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Resum:

Aquest treball se situa en el marc de l'estudi de les mirades en el cinema clàssic de 

Hollywood.  S'interroga,  en  concret,  sobre  una  mirada:  la  que  alguns  personatges 

dirigeixen a la seva imatge especular. A la llum del mite de Narcís, es proposa escatir  

quin és el desig que va unit a aquesta mirada i quins efectes produeix sobre aquells que 

hi recorren, sobretot pel que fa a la fonamentació de la seva subjectivitat.

Després de la  identificació  i  l'examen de les figures cinematogràfiques que mostren 

punts de contacte amb la figura de Narcís, s'ha procedit a una exploració de les imatges 

que les mostren mirant-se al mirall, per tal de precisar els trets que defineixen la seva 

mirada. Finalment, s'han resseguit certes variacions i prolongacions del mite de Narcís, 

presents també al cinema clàssic, per tal de veure l'evolució que hi sofreixen tant la 

pròpia mirada com la relació dels personatges amb la seva imatge. Aquest recorregut ha 

permès  d'extreure  algunes  conclusions  sobre  la  qüestió  principal  que  ens  havíem 

plantejat.
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INTRODUCCIÓ 

A  Du  visage  au  cinéma,  Jacques  Aumont  considera  el  rostre  com  una  part 

privilegiada de la figura humana,  allò  que aquesta té de més pròpiament  humà.  El 

defineix com "le lieu du regard"1, ja que és la mirada la que permet de veure i de ser 

vist, i d'aquesta manera fa del rostre el lloc per excel·lència de l'intercanvi social. 

A partir d'aquí, l'autor es refereix a les imatges que de si mateix l'home ha produït 

al llarg de la història. A la base de totes elles, hi descobreix un mateix desig: el que sent 

l'ésser humà de representar-se com a rostre. Desig que s'originaria en una experiència 

primordial: l'experiència del doble, aquella que viu l'home en veure's enfrontat a la seva 

ombra o a la seva imatge al mirall, i que es manifesta a través de molts mites: 

Or, ce qui fascine et séduit dans le double, c'est qu'il est de forme humaine, qu'il est cet 

autre que Je suis. C'est Narcisse amoureux de ses traits au miroir, dont tous les petits  

d'homme un jour récrivent l'histoire.2

Aquesta experiència apareix, doncs, com a fundadora de la producció d'imatges. 

Sobretot  en  la  mesura  que  permet  de  contemplar  una  imatge  que,  sense  l'ajut  del 

mirall, seria inassequible. Ja que, com Aumont fa notar, el rostre és l'única part del seu 

cos  que  l'home  no  pot  veure  més  que  indirectament,  amb  l'ajut  d'un  instrument 

reflectant.  I  aquesta és,  com hem dit,  la  part de si  mateix que l'home més aspira a 

reproduir. 

Més endavant,  Aumont se centra en la forma de representació del rostre en el 

cinema clàssic, sobretot en el cinema parlat: el que l'autor anomena el "rostre ordinari".  

És un tipus de rostre que té per funció fer circular el sentit, fer progressar la narració.  

Està destinat a la comunicació,  a l'intercanvi; la principal exigència a la que s'ha de 

sotmetre és la claredat. Segons l'autor, aquest rostre és essencialment transitiu:

Le visage ordinaire du cinéma est d'abord ceci: un visage transitif, phatique, il doit tout 

faire pour être vu et entendu par son destinataire.3

En aquest rostre comunicatiu l'ull adquireix un valor fonamental: esdevé l'origen 

i el suport d'un vector que entra a formar part de l'estratègia de les mirades. Estratègia 

fonamental en el desenvolupament del relat fílmic, ja que permet (tant o més que les 

accions i la paraula) d'establir les relacions entre els personatges, així com la d'aquests 

amb l'espectador.

1 J. Aumont, Du visage au cinéma, p. 14.
2 Op. cit.,  p. 15. L'autor al·ludeix a la teoria lacaniana de l'"estadi del mirall", segons la qual l'infant d'entre sis i divuit 
mesos, en reconèixer-se per primer cop en la seva imatge especular, cauria sota la seva fascinació (vegi's J. Lacan, "Le  
stade du miroir comme formateur de la fonction du Je").
3 Op. cit., p. 46.
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Aquest és el territori on se situa el nostre treball: el de l'estudi de les mirades al 

cinema clàssic de Hollywood. Concretament, el que ens proposem interrogar és una 

mirada que,  més que transitiva,  es  podria qualificar  literalment  de reflexiva:  la que 

alguns personatges fílmics dirigeixen a la seva imatge especular.  És a dir,  a aquella 

imatge que segons Aumont es trobaria a l'arrel de tota representació que l'home fa (i es 

fa) de si mateix. La pregunta principal que ens plantegem és en quina mesura aquesta 

mirada pot vehicular un discurs sobre la construcció de la identitat dels personatges, de 

la seva subjectivitat. 

En els nostres temps, el problema de la identitat és tractat per diversos àmbits del  

saber: principalment, la psicologia, la sociologia i la filosofia. Però no ens proposem de 

recórrer d'entrada a les teories elaborades des d'aquests camps, ja que la seva diversitat 

ens obligaria o bé a un eclecticisme mancat de rigor, o bé a una elecció que seria, si més 

no, arbitrària. 

Per tal d'establir un marc teòric de referència, hem partit de la contrastació entre 

el  material  bibliogràfic  i  el  filmogràfic,  a  la recerca d'una orientació  que fos  el  més 

respectuosa  possible  amb  les  imatges  cinematogràfiques:  que  no  en  limités  la 

interpretació,  sinó  que  més  aviat  l'enriquís;  que  en  revelés  nous  sentits  i  noves 

potencialitats. Acollint-nos a una certa tradició hermenèutica, aquesta orientació l'hem 

trobada en el mite. En concret, en aquells mites que, en la tradició occidental, atorguen 

un lloc central al mirall. Mites que, com mostra Jean- Pierre Vernant4, se centren en les 

diverses relacions que es poden establir entre la identitat i l'alteritat. 

Aquestes dues nocions, com es veurà al llarg de l'exposició, són indissociables; ja 

que el  camí que el  subjecte  emprèn a  la  recerca de si  mateix  depèn sobretot  de  la 

posició que assumeix respecte als altres. Fins i tot respecte a allò altre, desconegut, que 

resideix en ell mateix. 

Un dels mites que se situen en aquesta problemàtica és, sens dubte, el de Narcís.5 

Ja hem vist com Aumont s'hi referia, en remuntar-se a l'origen de la representació del 

rostre humà. Tot i no ser l'únic mite que recorre al motiu del mirall, és potser el que se 

cita  de  manera  més  recurrent  en referir-se  a  la  qüestió  que  aquí  ens  proposem de 

tractar. A més, durant segles ha estat present a la literatura i les arts plàstiques, on ha 

donat lloc a diferents versions. Aquest mateix fet és una prova de les seves múltiples 

potencialitats.  És per aquestes  raons que hem optat  per centrar-nos -hi,  ja  que ens 

porten a esperar que el cinema clàssic de Hollywood també se n'hagi fet ressò. 

4 Vegi's, sobretot, l'obra de Vernant, L'individu, la mort, l'amour. Soi-même et l'autre en Grèce ancienne; i també, del 
mateix autor, La mort dans les yeux. Figures de l'autre en Grèce ancienne.
5 Pròpiament, la història de Narcís caldria considerar-la una llegenda. Però en un territori de fronteres desdibuixades 
com és el del mite (vegi's Jean- Pierre Vernant, "Les frontières du mythe"), la separació entre discursos veïns mai és 
radical. No oblidem que mythos és, essencialment, relat. L'origen de la llegenda de Narcís, a més, podria trobar-se en un 
mite local; a això semblen apuntar algunes de les  primeres versions conegudes, que  diuen extreure la història d'una 
antiga llegenda beòcia. 
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La llegenda de Narcís se centra en la figura d'un jove que es nega a la reciprocitat,  

que rebutja els que el desitgen. En veure's a les aigües d'una font, creu veure un altre  

jove i se n'enamora; pren per un altre el que no és més que una imatge de si mateix.  

Fins  i  tot  després  d'haver-se  adonat  de  la  seva  confusió,  no  pot  deixar  de  mirar  i 

d'estimar el seu reflex. Com s'anirà precisant al llarg de l'exposició, el mirall de Narcís 

és el mirall del Mateix, de l'idèntic. Se situa de ple en un dels pols de la relació identitat- 

alteritat, a expenses de l'altre. Efectivament, el que millor el caracteritza és la negació 

de tota alteritat.

Un  cop  establert  l'horitzó  i  el  camp  de  la  recerca,  cal  precisar  les  qüestions 

principals que es planteja aquest treball. Retornant a la caracterització que fa Jacques 

Aumont de la mirada en el cinema clàssic, el que ens proposem d'indagar és quin tipus 

de  vector  determina  la  mirada  al  mirall  de  Narcís.  És  a  dir,  cap  on  dirigeix  els 

personatges que van a la recerca de si mateixos, i en quina mesura els encamina cap a 

l'èxit o el fracàs. 

Per tal  de dur a terme aquest propòsit,  hem articulat  l'exposició en tres parts 

principals,  precedides  per  una  breu  introducció  a  la  llegenda  de  Narcís  i  a  la  seva 

presència al cinema clàssic de Hollywood. 

La  primera  té  per  objecte  determinar  quines  figures  cinematogràfiques 

(emmarcades  en  el  sistema  de  gèneres  propi  del  cinema  de  Hollywood)  són  més 

propenses a recórrer a una mirada semblant a la de Narcís, així com les raons que les 

indueixen a aquesta propensió, i el desig que aquesta manifesta. 

La segona se centra en la mirada mateixa. Tracta de definir la seva trajectòria, les 

condicions en què es produeix i els efectes que se'n deriven per al personatge, sobretot 

pel que fa a les seves relacions amb d'altres personatges i a l'espai i el temps en què se  

situa. A partir d'aquí, s'intenta extreure alguna conclusió respecte a l'èxit o el fracàs del 

desig que va aparellat a aquesta mirada.

La  tercera  i  última  proposa  un  recorregut  per  les  principals  variacions  i 

prolongacions  que el  mite  de  Narcís  ha sofert  al  llarg  de  la  història.  Tractarem de 

mostrar que aquestes, sorgides des de fa segles a la literatura i les arts plàstiques, han 

trobat també en el cinema de Hollywood un terreny on desenvolupar-se. A través dels 

diferents avatars de Narcís, tractarem de completar la caracterització d'aquesta mirada 

que  es  dirigeix  sempre  al  Mateix.  D'aquesta  manera,  esperem poder  aportar  raons 

suficients  per  justificar  el  seu  èxit  o  el  seu  fracàs  tant  respecte  als  objectius  dels  

personatges com respecte a la fonamentació de la seva subjectivitat.
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1- SOTA EL SIGNE DE NARCÍS

1.1- Narcisos al fons de l'aigua

1- Secret Beyond the Door 2- Secret Beyond the Door

Secret beyond the Door6 comença amb el primer pla d'unes aigües tèrboles, d'un llac o 

d'un estany. Un desplaçament de la càmera mostra un barquet de paper, flotant a la 

deriva. Al fons s'entreveuen imatges confuses d'algues i líquens, mesclades amb unes 

flors de narcís. Una veu en off femenina (la de la protagonista, com se sabrà després), 

comença a referir en primera persona un record llunyà: diu que va llegir fa molt temps 

en un llibre que si una noia somia narcisos, és senyal que un perill la sotja. 

Prenguem-ho com a punt de partida: la pel·lícula comença sota el signe del narcís. 

De fet, en uns altres temps el narcís va ser, precisament, un signe. Ja que, d'acord amb 

la llegenda, va ser la flor que va créixer vora la font on havia mort Narcís. Va sorgir per 

assenyalar el lloc que havia ocupat el seu cos, per substituir-lo en la seva absència. 

Aproximadament  a  la  mateixa  època  (el  tombant  d'era)  apareixen  les  dues 

primeres versions escrites del mite, l'una en llengua grega i l'altra en llengua llatina. La 

segona és la d'Ovidi, la més coneguda. La primera, molt més breu, es deu a un erudit  

grec, Conó, però es presenta com la transmissió d'una llegenda beòcia més antiga. Les 

dues (com moltes de les posteriors7) coincideixen en destacar la bellesa de Narcís, i en 

atribuir-li un orgull desmesurat que el du a rebutjar tots aquells que l'estimen. El càstig 

a què el jove es veu sotmès és també el mateix: en resposta al clam d'algun pretendent 

menyspreat,  una divinitat  provoca que Narcís,  mentre reposa després d'una cacera, 

s'enamori perdudament de la seva pròpia imatge reflectida a les aigües d'una font. El 

càstig  és,  doncs,  simètric  a  la  culpa:  per  haver  menyspreat  els  altres,  Narcís  és 

condemnat  a  quedar  pres  de  si  mateix.  La  negació  de  la  reciprocitat  l'aboca  a  una 

reflexivitat estèril, extraviadora, fins i tot mortal. Segons Conó, en reconèixer la seva 

culpa i la justícia del càstig, Narcís es treu la vida; de la seva sang en sorgeix la flor que 

du el seu nom. 
6 Secret beyond the Door (Secreto tras la puerta), Fritz Lang, 1948.
7 Per limitar-nos a les fonts antigues, esmentem les següents: la de Pausànies (segle II d.C.); la de Plotí (segle III d.C.), i  
les ekphrasis o descripcions d'obres d'art reals o fictícies de Filòstrat i Cal·lístrat (entre els segles III i IV d.C.).
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En  canvi,  al  relat  d'Ovidi  Narcís  no  se  suïcida  sinó  que  mor  de  consumpció, 

víctima del  seu desig impossible  de  satisfer.  Res  en la  seva mort  permet  d'explicar  

l'origen de la flor. No es tracta d'un relat etiològic; ni pròpiament d'una metamorfosi, ja 

que el cos ha deixat totalment d'existir abans que la flor sorgeixi: s'ha fos d'amor, "com 

sol fondre's la cera groguenca amb una flama suau o el gebre del matí amb la calor  

del  sol".8 Una  metamorfosi,  com  especifica  Françoise  Frontisi-Ducroux,  exigeix 

contigüitat  i  continuïtat;  en el  pas d'una forma a l'altra  han d'aparèixer formacions 

intermèdies, híbrides, cosa que aquí no succeeix.9 Narcís no es transforma en flor, sinó 

que aquesta apareix en el lloc deixat vacant pel seu cos, ja totalment desaparegut. Ovidi 

ens diu, en efecte, que quan les seves germanes es disposaven a complir amb els ritus 

funeraris no van poder trobar-ne les restes: "el cos no apareixia per cap banda; en lloc 

del cos trobaren una flor groga al mig, envoltada de pètals blancs".10 

Així doncs, aquesta flor és un signe, la representació d'una absència:  representa 

Narcís en tant que ve a ocupar el lloc del cos absent. 

La  figura  de  Narcís  és  probablement  la  més  vinculada  a  l'àmbit  de  la 

representació: en primer lloc, per la seva relació amb la imatge especular; i, en segon 

lloc, per aquesta substitució final per la flor. És per això que Alberti li va atribuir la 

invenció  de  la  pintura.  No  entrarem  aquí  en  les  teories  cinematogràfiques  que 

presenten l'espectador pres en un joc d'identificacions (de miralls) amb imatges que no 

són més que ombres, "il·lusions sense cos". Deixant de banda aquestes qüestions, el que 

ens proposem és interrogar certes imatges: aquelles on un personatge, com Narcís, es 

tanca en la contemplació de si mateix fins que acaba perdent-s'hi, sense assolir la seva 

satisfacció. 

Tornem ara a Secret Beyond the Door. Recordem que les primeres imatges (que 

culminaven en un primer pla dels narcisos) eren acompanyades per una veu en off. Una 

veu en  off  és,  en certa  manera,  una veu "sense cos".11 També aquí,  doncs,  les  flors 

ocupaven  el  lloc  d'un  "cos  absent",  el  de  l'heroïna  del  relat.  Aquest  fet  ens  du  a 

preguntar-nos si podem considerar-les un signe; si denoten l'existència d'un lligam més 

íntim entre la protagonista del film (tot i ser una dona) i el jove enamorat de si mateix. 

Si  fos  així,  ens  trobaríem  davant  d'un  curiós  joc  d'inversió,  de  simetria  (és 

temptador afegir "joc de miralls") respecte al mite de Narcís: els narcisos ocuparien 

també el lloc d'una absència, però aquesta es produiria no al final, sinó al principi del 
8 Ovidi, Metamorfosis I-IV, p. 116.
9 F.  Frontisi-Ducroux mostra,  efectivament,  al  llarg de tot  el  llibre  que dedica  a  les  metamorfosis  en les  imatges  i 
l'imaginari grecs (L'homme-cerf et la femme araignée) com aquestes constitueixen un procés continu, operant a partir 
d'un encadenament de formes mixtes, com per "contaminació metonímica". 
10 Ibíd., p. 117.
11 A la llegenda d'Ovidi, la figura que millor respon a aquesta expressió és sens dubte la de la nimfa Eco. Però molts  
comentaristes han assenyalat l'estreta relació que aquesta manté amb Narcís. En una història que gira al voltant del 
tema de la il·lusió, Eco (i el ressò - veu sense cos- en què acaba convertint-se) és el corresponent auditiu de la imatge 
especular a la que està lligat Narcís.
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relat. Serien el signe, no d'un cos que acaba de desaparèixer, sinó d'un que està a punt 

de fer la seva aparició. Aquesta suposició no sembla tan aventurada si es té en compte 

que, aviat, aquesta dona es contemplarà llargament al mirall.

Ovidi aprofita el moment que Narcís queda fascinat per la seva imatge per fer-ne 

una descripció detallada. Hi ocupen un lloc destacat "els seus cabells, dignes de Bacus i  

dignes d'Apol·lo". Flavi Filòstrat, a les seves Imatges12, s'allarga i es delecta molt més en 

la descripció de la cabellera del jove. Françoise Frontisi-Ducroux ressalta, en referir-se 

a aquest passatge, els termes emprats per Filòstrat: els cabells de Narcís "s'escolen en 

cascades", i onegen convertint-se gairebé en una planta aquàtica, com els narcisos que 

obren Secret Beyond the Door.13 

També en aquesta pel·lícula, com veurem, es presenten associats els motius de la 

bellesa, el mirall i la cabellera. La seva protagonista, Celia Lamphere (Joan Bennet), ha 

rebutjat durant temps tots els seus pretendents, com ho féu Narcís. Un dia, en un carrer 

de Mèxic, mentre contempla fascinada una baralla entre dos homes, Celia sent que algú 

l'està observant. En girar-se, veu que es tracta d'un home, i s'adona a l'instant que ell ha 

entès l'atracció que sentia per l'escena violenta que estava contemplant.  Per això no 

només accepta, sinó que desitja tornar-lo a veure. Durant els pocs dies que passaran a 

Mèxic, gairebé no se separaran.

Aquest home, de qui ella no sap res (només que es diu Mark Lamphere, i que és  

arquitecte),  li  va  descobrint  nous  aspectes  de  la  seva  personalitat  que ella  mateixa 

ignorava.  Ja que sempre parlen d'ella,  mentre ell  es  manté opac.  En certa manera,  

aquest home assumeix envers ella la funció de mirall. 

Celia es casa amb Mark pocs dies després de conèixer-lo. Ens podem preguntar si 

de fet s'enamora d'ell o de la imatge d'ella mateixa que ell li reenvia, la d'una Celia molt 

més interessant  del  que mai  havia  cregut  ser.  Potser,  com Narcís,  s'enamora  d'una 

imatge que és la seva però que no acaba de reconèixer, i de la que ja no pot prescindir.

El primer cop que es mira al mirall és precisament la nit de noces, mentre espera 

que Mark pugi a la cambra tot raspallant- se els cabells. En aquell moment és evident  

que Celia es complau en la visió de la seva pròpia bellesa. Com mostra Erika Bornay, els 

motius  de l'autocontemplació  i  de  la  cabellera  estesa "escolant-se en cascades"  han 

estat associats durant segles, en la tradició pictòrica i poètica, a la feminitat.14 Però ja 

hem vist que també són elements destacats en la llegenda de Narcís. 

Com hem dit, Celia es pentina mentre espera l'arribada de Mark. Podríem pensar, 

en principi, que s'està embellint per a ell; això l'allunyaria de Narcís, ja que suposaria 

l'obertura del seu desig cap a un altre. Però aviat es produirà un fet que confirmarà les 
12 Imágenes, p. 204.
13 Françoise Frontisi- Ducroux i Jean- Pierre Vernant, Dans l'œil du miroir, p. 228.
14 La cabellera femenina, p. 123- 138. 
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nostres suposicions anteriors: incitada per una criada, que la convenç que és millor fer 

esperar l'home, Celia tanca amb clau la porta de l'habitació. Tot i tractar-se d'un joc 

(tramat, en aparença, per esperonar el desig del seu marit) aquest gest no deixa de ser 

revelador de la seva proclivitat a l'exclusió de l'altre, al tancament en ella mateixa. De 

fet, un cop la porta tancada, Celia torna a contemplar-se al mirall.

En  moltes  de  les  altres  pel·lícules  a  què  ens  referirem  a  les  pàgines  següents 

veurem establir-se la mateixa conjunció entre la contemplació de la pròpia bellesa i el 

refús de l'altre, així com entre la cabellera i el mirall. De vegades, en lloc de la cabellera, 

seran d'altres atributs els qui operaran la seducció per la pròpia imatge. A diferència, 

però,  del  mite  de  Narcís,  aquestes  conjuncions  apareixeran  (tret  de  significatives 

excepcions) lligades a la feminitat.

1.2- Narcís en femení

Com s'ha assenyalat repetidament, en la nostra tradició la mirada al mirall és gairebé 

reservada a la dona. Pel que fa a la Grècia arcaica, la relació preferent dona- mirall és 

atribuïda per Jean-Pierre Vernant a un cert parentesc entre la naturalesa femenina i la 

d'aquest instrument:

Dans la vie quotidienne  des  Anciens  le miroir  est  par excellence chose de femmes.  Il 

évoque le rayonnement de leur beauté, l'éclat de leur séduction, le charme de leur regard,  

de leurs cheveux bouclés, de leur teint délicat. 15

Hi ha, doncs, un lligam més profund entre la dona i el mirall que el que podrien 

justificar  les  simples  pràctiques quotidianes,  els  usos i  costums.  Françoise  Frontisi-

Ducroux fa un pas més en la  mateixa direcció.  Segons l'autora,  el  mirall  correspon 

exclusivament a la feminitat, ja que n'és alhora una sinècdoque (en tant que accessori 

que li està estretament associat), i una metàfora (en tant que remet a la primera dona, 

Pandora, brillant i enganyadora com un mirall). A més, el mirall és assimilat a la matriu 

pel fet de ser receptor de formes i d'imatges16: la seva naturalesa mateixa és passiva, 

femenina.  En mirar-s'hi,  l'home es  feminitzaria;  per  això  a  Grècia  el  seu ús  li  està 

prohibit. La llegenda de Narcís és precisament un advertiment contra aquest perill.

El vincle dona- mirall no és un tret exclusiu de la cultura grega, sinó que es manté 

al  llarg  de tota la nostra història.  Sabine Melchior-Bonnet,  a  Histoire du miroir,  la 

recorre a través de diversos camps (la pintura, la literatura, els costums); i, tot i que 

mostra  que  els  homes  també  han  recorregut  sovint  a  aquest  instrument,  acaba 

concloent que el mirall ha estat sempre un lloc privilegiat de la feminitat. 
15 L'individu, la mort, l'amour, p. 118.
16 Cal tenir en compte que, a l'antiga Grècia, el paper que s'atribuïa a la dona en la reproducció era totalment passiu: se  
la reduïa a mera receptora de la llavor masculina. 
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Les arrels d'aquest fet podrien trobar-se a estrats profunds de l'imaginari. Així ho 

considera Gilbert Durand, per a qui el mirall, en tant que element líquid, s'adscriu a 

l'àmbit del femení, al que pertany també la cabellera onejant.17

No és d'estranyar, per tant, que també al cinema clàssic siguin moltes les dones 

que s'hi mirin; i que, com Celia Lamphere, mostrin trets pertanyents al mite de Narcís. 

Això podria  semblar  fora de lloc  pel  fet  de tractar-se d'una figura masculina.  Però, 

deixant de banda les afirmacions de Freud sobre el predomini del narcisisme en les 

dones belles18, cal tenir present que Narcís és un ésser ambivalent: es troba a la frontera 

entre la infantesa i la joventut, entre l'eromenos (l'amat) i l'erastes (l'amant), els pols 

passiu i actiu (femení i masculí) en l'eros paidikos o amor grec.19 Una frontera que es 

nega a traspassar, ja que en defugir tots els seus pretendents rebutja la reciprocitat que 

comporta  la  vida  adulta,  pública,  de  l'home.  Aquesta  posició  fronterera20,  que  en 

esdevenir  amant  i  amat  de  si  mateix  es  farà  encara  més  oscil·lant,  el  fa  apte  per 

transitar entre els dos gèneres i trobar encarnacions en qualsevol d'ells. 

De fet, la tradició literària hereva d'Ovidi recorre sovint a la figura del jove per 

advertir  la  dona  dels  perills  d'emmirallar-se.  En  trobem  exemples  a  la  literatura 

moralista, com el Paedagogus de Climent d'Alexandria, i també a la poesia amorosa. Al 

Roman de la Rose, després de referir el tràgic desenllaç de la llegenda de Narcís, el 

poeta  apostrofa  les  belles  altives  per  tal  d'advertir-les:  "Dames,  cest  exemple  

aprenés...".21 En un sonet a Laura, Petrarca es lamenta que la dama hagi esdevingut tan 

orgullosa en contemplar-se que ja no vulgui saber res d'ell, i l'avisa que la seva fi podria 

ser la de Narcís: convertir-se en flor, "benché di sí bei fior sia indegna l'erba".22 Sovint, 

les intencions moralitzadores i la queixa amorosa conflueixen, i la culpa de la dama 

s'identifica amb aquest orgull desmesurat que l'allunya del seu amant.

Relligant  amb  aquesta  tradició,  a  Hollywood  sembla  d'entrada  que  Narcís  es 

declina  més  aviat  en  femení.  En  el  període  clàssic,  són  freqüents  les  imatges  que 

mostren  una  dona  encarada  al  seu  reflex.  Com  veurem  als  capítols  següents, 

habitualment se la sotmet a una mirada moralitzadora,  condemnatòria; però que no 

està en absolut exempta de l'admiració amorosa que comparteixen Petrarca i Guillaume 

de Lorris. També aquí, doncs, el judici moral i les raons amoroses conflueixen, donant 

lloc a una mirada essencialment ambivalent.

17 Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 109. 
18 "Sobre  todo  en  las  mujeres  bellas  nace  una  complacencia  de  la  sujeto  por  sí  misma  que  la  compensa  de  las  
restricciones impuestas por la sociedad a su elección de objeto" (S. Freud, Obras completas, vol. VI, p. 2025). 
19 La cultura grega associava, en efecte, el masculí a l'actiu i el femení al passiu; i això tant pel que fa a les relacions  
heterosexuals com a les homosexuals. La forma més estesa d'aquestes últimes era l'eros paidikos,  la relació entre un 
home madur i un efebus, entesa com una forma d'iniciació del jove a la vida social masculina i adulta.
20 Posició comuna a tots els personatges mítics associats al mirall. Es diria que és la seva ambivalència la que els apropa 
al mirall, ambivalent i liminar per excel·lència. 
21 G. de Lorris, Roman de la Rose, p. 122.
22 Sonet 45. Citat per L. Vinge, p. 110.
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Des dels inicis del classicisme, les figures femenines que es miren al mirall són 

preferentment aquelles que són presentades com a perverses. Ja al 1916, trobem una 

feminitat perversa paradigmàtica a una versió de  Blancaneu, realitzada per J. Searle 

Dawley.23 Com al  conte  dels  Grimm, la  madrastra  interroga  el  mirall  màgic  per tal 

d'assegurar-se que és la més bella. Però la bellesa, per a ella, no és un mitjà per tal 

d'aconseguir l'amor d'un home, sinó que és un fi en ella mateixa: és l'objecte preferent 

de la seva contemplació. Contemplació en la que es troba totalment immersa, ja que per 

a ella no existeix res més que aquesta imatge que li retorna la seva mirada, i amb la que 

estableix un vincle exclusiu i excloent.

3- Snow White 4- Dona al gineceu. Lekitos àtic, V a.C.

La reina, a la intimitat del seu tocador, assumeix la postura amb què als vasos 

grecs es representaven sovint les dones als gineceus. De fet, com assenyala Frontisi-

Ducroux, res escau millor a la dona que un instrument que porta la mirada a cloure's en 

ella mateixa, ja que la dona a Grècia es defineix per la clausura, la reclusió. Per això, a 

més  dels  motius  esmentats  abans,  el  mirall  li  és  no  només  permès  sinó  fins  i  tot 

recomanable,  sempre que l'usi  com a preludi  a  la trobada amb l'home.  La por  que 

aquest trànsit a la reciprocitat no es produeixi és, però, sempre present:

Dans le meilleur des cas, celui qui est le plus favorable à la gent féminine, la tendance 

naturelle  de  la  femme,  disent  les  hommes  grecs,  est  la  complaisance  à  soi-même.  Le 

sentiment premier qui l'anime est le souci de sa beauté. Son désir est tourné vers elle-

même. D'où la fonction du miroir, précieuse prothèse visuelle, troisième œil artificiel.24

La dona és doncs, en certa manera, un Narcís per naturalesa; en ella tendeix a fer-

se norma el que en el jove fou desviació. És significatiu que, en la nostra tradició, no es  

trobi cap mite o cap llegenda que presenti la contrapartida femenina de Narcís. Potser 

per això, tant la literatura moralista com l'amatòria han de recórrer a la seva figura per 

comparar-hi la dona excessivament complaguda en la seva bellesa, incapaç de virtut o 

desdenyosa de l'amor que li brinda el seu cavaller. 

23 Snow White, J. Searle Dawley, 1916.
24 F. Frontisi-Ducroux, Dans l'œil du miroir, p. 250.
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Algunes deesses (Afrodita, sobretot) tenen una relació prou estreta amb el mirall; 

però en elles  la tendència a emmirallar-se no remet a cap culpa ni  a cap càstig,  ni 

suposa cap desenllaç fatal. Per més que puguin ser vistes com a arquetips femenins, el 

seu estatut de divinitats les fa excepcionals.25 Certes llegendes, com la d'Atalanta o la de 

la nimfa Sàlmacis26, presenten figures femenines properes a la de Narcís; però només 

en alguns aspectes. A més, mai han aconseguit arrelar tan profundament en l'imaginari 

col·lectiu.  Pel  que  fa  a  les  dones  mortals  i  anònimes,  com  hem  vist,  es  tendeix  a 

atribuir-los una autocomplaença que comporta una certa tendència a l'exclusivitat, al 

rebuig de l'obertura a l'altre; en definitiva, al tancament. 

1.3- Narcís i la madrastra: la negació del mirall

Tot i que la reina de Snow White no es troba sotmesa al règim de reclusió de les 

dones gregues, el seu desig està també dirigit exclusivament cap a ella mateixa. De fet, 

existeixen  certes  relacions  entre  el  conte  de  Jacob  i  Wilhelm  Grimm  i  la  llegenda 

transmesa  per  Ovidi.27 D'entrada,  la  madrastra  és  potser  l'única  figura  femenina 

propera a Narcís que, malgrat haver aparegut lluny dels temps del mite, ha passat a 

formar part de l'imaginari popular. 

A més,  certs trets fonamentals  apropen el  personatge de la reina al  de Narcís. 

Aquest comença per pecar d'orgull i rebutjar els qui el desitgen, i és condemnat a dirigir 

la mirada i el desig a si mateix. La reina cultiva l'orgull de ser la més bella, però no per  

oferir la seva bellesa a un altre, sinó per complaure-s'hi ella mateixa; la seva mirada i el 

seu desig tampoc accedeixen a  cap objecte extern.  Ambdós comparteixen,  doncs,  el 

pecat  i  les  seves  conseqüències,  encara  que  el  desenvolupament  de  les  respectives 

històries sigui prou diferent.

Però el que més els apropa és, precisament, la seva relació amb el mirall. Relació  

mancada, que els porta a caure en dos errors successius i simètricament inversos: de no 

reconèixer-se en la pròpia imatge, passen a identificar-s'hi excessivament. 

Efectivament, al principi Narcís ignora que el noi que desitja és el seu propi reflex.  

Ignora, doncs, la font mateixa com a mirall. El mirall és un lloc de confluència, de fusió 

de la identitat i l'alteritat; fusió sempre propícia a les confusions. El que veiem al mirall 

25 Vegi's N. Loraux, "¿Qué és una diosa?", Historia de las mujeres (ed. Georges Duby i Michelle Perrot), vol. 1, p. 54- 56.
26 Atalanta,  devota  d'Artemisa,  pretén  emular-la  en  la  seva  vocació  de  virginitat;  sotmet  a  dures  proves  els  seus  
pretendents fins ser vençuda per Melanió (que també havia rebutjat el matrimoni), amb qui es casarà. En ser sorpresos  
violant  el  temple  de  Zeus,  els  dos  seran  transformats  en lleons,  animals  que  segons  certes  creences  no es  podien 
aparellar. Pel que fa a Sàlmacis, nimfa donada a l'autocontemplació, acabarà fonent-se amb Hermafrodita, perdent així 
la seva individualitat.
27 Com aquesta, el conte dels Grimm recull tradicions orals i escrites més antigues. Un motiu hi és recurrent: la pregunta 
(adreçada sovint a interlocutors no humans, com la lluna) per qui és la més bella.  En una d'aquestes tradicions,  la 
cèltica, una mare i una filla pregunten qui és la més bella del món a una truita que habita al fons d'una font. El lloc i el  
gest, més enllà de la mediació del peix, no deixen de recordar els de Narcís. Malgrat tot, seria aventurat suposar que 
existeixi cap lligam de filiació. D'altra banda, el tema de la rivalitat, essencial en la història dels Grimm, és absent en les 
diferents versions de la llegenda de Narcís.
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és  alhora  nosaltres  mateixos  i  un  altre,  una  veritat  i  una  ficció.  En  aquest  primer 

moment, Narcís pren el seu reflex per algú altre; se li adreça, i espera la seva resposta; li 

demana la reciprocitat que ell ha negat als seus amants. No és capaç d'apropiar-se la 

seva imatge, la veu com estranya a ell mateix.

Aviat  s'adona  del  seu  error;  però  només  per  caure  en  la  confusió  contrària: 

"Aquest noi sóc jo; ja no m'enganya la meva imatge".28 La radical identificació amb el 

reflex, expressada en el "sóc jo", mostra la falsedat de les seves últimes paraules: la 

imatge  el  segueix  enganyant,  en  proposar-se-li  (com  en  un  trompe-l'oeil) com  a 

totalment idèntica, coincident amb allò que representa. Narcís s'equivoca aleshores en 

negar a la imatge el seu component d'alteritat.

Els dos errors simètrics de Narcís  li  oculten precisament el  pla de simetria,  el 

mirall. El Mirall és, segons Pierre Legendre, el Tercer que alhora ens lliga a la nostra 

imatge (en tant que ens l'ofereix com a pròpia) i ens en separa (en tant que ens la  

mostra  com  a  exterior,  no  totalment  coincident  amb  nosaltres  mateixos).29 És  el 

mediador que fa possible el diàleg entre la identitat i l'alteritat, factors constitutius de 

tot  subjecte;  ja  que  aquest  (recordem  el  Je  est  un  autre,  de  Rimbaud)  no  és  mai 

totalment idèntic ni totalment estrany a si mateix. En negar aquest Tercer, Narcís cau 

successivament en dos enganys contraris: primer ignora el lligam d'identitat que l'uneix 

a la imatge que contempla, i després nega l'alteritat que inevitablement conté. 

La madrastra de Snow White incorre en les mateixes confusions. En un moment 

anterior del relat, es mira sense acabar de reconèixer-se. Una bruixa acaba de concedir-

li la bellesa que ansiejava, i que a diferència del seu model literari no posseïa. Aquest 

canvi  argumental  justifica  que  reaccioni  davant  de  la  seva  imatge  amb  el  mateix 

desconeixement que Narcís; que miri la seva imatge amb estranyesa, com si hi veiés 

una altra.

Però després,  quan interroga  el  mirall,  s'hi  identifica  totalment.  Oblida que es 

tracta de la imatge especular, sempre marcada per l'alteritat. I més encara en el seu cas, 

ja que el que li mostra el mirall no és el seu autèntic rostre; el que admira no és la seva 

pròpia bellesa, sinó una de manllevada amb males arts. 

Com Narcís,  ignora  el  mirall  com a mediador;  com a "lligam que separa"30 el 

subjecte de la  seva imatge,  que instaura una dialèctica  entre la  identitat  i  l'alteritat  

sense la  qual  no es  pot construir  la  subjectivitat.  A més,  la  reina  espera  del  mirall  

28 Ovidi, op. cit., p. 115.
29 Aquesta és la idea central d'una de les obres del psicoanalista i jurista Pierre Legendre, Dieu au Miroir.  En ella, 
Legendre no es refereix al Mirall en un sentit exclusivament literal, tot i que també l'admet. Per a l'autor, el Mirall és tot  
referent absolut en relació al qual un subjecte es pot identificar. Com veurem més endavant, en unes èpoques aquest 
referent és Déu, en d'altres la Nació o el poble. De moment prescindirem d'aquests altres sentits del "Mirall". Al cap i a la  
fi, un element d'un mite admet també múltiples significats: el mirall de Narcís pot ser molt més que un simple mirall.
30 Expressió freqüentment emprada per Legendre  per referir-se a la funció del Mirall  que hem exposat a la pàgina  
anterior. 
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sempre la mateixa resposta: que segueix sent la més bella. Es nega a veure-hi els canvis, 

l'envelliment que pot sofrir el seu rostre.31 El que vol la reina és que la seva imatge sigui 

immutable, ja que rebutja una forma d'alteritat essencial: les alteracions que introdueix 

el temps.

La figura de la madrastra és, de fet,  complementària de la de Narcís.  Als trets 

comuns que acabem d'assenyalar,  hi  afegeix components considerats específicament 

femenins,  com la  rivalitat  per  la  bellesa  o  el  rebuig  de  l'envelliment.  Moltes  altres 

feminitats  del  cinema  clàssic  seguiran  la  seva  petja.  També  elles  s'encararan  (de 

vegades  compulsivament)  al  mirall,  per  tal  d'assegurar-se  de  la  permanència  d'una 

bellesa que, tot i no ser literalment el producte d'un encanteri, en la majoria dels casos 

té  molt  d'artifici.  El  seu  menyspreu  per  l'altre  es  posarà  de  manifest  en  el 

desenvolupament argumental; però també (i sobretot) en les imatges que les mostren al 

mirall. 

31 Vegi's l'article de Catherine Simard, "Le  miroir s'est brisé: Oedipe a vieilli", al que recorrerem més endavant.
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2- FIGURES

En aquest capítol tractarem de determinar amb quins arquetips femenins del cinema 

clàssic  de  Hollywood  es  corresponen  les  dones-  Narcís  a  què  al·ludíem  al  final  de 

l'anterior. Tractarem de definir els aspectes que les apropen a la figura del jove grec, i 

les funcions que compleix per a elles la trobada amb la imatge especular.  Prendrem 

com a referència el sistema de gèneres, per tal de situar aquestes figures en l'entorn que 

les ha fet emergir. 

Tot  i  que  se'n  poden  trobar  antecedents  en  dècades  anteriors,  a  l'època  de 

maduresa del cinema clàssic aquestes dones properes a Narcís es troben preferentment 

al cinema negre i al melodrama. Són, sens dubte, dos gèneres on la figura femenina 

arriba  a  assolir  una  centralitat  gairebé  excepcional,  i  que  han  donat  lloc  a 

representacions  molt  específiques  de  la  feminitat.  No  ens  proposem de  fer-ne  una 

relació  exhaustiva,  sinó  de  detenir-nos  en  aquelles  que  puguin  aportar  aspectes 

d'interès per a les qüestions que ens hem formulat.

2.1- La noia del gàngster i la dona fatal

La figura femenina més pròpia del cinema negre és, sens dubte, la de la dona fatal.  

Vegem  les  paraules  amb  les  que  Mariuccia  Ciotta  obre  el  seu  article  sobre  aquest 

arquetip femení:

Incontrandola non la prenderesti per una donna qualunque.

Ombre e luci le corrono addosso come se un riflettore la inseguisse, sempre pronto a farla 

cadere in penombra o a rivelare lo splendore dei suoi capelli sbiancati. È truccata con la 

meticolosa astuzia che sfiora il travestimento. Specchi di ogni grandeza riflettono la sua  

immagine sdoppiata e ricomposta. (...) 

L'independenza è la sua meta, l'amore qualcosa che non sa apprezzare. (...)

È la dark lady, la donna del cinema nero. 32

És significatiu que ja en la presentació d'aquesta figura s'esmentin els miralls.  

Tanmateix, en les línies citades no s'estableix una relació directa entre la propensió de 

la  dona fatal  a  contemplar-se  i  els  altres  trets  que la  caracteritzen:  la  seva vocació 

d'independència i la seva insensibilitat per a l'amor. En primer lloc, s'afirma que els 

miralls reflecteixen la imatge de la dona fatal, però no que ella s'hi contempli. En segon 

lloc, es fa referència al desdoblament de la seva imatge, que sovint s'ha pres com a signe 

de duplicitat o engany. Finalment, s'al·ludeix a la recomposició d'aquesta imatge; és a 

32 "La "Dark Lady": la donna del cinema nero", in Nuova dwf. Quaderni di studi internazionali sulla dona, nº 8, p.42 
(els subratllats són nostres).
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dir, al restabliment de la seva integritat. Cosa que succeeix, sobretot, quan la dona ha 

estat prèviament objecte d'una mirada fraccionadora,  com veurem en el primer dels 

exemples que examinarem.

Un article de Janey Place ens aporta nous elements per entendre la propensió de 

les dones fatals a encarar-se a la seva imatge. D'entrada, l'autora interpreta la freqüent 

presència de miralls en el cinema negre com un indici de la manca d'unitat i de control 

dels  personatges  masculins,  que  hi  apareixen  reflectits,  però  sense  mirar-s'hi.  Però 

finalment  atribueix  la  mirada  al  mirall  a  la  spider  woman.  Després  d'afirmar, 

exactament  en  els  mateixos  termes  de  Ciotta,  que  la  independència  és  l'objectiu 

d'aquest tipus de feminitat ("Independence is her goal"), afegeix:

The  independence  which  film  noir  women  seek  is  often  visually  presented  as  self-

absorbed narcissism: the woman gazes at her own reflection in the mirror, ignoring the 

man she will use to achieve her goals. 33

Així doncs, la dona fatal recorre al mirall per satisfer la seva cerca fonamental, la 

de la independència. Per la mateixa raó, ignora l'home que la mira i la desitja, com 

Narcís  ignorava  els  seus  pretendents.  A  través  de  la  mirada  que  es  dirigeix  a  ella 

mateixa creu poder assolir la completesa que li permetria ser autosuficient.

Per tal d'entendre millor el que està en joc en aquesta mirada, partirem d'una 

figura femenina anterior: la de la noia de gàngster (o  gangster's moll). Començarem 

per observar com és mostrada al cicle de gàngsters d'inicis de la dècada dels 30, i ho 

contrastarem amb la seva evolució posterior.

Al cicle inicial,  la  gangster's moll  no passa de ser un personatge secundari.  Es 

presenta  com  una  figura  fonamentalment  passiva.  De  fet,  és  reduïda  a  l'estatut 

d'objecte propietat del seu home, que l'empra (com les joies, el cotxe o les armes) com 

un emblema del seu triomf. Ella, per la seva part, accepta aquest estatut: sembla aspirar 

al luxe, més que a la independència. En mirar-se al mirall, esdevé també objecte de la 

seva pròpia mirada i del seu propi desig. 

A  Scarface34, una de les pel·lícules més representatives del cicle, Poppy  (Karen 

Morley) és sempre l'amistançada del cap de la banda; quan un d'ells és desplaçat, passa 

a ocupar el mateix lloc al costat del seu successor. Una escena ens la mostra asseguda al 

seu tocador, mirant-se a un mirall  de mà mentre es depila les celles. La imatge que 

ofereix és ben propera a la de les dones gregues als gineceus. No és casual, ja que la  

gangster's moll  dels anys 30 és també una dona reclosa; gairebé sempre és mostrada 

en un interior. 

33 J. Place, "Women in film Noir", en el volum amb el mateix títol editat per E. Ann Kaplan, p. 57.
34 Scarface (Scarface, el terror del hampa), Howard Hawks, 1932.
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5- Scarface 6- White Heat

Anys més tard, la noia del gàngster comença a abandonar la seva reclusió i esdevé 

més activa. A  White Heat35, Verna (Virginia Mayo) és la dona de Cody Jarret (James 

Cagney),  un criminal  perillós  i  desequilibrat,  que és  detingut  per l'assalt  a un tren. 

Mentre el seu home compleix la condemna, Verna no dubta a confabular-se amb el que 

pretén succeir-lo com a cap de la banda. Després, quan Cody es fuga, torna a posar-se al 

seu costat ja que suposa que sortirà vencedor de l'enfrontament amb el seu rival.  A 

diferència  de  Poppy,  no  es  limita  a  seguir  passivament  les  fluctuacions  del  poder; 

elabora les seves estratègies. Arriba fins i tot a participar en l'atracament final, encara 

que sigui sota les ordres de Cody i en un paper més aviat passiu: com a conductora del 

cotxe que ha de recollir els homes després de l'acció.

Precisament en aquest moment, mentre espera al volant del cotxe, treu un mirall 

de la seva bossa i es posa a contemplar-se. És en un lloc tancat, però ben diferent del 

tocador de Poppy. Es troba apartada del centre de l'acció, forçada a la inactivitat, però 

només temporalment. En la seva mirada al mirall es manifesta una tensió; és la mateixa 

tensió en què es troba el personatge, entre la passivitat pròpia de la noia de gàngster i  

l'actitud més activa (tot i que també ambivalent, com veurem) de la dona fatal.

Centrant-nos  ja  en  aquesta  última,  algunes  observacions  de  Frank  Krutnik 

permeten  d'explicar-ne  la  vocació  d'autocontemplació.  En  la  seva  obra  dedicada  al 

cinema negre36, l'autor subratlla la inclinació homosocial dels personatges masculins; 

inclinació que acaba per crear un circuit  tancat  de relacions  del  que la dona queda 

exclosa. Es tracta, doncs, d'una situació prou semblant a la que es produïa a la Grècia 

clàssica. Aleshores, no és d'estranyar que la dona fatal es vegi empesa a recloure's en 

aquest  altre  circuit  tancat  que crea la  mirada  al  mirall,  com ja  succeïa  a  les  dones 

gregues als gineceus. En no poder accedir a l'àmbit compartit de la paraula i l'acció, en 

ser convertida en objecte de la mirada i el desig masculins, pot trobar una compensació 

en el fet de convertir-se, per a ella mateixa, en objecte de contemplació.

Fins aquí, res diferenciaria la dona fatal de la noia del gàngster. Però cal tenir en 

compte un aspecte essencial de la reflexivitat especular: el fet que, en ella i gràcies a 

35 White Heat (Al rojo vivo), Raoul Walsh, 1949.
36 F. Krutnik, In a Lonely Street.
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ella, les posicions de subjecte i objecte coincideixen. El que es mira és alhora mirat pel 

seu reflex. Per a la dona que es vol independent, la mirada al mirall pot constituir un 

punt  d'inflexió.  Partint  de  la  seva posició  d'objecte  (ara  no només de la  mirada  de 

l'home,  sinó  també  de  la  pròpia),  pot  passar  a  afirmar-se  com  a  subjecte.  De  la 

passivitat a la que es pretén sotmetre-la, pot passar a exercir el control. El mirall pot 

actuar com a punt de suport d'aquest intercanvi de posicions, en tant que és el llindar 

que les uneix i les separa, i per tant les pot fer oscil·lar. 

Ho  podem  observar  en  una  de  les  primeres  (i  sens  dubte  de  les  més 

emblemàtiques) d'aquestes feminitats: Phyllis Dietrichson, la protagonista de  Double 

Indemnity37, encarnada per Barbara Stanwyck. El seu caràcter d'objecte de la mirada i 

el desig masculins apareix ben definit des del principi. D'entrada, la seva història ens és 

presentada  a  través  dels  flashbacks  en  què  pren  cos  la  confessió  del  seu  oponent 

masculí, Walter Neff (Fred McMurray), que constitueixen la major part del relat. 

Així doncs, Phyllis és mostrada a través de la memòria i de la mirada de l'home. 

En el primer dels flashbacks, Neff, en la seva qualitat d'agent d'assegurances, visita per 

primer cop la casa dels Dietrichson. Mentre espera al vestíbul, és sorprès per l'aparició 

d'una dona seminua, coberta només amb una tovallola, a la barana del primer pis. Així 

és presentada Phyllis Dietrichson. La càmera adopta el punt de vista de Neff; Phyllis és 

reduïda, doncs, a objecte de la seva mirada. Fet que es repetirà poc després, quan es 

mostri el seu descens de les escales en un primer pla de les seves cames; la càmera 

s'identificarà, aleshores, molt més clarament amb la mirada fetitxista de Neff.

La presentació de la dona fatal des d'un punt de vista masculí és prou freqüent 38; 

però també és cert que ella rarament es resigna a romandre en aquesta posició passiva. 

D'entrada, la primera aparició de Phyllis ja tenia el caràcter d'una posada en escena, 

d'una representació organitzada per ella mateixa: més que ser vista per Neff, era ella la 

que s'havia donat a veure. Però la màxima oscil·lació entre les posicions d'objecte i de 

subjecte tindrà lloc, com apuntàvem, quan Phyllis s'encari al seu reflex. 

En  efecte,  poc  després  d'haver  baixat  les  escales,  Phyllis  s'atura  al  mirall  del 

rebedor per donar els últims retocs als seus llavis i a la seva cabellera. Desvia la mirada 

del  seu  interlocutor  per  tal  de  contemplar  la  seva  pròpia  imatge.  Com  insinuava 

Mariuccia Ciotta, després d'haver estat sotmesa a una mirada fetitxista, fraccionadora, 

aquesta dona recompon la seva unitat. Però no es limita a això: atrau voluntàriament la 

mirada d'aquest home que acaba de conèixer, en demanar-li si creu que s'ha maquillat 

bé. Per tant, no se sotmet a la mirada de l'home, sinó que la provoca. Torna, doncs, a 

assumir la posició d'objecte; però ara ho fa activament. 

37 Double Indemnity (Perdición), Billy Wilder, 1944.
38 Com ha emfasitzat la teoria feminista, des de l'article de Laura Mulvey ("Visual Pleasure and Narrative Cinema "), si 
bé aquesta posició ha estat després matisada per d'altres estudis dins del mateix corrent. 
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Davant del mirall, Phyllis pren la decisió de fer de Neff un instrument per assolir 

la seva meta. I aquesta no és altra que la independència; ja que, com ella mateixa dirà 

més endavant, se sent ofegada per la seva vida familiar. Aviat Neff es veurà involucrat 

en els  seus  plans,  que consisteixen en desfer-se del  seu marit  fingint  un accident  i 

cobrar l'assegurança. I tot sembla indicar que és en aquesta mirada al mirall que Phyllis 

comença a parar la seva trampa. En proposar-se com a objecte de la mirada de l'home,  

en atiar el seu desig, és ella qui pren el control.

7- Double Indemnity 8- Double Indemnity

Un segon exemple és el que ofereix la protagonista de The Killers39, Kitty Collins, 

interpretada per Ava Gardner.  Krutnik,  en tractar d'aquesta pel·lícula,  en ressalta el 

moment que Kitty es mira al mirall, tot considerant-lo una mostra del seu narcisisme.40 

Kitty és, com Phyllis, una de les encarnacions més plenes de la figura de la dona fatal.  

Com ella, extreu la seva força del fet d'oferir-se com a objecte de la mirada i el desig de 

l'home. Així és com, des de la seva primera aparició, encadena el protagonista masculí 

(el boxejador Swede Andersen, encarnat per Burt Lancaster), fins al punt d'anul·lar en 

ell tota voluntat. 

Efectivament, Swede coneix Kitty en una festa, i des del primer moment que la 

veu no pot deixar de mirar-la. Ella, en canvi, es nega ostensiblement a retornar-li la 

mirada. En tot moment és plenament conscient de l'atracció que exerceix sobre l'home 

amb la seva actitud passiva i indiferent. 

Així doncs, Kitty recorre també des del principi a una posada en escena, un donar-

se a veure. Més tard, quan s'enfronti a la seva imatge, la seva posició ambivalent de 

subjecte- objecte arribarà a un punt nodal. 

Per Kitty, Swede abandona la dona que estimava; des d'aleshores es veu empès 

cap  a  un  camí  descendent,  sense  sortida.  Compleix  una  condemna  a  la  presó,  en 

declarar-se culpable d'un delicte que Kitty ha comès. En sortir, es veu arrossegat per 

ella al món del delicte. 

En el  moment  crucial  de la  història,  la  banda de la que Kitty  forma part  està 

planejant un atracament. Al centre de l'habitació, entorn d'una taula, un grup d'homes 

39 The Killers (Los Forajidos), Robert Siodmak, 1946.
40 Op. cit., p. 121.
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juga a cartes mentre discuteix sobre el cop que es prepara. Kitty, que al principi mirava 

per la finestra, aviat es posa a donar voltes per l'habitació. 

Així  doncs,  mentre els homes ocupen el  centre de l'escena, ella deambula pels 

marges. Aquesta posició marginal defineix la seva situació d'exclusió respecte al món 

masculí, el món homosocial a què es refereix Krutnik. Però en certa manera és també 

una  posició  privilegiada:  el  seu  moviment  al  voltant  de  la  taula  és  un  moviment 

d'encerclament, com es posarà de manifest quan comenci a atiar l'enfrontament entre 

Swede i el cap de la banda. Es tracta d'una maniobra, que forma part del seu pla de fer-

se amb el botí i desviar les sospites cap a Swede. I,  precisament en el moment que 

esclata la baralla entre els dos homes, Kitty es gira d'esquena i es posa a pentinar-se 

davant d'un mirall.

L'oposició (constant al llarg de la seqüència) entre el cercle format pels homes al 

voltant de la taula i la posició excèntrica de Kitty, el fet que ella no sigui inclosa ni en el 

joc ni en la conversa sobre el cop que es prepara, fan palesa l'exclusió de la dona fatal 

del món masculí on malgrat tot sempre es troba. És i no és part d'aquest món, que,  

marginal  ell  mateix,  l'obliga  a  deambular  pels  seus  marges;  com  Kitty  ho  ha  fet 

literalment al voltant de la taula de joc. Però finalment s'atura al lloc que sent propi, allí 

on pot cloure's en la mirada a si mateixa i excloure'n, al seu torn, tots els altres. Al 

mirall troba el seu propi centre (en el seu egocentrisme, ella mateixa), i des d'allí trama 

i espera l'acompliment del seu objectiu: aconseguir els diners que poden proporcionar-

li l'autonomia a la que aspira, com tota dona fatal.

9- The Killers 10- The Killers

L'afany  d'independència  de  Phyllis  i  Kitty,  el  seu  refús  a  la  reciprocitat  de  la 

mirada (Phyllis, en una trobada amb Neff, oculta els ulls darrere d'unes ulleres fosques) 

formen  part  d'una  negació  de  l'altre  molt  més  radical:  la  que  les  du  a  emprar-lo 

purament com a mitjà per als seus interessos, fins abocar-lo a la destrucció i la mort. A 

diferència de les noies de gàngster, que accepten dependre de l'home, les dones fatals 

no dubten a desfer-se'n, un cop ha esdevingut inútil per al seu objectiu. Com Narcís, 

que amb la seva indiferència va causar la mort d'Eco, senten un menyspreu letal pels 

seus amants. 
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No només això les vincula a la figura de Narcís. Abans ens hem referit a la posició  

ambigua del jove respecte a la seva identitat  sexual;  el  mateix cabria dir d'aquestes 

feminitats que (tot i no renunciar en absolut a la seva sexualitat) no dubten a assumir 

actituds, posicions o connotacions masculines. La seva coneguda afecció a les armes en 

seria un exemple prou representatiu. 

També Narcís era afeccionat a les armes: recordem que el jove es va veure a les 

aigües de la font precisament quan reposava després d'una cacera. A la llum de l'estudi 

de Pierre Vidal- Naquet sobre la figura del "caçador negre"41, aquest fet s'acaba revelant 

com a profundament  vinculat  a l'ambigüitat  del  personatge.  Segons l'autor,  un cert 

tipus de cacera (precisament la que recorria a les xarxes o trampes, en les quals les 

dones  fatals  són expertes)  formava part  dels  ritus  d'iniciació  dels  joves  a  la  Grècia 

arcaica. La cacera, pràctica que obliga a deambular per les zones frontereres entre la 

ciutat  i  l'àmbit  del  salvatge,  és  el  que millor  correspon a  la  naturalesa  del  jove,  de 

l'efebus. Ja que aquest, per la seva edat i condició, és també un ésser fronterer: es troba 

situat a la frontera entre el nen i l'home, entre el món del gineceu al que pertanyia  

d'infant i el món públic  al que haurà de pertànyer com a mascle adult.  El "caçador 

negre"  és  precisament  aquell  que  fracassa  a  l'hora  de  travessar  aquestes  fronteres; 

millor  dit,  que  s'absté  de  travessar-les,  ja  que  pretén  restar  per  sempre  en  una 

indefinició que hauria de ser només temporal. 

Vidal- Naquet no inclou Narcís entre aquests joves. Cal tenir present que el seu 

treball se centra en la Grècia arcaica, que no ha llegat cap testimoni de la llegenda. Però 

un tret comú a tots els personatges considerats per l'autor, a més de la seva afecció a la 

cacera, és el seu refús a dirigir el desig cap als altres. A més, com Narcís, tots ells acaben 

sent víctimes d'un càstig exemplar. En certa manera (gairebé en una ironia tràgica), 

aconsegueixen el seu propòsit: no esdevenen homes adults, perquè moren abans. 

Un altre motiu permet d'incloure Narcís dins la categoria del "caçador negre". 

Narcís  és,  sens  dubte,  la  figura més  lligada  a  la  mirada  especular;  i  si  alguna cosa 

caracteritza les superfícies reflectants (llindars entre el real i el virtual, entre la identitat 

i l'alteritat, entre la veritat i la il·lusió) és la seva naturalesa fronterera, liminar.42 

També les dones fatals són caçadores, tant per la seva afecció a les armes com pel 

seu caràcter depredador, en un sentit més ampli. També elles es resisteixen a assumir el 

lloc i la condició que els corresponen com a dones, definits clarament en el cinema de 

Hollywood  d'aquells  anys  com  la  llar  i  les  funcions  d'esposa  i  mare.  El  seu  afany 

d'independència no és altra cosa que l'expressió d'aquesta resistència. 

41 P. Vidal-Naquet, " Le chasseur noir et l'origine de l'éphébie athénienne", in Le chasseur noir. Formes de pensée et  
formes de société dans le monde grec, p. 151- 176.
42 Aquest caràcter fronterer del mirall, que el fa lloc de trobada de contraris, és assenyalat per tots els estudis que se li  
han dedicat. Limitem-nos a citar el llibre, ja clàssic, de Jurgis Baltrusaitis: Le miroir, essai sur une légende scientifique,  
révélations, science fiction. També Sabine Melchior-Bonnet, a Histoire du miroir, posa aquest aspecte de relleu.
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Sense renunciar a la seva feminitat, aquestes dones volen gaudir de prerrogatives 

masculines. No volen quedar-se al gineceu, però tampoc tenen ple accés al món públic. 

Accepten  l'estatut  d'objecte  que  l'home  els  assigna,  alhora  que  pretenen  esdevenir 

agents  independents.  Així  doncs,  elles  també  resten  a  la  frontera,  als  marges.  Es 

mantenen en el territori de l'ambivalència,  com Narcís, com el mateix mirall.  No és 

d'estranyar, doncs, que se serveixin d'aquest instrument; ja que, a més de ser ell mateix 

ambivalent, els permet com hem vist d'esdevenir alhora objecte i subjecte de la mirada. 

Per tant, és el lloc on creuen poder assolir l'autosuficiència que sempre han desitjat.

Com  Narcís,  s'hi  aturen  a  contemplar  la  seva  cabellera.  La  cabellera  era 

precisament un atribut de l'efebus, i un cop iniciat li era tallada com a signe del seu 

accés a l'edat viril.43 Per tant, la cabellera de Narcís remet a la seva ambigüitat, al seu 

rebuig de la virilitat adulta. També la de les dones fatals és un atribut ambigu: d'una 

banda, és un component privilegiat de la bellesa femenina; de l'alta, és un lligam o una 

arma  a  utilitzar  contra  l'home.44 Al  mirall,  les  dones  fatals  esdevenen  també 

transgressores, "caçadores negres": no en va els termes relatius a la negror o la foscor 

els han estat associats tan sovint. 45 

2.2- Gold diggers i malèfiques

Mentre que el cinema negre transcorre preferentment als espais públics, el melodrama 

se  situa  sovint  a  l'interior  de  la  casa  familiar.  Allí  és  on  la  dona  pot  assolir  un 

protagonisme absolut. La figura femenina més pròpia d'aquest àmbit és l'esposa i mare 

exemplar, dedicada als seus fins al sacrifici: l'"àngel de la llar". 

Però, ja des dels primers melodrames cinematogràfics, unes altres figures vénen a 

oposar-se-li. Entre elles ocupen un lloc destacat les vamps, destructores de la llar i la 

família; i també les dones caigudes, que malgrat haver-se desviat de l'ideal domèstic 

poden acabar redimint-se per amor.

No ens aturarem ara en aquestes primeres feminitats presentades per Hollywood 

com a perverses o extraviades, tot i que recorren amb prou freqüència al mirall. Abans 

de centrar-nos en una figura pròpia del melodrama dels quaranta, tindrem en compte 

certes  heroïnes de la  dècada anterior:  les  escaladores o  gold diggers.  Segons Maria 

LaPlace, aquestes figures femenines constitueixen un dels vessants de l'arquetip de la 

"Independent  Woman".46 Com  la  dona  fatal,  el  que  cerquen  fonamentalment  és  la 

independència.  Insensibles  i  ambicioses,  les  gold diggers utilitzen també els  homes 

43 Vidal- Naquet, op. cit., p.155.
44 Erika Bornay, op. cit., p. 77.
45 Des del fet de pertànyer al cinema "negre", o de la freqüència amb què en la seva indumentària recorren a aquest  
color, fins al de rebre la denominació de dark lady, com hem vist al text de Mariuccia Ciotta.
46 "Producing and Consuming the Woman's Film", in Home Is Where the Heart Is (C. Gledhill, ed.), p. 146- 147. 
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com  a  graons  per  a  la  seva  ascensió  social.  El  que  d'entrada  les  diferencia  de  les 

heroïnes del cinema negre és que, tot i ser amorals, mai atempten clarament contra la 

legalitat. 

L'heroïna de Baby Face47 (interpretada per Barbara Stanwyck) és segurament una 

de les més precises i matisades encarnacions de l'escaladora. Provinent d'una taverna 

de mala mort, on havia estat explotada i prostituïda pel seu propi pare, Lily Powers es 

fa el ferm propòsit de triomfar en la vida. Entra a treballar com a secretària a una gran 

empresa  financera.  Allí  aconsegueix  escalar  posicions,  gràcies  a  la  seva  audàcia  en 

seduir  (per  ordre  ascendent)  els  diferents  caps  de  l'empresa.  I  quan  es  disposa  a 

desprendre's d'un protector per conquerir-ne un de categoria superior, Lily es mira al 

mirall. 

Així doncs, aquest opera de nou com a punt d'inflexió; com a lloc des del que Lily  

es llança i rellança a la seva conquesta activa de riquesa i de poder. Però de fet, Lily no 

necessita el mirall per afirmar-se com a subjecte. En mirar-se, el que construeix és més 

aviat la seva màscara d'objecte, la que ofereix als homes per atraure'ls. La seva posició 

és  gairebé  la  inversa  de  la  que  ocupava  la  noia  del  gàngster;  mentre  que  aquesta 

depenia sempre del seu home, Lily ja comença per ser la dona independent, capaç de 

desafiar amb èxit el poder masculí. 

També es diferencia clarament de la dona fatal,  que sol recórrer a la trampa i 

l'engany, mentre que els mètodes de Lily (com els de la majoria de gold diggers) són 

sempre directes. Sense cap escrúpol, sap explotar en el seu benefici les febleses dels 

homes. Sap emprar la seva intel·ligència, tant a l'hora de servir-se dels altres com a la 

de complir amb la seva feina a l'empresa. Gràcies a aquestes qualitats, la posició que 

assoleix en aquell entorn masculí no és en absolut marginal.

De totes maneres, per accedir plenament a un final feliç li caldrà acceptar l'amor. 

Haurà de vèncer les  seves resistències,  i  admetre  que realment  estima el  seu últim 

protector. Però aquest (Courtland Trenholm, interpretat per George Brent) és el mateix 

president del banc; de manera que Lily podrà conciliar els seus sentiments amb el seu 

objectiu d'arribar al cim.48 Lily no és, doncs, condemnada per la seva trajectòria amoral. 

El seu passat miserable i la seva força i vitalitat per sortir-ne semblen redimir-la (tant o 

més que l'amor) de la seva conducta excessiva, sense que mai hagi de penedir-se'n ni ho 

hagi de pagar. 

47 Baby Face (Carita de ángel), Alfred E. Green, 1933.
48 De fet, se li exigirà un petit sacrifici. El banc que regenta Courtland està a punt de fer fallida. Lily es prepara per 
deixar-lo, enduent-se les riqueses que ha acumulat en la seva carrera. Però en admetre que estima Courtland, les posa a 
la seva disposició  per  tal que ell  pugui remuntar la crisi.  Lily renuncia,  doncs,  al  que havia  conquerit  com a dona 
independent en benefici de l'home que estima. Però tot fa pensar que la situació d'aquest aviat tornarà a ser la que era, i 
que per tant el sacrifici de Lily és només temporal. De fet, celebren la seva reconciliació al cim mateix de l'edifici, a la  
terrassa del banc. 
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Abans  que  res,  Lily  Powers  és  una heroïna  ambivalent;  sobretot,  pel  contrast 

entre el seu rostre innocent (que dóna títol a la pel·lícula) i els mètodes audaços que 

empra per seduir els homes que es proposa utilitzar. En el seu mateix nom apareixen 

units la puresa del lliri i els seus poders de seducció i de lluita pel triomf.49 Aquestes 

dues dimensions del personatge se superposen sense anul·lar-se. La seva ambivalència 

(propera a la ironia), el seu difícil equilibri entre la innocència i la crueltat (dos homes 

moren per ella, sense que de fet se la mostri com a culpable) fan de Lily un personatge 

amb una profunda afinitat amb els miralls. 

De fet, abans de l'enduriment del codi Hays, aquestes dones ambicioses i sense 

escrúpols no sempre eren condemnades. Les dures circumstàncies de les que partien 

eren sovint presentades com l'autèntica causa de les seves desviacions de l'ideal femení. 

La mirada amb què les contemplava i mostrava el cinema portava aquestes heroïnes a 

mantenir-se en una mena d'equilibri inestable. El mateix podria dir-se de les pel·lícules 

que protagonitzaven: un mateix relat podia oscil·lar entre el melodrama i la comèdia. 

Baby Face no està exempta d'elements humorístics, tot i que es decanta més del costat 

del melodrama. La situació, però, canviarà aviat. 

11- Baby Face 12- Of Human Bondage

Com exposen Steve Neale i Frank Krutnik50, degut a les restriccions imposades 

per l'esmentat codi de producció, el personatge de l'escaladora tendeix a desplaçar-se 

del melodrama cap a la comèdia. Allí conserva el tret principal que el caracteritzava: 

l'afany d'independència i d'ascens social. Hi perd, però, la seva força subversiva; ja que 

al final abandona el seu somni ascensional per rendir-se a l'amor. 

Simultàniament, l'escaladora de melodrama passa a adquirir tintes més fosques. 

Ara se li fa pagar durament la seva transgressió dels rols assignats a la dona. Fins i tot 

en alguns casos se li retira tota excusa, i amb ella tota simpatia: passa a ser clarament 

objecte de reprovació. 

49 Cal fer notar la relació que la pel·lícula estableix entre el cognom de l'heroïna i el títol d'un llibre de Nietzsche que 
aquesta llegeix al principi, induïda per un client del bar que regenta el seu pare. Es tracta de La voluntat de poder; el seu 
títol en anglès (The Will for Power) és subratllat en un primer pla. Fins a cert punt, Lily Powers és realment una heroïna 
nietzschiana; ja que, a part de basar la seva conducta en la seva (peculiar) lectura del llibre esmentat, la seva actitud  
amoral l'apropa al títol d'una altra obra del mateix autor: Més enllà del bé i del mal.
50 Popular Film and Television Comedy, p. 167- 169.
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És el que ocorre a Of Human Bondage51, estrenada l'any següent de Baby Face, el 

mateix  de  l'aplicació  del  codi.  Mildred  Rogers,  la  cambrera  interpretada  per  Bette 

Davis, no hi és presentada amb humor ni amb comprensió. La pel·lícula reserva tota la  

seva  simpatia  per  al  seu  oponent  masculí,  Philip  Carey  (Leslie  Howard),  un  jove 

esguerrat que s'enamora d'ella. Mildred mai li oculta la seva manca d'interès, tot i que 

accepta  les  seves  invitacions  per  inèrcia  o  per  avorriment.  Però  quan  es  troba  en 

dificultats, no dubta d'aprofitar-se'n.52

Mildred  és,  de  fet,  més  un  paràsit  que  una  escaladora.  Lluny  de  l'actitud 

lluitadora  de  Lily  Powers,  aquesta  dona  es  decanta  per  una  passivitat  tenyida 

d'indiferència. En lloc de llançar-se a la conquesta de l'home, respon a tots els que la 

pretenen amb un estòlid "I don't mind", més dur encara que el menyspreu de Narcís 

pels seus amants. 

En descobrir que Philip (que ja havia aconseguit alliberar-se de la seva fascinació 

per ella) ha rebut una petita herència, Mildred es prepara fredament per fer-lo caure de 

nou sota el seu domini. És aleshores quan es contempla al mirall: com les dones fatals, 

hi busca un punt de suport per entrar en acció. Però farà tard; Philip ja no caurà en la 

trampa. Mildred, de fet,  serà aviat incapaç d'atraure cap home; malalta de sífilis,  es 

veurà  sotmesa  a  una  degradació  física  que  la  pel·lícula  presenta  gairebé  com  una 

manifestació de la seva degradació moral. Com Narcís, aquesta dona incapaç d'estimar 

ningú més que ella mateixa acabarà morint de consumpció.

Muriel  Andrin  veu  Mildred  com  la  precursora  d'una  sèrie  d'heroïnes  que  es 

desplegarà al llarg de la dècada dels quaranta, paral·lelament a l'eclosió de la figura de 

la  dona  fatal.  Segons  l'autora,  en  aquests  anys  es  configura  un  subgènere  del 

melodrama, en concret del woman's film: el "melodrama malèfic". I en ell emergeix la 

que  sens  dubte  serà  la  dona-  Narcís  per  excel·lència:  l'heroïna  malèfica,  en  la  que 

algunes de les actrius més celebrades de l'època (com la mateixa Bette Davis) gairebé es  

van especialitzar.53  

El  que  diferencia  l'heroïna  malèfica  de  la  dona  fatal  i  de  la  gold  digger és, 

fonamentalment, que la seva acció corrosiva i destructora es desenvolupa al si de l'espai 

domèstic. Gairebé sempre és esposa, de vegades fins i tot mare. Però el seu caràcter  

excessiu la converteix en una mena de càncer que mina i devora la cèl·lula familiar; ja 

que, encara que la família és el seu entorn, la sent com a hostil o estranya. Tot i que 

ocupa el centre d'una llar, tendeix a viure-la com una presó, o a convertir-l'hi. Andrin 

subratlla la seva marginalitat, tant respecte a la família com a la comunitat en general.  
51 Of Human Bondage (Cautivo del deseo), John Cromwell, 1934.
52 Mildred fuig amb un altre home, que l'abandona després de deixar-la embarassada. Philip es fa càrrec d'ella i de la 
nena que neix poc després. Tot i que ja no sent res per Mildred, està disposat a casar-s'hi. Però ella torna a fugir, el  
mateix dia del compromís. Abandonada de nou, torna amb la nena a demanar asil a Philip, que no s'hi sap negar.
53 M. Andrin, Maléfiques. Le mélodrame filmique américain et ses héroïnes (1940-1953).
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Ja  que  la  seva  vida,  lluny  de  discórrer  a  les  grans  ciutats,  s'ofega  en  una  petita 

comunitat que no pot contenir el seu excés.

Com Narcís,  l'heroïna  malèfica  és  efectivament  culpable  d'hybris,  d'un  orgull 

desmesurat que la porta a negar els altres. Com ell, és un ésser ambivalent: central al 

mateix  temps  que  marginal,  pertanyent  i  no  pertanyent  alhora  a  l'àmbit  que  li 

correspon; en el seu cas, el familiar.

Algunes dones fatals, com Phyllis Dietrichson a Double Indemnity, comparteixen 

aquest  sentiment  de reclusió  i  ofec  en una família.  Però  el  cinema negre  tendeix  a 

mostrar-les fora de la llar, a seguir el seu deambular pels marges de la ciutat i de la llei.  

El seu desig d'independència les allunya de l'espai domèstic; podríem dir que, respecte 

a la llar, el seu moviment és centrífug. 

Les malèfiques, en canvi, mai abandonen la llar: com governades per una força 

centrípeta, de bon grat o del mal grat hi romanen. Malgrat tot, elles també volen, abans 

que res, ser independents. L'ambivalència esdevé en elles contradicció, donant lloc a 

una posició insostenible que les empeny a optar entre dues vies: instal·lar-se al centre 

de la llar i exercir-hi un poder absolut, o esmerçar tots els seus esforços per fugir-ne. 

Una  de  les  malèfiques  que  opten  per  la  primera  via  és  Regina  Giddens,  la 

protagonista de The Little Foxes54, interpretada per Bette Davis. Regina és, sens dubte, 

el centre de la vella mansió del sud on transcorre gairebé tot el relat. A l'inici, aquesta 

posició central es veu facilitada per l'absència del marit (Horace Giddens, interpretat 

per Herbert Marshall), que es recupera d'una afecció cardíaca a un balneari. Al voltant 

de Regina, a part de la seva filla, giren també els seus dos germans i les seves famílies;  

ja que ella gaudeix, per aliança, d'una millor posició econòmica i social. 

A Regina i els seus germans se'ls presenta l'oportunitat de tancar un negoci molt 

profitós. La posició de Regina és clau, ja que l'operació exigeix una inversió que només 

poden realitzar comptant amb els recursos del seu marit. La situació es debat en una 

reunió familiar, a la sala de la mansió dels Giddens. L'ambient que s'hi respira és tens; 

es fa evident l'ansietat i la cobdícia dels germans, incloent Regina. Però aquesta sap que 

parteix d'una situació avantatjosa; i això li permet d'exercir, al llarg de tota la reunió, el 

seu poder manipulador.

Curiosament,  malgrat  la  posició  central  que Regina  ocupa en aquest  conflicte 

d'interessos, al llarg de tota la seqüència deambula pels marges de la sala, apartada del 

nucli que formen els seus germans i un nebot. És més: en acabar de jugar la seva última 

carta (convèncer la seva filla que vagi a buscar Horace), es gira d'esquena a tots i es 

queda immòbil davant d'un mirall.

54 The Little Foxes (La loba), William Wyler, 1941.
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És notable la semblança entre el plantejament d'aquesta seqüència i la de  The 

Killers examinada més amunt. Regina, com Kitty Collins, adopta d'entrada una posició 

excèntrica; i també acaba per trobar el seu centre en mirar-se al mirall. Aleshores es fa 

evident que el seu moviment anterior, al voltant de la sala, havia estat una maniobra 

d'encerclament. Tot i estar exclosa per les convencions socials del món dels negocis,  

aconsegueix  (gràcies  a  les  seves  manipulacions,  i  a  la  pausa  que  es  pren  per 

contemplar-se) moure'n els fils. Però, a diferència de Kitty, està fermament instal·lada a 

la llar, on exerceix el seu poder despòtic. Aquest fet accentua, com abans indicàvem, la 

seva tensió entre centralitat i marginalitat. 

Així doncs, utilitzant la seva filla com a esquer, Regina fa tornar el seu marit per 

tal de convèncer-lo de prendre part en el negoci. En veure que ell es resisteix, arriba 

fins a causar-li indirectament la mort. Efectivament, després d'haver-li provocat amb el 

seu cinisme un atac de cor, es nega a donar-li el medicament que el podria salvar i es 

queda esperant fredament el seu final. 

Regina (en llatí, "reina") ha volgut fer de la llar el seu reialme. Però s'adonarà que 

n'ha fet un mausoleu, en ser finalment abandonada per tots. L'últim pla de la pel·lícula 

la  mostra mirant  per la  finestra,  cap a la direcció  per on se n'ha anat la seva filla,  

l'última  en  deixar-la.  Emmarcada  per  les  cortines  i  amb  el  rostre  mig  cobert  per 

l'ombra, ofereix la imatge d'una presonera. Ha quedat reclosa a la casa on volia regnar. 

Al mateix temps conserva la seva posició marginal, ja que es troba a la finestra, llindar 

entre l'interior i l'exterior. Les contradiccions inherents a aquest tipus de personatges 

resten, sovint, sense solució.

13- The Little Foxes 14- Gone With the Wind

Encara  es  pot  fer  un  pas  més  en  aquest  camí  elegit  per  algunes  malèfiques, 

consistent a afirmar-se com a centre de la llar. Scarlett O'Hara, l'heroïna de Gone With 

the Wind55 (encarnada per  Vivien Leigh), arriba fins a identificar-se amb la casa i la 

terra. En paraules del seu oponent masculí, Rhett Buttler (Clark Gable), "treu la seva 

força  de  la  terra  vermella  de  Tara".  Efectivament,  Scarlett  és  l'ànima  de  Tara  (la 

55 Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó), Victor Fleming, 1939.
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plantació  que  li  llega  el  seu  pare),  i  l'únic  sentit  de  la  seva  vida  és  lluitar  per  la 

preservació de la propietat familiar enfront de les dificultats que travessa el Sud. 

Scarlett manté, encara més que Regina, una estreta relació amb els miralls. Ens 

centrarem  en  la  primera  vegada  que  hi  recorre,  ja  que  és  la  que  manifesta  més 

clarament l'aspecte transgressor i ambivalent d'aquestes heroïnes properes a Narcís. 

Scarlett ha estat invitada a la festa de Twelve Oaks, la plantació veïna. Després del 

dinar,  totes  les  noies  s'han  retirat  a  fer  la  migdiada,  com  prescriuen  els  costums. 

L'escena s'obre amb la imatge d'un autèntic gineceu, la gran habitació on reposen les 

joves.  Des de ben aviat es fa visible la impaciència de Scarlett,  que no es resigna a 

aquesta situació passiva. 

De fet, el seu desig l'empeny a abandonar el repòs. Scarlett, que com Narcís ha 

jugat sempre amb els seus nombrosos pretendents, creu estar enamorada precisament 

de l'únic jove que no mostra per ella més que un interès fraternal: l'hereu de Twelve 

Oaks,  Ashley  Wilkes (Leslie  Howard). De sobte,  la  jove  pren la  decisió  de  baixar  a 

declarar-se-li. És a dir, es disposa a transgredir dues normes de la conducta femenina: 

una d'específica de la seva societat, la que obliga les joves al repòs en aquell moment del 

dia; i una altra de molt més general, la que els impedeix en qualsevol moment prendre 

la iniciativa en les relacions amoroses. I, just abans de violar les dues regles, s'atura a 

comprovar el seu aspecte davant d'un mirall. 

15- Gone with the Wind 16- Gone with the Wind

Altre cop, doncs, la mirada al mirall és el signe de puntuació entre la passivitat i  

l'activitat, i el punt de suport d'una transgressió. Però en aquest cas, a més, marca la 

transició de la protagonista de l'espai femení i clos on es troba a l'àmbit públic i masculí 

al que pretén accedir. Ja que Ashley és a la sala, amb els seus convidats, discutint afers 

polítics: la guerra imminent entre el Nord i el Sud. 

Precisament, el pla en què Scarlett es mira al mirall actua com a frontera entre 

aquests dos mons. Al pla anterior, Scarlett s'ha girat a mirar des del llindar les seves 

companyes que dormen; a l'immediatament posterior, espia des de l'escala la reunió 

dels homes. El mateix muntatge defineix, doncs, la posició fronterera de Scarlett i el 

lligam que aquesta posició manté amb la mirada al mirall.  I la posada en escena ho 
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subratlla en situar-la sempre a llocs de pas, com el llindar o les escales. De fet, Scarlett  

no arribarà a completar el pas d'un àmbit a l'altre, ja que l'ocasió de parlar amb Ashley 

se li presentarà en sortir ell de la sala. L'abordarà al passadís, un altre lloc de transició. 

Ens atreviríem a afirmar que aquesta posició liminar de Scarlett no es limita a 

l'escena comentada, sinó que en certa manera defineix el personatge al llarg de tota la 

seva història.56 En aquest sentit, és potser ella (d'entre totes les heroïnes del Hollywood 

clàssic) la que més s'aproxima a Narcís i als caçadors negres, la més afí al mirall. 

Scarlett  acaba,  com  Regina,  abandonada  per  tots.  Mai  aconsegueix  l'amor 

d'Ashley; ella mateixa acaba reconeixent que, de fet, el seu enamorament no ha estat  

més que una il·lusió. Es casa (en terceres núpcies) amb Rhett Buttler, un aventurer que 

l'estima i a qui ella només pretén utilitzar per sortir endavant en la seva lluita per Tara. 

Ja que Scarlett és incapaç d'estimar res ni ningú, tret d'ella mateixa i Tara, que formen 

una unitat indiscernible. El seu insistent rebuig de la maternitat, la seva actitud cada 

cop més hostil  envers Rhett destrueixen totalment la seva relació.57 Quan finalment 

descobreix que ella també l'estima, ja és massa tard. Rhett abandona la casa, mentre 

Scarlett es queda mirant la seva marxa des de la porta. Després la tanca, i es deixa anar  

plorant sobre les escales que porten al primer pis. 

Fins aquí, el seu final és semblant al de Regina: Scarlett és mostrada també com a 

presonera de la mansió amb la que s'havia identificat, i situada de nou a un lloc de pas, 

un lloc transitori: les escales. Però, mentre plora, recorda que el seu pare li havia dit, 

feia anys, que el més important era la terra; recorda també les paraules de Rhett, quan 

li va dir que ella treia la seva força de Tara. Scarlett repeteix el nom de la plantació, i  

després d'afirmar la seva decisió de fer que Rhett torni, afegeix una última frase: "After 

all, tomorrow is another day!". 

La pel·lícula es clou amb una imatge pertanyent a un moment anterior: aquell en 

què Scarlett, al final de la primera part, afirmava la seva decisió de lluitar, de no donar-

se per vençuda.58 La seva silueta es retallava sobre un cel ponent, enmig de les terres de 

Tara. Es crea així un paral·lelisme que permet d'esperar que ara també, com aleshores, 

trobarà una sortida. El seu final sembla quedar en suspens. El fet que la seva figura 

aparegui emmarcada en un ampli espai obert (encara que pertanyent a l'àmbit familiar, 

la plantació) accentua aquesta sensació. En aquest final se superposen, doncs, clausura 

i obertura. Scarlett i la seva història es mantenen fins al final en l'ambigüitat.

56 Scarlett manté sempre una actitud alhora femenina i masculina, prenent aquests dos termes en un sentit tradicional.  
A més, la seva relació amb Ashley Wilkes i, sobretot, amb Rhett Buttler, és també ambivalent.
57 Han tingut una filla, per la que Scarlett no s'ha interessat gaire, i que mor d'un accident. Altre cop embarassada,  
Scarlett expressa a Rhett el seu rebuig pel fill que espera; i, gairebé immediatament, el perd en caure per les escales. 
58 Aquest moment ja era en certa manera una repetició d'un altre moment del principi de la pel·lícula, en què Scarlett  
apareixia en companyia del seu pare exactament al mateix lloc, i sota la mateixa il·luminació.
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Passem ara a considerar l'altra via que poden emprendre les heroïnes malèfiques. 

Mentre  que Scarlett  i  Regina  es  mantenen fortament  arrelades  a  la  terra  o  la  casa 

familiar, n'hi ha efectivament d'altres que malden per fugir-ne. Però, tot i no aturar-se 

davant de res per tal d'aconseguir-ho, es veuen obligades a retornar-hi un cop i un altre. 

Semblen estar sotmeses a una fatídica força d'atracció per aquell àmbit que detesten. 

Un  cas  exemplar  d'aquesta  segona  via  el  trobem  a  Beyond  the  Forest.59 La 

protagonista, Rosa Moline (Bette Davis), hi és ja presentada com un cos estrany al si de 

la petita ciutat de Loyalton. Ella mateixa ha volgut que la seva casa fos la més allunyada 

del centre, ja que no suporta el soroll i les cendres que desprèn la gran xemeneia de la 

serradora, que és el cor de la comunitat. Rosa passeja cada dia fins l'estació, per veure 

passar el tren de Chicago amb el que planeja fugir. A la gran ciutat, espera poder trobar 

una vida millor que la que li dóna el seu marit, un modest i abnegat metge de poble.

Rosa és, doncs, una habitant dels límits, una freqüentadora d'un lloc de pas com 

l'estació; com les dones fatals, és una "caçadora negra". Té la seva mateixa afecció a les 

armes: amb la mateixa escopeta amb què després la veurem cometre fredament un 

crim, abat al principi un esquirol sense altre motiu que el plaer de matar. Adopta sovint 

actituds masculines, tot i exhibir la seva sexualitat. 

Encara que l'intertítol amb què s'obre la pel·lícula ("This is the story of evil...") 

porti a anticipar la presència d'una encarnació del mal, Rosa és una heroïna ambigua. 

El maniqueisme que aquesta introducció sembla anunciar no es manté al llarg de la 

pel·lícula més que de manera aparent. En realitat, el món que s'hi presenta és massa 

tèrbol per permetre una distinció neta entre el bé i el mal. 

17- Beyond the Forest 18- Beyond the Forest

Hi ha una escena que mostra clarament la naturalesa contradictòria de l'heroïna 

del  relat  i  de la seva posició.  Una nit,  Rosa no pot dormir i  es lleva a mirar per la  

finestra.  El  pla  la  mostra  enfrontada  a  la  imatge  agressiva  de  la  xemeneia  de  la 

serradora escopint foc i cendres.  Aquesta imatge encarna, d'una banda, tot allò que 

asfixia Rosa i  que ella  vol  combatre;  però,  d'altra  banda,  representa també la força 

59 Beyond the Forest (Más allá del bosque ), King Vidor, 1949.
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destructora que rau al seu propi fons. És una imatge fàl·lica: representa, doncs, el poder 

masculí; tant aquell al que Rosa es vol sostreure com el que ella mateixa vol assumir.60

Muriel  Andrin  assenyala  que  les  heroïnes  malèfiques  són  presentades 

habitualment com oposades a tot el que les envolta, enfrontades a un món masculí que 

les redueix a objectes. A això reaccionen amb explosions de crueltat i violència, dutes 

per la seva tendència a l'excés. Aquestes dones basculen en un instant de la passivitat 

més absoluta a l'activitat més desenfrenada i destructora: 

À partir  de  cet  instant  presque  furtif,  la  part  active  du  champ  de  l'action  n'est  plus  

masculine et le pouvoir s'inverse; même si l'héroïne maléfique s'inscrit toujours dans une 

représentation  'fantasmée'  de  beauté  iconique,  elle  est  masculinisée  par  sa  prise  de 

pouvoir du suivi narratif. Le personnage masculin se voit attribuer le rôle de la 'faible 

victime', à la fois fasciné et manipulé par l'objet premier de son regard. 61

I aquest "instant furtiu", aquest punt d'inflexió entre passivitat i activitat, entre la  

posició d'objecte i la de subjecte, coincideix gairebé sempre (com en el cas de les altres 

heroïnes considerades en aquest capítol) amb la mirada al mirall.

Rosa es mira per primer cop gairebé al principi de la pel·lícula, en un moment 

d'aparent  inactivitat.  L'escena  comença  mostrant  les  aigües  d'un  riu,  i  dos  homes 

pescant.  Un d'ells  decideix  retornar  un peix  a  l'aigua.  Aleshores una veu femenina, 

procedent del fora de camp, intervé amb un comentari àcid: exhorta el peix a seguir 

nedant,  fugint,  mentre  encara  hi  és  a  temps.62 Un  moviment  de  càmera  mostra 

aleshores Rosa (que és qui acaba de parlar) asseguda a una roca. Tot just pronunciades 

les  seves  paraules,  es  posa a  depilar-se  les  celles  mirant-se  a  un  mirall  de  mà.  La 

càmera, que es desplaça alternativament dels dos homes (un dels quals sabrem aviat 

que és el seu marit) a la dona, la retroba un cop i un altre en la mateixa posició; fins 

que, en haver acabat de compondre's, Rosa es posa unes ulleres fosques. D'una manera 

o d'una altra (ocultant els ulls o dirigint-los a la seva pròpia imatge), ella nega la mirada 

als seus companys.

Però, pel fet de no mostrar-los mai en el mateix pla, la càmera ja havia començat 

separant Rosa dels dos homes. Un cop més, doncs, veiem la figura femenina segregada 

de l'espai masculí comunitari; mentre en aquest es comparteix la paraula i l'acció (una 

activitat  lúdica,  una  conversa entre  amics),  la  dona  resta  immòbil  i  al  marge.  I  és 

aleshores, com ja hem vist en ocasions anteriors, quan s'encara al mirall.

60 Segons Muriel Andrin, la mirada de la protagonista a la xemeneia fàl·lica (precisament mentre el seu marit dorm) 
indicaria el seu desig insatisfet. Aquesta interpretació no anul·la les que hem proposat, sinó que potencia l'ambigüitat  
del personatge, les seves íntimes contradiccions. 
61 Op. cit., p. 116.
62 "Go, go, little fishie... while you still got the pep to get somewhere".
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Les paraules que Rosa adreça al peix van, evidentment, dirigides a ella mateixa. 

Assenyalen la seva decisió de fugir de l'ham on es troba presa. De fet, Rosa aconseguirà 

quedar-se aquella nit, sense el seu marit, a la cabana que aquest posseeix vora el riu. 

Allí es mira per segon cop; ho fa just abans de sortir a trobar-se clandestinament amb 

l'home que creu que pot fer realitat el seu anhel,  Neil Latimer (David Brian), un ric 

home de negocis que viu a Chicago i passa temporades a Loyalton. També ella es mira,  

doncs (sobretot la segona vegada), en el moment de màxima tensió entre la inactivitat 

obligada de l'espera i l'acció en què aquesta tensió està a punt de desembocar.

19- Beyond the Forest 20- Beyond the Forest

Al llarg de la pel·lícula, Rosa es mira nou vegades al mirall. A cada nou pas, a cada 

nova decisió (una fugida frustrada a Chicago, un projecte de matrimoni amb Latimer, 

l'assassinat  d'un pobre vell  que amenaçava impedir-ho...),  es  torna a encarar  al  seu 

reflex.  Per tal  d'eliminar  l'últim obstacle que la separa del  seu objectiu,  no dubta a 

desfer-se del  fill  que esperava del  seu marit  tot  llançant-se del  cotxe  en marxa.  En 

quedarà malmesa: una peritonitis l'anirà destruint des de dins. L'últim cop que es miri, 

per anar de nou a l'estació, el que veurà serà més aviat el rostre de la mort.63

En efecte, Rosa morirà just en arribar a l'estació. Mai, doncs, podrà fugir de la 

casa i el poble que detesta. Aquest ancoratge (voluntari o forçat) a la casa i la llar, propi 

de les heroïnes malèfiques, les converteix en recloses. Són elles les que més s'apropen 

(més que les feminitats del cinema negre) a les antigues habitants dels gineceus. Aquest 

fet, origen de les tensions que habiten aquestes figures femenines, explica que la seva 

relació amb el mirall arribi a ser compulsiva. Com la reina de  Snow White, n'acaben 

fent l'interlocutor més constant. 

De fet,  tenen tants  punts  de  contacte  amb aquest  personatge  com amb el  de 

Narcís. Com hem vist en el cas de Scarlett O'Hara, algunes comparteixen amb el jove 

grec un sentiment de rebuig o menyspreu cap aquells que les pretenen. D'altres, com 

Mildred Rogers o Rosa Moline, tenen la mateixa fi que Narcís: per l'amor excessiu que 

63 Muriel Andrin relaciona precisament les heroïnes malèfiques amb la figura de Medusa, rostre de la mort lligat també 
a l'especularitat. Entre aquest mite i la llegenda de Narcís hi ha, però, punts de contacte que permeten de transitar de 
l'un a l'altre. És el que fa Rosa Moline al llarg de la pel·lícula,  i és també el que faran d'altres malèfiques. Aquí ens 
centrem, però, exclusivament en el que les relaciona amb la figura de Narcís.
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senten per elles mateixes, acaben morint de consumpció. Però totes elles comparteixen 

amb la madrastra l'ansietat per assegurar-se que conserven la seva bellesa. 

Regina Giddens es mira quan espera l'arribada del seu marit, a qui vol convèncer 

que inverteixi en el negoci que projecta. Scarlett ho fa cada cop que, enfrontada a una 

dificultat, vol comprovar que segueix disposant de les seves armes femenines. I Rosa 

Moline escull un moment molt significatiu per a la seva mirada interrogativa: el del seu 

primer despertar, convalescent, després d'haver perdut voluntàriament el seu fill.

Diem que es tracta d'un moment significatiu,  perquè el que més aproxima les 

heroïnes malèfiques a la madrastra de Blancaneu és el seu rebuig de la maternitat. Tant 

Regina com Scarlett es desinteressen completament de les seves filles. Rosa, com hem 

vist, arriba a provocar-se un avortament. El seu amor per elles mateixes és exclusiu: 

són incapaces d'estendre'l a la seva pròpia descendència. Aquesta, a més, solen viure-la 

com un obstacle en l'acompliment dels seus propòsits o, com la madrastra, com una 

competència que no estan disposades a tolerar.

2.3- Figures: conclusions

Les raons que aboquen les dones fatals i les heroïnes malèfiques a trobar-se amb 

la pròpia imatge són, doncs, les mateixes: el seu afany d'independència i la seva posició 

fronterera, la seva ambigüitat. Ambigüitat que es transmet a l'espectador, que no pot 

veure aquestes dones transgressores només com a culpables, per més que els seus actes 

siguin  presentats  com a  monstruosos.  Ja  que  el  cinema també mostra,  encara  que 

subtilment, l'exclusió a què les sotmet el món masculí. L'espectador es troba aleshores 

sotmès,  com elles,  a  una  tensió.  Davant  d'aquestes  heroïnes,  queda  dividit  entre  la 

repulsió i la fascinació.64

El mirall, ambivalent per essència, reflecteix i rellança l'ambivalència d'aquestes 

feminitats, com ja feia a aquells àmbits d'exclusió- reclusió que eren els gineceus:

Au cœur de l'aliénation, ou de l'altérité qui constitue son lot, le miroir, qui sert à la femme 

à se parer, représente une part minime d'autonomie, l'œil supplémentaire que lui concède 

l'homme, en contrepartie de tout ce qu'il lui refuse dans l'ordre du voir et du savoir. Le 

disque miroitant désigne l'ambivalence du statut féminin: femme- objet d'abord, mais si  

possible  quelque peu sujet  aussi.  Sujet  de  son propre regard,  par  l'intermédiaire  d'un 

objet toutefois, œil artificiel qui la chosifie, prothèse métallique qui affiche son infirmité 

foncière... 65

64 El  caràcter  contradictori  d'aquestes  heroïnes i  dels  mateixos  gèneres  a  què  pertanyen és  assenyalat  en diversos 
estudis, i en molts d'altres es pot llegir entre línies. Pel que fa al woman's film, aquest aspecte és el fil conductor de A 
Woman's View. How Hollywood spoke to Women, 1930- 1960, de Jeanine Basinger.
65 F. Frontisi- Ducroux, Dans l'œil du miroir, p. 248.
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Pel seu propi rebuig de la reciprocitat (i el seu donar-se a veure), la dona- Narcís  

comença sent objecte de la mirada masculina. Es veu reduïda a la passivitat, forçosa o 

voluntària. Però en mirar-se al mirall,  és a dir, en posar-se com a objecte de la seva 

pròpia mirada, accedeix fins a cert punt a l'estatut de subjecte. A partir d'aquí, espera 

aconseguir el seu objectiu: la independència, l'autosuficiència. 

Aquestes, però, acabaran mostrant-se il·lusòries, com la imatge que li proposa la 

superfície especular. A més, com Françoise Frontisi-Ducroux adverteix, correrà el perill 

de ser cosificada per la mateixa mirada que l'havia d'alliberar del seu estatut d'objecte. 

Aquesta mirada, que només pot exercir-se gràcies a una pròtesi (fet que delata la seva 

precarietat i la seva limitació), és la que al capítol següent ens proposem d'interrogar.
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3- LA MIRADA CLOSA 

Narcís, en veure's a la superfície de la font, "contempla amb un esguard insaciable la  

imatge enganyadora i  se sent morir per uns ulls  que són els seus".66 Anomenarem 

"mirada closa" aquesta mirada en la que, com ja apuntàvem al capítol anterior, subjecte 

i objecte coincideixen; ja que en ella, com ho expressa Ovidi, els ulls que contemplen 

coincideixen amb els ulls que són contemplats. 

És,  doncs,  una  mirada  que  es  tanca  sobre  ella  mateixa:  partint  dels  ulls  que 

miren, hi retorna en cercle després d'una reflexió a la superfície del mirall. En ella es 

manifesta un rebuig de la reciprocitat, ja que estableix una relació dual entre aquell que 

es  mira  i  el  seu  reflex.  Així  doncs,  la  funció  d'aquesta  mirada  és alhora  recloent  i 

excloent. A més, el seu tancament i la seva circularitat tenen certs efectes sobre l'espai i  

el temps en què se situa el personatge.

És aquesta mirada la que vincula més estretament a Narcís les figures femenines 

del cinema negre i el melodrama tractades al capítol anterior. Com hem vist, aquestes 

feminitats recorren al mirall per tal d'accedir, des de la posició d'objecte que la mirada 

masculina sovint els assigna, a la de subjecte; posició que permet d'exercir un control, 

un cert poder. Però l'accés a aquesta posició és incert i inestable; com veurem, des d'ella  

es pot recaure fàcilment en la seva contrària. Per tant, el poder que se'n vol obtenir  

s'acaba revelant precari.

A més, les dones- Narcís empren sovint el mirall com a trampa on fer caure l'altre:  

principalment, l'home. Però aquesta trampa, en virtut del caràcter clos de la mirada a 

què recorren, acaba tancant-se sobre elles mateixes. Així s'acaba revelant la naturalesa 

il·lusòria del seu accés a la plena subjectivitat.

El cinema clàssic disposa d'un ampli ventall  de solucions formals per plantejar 

aquesta mirada. Cadascuna d'elles permet de definir-ne un aspecte, de desenvolupar 

una de les seves potencialitats. Són aquestes formulacions visuals les que, en aquest 

capítol, ens proposem examinar. L'objectiu és confirmar la relació entre la mirada de 

Narcís i la de les figures presentades al capítol anterior, així com posar en evidència el 

desig en què es funda aquesta mirada, i tractar de llegir-hi les raons del seu fracàs.

66 Ovidi, Metamorfosis I-IV, p. 114.
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3.1- Condicions espaciotemporals de la mirada closa

3.1.1- Suspensió temporal

Ovidi, en descriure la primera reacció de Narcís davant del seu reflex, diu que el 

jove "queda esbalaït davant d'ell mateix, i resta immòbil, amb el rostre immutable,  

com una estàtua tallada en marbre de Paros".67 La immobilització davant la pròpia 

imatge  és  un tret  que acompanya  sempre la  mirada  closa.  És  el  signe extern de la 

fascinació que experimenta el personatge en contemplar-se. 

En paraules de Jordi Balló, tot i la impossibilitat que en el cinema es doni una 

suspensió total del temps, de vegades es produeix (tant per al personatge com per a 

l'espectador)  una  "suspensió  contemplativa".68 L'autor  es  refereix,  en  general,  als 

motius visuals. En el cas del personatge que es mira al mirall, podria parlar-se d'una 

"suspensió autocontemplativa". De vegades no dura més que un breu instant; després, 

el  personatge  reprèn  les  seves  ocupacions.  Però  es  fa  visible,  precisament  com  a 

interrupció de l'activitat, com a aturada del temps de l'acció.

Per tal d'exemplificar-ho, retornem al nostre punt de partida: a  Secret Beyond 

the Door. Celia Lamphere, després del seu joc de tancar-se amb clau a l'habitació la nit 

de noces, ha pogut observar en el seu marit certes conductes estranyes. Moguda pels 

dubtes i la irritació que li produeixen, pensa en deixar-lo; però decideix fer cas als seus 

sentiments  (d'ambigua  naturalesa,  com  veurem)  i  quedar-se  a  la  mansió  on  acaba 

d'arribar i que, tot i ser la seva nova llar, no acaba de sentir seva. 

Just després d'haver pres aquesta decisió, la veiem entrar pel fons d'un passadís. 

A un costat hi ha una porta oberta; a l'altre, just al davant, un mirall.  En arribar-hi, 

Celia mira pausadament a banda i banda; vacil·la, just com vacil·lava fa uns moments 

entre abandonar Mark o quedar-se amb ell. Finalment, ignora la invitació que li brinda 

la porta i s'atura llargament a contemplar la seva imatge. 

Celia s'ha trobat, doncs, en una cruïlla: la que defineixen la porta (que suposa una 

obertura  cap  a  l'altre)  i  el  mirall  (que  invita  a  un  tancament  en  un  mateix).  S'ha 

enfrontat a la necessitat d'optar entre l'amor que sent per ella mateixa i el que sent per 

Mark. De moment, ha escollit el camí de Narcís. Aviat, però, serà l'amor pel seu home el 

que sortirà triomfant;  ja que,  poc després d'aquesta llarga mirada a la seva imatge, 

Celia es girarà ostensiblement d'esquena al mirall.

Però centrem-nos en el moment que s'atura a contemplar-se. Aleshores, la seva 

figura  adquireix  enfront  del  mirall  una  certa  qualitat  escultòrica.  Si  bé  canvia  de 

67 Ovidi, op. cit., p. 114.
68 J. Balló, Imatges del silenci, p. 14. 
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posició,  ho  fa  per  immobilitzar-se  de  nou;  el  moviment  sembla  quallar  davant  del 

mirall,  esdevenir  discontinu.  El  temps no s'atura del  tot,  però s'altera,  perd la  seva 

fluïdesa; i no la reprèn fins que Celia desvia la mirada. Mentre es manté en la mirada 

closa, el temps i el moviment semblen haver-se congelat. 

El mateix li succeeix a Debby Marsh (Gloria Grahame) a The Big Heat69. Debby és 

una  gangster's moll que fa la seva aparició en pantalla en actitud totalment passiva: 

estirada a un sofà, mentre fulleja amb desgana una revista. Aviat es veu forçada a sortir 

de  la  seva  inactivitat,  ja  que  el  seu  home  rep  una  trucada  telefònica  i  l'obliga  a 

abandonar l'habitació. Però abans de sortir Debby es detura, com paralitzada, just al 

llindar. El que l'ha retinguda és un mirall. Com es veurà al llarg de la pel·lícula, Debby 

sent una fascinació irresistible per la seva imatge especular.

21- Secret Beyond the Door 22- The Big Heat

En els dos exemples anteriors, el fet que el personatge s'hagi mostrat en un pla 

general ha fet més evident la seva "suspensió autocontemplativa". Aquest tipus de pla, 

en  permetre  una  major  amplitud  de  moviments,  accentua  per  contrast  la  seva 

interrupció.  A més,  en mostrar-nos la dona de cos sencer,  fixada en la seva posició 

hieràtica,  atorga a la seva figura la  qualitat  estatuària  que Ovidi  atribueix  a Narcís.  

Potser no és casual que la dona que s'immobilitza al mirall vesteixi gairebé sempre de 

blanc: així la seva imatge s'apropa encara més a les estàtues de marbre.

Laura Mulvey va assenyalar,  a "Visual Pleasure and Narrative Cinema", que el 

cinema clàssic convertia la presència de la dona en espectacle; fet que, segons l'autora, 

frenava el discórrer narratiu, ja que produïa a l'espectador l'efecte de "to freeze the flow 

of action in moments of erotic contemplation".70 Però quan la dona s'atura a mirar-se al 

mirall, és en primer lloc ella mateixa qui experimenta aquest efecte de congelació. 

De  totes  maneres,  també  la  càmera  sembla  contagiar-se'n;  ja  que  aquests 

moments són mostrats sempre en un pla fix. Els moviments de càmera suposarien la 

instauració  d'una relació  dinàmica,  fins  i  tot  dialèctica,  entre el  personatge i  el  seu 

reflex; mentre que aquí es tracta de mostrar una captura, una fascinació del personatge 

per la seva pròpia imatge, la mateixa que experimentà Narcís en veure's a la font. 
69 The Big Heat (Los sobornados), Fritz Lang, 1953.
70 "Visual Pleasure and Narrative Cinema", p. 5.
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3.1.2- Clausura de l'espai i posició liminar

Com hem vist,  Debby s'ha aturat  a  un  llindar.  Allí,  la  seva  figura  suspesa ha 

quedat  emmarcada  pel  bastiment;  la  seva  sostracció  al  temps  de  l'acció  ha  anat 

acompanyada  per  una  acotació  de  l'espai  al  seu  voltant.  També  la  figura  de  Celia 

quedava recollida per la porta d'accés al passadís.

El tancament, doncs, s'associa sovint a la immobilització, sobretot quan la figura 

femenina emmirallada es  mostra en pla general.  També la figura de Narcís  apareix 

sovint, a les representacions pictòriques, embolcallada pels elements del paisatge, de 

l'hortus conclusus on Ovidi el va situar.71 

23- The Postman Always Rings Twice 24- The Postman Always Rings Twice

Podem observar aquestes alteracions espaciotemporals a  The Postman Always 

Rings Twice72, on Cora Smith (la dona fatal interpretada per Lana Turner) es mira al 

mirall  immediatament  després  de  la  seva  aparició.  Com  les  heroïnes  de  Double 

Indemnity i  The Killers, Cora és presentada des del punt de vista de l'home. Frank 

Chambers (John Garfield), un rodamón que acaba d'arribar a un motel perdut, és atret 

en entrar al restaurant pel soroll d'un pintallavis que rodola per terra. En buscar amb la 

mirada  d'on  prové,  descobreix  la  presència  d'una  dona.  Començant  pels  peus,  en 

ressegueix lentament la figura; figura que es podria qualificar d'escultural, sobretot per 

la seva immobilitat. I també perquè, un cop més, va vestida de blanc. 

Com en el cas de Phyllis, l'actitud hieràtica de Cora és una forma d'exhibir-se, de 

donar-se a veure. En mantenir-se immòbil i en silenci, obliga en certa manera l'home a 

posar-se en moviment. Frank recull el pintallavis i, just en el moment que s'apropa per 

donar-l'hi, ella defuig la seva mirada i es posa a contemplar-se a un mirallet de mà.

Cora s'ha immobilitzat també a un llindar: el que separa l'espai públic del motel  

de l'espai privat de la vivenda. Des de la seva posició limítrofa, es nega a la reciprocitat 

de la mirada, es clou en ella mateixa. La composició reforça aquest sentit de reclusió- 

exclusió. En primer lloc, la figura de Cora queda recollida pel marc de la porta on està 

aturada.  En  segon  lloc,  el  muntant  dret  d'aquesta  mateixa  porta  divideix  el  pla 
71 En  descriure  el  lloc  on  es  troba  la  font,  el  poeta  diu  efectivament:  "Era  tota  voltada d'herba,  nodrida per  la  
proximitat de l'aigua, i d'un bosc que no permetia que el sol escalfés aquell indret" (Ovidi, op. cit., p. 113).
72 The Postman Always Rings Twice (El cartero siempre llama dos veces), Tay Garnett, 1946.

36



rígidament per la meitat, separant els dos personatges. Frank, a la dreta, queda doncs 

doblement exclòs del reducte íntim (un "quadre dins del quadre") on Cora s'ha aturat. 

L'espai s'ha tancat al voltant de la seva figura just quan es disposava a mirar-se al  

mirall.  El temps també sembla haver-se aturat,  el  seu fluir  s'ha fixat en dues poses 

successives. El marc de la porta, que l'aïlla del seu entorn, opera, a manera de fornícula,  

la  conversió  del  cos  de  Cora  en  una  estàtua  marmòria.  En  la  seva  "suspensió 

autocontemplativa" ha esdevingut un perfecte i intocable objecte de contemplació.73

Cal  destacar  que,  en tots  els  casos examinats,  un tercer  aspecte  s'afegeix  a  la 

suspensió del temps i la clausura de l'espai.  Tant Debby com Cora s'han quedat,  en 

mirar-se, aturades a un llindar; i Celia ho ha fet a un passadís, un lloc de pas. Al capítol 

anterior havíem caracteritzat aquestes feminitats com a frontereres; i ara veiem que el 

lloc mateix on s'aturen a contemplar-se subratlla la seva naturalesa liminar. 

El tancament que opera la imatge entorn d'elles (i que respon a la clausura de la 

seva mirada) té per tant poc a veure amb les qualitats de refugi, recolliment i calidesa 

que Bachelard  atribueix  a  certs  espais  closos.74 Ja que el  lloc  on romanen aquestes 

dones és inhabitable: és una línia o una superfície- límit (entre l'interior i l'exterior, 

entre el privat i el públic), com la superfície reflectant ho és entre l'espai real i el virtual.  

Més que un lloc, és un marc, com el que habitualment envolta el mirall. La imatge que 

ens ofereixen aquestes dones porta, doncs, la marca de la imatge especular. 

3.1.3- El mirall, la porta i la finestra

Un altre tret es repetia en els tres exemples anteriors. En tots ells s'establia una 

relació (variable) entre una porta i un mirall; dos llindars que, tot i compartir aquesta 

naturalesa,  presenten  divergències  significatives.  La  porta  convida  al  moviment,  al 

trànsit,  a  la  trobada  amb  l'alteritat;  el  mirall,  per  contra,  sembla  determinar  una 

aturada, una immobilització, una clausura en el Mateix. 

Malgrat  aquesta  diferència,  ambdós  elements  tenen  en  comú  un  aspecte 

fonamental. En el seu breu escrit sobre el pont i la porta, Georg Simmel caracteritza 

l'ésser humà com "the connecting creature who must always separate and cannot  

connect  without  separating"75.  Segons  l'autor,  la  porta  és  l'element  que  millor 

representa la indissociabilitat del separar i el connectar, que de fet constitueixen les 

dues cares d'un mateix acte. Així doncs, per a Simmel la porta és "el lligam que separa", 

com el mirall ho és per a Pierre Legendre. També d'ella se'n pot fer un ús excloent i  

73 Cora es mostra, durant bona part de la història, com una dona de marbre. A més de vestir gairebé sempre de blanc, en 
manifesta la duresa i la fredor cada cop que Frank intenta aproximar-s'hi. El primer cop que li fa un petó, Cora es queda 
rígida entre els seus braços, per acabar eixugant-se despectivament els llavis al seu mirall de mà. 
74 G. Bachelard, La poétique de l'espace, p. 92- 107.
75 "Bridge and Door", in Simmel on Culture, p. 174.
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recloent: si se l'empra, com ho feia Celia Lamphere la seva nit de noces, per impedir el 

pas de qui podria interrompre el cara a cara amb la pròpia imatge especular.76

Efectivament, la porta remet a la dialèctica entre l'exterior i l'interior, l'obertura i  

el tancament. En ella es creuen dues línies d'acció contràries: anar a la recerca de l'altre 

o  barrar-li  l'accés.  La  finestra,  en canvi,  sol  operar  en una sola  direcció:  tancada  o 

oberta, fa que la mirada es projecti a l'exterior.77 En tractar del motiu visual de la dona a 

la finestra, Jordi Balló assenyala que, d'entre les obertures que remeten a un fora de 

camp, la finestra té el valor especial  de marcar el pas entre un dins i un fora sense 

apuntar a cap acció, sinó únicament a la contemplació.78 A diferència de la porta, que 

indica un possible trànsit físic, la finestra porta a una pausa reflexiva. Com el mirall, en 

lloc  d'una  invitació  al  moviment  és  una  invitació  a  la  mirada.  Sembla,  doncs,  més 

propera a ell que cap altre element de l'espai fílmic. Però, en tant que obertura, també 

pot esdevenir el seu oposat.

El mirall és, de fet, com una falsa finestra: fingeix una obertura, crea la il·lusió 

d'un fora de camp, mentre que en realitat indueix a una clausura. En ell, la reflexió de 

què  parla  Balló  esdevé  literal.  Mentre  que  la  dona  a  la  finestra  expressa  sovint  la 

melancolia de qui contempla allò que li és inassequible (allò que li manca), la dona- 

Narcís es clou en la il·lusió d'una completesa. La mirada per la finestra és centrífuga; la 

dirigida al mirall, centrípeta: apunta cap al centre que la dona que es contempla troba 

en el seu propi reflex. La primera s'aboca a l'exterior, mentre que la segona es fa forta 

en  el  designi  d'instal·lar-se  en  una  interioritat  que,  pel  fet  de  refusar  la  crida  de 

l'alteritat, s'acabarà revelant buida.

Per  tant,  així  com  entre  el  mirall  i  la  porta  pot  establir-se  una  col·laboració 

(sempre que la  porta s'empri  per privar  el  pas a  l'altre,  com ho havia  fet  Celia),  la 

relació entre el mirall i la finestra és més aviat de confrontació. Confrontació que pot 

arribar  a  plantejar-se  explícitament  en  determinats  moments  fílmics:  aquells  que 

mostren l'heroïna com suspesa entre els dos llindars, entre la temptació de la mirada 

closa i la possibilitat de projecció a una exterioritat. En aquest espai indecís, frontera 

entre dues fronteres, el que està en joc és precisament el que adverteix Vernant:

76 Però Celia canviarà radicalment la seva relació amb les portes. Al final de l'última escena comentada, després de girar-
se d'esquena al mirall s'atura al llindar de la porta que abans havia ignorat. Aleshores, el seu cos cobreix parcialment el  
mirall on abans es contemplava. En descobrir la presència d'un noi a l'habitació (el fill del matrimoni anterior de Mark)  
travessa la porta i es dirigeix cap a ell: fa un pas en direcció a l'altre. 
Més endavant, la seva actitud esdevindrà la contrària de la que sostenia a l'inici. En lloc de tancar una porta, Celia es 
decidirà a obrir-ne una altra: aquella rere la qual (com insinua el títol de la pel·lícula) s'amaga el secret del seu marit.  
Abandonarà totalment la seva autocomplaença per endinsar-se en l'altre, fins i tot posant en risc la seva vida. 
A l'inici d'aquest treball ens demanàvem si la presència dels narcisos a les primeres imatges de la pel·lícula podia ser un 
signe  de  la  relació  de  l'heroïna  amb  Narcís.  Ja  aleshores  assenyalàvem que  es  produïa  una  inversió  respecte  a  la  
llegenda, ja que en aquesta les flors apareixen al final. Potser aquesta inversió n'anunciava una altra: la que s'opera en 
Celia, en la direcció del seu desig. La seva actitud envers les portes en seria una clara manifestació. 
77 G. Simmel, op. cit., p. 173.
78 J. Balló, op. cit., pp.17-18.
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Le miroir où Narcisse se voit comme s'il était un autre, s'éprend follement de cet autre  

sans d'abord s'y reconnaître, le poursuit dans le désir de le posséder, traduit le paradoxe,  

en nous, d'un élan érotique qui vise à nous unir à nous-même, à nous retrouver dans  

notre intégralité, mais qui ne peut jamais y parvenir que par un détour. Aimer, c'est tenter 

de se rejoindre dans l'autre.79

A l'arrel de la mirada closa trobem, doncs, l'ànsia de completesa, d'integralitat.  

Davant de la qual s'ofereixen dues vies: la drecera aparent de la re- unió amb la pròpia 

imatge, i la retrobada amb nosaltres mateixos a través de l'altre. Aquest darrer és, com 

diu Vernant, l'únic camí practicable; però no és el que escullen les dones- Narcís.

Res  il·lustra  millor  aquest  punt  que  un  moment  de  la  pel·lícula  Jezebel80,  de 

William Wyler.  Es tracta d'aquell en què l'heroïna (Julie Marsden, la  southern belle 

interpretada per Bette Davis)  espera la retrobada amb el  seu antic  promès, Preston 

Dillard (Henry Fonda). Fa dos anys, Julie va voler desafiar-lo i es va presentar amb un 

escandalós vestit vermell a un ball on totes les noies solteres, d'acord amb els costums, 

anaven  de  blanc. Però  el  seu  desafiament  va  acabar  girant-se  contra  ella  mateixa: 

Preston  va  trencar  el  compromís  i  va  anar-se'n.  Incapaç  d'assumir  la  seva  ferida 

narcisística, Julie es va recloure a casa tot pretenent que ell acabaria tornant. 

En  saber  que  Preston  és  de  nou  a  Nova  Orleans,  Julie  creu  que  les  seves 

esperances s'han complert i organitza una festa. A la intimitat de la seva cambra, es 

prepara per a l'ocasió. Des del primer pla de la seqüència se subratlla la presència d'una 

finestra, així com l'ansietat de la jove, que no fa més que demanar als criats si senten 

aproximar-se cap cotxe. En cap moment, però, recorre a la possibilitat de comprovar-

ho per ella mateixa. Ans al contrari: just en el moment que creu sentir-ne un, Julie es 

queda parada davant del mirall, tal com ho hem vist fer a d'altres heroïnes en aquestes 

darreres pàgines. 

El que resulta més significatiu és que, per l'angle que adopta la càmera, el que 

reflecteix aquest mirall és precisament el que Julie ha rebutjat: la finestra, que ocupa 

tot l'espai virtual. L'obertura a l'exterior ha estat absorbida pel mirall. 

25- Jezebel 26- Jezebel

79 L'individu, la mort, l'amour, p. 166.
80 Jezebel (Jezabel), William Wyler, 1938.
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Aquesta imatge expressa de forma exemplar la posició d'aquestes heroïnes. Julie 

ha ignorat  la  marrada  per  l'altre  proposada per  Vernant;  ha escollit  girar-se cap al 

Mateix: la seva imatge especular. A més, el llarg preparatiu a què es lliura cara al mirall, 

i que l'absorbeix fins al punt d'impedir-li mirar cap on espera que Preston aparegui,  

consisteix precisament en reconstruir la imatge que ara voldria haver-li  ofert fa dos 

anys. Julie s'està posant, per rebre Preston, el vestit blanc que aleshores no va voler 

posar-se. La seva aturada davant del mirall  expressa doncs el  seu desig de negar el 

temps, fins i tot de recórrer-lo en sentit invers. 

En el  bucle  que forma al  mirall,  la  seva mirada va més enllà  de  la  suspensió 

temporal  que  abans  comentàvem:  vol  atrapar  el  temps,  ja  que  aquest  és  sempre 

portador  d'alteracions,  i  el  que  vol  Julie  és  negar  tota  alteritat.  No  vol  abandonar 

l'àmbit del Mateix.

Així doncs, per a la dona que resta aturada davant del seu reflex no hi ha canvis. 

El temps deixa de discórrer, s'estanca. L'espai tendeix a tancar-se al seu voltant, mentre 

ella queda presa a un llindar; si més no, el que suposa el mateix mirall. 

3.2- La mirada i el mirall: relacions de poder

Després de centrar-nos en les alteracions espaciotemporals que afecten la dona 

que es mira, explorarem en aquest apartat les relacions de poder que s'instauren entre 

ella i el mirall.  Aquestes relacions, com veurem, són variables; tendeixen fins i tot a 

desembocar  les  unes  en  les  altres,  tot  seguint  una  dialèctica  pròpia.  Si  bé  podem 

descobrir-les  en  totes  les  manifestacions  de  la  mirada  closa,  ens  centrarem  en  un 

plantejament que les fa emergir de manera més evident. 

Aquest plantejament el trobem ja a Snow White. La reina, com hem vist, es mira 

a  un mirall  de mà:  un tipus de mirall  que es  pot manejar  a  voluntat,  sobre el  que 

s'exerceix  o  es  pretén exercir  un domini.  Res  més  lluny,  en principi,  de  la  font  de 

Narcís. Nogensmenys, és precisament el fet que la reina recorri a aquest tipus de mirall  

el  que l'aproxima a la  figura del  jove,  tal  com és tractada en la seva llarga història 

iconogràfica. 

Efectivament, un tret constant en les representacions de Narcís és que gairebé 

mai  es  veuen  els  ulls  del  jove,  que  es  repleguen  en  l'autocontemplació.  D'entrada, 

aquest fet ve determinat pel fet que mira cap avall,  cap a l'aigua; però està clar que 

també connota la  clausura  de la  seva mirada,  el  seu tancament  sobre  si  mateix.  Al 

quadre de Jan Cossier  podem veure,  a  més,  com la  posició  general  del  cos reforça 

aquest  tancament  de la  mirada,  en recollir-se  sobre  si  mateix.  En d'altres  casos,  el 

recolliment del cos va acompanyat d'una tensió, que indica el desig punyent del jove 
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d'unir-se amb la seva imatge. És el que pot observar-se a una il·lustració del segle XIV 

on, per la posició de les cames, Narcís sembla estar a punt de llançar-se a l'aigua. Cal 

recordar que, segons la tradició neoplatònica, Narcís acaba efectivament ofegant-se a la 

font per haver volgut abraçar el seu reflex. 81

27- Narcís, Jan Cossier, 1636-38 28- Narcís a la font, anònim, manuscrit s. XIV

També la reina mira cap avall, reclosa en ella mateixa, completament immersa en 

la contemplació de la seva bellesa. Françoise Frontisi- Ducroux assenyala que, a Grècia, 

el mirall de mà és sovint anomenat katoptron. El prefix kata ("de dalt cap baix") indica 

que la direcció descendent de la mirada és la més natural en aquest tipus de miralls. 

També pot suggerir una baixada a les profunditats que fingeix la imatge especular.82 El 

mirall de mà és, en aquest aspecte, semblant al mirall de l'aigua. Encara que en principi 

sembli ser el més dòcil dels miralls, pot induir a una caiguda; si més no, a un descens.

3.2.1- De la mirada triomfal a la mirada descendent

Al  cinema,  la  mirada  no  sempre  comença  per  submergir-se  a  les  fondàries 

virtuals  del  mirall.  De  vegades  assistim  a  un  primer  moment  d'elevació:  el  ulls 

s'enlairen, descriuen una línia ascendent entre admirada i triomfal. La reina de Snow 

White, tot just la bruixa acaba de transformar-la, rep de les seves mans el mirall màgic. 

Primer el sosté a distància, amb els braços estesos. Amb el seu gest, posa de manifest 

l'exterioritat de la imatge especular, la separació existent entre aquesta i el qui es mira. 

Immediatament,  aixeca el mirall  amb les dues mans; la seva mirada s'eleva,  la seva 

expressió tradueix l'admiració naixent per la seva nova imatge, que encara no acaba de 

reconèixer com a pròpia. Sembla confosa, com Narcís quan encara ignorava que el noi 

que desitjava era ell mateix. Però finalment s'apropa el mirall, fins acabar estrenyent-lo 

contra el seu cos. Amb aquest últim moviment expressa que ja l'ha fet seu, que ja ha 

incorporat la imatge que primer no reconeixia. Com Narcís, en certa manera està dient: 

"aquesta dona sóc jo". En abraçar el mirall, està negant la separació que existeix entre 

ella i el seu reflex.

81 Plotí, Enèades, I 6, 8. 
82 Segons l'autora, el mateix prefix forma part de certs termes emprats per designar la baixada definitiva a l'Hades. (op. 
cit., p. 186).
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Com ja  hem assenyalat  en  un capítol  anterior,  seguint  Legendre,  l'estatut  del 

mirall com a "lligam que separa" és ignorat tant per Narcís com per la reina. Al mirall  

de  Narcís,  es  comença de vegades  desconeixent  l'íntima relació  amb el  reflex;  però 

s'acaba sempre obliterant la separació,  i afirmant a partir d'aquí una identitat  i una 

unitat il·lusòries: 

Ce  qui  est  visé  dans  l'oscillation  de  Narcisse  entre la  non-reconnaissance  et  la 

reconnaissance de son image, c'est la garantie de son être divisé, les fondements du vrai,  

la supposition de l'instance tierce qui fonde tout rapport avec l'objet, avec l'autre de soi, et 

qui (...) dénoue tout rapport duel avec l'objet.83

El Mirall és aquesta instància tercera que garanteix tant la correspondència com 

la divisió entre el subjecte i l'"altre de si" (la seva imatge). Per tant, en ignorar la funció 

de  la  superfície  especular  (funció  mediadora,  de  Tercer  que separa)  es  produeix  el 

tancament del subjecte en la relació dual amb el seu reflex. 

En el si d'aquesta relació dual s'estableix una dialèctica subtil, un complex joc de 

poders, entre la mirada i allò que és mirat. S'hi poden distingir dos moments. El primer 

és el que hem descrit més amunt: aquell en què el mirall adopta una posició superior 

que porta la mirada a elevar-se. Però aquesta mirada ascendent, que sembla afirmar el 

seu poder, és de fet ambivalent: ja que la seva direcció ve determinada pel fet que els 

ulls es troben en una posició inferior respecte al mirall. La mirada està subordinada a la 

imatge especular, dominada per ella. Sovint (com a  Snow White) se subratlla aquest 

aspecte mostrant l'escena en picat. 

Així doncs, qui creia dominar pot caure fàcilment en la posició de dominat. Com 

hem vist al capítol anterior, la dona al mirall vol accedir a la posició de subjecte de la  

mirada. Però esdevenir subjecte pot voler dir també quedar subjectat, lligat, a la imatge 

que es  pretenia  controlar.  La  reina,  que aviat  voldrà  obtenir  a  través  del  mirall  un 

control sobre la seva bellesa, acabarà depenent d'aquest instrument. La submissió i la 

dependència (que són l'altra cara de la mirada ascendent) contenen ja en germen el 

segon moviment: el del descens.

29- Snow White (primera mirada) 30- Snow White (última mirada)

83 Legendre, op. cit., p. 52.
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Com hem vist a l'inici d'aquest apartat, la reina acaba efectivament mirant avall. 

Ho fa des del  primer cop que interroga el  mirall,  a  la  intimitat  de la  seva cambra, 

instants abans de sentir que no és la més bella. Aleshores, malgrat el sentit descendent 

de la mirada, el seu cap s'alça amb orgull, en una última afirmació d'ella mateixa. Però 

després d'haver fracassat en els seus repetits intents d'acabar amb la vida de Blancaneu 

(de negar radicalment l'alteritat que l'amenaça), la seva última mirada al mirall màgic 

ja només evidencia  el  seu enfonsament.  Per no haver pogut complir  el  pacte que li 

exigia l'entrega del cor de la noia, està a punt de perdre per sempre la bellesa que la 

bruixa li havia atorgat.

Aquest és el desenllaç habitual de la cerca de poder de la mirada closa. En canvi, 

el primer moment, el de la mirada ascendent i plena d'admiració, no és tan freqüent. 

Com hem vist, parteix de l'estranyament del subjecte respecte a la seva imatge; d'un no- 

reconeixement inicial, semblant al de Narcís o al de la reina de Snow White. I aquest 

estranyament (o no- reconeixement) demana una justificació argumental. 

Un tipus de justificació és la que proporcionen els relats en què el personatge 

experimenta  (com  la  reina  de  Snow  White)  una  transformació  positiva.84 A  Red-

Headed  Woman85,  Lil  Andrews  (Jean  Harlow)  és  una  gold  digger que,  com  Lily 

Powers,  treballa  com  a  secretària  i es  proposa  ascendir  gràcies  als  homes.  Lil  és 

presentada mirant-se al mirall: hi comprova, satisfeta, el resultat d'un tractament de 

bellesa al que s'ha sotmès per tal de seduir el seu cap. Com a culminació de la seva 

metamorfosi, Lil s'ha tenyit de roig els cabells. 

31- Red-Headed Woman 32- The Temptress

En aquest cas, excepcionalment, l'assumpció de la nova imatge serà completa i 

definitiva.  Lil,  a  qui  no  hem  vist  amb  el  seu  aspecte  anterior,  s'identificarà  tan 

plenament amb el que acaba d'adquirir que fins i tot adoptarà el sobrenom de "Red".86 

En ella la metamorfosi assoleix un èxit total  i  permanent, igual  que el seu afany de 
84 És el que Jordi Balló denomina "l'efecte Ventafocs" (Balló, op. cit., p. 66). A aquesta mirada, l'autor li fa correspondre  
la pregunta: "Aquesta dona sóc jo?". Precisament la que, com hem vist, sovint acabarà responent afirmativament.
85 Red-Headed Woman (La pelirroja), Jack Conway, 1932.
86 Encara que només suggerit pel blanc i negre, és significatiu el contrast entre el blanc de la seva pell i del setí que la  
cobreix i el roig de la cabellera. Segons E. Bornay (op. cit.,  pp. 103- 108), els cabells d'aquest color són els que més 
intensament connoten la maldat femenina. A més, es dóna un contrast semblant al de Lily Powers entre el nom de 
l'heroïna (Lil,"lily": lliri) i el sobrenom de Red. Lil, en la seva amoralitat, és la reunió contradictòria de la innocència i la  
perversitat.
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riquesa. La seva carrera, com la seva mirada, serà sempre ascendent. El fet de tractar-se 

d'una  comèdia  (i  anterior  al  codi  Hays)  legitima  la  transgressió:  Lil  és  el  cas  més 

acomplert de gold digger triomfant.

Generalment,  però,  la  mirada  al  mirall  de  mà acaba  per  seguir  el  camí de la 

diagonal descendent. A The Temptress87, Greta Garbo encarna Elena, una vamp. Com 

l'Helena de Troia, és una dona que es veu abocada pel seu destí a enfrontar i enfonsar 

els homes. A París, provoca la ruïna i el suïcidi d'un conegut home de negocis. Per tal de 

fugir de l'escàndol, ella i el seu marit van a refugiar-se a l'Argentina, on hauran de viure 

a les precàries instal·lacions que es troben vora una presa en construcció. 

Només entrar a la seva nova habitació, Elena es troba enfrontada a una imatge 

inquietant,  desconeguda:  la  imatge  deformada  que li  retorna,  per  sorpresa,  un vell 

mirall abonyegat. Immediatament, Elena treu el seu mirall de mà. Primer l'eleva i el 

manté  a  distància,  com la  reina  de  Snow White;  després de  l'estranyament  que ha 

sofert, la seva imatge se li apareix llunyana. Finalment, abaixa el mirall i se l'apropa; 

aleshores  somriu  satisfeta:  creu  haver  recuperat  el  control,  ja  ha  reassumit  la  seva 

identitat. Com Narcís, com la madrastra, es tanca de nou en la il·lusió: "aquesta Elena 

sóc jo". Cau en l'engany de negar l'alteritat que hi ha al fons d'ella mateixa, i que per un 

moment l'altre mirall li havia revelat. 

Però malgrat la seva expressió satisfeta, l'enfonsament de la seva mirada (a un 

mirall que, per la seva forma, recorda un taüt) anuncia en certa manera la seva caiguda 

final. Acabarà, efectivament, ofegada en la misèria i l'alcohol; abocada, com Narcís, a 

una lenta consumpció. 

Sovint, la mirada al mirall de mà juga aquest paper: és un avís de la davallada que 

espera la dona, mentre ella encara creu haver assolit la satisfacció dels seus desigs. Com 

el Narcís neoplatònic, la dona que al principi creia poder dominar la seva imatge acaba 

ofegant-se al mirall.

3.3- El mirall i el cercle

3.3.1- Les virtuts del cercle

A l'inici d'aquest capítol ens hem referit al caràcter circular de la mirada closa. De 

vegades és aquest aspecte el que subratllen les imatges, en lloc (o a més) del seu sentit 

descendent. En aquests casos, el propi mirall acostuma a ser circular.

El cercle pot ser considerat un símbol de perfecció, d'eternitat: és a dir, connota la 

completesa i la permanència a les que aspira la dona que es mira. Gilbert Durand hi veu 

el símbol de la intimitat i de la satisfacció que atorga la suficiència. Però Juan Eduardo 
87 The Temptress (La tierra de todos), Fred Niblo, 1926.
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Cirlot n'assenyala el caràcter ambivalent: si bé suposa, per a qui s'hi troba inscrit, una 

defensa respecte a tot el que podria amenaçar-lo, també representa una limitació.88 

Bram  Dijkstra  rastreja,  a  la  seva  obra  Idoles  de  la  perversité,  la  misogínia 

subjacent a la producció artística del penúltim tombant de segle. Un dels aspectes que 

l'autor subratlla és l'estret lligam que l'imaginari d'aquella època va establir entre la 

dona,  el  mirall  i  el  cercle.  La  naturalesa  autònoma  que s'atribuïa  a  la  primera  era 

subratllada en la pintura per enquadraments circulars: "des guirlandes, des couronnes,  

des voûtes d'étoffe...".89 I, com no, pel marc circular d'un mirall. Al quadre de Burne-

Jones El mirall de Venus, per exemple, un grup de dones s'abandona a la mirada closa 

a un estany circular. A més, dues d'elles formen un cercle en unir-se els seus braços 

amb els reflexos. La impressió que produeix el quadre és d'intemporalitat i (malgrat 

l'amplitud del paisatge que envolta les figures) de reclusió.

Perquè també per a Dijkstra aquest complex simbòlic dona- cercle- mirall (als que 

ell  afegeix la lluna) té una naturalesa ambivalent. D'entrada, pertany a l'òrbita de la 

feminitat inquietant o amenaçadora; recordem que és en aquesta època, precisament, 

que neix la figura de la dona fatal.  En les seves representacions, el mirall  i  el cercle 

connoten l'autosuficiència femenina; autosuficiència que inspira temor a l'home, i que, 

com hem vist, constitueix la màxima aspiració de les dones fatals del cinema clàssic i de 

les heroïnes malèfiques, descendents d'aquelles feminitats finiseculars. 

Però alhora, el cercle (començant pel que dibuixa la mateixa mirada closa) reté la 

dona presonera; encara que sigui de la seva suposada naturalesa, que la inclina a la 

limitació  i  el  tancament,  aspectes  que també Cirlot  veia  com amenaces  latents  a  la 

perfecció i  la  plenitud.  Dijkstra insisteix en el  perill  de clausura que pesa sobre les 

dones que, dins d'un espai ell mateix clos, queden empresonades en miralls circulars. 

33- Edward Burne-Jones, El mirall de Venus, 1898 34- Narcís a la font, miniatura, 1320

Algunes  representacions  de  Narcís,  molt  anteriors  a  l'època  que  contempla 

Dijkstra, ja mostren el mateix encerclament captivador. Sovint la font on es mira el jove 

és de contorns arrodonits,  i  la seva pròpia figura apareix recollida per elements del 

88 Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos, "Círculo" i "Circunferencia", p. 137.
89 Les idoles de la perversité, p. 140- 141 i 146- 147.
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paisatge. Especialment suggestiva és la miniatura del segle XIV, on el reflex de Narcís 

apareix estretament cenyit pel contorn circular de la font.

Donada l'ambivalència d'aquesta conjunció del mirall i el cercle, és de preveure 

que es produeixi en aquest aspecte un balanceig similar al que trobàvem a l'apartat  

anterior entre ascens i davallada, entre l'adquisició i la pèrdua del poder. Tot anant a la 

cerca de l'autosuficiència,  la dona que es contempla pot arribar a fer del mirall  una 

fortalesa defensiva que, al final, se li acabi revelant com una presó.

Ho podem observar a  Mr. Skeffington90,  a través de tres de les mirades que es 

dirigeix  l'heroïna  a  ella  mateixa,  que  ofereixen  un  desplegament  complet  de  les 

potencialitats del mirall circular.

Fanny Trellis (Bette Davis) és, per diverses raons, una dona- Narcís: és incapaç 

d'estimar ningú més que a ella mateixa, està lligada compulsivament a la contemplació 

de la seva pròpia imatge, i, a més, manté en una perpètua espera els seus nombrosos 

pretendents. Al principi de la pel·lícula la veiem al tocador, entregada com cada dia a la  

cerimònia  de  pentinar-se  i  embellir-se  abans  de  rebre  els  seus  admiradors.  La 

interromp l'arribada de George, un cosí al que no veia feia anys. Tot i que Fanny sembla 

alegrar-se de la retrobada, aviat la seva mirada es desvia del nouvingut per cloure's en 

ella mateixa. Com per subratllar l'exclusió a què sotmet George, així com la fascinació 

que sent pel seu reflex, es passa per tall a un pla més curt que deixa l'home totalment 

fora de camp.

El mirall, de forma ovalada (propera, doncs, al cercle), recull al seu si la imatge de 

Fanny;  el  seu  contorn  la  dota  d'harmonia  i  plenitud.  Fanny  és  encara  jove,  i  està 

totalment satisfeta de la seva bellesa.  Però anys més tard, una Fanny ja no tan jove 

(encara que ben conservada gràcies a la cosmètica) es troba a una botiga emprovant-se 

un barret. Aquest cop, el mirall és circular. La mirada que hi dirigeix traeix una certa 

ansietat. Fanny, que s'ha casat per interès però conserva la seva cort de pretendents, no 

vol acceptar el pas del temps. El que ara invoca, en recloure's en el cercle, són les seves 

virtuts defensives: sobretot, la protecció contra l'envelliment. 

35- Mr. Skeffington 36- Mr. Skeffington 37- Mr. Skeffington

90 Mr. Skeffington (El señor Skeffington), Vincent Sherman, 1944.
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Uns anys després, Fanny pateix una malaltia que li  desfigura el rostre: perd la 

seva bellesa, el que més estimava. Aquesta pèrdua suposa per a ella una experiència 

traumàtica,  a  la  que  s'afegeix  la  solitud;  ja  que,  pel  seu  egoisme,  tots  els  que 

l'envoltaven l'han anat abandonant. L'última en marxar és la seva filla, per qui ella mai 

s'ha interessat. Un cop sola, Fanny es veu reflectida al mirall d'un passadís de la seva 

mansió.  Voltada  pel  marc  ovalat,  de  cos  sencer,  la  imatge  que  ofereix  és  la  d'una 

presonera. Instants després, en passar entre dos miralls enfrontats, mostrarà l'angoixa 

que li produeix no poder deslliurar-se del seu reflex.

3.3.2- El reforçament del cercle

En Fanny Skeffington hem pogut veure succeir-se les tres virtualitats del cercle: la 

plenitud, la protecció i l'empresonament. I sempre, el bucle de la mirada era reforçat 

per la forma arrodonida del mirall. En d'altres casos, poden afegir-s'hi encara d'altres 

cercles: aleshores es produeix una sobredeterminació de la idea de tancament. 

Aquest fet és assenyalat per Bram Dijkstra, en la pintura de l'època que l'autor 

estudia.91 Al quadre de Mary Cassat Denise al tocador, per exemple, una dona apareix 

presa entre dos cercles: el del mirall de mà on es mira, i un altre situat al seu darrere, 

on la seva imatge és capturada. 

Aquest encerclament, que emfasitza la clausura de la mirada, es produeix també a 

algunes representacions de Narcís. A una miniatura del  Roman de la Rose, Narcís es 

contempla en una font quadrada, però situada al centre d'un hortus delitiarum voltat 

d'una muralla circular. La imatge correspon als capítols XI i XII, on l'amant, després 

d'haver accedit al jardí emmurallat i haver-se trobat amb els personatges que el poblen, 

descobreix la font de Narcís. En referir com va quedar fascinat pel mirall de les seves 

aigües, el jove diu: "Car mentenant ou las chaï/ Qui maint homme a pris et trahi."92 La 

imatge, com aquestes paraules, transmet la idea de caiguda i empresonament.

38- Mary Cassat, Denise al tocador, 1908-09 39- Narcís a la font, miniatura del Roman de la Rose , c. 1400

91 Op. cit, p. 158- 159.
92 G de Lorris, op. cit., p. 128. Traduïm al català, a partir de la traducció de Jean Dufournet: "Car aleshores vaig caure  
al llaç/on molts homes han estat presos i traïts". El que veu l'amant en mirar a la font no és el seu propi rostre, sinó el 
roser del qual escollirà una rosa. És la imatge de la dama la que el fascina, no la seva pròpia imatge. Malgrat tot, per 
alguna raó se situa l'episodi a la font de Narcís, i s'estableix un paral·lelisme entre la seva figura i la de l'amant.  
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Vegem ara, a través de dos exemples, com les imatges cinematogràfiques poden 

recórrer a plantejaments similars, quan es proposen reforçar la idea de clausura que 

comporta la mirada al mirall.  De vegades (com en els versos citats del  Roman de la  

Rose i en les imatges comentades) ve a afegir-s'hi la idea de caiguda vehiculada per la 

mirada descendent.

Al principi de Beyond the Forest, Rosa Moline es contemplava dues vegades a un 

mirall de mà. El sostenia amb fermesa, amb una expressió satisfeta, fins i tot triomfant. 

Hi reafirmava la seva decisió de fugir del seu marit i de Loyalton. Però més endavant, 

quan es trobi a punt d'enfrontar-se al seu primer fracàs, la seva mirada canviarà.

Rosa fuig a Chicago, on espera reunir-se amb Latimer, ja que creu que ell li obrirà  

les  portes  d'una  vida  més  rica  i  més  interessant.  Però  no  aconsegueix  que  l'home 

respongui a les seves trucades. Aleshores es presenta a les seves oficines, resolta a no 

anar-se'n fins que ell la rebi. Allí es veu sotmesa a una llarga espera; però Rosa està 

resolta a no abandonar.  És potser per reforçar la seva voluntat que, en un moment 

donat, obre la bossa i es mira al mirall. Aquest, que es troba a la part interior de la tapa  

de la bossa (una bossa rodona),  oculta  en part el rostre de Rosa,  que alhora queda 

tancat entre el cercle del mateix mirall i el de l'ala del barret. 

Françoise Frontisi-Ducroux assenyala que, al costat del mirall de mà, hi havia a 

Grècia miralls de capsa; aquests tenien una associació encara més estreta amb la dona, 

ja que remetien al seu tancament obligat i al fet de ser ella mateixa un continent. En 

referir-se a aquests accessoris, es parlava precisament de la imatge "tancada al mirall". 

Rosa havia cregut alliberar-se de la seva reclusió forçada a Loyalton, però la dilatada 

espera a què es veu obligada és ja un mal auguri. En mirar-se a un mirall semblant als 

de capsa, Rosa queda gairebé tancada al mirall, absorbida per ell. En lloc del poder que 

abans reafirmava, ara sembla anticipar la seva definitiva reclusió. 

Efectivament, quan finalment la rep, Latimer li comunica que es casa amb una 

altra, una dona més adequada a la seva posició; i que, per tant, no convé que es tornin a 

veure. Aquest anunci destrueix les esperances de Rosa i l'obliga a tornar a Loyalton, 

d'on (tot i que més tard semblin obrir-se-li noves possibilitats) ja no sortirà més.

40- Beyond the Forest 41- A Fool There Was
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Però potser la imatge que connota més clarament el tancament definitiu de la 

dona que es  mira és  una que,  a més,  condensa els  aspectes  contraris  de  plenitud i  

empresonament, d'exaltació i descens. Pertany a la pel·lícula  A Fool there Was93, on 

Theda Bara encarna una vampiressa que esdevindrà el prototipus de les vamps; és una 

dona que va a la cacera de víctimes masculines, pel simple plaer de la seva destrucció. 

Des de l'ull de bou del transatlàntic en què es disposa a viatjar, aquesta dona veu 

arribar  la  seva  nova  presa:  un  conegut  diplomàtic  que  en  aquell  moment  s'està 

embarcant al mateix vaixell. Aleshores, ella es mira a un petit mirall de mà. La seva 

mirada  manifesta  primer  una  concentració  intensa,  que  aviat  es  transforma  en 

satisfacció.  Aixeca  el  mirall,  i  la  mirada  esdevé  ascendent.  Però  aquesta  dona  ha 

començat  a  interrogar  el  mirall  amb  la  mateixa  ansietat  (provocada  per  la  por 

d'enfrontar-se a l'alteritat que podria revelar-li) que la madrastra de Snow White, o que 

Elena de The Temptress després d'haver-se vist al mirall deformant. 

Malgrat que la dona- vampir empra el mirall per parar una trampa, la imatge ens 

la mostra a ella mateixa presonera d'un cercle (el de l'ull de bou del camarot en què es 

troba),  que  reprodueix  i  circumscriu  la  forma  circular  del  propi  mirall.  El  rostre 

arrodonit  de  la  dona  és  com  un  eco  dels  cercles  que  l'envolten.  La  seva  mirada, 

descendent com la de Narcís o la de la reina, ens indica la seva immersió en la imatge  

virtual. Està tan tancada sobre ella mateixa com els cercles que li fan de marc.94

3.3.3- El cercle, la cabellera i el parany

Així doncs, la mirada closa acaba presonera del mateix cercle que ha instaurat. 

Encara que la dona que hi recorre pretengui parar una trampa a l'altre, com hem vist 

sobretot al darrer exemple, és ella la que hi acaba caient.

Com han mostrat Marcel Detienne i Jean-Pierre Vernant en el seu estudi sobre la 

intel·ligència astuta a la Grècia arcaica, el cercle és el millor lligam, la millor trampa:

Les traits essentiels de la mètis que nos analyses ont dégagés: souplesse et polymorphie, 

duplicité et équivoque, inversion et retournement, impliquent certaines valeurs attribuées 

au courbe, au souple, au tortueux, à l'oblique et à l'ambigu, par opposition au droit, au 

direct, au rigide et à l'univoque. Ces valeurs culminent dans l'image du cercle, lien parfait 

parce que tout entier retourné et refermé sur lui-même, n'ayant ni début ni fin, ni avant ni  

arrière, et que sa rotation rend à la fois mobile et immobile, se mouvant en même temps 

dans un sens et dans l'autre. 95

93 A Fool there Was, Frank Powell, 1915. 
94 La vampiressa  d'A Fool there Was no acaba pagant pel mal que ha fet. Però potser la seva condemna (com la del  
vampir, a qui se l'assimila) és no poder trobar mai repòs, haver de seguir sempre buscant víctimes per poder subsistir.
95 Marcel Detienne i Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l'intelligence. La mètis des grecs, p. 55.
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Sens dubte,  la major part dels trets i  valors enumerats pels autors (duplicitat, 

tortuositat,  ambigüitat...)  convenen  perfectament  a  les  figures  femenines  que  ens 

ocupen. És precisament pel fet que ambdós són trampes per a l'home, que entre mirall i  

cabellera s'estableix l'íntim vincle que hem apuntat en capítols anteriors. Dante Gabriel 

Rossetti escriu el 1868 sobre la seva Lilith:

The picture is called Lady Lilith by rights (...), and represents a Modern Lilith combing 

out her abundant golden hair and gazing on herself in the glass with that complete self-

absorption by whose fascination such natures draw others within their draw circle.96

Notem que ha establert, a més del lligam entre mirall i cabellera, un altre vincle 

entre  aquests  i  el  cercle:  com si  es  tractés  d'un conjur,  aquesta  conjunció és  capaç 

d'exercir una fascinació irresistible, fins i tot sense que la dona s'ho proposi: només en 

virtut de la seva "completa absorció en ella mateixa".97 Per altra banda, Gilbert Durand 

afirma que la  cabellera  femenina és  el  fil  natural  amb què es  teixeixen els  primers 

lligams.  Aquests,  en  primera  instància,  tenen  un  valor  negatiu:  són  "la  puissance 

magique  et  néfaste  de  l'araignée,  de  la  pieuvre  et  aussi  de  la  femme  fatale  et  

magicienne"98; de la spider woman, doncs, i de l'heroïna malèfica. Poc abans, com hem 

esmentat més amunt, ha establert el parentesc entre l'onda, la cabellera i el mirall.

Si  només  pel  fet  de  mirar-se  mentre  es  pentina  la  dona  pot  exercir  aquests 

poders, la que es proposa deliberadament fer caure l'home al seu parany sens dubte ha 

de potenciar-los. Una mirada retrospectiva a les imatges comentades en aquest treball 

ens mostraria amb quina freqüència mirall i cabellera apareixen associats; si més no, el  

gest de tocar-se el cabell és el que més sovint acompanya la mirada de la dona al mirall.  

I  en el  moment  que realitza  aquest  gest,  de  manera  voluntària  o  involuntària,  està 

teixint els lligams amb els que reduirà l'home a instrument de la seva voluntat.

Com  ja  apuntàvem  al  capítol  anterior,  aquest  és  precisament  l'objectiu  que 

persegueixen  tant  Kitty  Collins  (The  Killers)  com  Phyllis  Dietrichson  (Double 

Indemnity). Però mentre que Kitty es contenta amb convocar els poders del mirall en 

solitari,  Phyllis,  que es  mira davant  de  Neff,  atrau  la  seva  atenció  cap al  reflex.  El 

parany resulta  efectiu;  l'home,  captivat  per la  imatge de la  dona,  avança cap a  ella 

mentre el seu propi reflex queda atrapat al mirall, entre la imatge real de Phyllis i la  

virtual. 

Neff  ha  caigut  a  la  trampa.  Fascinat  per  Phyllis,  ha  esdevingut  una  rèplica 

masculina  d'Eco.  Com ella  és  reduït,  la  major  part  del  relat,  a  una  veu  sense  cos: 

96 Citat a E. Bornay, Las hijas de Lilith, p. 132.
97 Sembla anunciar l'atracció que Freud atribuirà al narcisisme femení sobre algunes naturaleses masculines  (S. Freud, 
Obras completas, t. VI, p. 2025-2026).
98 Les structures anthropologiques de l'imaginaire, p. 117-118.
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narrador en off condemnat a repetir, si no les paraules, sí els records als que ha quedat 

traumàticament lligat. I just en el moment que Phyllis ha atret la seva mirada al mirall,  

com Eco, s'ha petrificat; ha estat víctima de la mirada circular de Phyllis, com la nimfa 

ho va ser de la de Narcís.

42- D. G. Rossetti, Lady 
Lilith, 1868

43- Double Indemnity 44- Nicolas Poussin, Narcís i Eco, s. XVII

És  suggestiva  la  correspondència  entre  la  imatge  que  estem  considerant  i  la 

representació de Narcís i Eco de Poussin. En els dos casos la composició és triangular; 

però a la base,  la mirada es clou sobre ella mateixa,  tot ignorant la que parteix del  

vèrtex. El triangle compositiu és desmentit pel recorregut de les mirades, subsumit pel 

cercle de la mirada closa. Aquesta reté l'altra (la d'Eco, la de Neff) captivada, al mateix 

temps que la redueix a una posició d'exterioritat. 99  

Aquesta  mirada  al  mirall  que  es  proposa  atraure  l'home a  un  parany,  en  les 

heroïnes malèfiques pot arribar a adquirir el caire d'un conjur. I, com tots els conjurs, 

pot  actuar  per delegació o a  distància.  Ivy (Joan Fontaine),  heroïna  de la  pel·lícula 

homònima100, ha intentat inútilment aconseguir el consentiment de Jervis, el seu marit,  

per al divorci. Li cal recobrar la llibertat, per tal de casar-se amb un home molt més ric,  

que podria satisfer plenament les seves ambicions. Un cop es queda sola, s'enfronta al 

mirall amb una mirada fosca. Des del fons de l'espai virtual crida la seva atenció un 

retrat de Jervis, l'home que s'ha convertit en obstacle per als seus desitjos. Aleshores, 

en el pas sobtat a l'acció que Muriel Andrin atribueix a les malèfiques (i que arrenca un 

cop més de la mirada al mirall), Ivy es gira i llança amb fúria un gerro contra el retrat.

La destrucció in effigie del marit (semblant a la d'alguns rituals màgics) és només 

el primer acte del cerimonial.  Però en certa manera ja convoca el segon i últim, que 

tindrà lloc davant del mateix mirall, i en una configuració gairebé idèntica; només que 

en aquesta ocasió, en lloc del retrat, el que es veu al fons és el mateix Jervis prenent una 

copa que la seva esposa li ha preparat. Ivy (tot esperant que el verí que hi ha afegit faci 

99 Imatges  com  aquesta  són  freqüents  al  cinema  negre,  on  els  herois  amb  identitats  inestables  són  especialment  
propensos a deixar-se enxampar a les xarxes de la dona fatal. Vegi's, per exemple, Jane Palmer (Lizabeth Scott) atraient  
al mirall  l'home que acabarà utilitzant fins a destruir-lo (Too Late for Tears, Byron Haskin, 1949).  O Sherry Peatty 
(Marie Windsor) a  The Killing  (Atraco perfecto,  Stanley Kubrick, 1956), que fa caure el seu home a una trampa que 
acabarà ocasionant-li la mort.
100 Ivy (Abismos), Sam Wood, 1947.
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efecte) segella amb la seva intensa mirada dirigida a ella mateixa, entre les volutes del 

mirall, l'acta de defunció de l'home que s'interposava en el seu camí. 

45- Ivy 46- Ivy

A l'apartat anterior hem vist com algunes malèfiques acabaven preses del cercle 

on al principi havien cregut assolir la plenitud. També les que ara considerem acaben 

sovint caient a la trampa que havien preparat per a l'altre. Perquè malgrat que el cercle, 

com hem dit, pot constituir el millor parany, per tal que operi eficaçment cal que qui 

l'empra resti exterior al seu traçat; i no és això el que s'esdevé en la mirada closa, que 

retorna sobre si mateixa i lliga la dona al seu recorregut circular. 

3.3.4- La captura del temps

El mirall- trampa (sovint rodó, o ornat de volutes) de les malèfiques no va, però, 

destinat  només  a  l'home;  ni  tan  sols  principalment.  Allò  contra  el  que  lluiten  és 

l'alteritat mateixa, sota qualsevol de les seves formes. I una de les fonamentals, com ja 

hem dit anteriorment, és el temps. 

Un  dels  trets  que  Detienne  i  Vernant  subratllaven  en  referir-se  al  cercle  era 

precisament que, en la seva rotació, alhora que es mou es manté immòbil. Per aquesta 

raó els antics havien atribuït als astres el moviment circular: l'únic capaç de neutralitzar 

la temporalitat amb el seu etern recomençament, que el converteix en una imatge de la 

perennitat. 

Gilbert  Durand,  en referir-se als  símbols  cíclics,  els  relaciona amb "l'ambition 

fondamentale  de  maîtriser  le  devenir  par  la  répétition  des  instants  temporels,  de  

vaincre  directement  Kronos  (…) en  opérant  sur  la  substance  même du temps,  en  

domestiquant  le  devenir".  I  afegeix,  unes  pàgines  més  avall:  "Le  cercle,  où  qu'il  

apparaisse, sera toujours symbole de la totalité temporelle et du recommencement".101

En  aquest  sentit,  no  deixa  de  ser  significatiu  que,  en  més  d'una  ocasió, 

l'instrument que s'utilitza per al control del temps aparegui en conjunció amb el mirall. 

Ens referim, naturalment, al rellotge: la seva esfera, en ordenar cíclicament la successió 

dels minuts i les hores, sembla ja operar la domesticació del temps a què es refereix 

101 Durand, op. cit., p. 321 i 372. El subratllat és de l'autor.
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Durand. El que, des d'una visió lineal del temps, seria una indeturable fugida endavant, 

l'esfera del rellotge sembla convertir-ho en un perpetu retorn de l'Idèntic. Conversió 

que coincideix amb la que opera el mirall quan el que s'hi busca és, essencialment, la  

negació de tota alteritat, la reproducció del Mateix.

En parlar de la primera mirada al mirall de Fanny Skeffington, hem assenyalat 

que el reflex s'interposava entre ella i  el seu cosí George.102 Però és precisament un 

rellotge el que discretament ocupa el centre de la composició triangular. El pla següent,  

com abans anunciàvem, ha eliminat ja totalment George de la imatge. Fanny, sola amb 

ella mateixa, sembla haver assolit el seu objectiu: la clausura (dolça i reconfortant per a 

ella) en el cercle del Mateix. El rellotge, ara més visible, podria ser una repetició, una 

redundància d'aquest cercle, i una confirmació de la seva promesa de permanència. 

El segon cop que Rosa Moline (Beyond the Forest) es mira al seu mirall rodó de 

mà, també es passa, per tall, a un pla més proper. I en ell se subratlla la presència, al  

fons i a la dreta, d'un rellotge. Amb tot, l'actitud de les dues heroïnes respecte al temps 

no pot ser  més oposada:  mentre que Fanny vol  aturar-lo,  negar-lo (amb l'ajut  dels  

tractaments cosmètics, quan es fa necessari), el que vol Rosa és posar-lo en marxa. Com 

ho indica el paral·lelisme que estableix entre ella mateixa i el peix que el seu marit 

acaba d'alliberar103, el que Rose vol és sortir de les aigües aturades de Loyalton i sentir 

fluir de nou el corrent temporal. En aquest sentit, el riu adquireix el mateix significat 

que el tren que vol que se l'emporti. Ambdós són metàfores del temps lineal, que podria 

representar-se amb una fletxa d'un sol sentit: una fugida endavant, sense retorn.104

47- Mr. Skeffington 48- Beyond the Forest

Nogensmenys,  l'oposició de les dues heroïnes pel que fa a la seva relació amb el  

temps les porta a convergir en el motiu del rellotge. Ja que aquest, d'una ambivalència 

102 Vegi's pàg. 46.
103 Vegi's pàg. 29- 30.
104 Una altra heroïna que vol fer avançar el temps és Scarlett O'Hara, de Gone with the Wind. Precisament, l'escena que 
hem comentat més amunt va precedida d'un primer pla d'un rellotge de sol, en el qual es pot llegir la inscripció: " Do not  
squander Time. That is the stuff Life is made of". I recordem que, ben aviat, Scarlett es mira al mirall. Així doncs, en 
certa manera aquest també entra en conjunció amb el rellotge, encara que no arribin a compartir pla. Com assenyala 
Núria Bou, aquesta imatge determina el pas a l'acció de Scarlett, ja que el que vol l'heroïna és atrapar "el pas devastador 
de les hores". Segons l'autora, també aquestes heroïnes impacients i actives senten el desig "de formar part d'un univers  
etern, insenescent, on no hi hagi lloc per al pas del temps" (Deesses i tombes,  p. 83). Al fons, doncs, comparteixen el 
desig de les heroïnes passives com Fanny Skeffington. Només que, mentre que aquestes últimes opten per convèncer-se  
que el temps no existeix, les primeres no poden ignorar-lo. Aleshores, no els queda més camí que intentar atrapar-lo  
entrant en acció.
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comparable  a  la  del  mirall,  congrega  de  fet  les  dues  visions  de  la  temporalitat 

aparentment contradictòries, la lineal i la cíclica, que ja des de temps llunyans han estat 

assimilades respectivament al fluir d'un riu i a l'etern girar d'una roda. El "tic- tac" del 

rellotge escandeix l'inexorable discórrer temporal, el girar de les agulles suggereix la 

promesa d'un retorn. La visió del temps que vehicula el rellotge es podria apropar a la 

d'Heràclit, que tot i recórrer a la metàfora del riu afirma que aquest no cessa de fluir,  

però que alhora segueix sent sempre el mateix.105

Però  les  dones-  Narcís  no  admeten  aquesta  contradicció,  i  l'eludeixen  acceptant 

només  l'un  o  l'altre  dels  seus  termes.  Aquell  que  hagin  negat,  els  retornarà 

inexorablement. Així, en el cas de Fanny, el rellotge sota el mirall esdevé un anunci de 

la dolorosa irrupció de la temporalitat que l'heroïna experimentarà més tard. Mentre 

que a Rosa, l'esfera que ignora l'adverteix de la inutilitat del seu propòsit de fugida: per 

més que intenti anar-se'n, com les manetes del rellotge es veurà obligada a retornar. 

Muriel Andrin considera que un tret comú a les heroïnes malèfiques és el fet de ser 

presentades sota el pes d'una predestinació. Al començament de Beyond the Forest, un 

intertítol advertia que aquells que s'entreguen al mal "end up like the Scorpion, in a  

mad fury stinging themselves  to  eternal  death".  Rosa és  assimilada  a  la  figura de 

l'escorpí picant-se ell mateix amb la cua, inoculant-se el seu propi verí. Perfecta imatge 

del  Mateix  i  la  seva  circularitat,  que  fins  i  tot  en  alguns  melodrames  malèfics  es 

manifesta en l'estructura narrativa. 

Però no sense certes ironies: Rosa, que al principi mirava discórrer les aigües d'un 

riu i anhelava fugir amb elles, al final no pot atrapar el tren de Chicago. Quan, reunint  

les seves últimes forces, s'apropa a l'estació, el terra sembla fugir sota els seus peus com 

un corrent que ja no pot remuntar.106 I quan aconsegueix arribar a l'andana, el tren ja 

s'ha  posat  en  marxa.  Per  sota  de  la  silueta  de  la  màquina  en  potent  moviment 

s'entreveu el cos sense vida de Rosa, que no ha pogut atrapar el fluir del temps.

Pel que fa a Fanny, no només no podrà detenir el decurs temporal, sinó que (com 

hem dit  abans) una malaltia n'accelerarà els estralls.  Però al  final  retrobarà la pau, 

també  irònicament.  Ja  que,  després  d'haver-se  quedat  completament  sola  i  haver 

adquirit horror als miralls, en trobarà uns en els que sempre es veurà jove i bella: els 

ulls  del  seu marit.  Mr. Skeffington (l'home amb qui s'havia casat  per interès,  i  que 

malgrat el seu amor i la seva paciència havia estat el primer en abandonar-la) torna 

efectivament al seu costat, i li retorna una imatge en la que el temps s'ha aturat. I és que 

Mr. Skeffington només la veu en el record, ja que ha esdevingut cec.

105 "Aquells que entren als mateixos rius, es banyen en el corrent d'una aigua sempre nova" (frag. 12) "Entrem i no 
entrem en els mateixos rius. Som i no som." (frag. 49a) Hem traduït al català a partir de la traducció castellana d'Alfredo 
Llanos (Los presocráticos y sus fragmentos) i de la francesa d'Yves Battistini (Trois présocratiques). 
106 Rosa mira els seus peus. La càmera ho mostra en un pla subjectiu, a partir del qual inicia un tràveling en el sentit de  
la marxa de l'heroïna, però molt més ràpid. La sensació que produeix és, efectivament, que el terra fuig dels seus peus.
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Així  doncs,  en rebutjar  la naturalesa contradictòria  del  temps,  aquestes  heroïnes 

acaben atrapades per l'un o l'altre dels seus rostres. L'esfera del rellotge, aliada al cercle 

del mirall i a la mateixa mirada closa, acaba capturant-les de manera definitiva. En la 

figura del cercle troben, doncs, el seu acompliment la clausura de l'espai i la suspensió 

del temps per les que havíem començat.

A l'inici d'aquest apartat vèiem com Detienne i Vernant proposaven el cercle com a 

culminació dels valors de la metis. A partir del que hem tractat d'argumentar, es podria 

afirmar  que el  cercle  és  també la  culminació  de l'essència  de  les  feminitats  fatals  i  

malèfiques. En això acaben, finalment, coincidint amb Narcís. Ja que, com diu Andrea 

Tagliapietra en referir-se al moment que el jove pren el seu reflex per un altre:

Narcisso scambia per un corpo ciò che è acqua, non si accorge affatto dell'inconsistenza 

dell'oggetto  del  suo  desiderio,  né  tantomeno  che  l'immagine  della  sua  mira  è  una 

proiezione  di  quel  corpo  che,  all'inizio  del  mito,  si  dichiarava  interdetto  a  qualsiasi  

amante. Così il  desiderio,  per raggiungere il  miraggio di una perfetta autonomia,  deve 

chiudersi in una circolarità "viziosa", dove l'oggetto desiderato fa tutt'uno con il soggetto  

desiderante,  e  ciononostante  viene  simulato  un andamento  a  spirale  che  impedisce  il 

riconoscimento a vantaggio della peripezzia infinita degli specchi. 107 

Al mirall  de Narcís, el desig es clou efectivament en un cercle.  La clausura de la 

mirada no és, de fet, més que el vehicle i l'expressió d'aquesta clausura del desig. El que 

s'aconsegueix, a partir d'aquí, és el "miratge d'una perfecta autonomia": la que a Narcís 

li demana el seu orgull, i la que cerquen les figures femenines pertanyents al seu àmbit. 

La  independència  (feta  de  plenitud  i  permanència)  que  creuen  extreure  d'aquesta 

mirada es revela il·lusòria. El seu desig les lliga a una imatge impossible d'atènyer: la 

del seu cos inassequible, "prohibit a qualsevol amant"; fins i tot a elles mateixes, ja que 

no és més que un reflex. 

L'exclusió de l'altre acaba, doncs, per excloure tota possibilitat de satisfacció. Encara 

que  aquestes  dones  creguin  avançar  cap  al  seu  objectiu  (tortuosament,  en  espiral) 

acabaran, si abans no troben la sortida, tancades al cercle que consolida la seva mirada. 

O correran el perill de perdre's en la "peripècia infinita dels miralls".

3.3.5- Del cercle al laberint

Les paraules finals de Tagliapietra apunten cap a la tendència del mirall de Narcís 

a  la  compulsió  repetitiva,  a  la  reproducció  infinita  dels  reflexos.  Fet  que  du 

inevitablement a la memòria el conegut passatge de Jorge Luis Borges on qualifica els 

107 A. Tagliapietra, La metafora dello specchio, p. 51.
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miralls  d'abominables,  precisament  pel  seu  poder  multiplicador.108 Borges,  atret  i 

horroritzat alhora tant pels miralls com pels laberints, estableix un nexe entre ells109 

que  ens  introdueix  a  l'últim  tipus  d'imatges  que  ens  proposem considerar:  les  que 

emfasitzen, més que la caiguda o l'empresonament propis de la mirada closa, la seva 

virtut multiplicadora i extraviadora. I aquesta es manifesta, sobretot, quan els mateixos 

miralls  es  multipliquen.  Es  genera  aleshores  una  proliferació  de  reflexos  que  pot 

desplegar-se tant en l'espai com en el temps.

A  les  pàgines  anteriors  ja  hem  indicat  la  tendència  compulsiva  d'alguns 

personatges a encarar-se al mirall. Consignar de forma completa el nombre de vegades 

que cadascun d'ells s'hi enfronta seria prolix. Donem, malgrat tot, algunes xifres a títol  

de mostra:

Entre les noies de gàngster i les dones fatals, les que més es miren (cinc vegades)  

són Debby Marsh (The Big Heat) i Vicki Buckley (Human Desire)110, interpretades les 

dues per Gloria Grahame. Però són les heroïnes malèfiques les que més freqüenten el 

mirall.  Hedy Lamarr,  en el  seu paper de Jenny Hager  a  The Strange Woman111,  hi 

recorre set vegades; i Bette Davis, com a Rosa Moline a  Beyond the Forest  i  com a 

Fanny a  Mr. Skeffington,  respectivament nou i  onze.  D'altres  heroïnes com Scarlett 

O'Hara (Gone With the Wind) o Emma Bovary (Madame Bovary112) els van a l'encalç. 

Seria temptador tractar de reconstruir qualsevol d'aquests relats a partir de les 

mirades al mirall de les seves protagonistes. Tot i que a primera vista aquestes mirades 

constitueixen una sèrie, una successió paral·lela al progrés narratiu, de ben segur que 

entre elles s'establirien recurrències i creuaments que acabarien per configurar petits 

laberints.  Es  confirmaria  així,  en  la  dimensió  temporal,  el  parentesc  establert  en 

l'imaginari borgià entre aquests i els miralls.

Pel que fa al temps i a l'estructura dels relats, no es tracta més que d'una hipòtesi.  

Però pel que fa a l'espai, en alguns casos la relació entre els miralls i els laberints esdevé 

evident. Ens referim a aquelles imatges que mostren, en algun moment de la narració,  

una  dona  perduda  en  un  autèntic  dèdal  de  reflexos.  Aquestes  imatges  anuncien  o 

subratllen un altre dels perills de la mirada closa: l'extraviament.

A  Woman's  Face113,  de  George  Cukor,  ens  presenta  una  dona  (Anna  Holm, 

interpretada per Joan Crawford) a la que un accident ocorregut a la seva infantesa va 

deixar amb mitja cara desfigurada. El seu passat de marginació i ressentiment n'ha fet 

108 J. L. Borges, "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" (Ficciones, pp. 13- 14) i "Los espejos" (El hacedor, pp. 71- 73).
109 "Yo diría que tengo dos pesadillas que pueden llegar a confundirse. Tengo la pesadilla del laberinto (...) Mi otra  
pesadilla  es  la del  espejo.  No son distintas,  ya  que bastan dos espejos  opuestos  para construir  un laberinto."  ("La  
pesadilla", conferència pronunciada el 1980).
110 Human Desire (Deseos humanos), Fritz Lang, 1954.
111 The Strange Woman (La extraña mujer), Edgar G. Ulmer, 1946.
112 Madame Bovary, Vincente Minnelli, 1949.
113 A Woman's Face (Un rostro de mujer), George Cukor, 1941.
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una dona dura i freda, una malèfica que lidera una banda de xantatgistes. Anna, que 

mai s'havia interessat per cap home, s'enamora amb la força del primer amor d'un de 

més malvat i tortuós que ella, que per tal d'utilitzar-la l'ha sabut conquerir amb afalacs. 

Anna, que abans defugia la seva imatge, ha trobat en els ulls d'aquest home dos miralls 

enganyosos  que  li  retornen  una  imatge  embellida.  En  oferir-se-li  aquesta  primera 

ocasió d'estimar-se a ella mateixa, no ha pogut evitar caure al parany. 

Per aquest home Anna se sotmet a una operació de cirurgia plàstica. Amb la seva 

flamant bellesa, va a trobar-lo; però abans de trucar a la seva porta, a un luxós passadís,  

es deixa anar complaguda al miratge d'una cadena infinita de reflexos, produïda per 

dos grans miralls enfrontats. Potser necessita aquesta reiteració per tal de convèncer-se 

de la seva transformació; però la imatge adverteix l'espectador del túnel sense fi on la 

dona s'està endinsant. 

Amb tot, la sèrie potencialment infinita de reflexos s'ordena aquí en profunditat. 

Tots ells tendeixen cap a un mateix punt de fuga, clarament indicat per la perspectiva, 

que imposa un sol trajecte a la mirada. No és encara la imatge d'un laberint, tot i que 

suggereix un endinsament vertiginós i sense fi: una cadena semblant a la que Hegel 

anomena l'"infinit dolent".114 

Aquest  tipus  d'infinit  es  caracteritza  pel  fet  de  no  permetre  d'assolir  mai  la 

completesa, ja que el seu perpetu desplegament el fa inabastable en la seva totalitat. I la 

completesa, com hem vist a les pàgines anteriors, és el que la dona busca sobretot en 

contemplar-se. L'"infinit dolent" que instauren els dos miralls entre els que es troba 

Anna  és,  doncs,  un  signe  del  seu  extraviament.  A  més,  és  significatiu  que  Hegel 

atribueixi aquesta forma d'infinit a la repetició estèril  i  uniforme del Mateix, que és 

precisament el que Anna està contemplant.115 

49- A Woman's Face 50- Stella Dallas

Un cas diferent és el que plantegen els miralls  de tres o més cossos. Quan els 

panells  laterals  formen  un  cert  angle  amb  el  central,  els  reflexos  es  despleguen  al 

voltant  de  la  dona que es  mira.  Als  perills  que comporten els  miralls  múltiples  (la 

114 Hegel, Ciencia de la lógica, pp. 175- 186.
115 "El progreso al infinito es por lo tanto sólo la mismidad que se repite, una sola y misma molesta alternación de este 
finito e infinito" (Hegel, op. cit., p. 182). 
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multiplicació i l'extraviament) s'hi afegeix aleshores el de l'encerclament, comentat als 

apartats anteriors. 

Stella,  l'heroïna  de  Stella  Dallas116 (interpretada  per  Barbara  Stanwyck),  és  al 

principi de la pel·lícula una noia treballadora que somia ascendir socialment. Es casa 

amb Stephen Dallas (John Boles), que prové d'una família que havia estat important al 

món dels negocis, però que s'ha arruïnat recentment. Stephen treballa dur per refer la 

seva antiga posició. Quan ho aconsegueix, Stella no se sap adaptar a les exigències que 

li planteja la seva nova vida: no vol renunciar a les seves diversions i les seves amistats, 

impròpies del seu nivell social. Les diferències entre els esposos esdevenen insalvables, 

i el matrimoni es desfà.

A partir d'aleshores, Stella s'aboca totalment a Laurel, la seva filla. Vol que la noia 

rebi  una  educació  refinada,  que  pugui  triomfar  allí  on  ella  va  fracassar.117 Però  la 

formació de Laurel, i el fet que aquesta freqüenti la nova família del seu pare, fan témer 

a Stella que la seva filla s'allunyi d'ella. En un intent de mostrar-li que ella també li pot 

oferir alguna cosa més que una vida vulgar,  decideix passar amb ella uns dies a un 

balneari.  Allí,  pensa  sorprendre-la  amb  una  nova  imatge.  En  emprovar-se  un  dels 

vestits que vol comprar per a l'ocasió, Stella s'encara a un mirall  múltiple: aleshores 

forma amb els seus reflexos una rotllana completa que, en girar ella sobre si mateixa, 

produeix un joc de rotacions gairebé calidoscòpic. 

Mentre gira voltada dels seus dobles, Stella s'està apropant al punt culminant del 

seu extraviament. Per l'exhibició aclaparadora de vulgaritat que farà al balneari, l'intent 

de retenir la seva filla convertirà en insalvable la distància que les començava a separar.

Aquestes  imatges  materialitzen  en  certa  manera  la  "peripècia  infinita  dels 

miralls" de què parla Tagliapietra. Però n'hi ha una que encara s'hi aproxima més: és la 

imatge final d'All About Eve.118 En ella es reuneixen els dos "infinits dolents": el de la 

proliferació en l'espai i el de la repetició sens fi en el temps.

Eve  Harrington  (Ann  Baxter)  ha  estat  durant  anys  l'ombra  de  l'estrella  de 

Broadway Margo Channing (Bette Davis). Se li va presentar com una fidel i abnegada 

admiradora;  es  va  posar  al  seu  servei,  i  va  saber  fer-se  imprescindible.  Finalment, 

després d'anys de subtils manipulacions, ha vist culminar el seu somni: ha aconseguit 

enfonsar-la i  ocupar el seu lloc.  Amb tal èxit,  que aviat  li  és concedit  el  premi més 

prestigiós d'interpretació teatral. 

La pel·lícula comença i acaba amb la cerimònia de recepció del premi. Alguns dels 

assistents,  els  que han conegut Eve de més a prop, evoquen la seva història,  el  seu 
116 Stella Dallas, King Vidor, 1937.
117 De fet, Stella no veu tant en la seva filla una altra persona com una prolongació d'ella mateixa. Abans hem indicat, de  
passada, que moltes dones- Narcís segueixen la petja de la madrastra de Blancaneu, i rebutgen la seva descendència.  
Però un amor exclusiu i excessiu per aquesta indica també un lligam amb el Mateix. 
118 All About Eve (Eva al desnudo), Joseph L. Mankiewickz, 1950.
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ascens imparable pel camí de la llagoteria i la duplicitat.  El cos de la pel·lícula està  

constituït pels flashbacks en què es mostren aquests records. 

Un cop acabada la vetllada, de retorn a casa seva, Eve descobreix la presència 

d'una jove desconeguda (Phoebe, interpretada per Barbara Bates) que diu ser la seva 

fervent admiradora i l'ajuda a desprendre's de la capa i de l'estatueta que ha rebut. En 

anar a desar-les, Phoebe es veu sola a l'habitació d'Eve. Aleshores sosté el trofeu, es 

cobreix amb la capa de l'actriu i assaja davant d'un mirall múltiple el moment que ja 

preveu:  aquell  en  què  ella,  després  d'haver-se  acollit  a  l'ombra  d'Eve,  aconseguirà 

desplaçar-la al seu torn i acabarà sent guardonada amb el mateix premi.

Phoebe i els seus reflexos acaben omplint tot el quadre: la seva imatge real, en 

primer  pla,  té  com a  únic  fons  les  imatges  virtuals  que  els  miralls  multipliquen  a 

l'infinit.  Ja no hi ha espai per a res, tret d'ella mateixa i  les seves reproduccions: el  

Mateix ha expulsat tota alteritat. Aleshores, la jove dirigeix a les seves innombrables 

rèpliques la mirada d'agraïment i les reverències que pensa dirigir al públic quan arribi 

l'ocasió  que  està  anticipant.  En  aquesta  imatge,  que  tanca  la  pel·lícula,  Phoebe  ha 

esdevingut alhora actriu i públic: tot el seu món es redueix a ella mateixa. El seu rostre 

satisfet indica que ja veu realitzat el seu somni de plenitud.

Però ja hem vist que la plenitud no s'aconsegueix mai a través d'aquest perpetu 

desplegament del Mateix. Mai es pot incorporar de manera completa una imatge que es 

reprodueix indefinidament. Qui s'endinsa en aquest laberint, com Phoebe, s'hi acaba 

perdent. 

En aquesta escena, la proliferació dels reflexos pot tenir encara una altra lectura. 

Cal recordar que, en una escena anterior de la pel·lícula, Eve es mira al mirall amb un 

dels vestits que Margo ha de dur a l'obra que està representant. En aquells moments 

Eve encara representa el seu paper de fidel admiradora i serventa de l'actriu, el mateix 

que  al  final  veiem  adoptar  a  Phoebe.  Per  tant,  aquesta,  en  contemplar-se  (tot 

reproduint el gest d'Eve, i coberta amb la seva capa) esdevé en certa manera un reflex 

d'Eve, la qual fou al seu torn un reflex de Margo, que tal vegada al principi ho fou d'una  

altra, i així indefinidament.

51- All About Eve 52- All About Eve
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Podem suposar, per tant, que a la mateixa Phoebe i als seus reflexos els espera un 

destí semblant: ser desplaçats per uns altres, en una cadena inacabable. En aquest cas, 

com advertíem, l'"infinit dolent" es desplega també potencialment en el temps. És la 

"mala eternitat", com diu Maurice Blanchot a unes pàgines que dedica precisament a 

Borges. Així és com la descriu:

Avant d'avoir commencé,  déjà on recommence; avant d'avoir accompli,  on ressasse, et 

cette sorte d'absurdité consistant à revenir sans être jamais parti, ou à commencer par  

recommencer,  est  le  secret  de  la  "mauvaise"  éternité,  correspondant  à  la  "mauvaise" 

infinité, qui l'un et l'autre recèlent peut-être le sens du devenir.119

3.4- La mirada closa: conclusions

Aquest  recorregut  per  diferents  aspectes  de  la  mirada  closa  ens  ha  mostrat  l'estret 

vincle  que  la  uneix  a  les  figures  femenines  considerades  al  segon  capítol.  És, 

efectivament, la mirada que correspon al seu desig: desig de completesa, d'autonomia, 

de poder. Un desig que porta a negar tota alteritat. 

També hem pogut veure com aquesta mirada situa les dones- Narcís en la posició 

de marginalitat pròpia de Narcís i dels caçadors negres, habitants dels llindars. A través 

de la contraposició del  mirall  a les portes i finestres, s'ha posat en evidència que la 

superfície  reflectant  no  permet  cap  travessia,  cap moviment  cap  a  l'altre.  Per  tant, 

reclou en el Mateix. Pel fet mateix de no permetre un traspàs, el mirall obliga qui s'hi 

encara a romandre a la seva superfície fronterera. La liminaritat, la reclusió i la negació 

de l'alteritat són, doncs, interdependents. I aquestes, en no permetre els canvis ni el 

moviment, comporten també la negació del temps.

Un altre  aspecte  que  hem  pogut  aprofundir  és  el  de  les  conseqüències  de  la 

negació del mirall, del desconeixement de la seva doble funció de vincle i separació del 

subjecte respecte a la seva imatge. En ser negat, el mirall retorna invertides totes les 

virtuts que les dones- Narcís aspiraven a extreure'n: la cerca d'independència i poder 

aboca a la seva pèrdua; l'anhel de completesa porta a la limitació i l'enclaustrament; la 

voluntat  de  sostraure's  al  temps  desemboca  en  un  fracàs  inevitable;  el  designi  de 

trobar-se amb un mateix porta a l'extraviament.

A partir  d'aquí,  podem tractar  d'inferir  la  lògica  subjacent  a  la  mirada  closa. 

Vernant ens advertia que la trobada amb un mateix exigeix el pas per l'altre: exigència 

ignorada o rebutjada per Narcís, així com per les dones que al cinema clàssic adopten la 

seva mirada. L'exclusió a la que aquests personatges sotmeten tota alteritat pot veure's 

119 M. Blanchot, "L'infini littéraire: l'Aleph", a Le livre à venir, p. 131.
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com l'aplicació radical d'un principi lògic conegut des de l'antiguitat: el principi del terç 

exclòs. Hem pogut comprovar a bastament el lloc de privilegi que ocupa en l'exercici de 

la mirada closa; ja que aquesta, per definició, exclou tot altre (fins i tot l'espectador) del 

seu recorregut circular.120

Cal afegir que, per a l'acolliment de l'alteritat, és necessari el reconeixement de 

l'Altre absolut, de l'alteritat radical que funda tota relació amb l'altre, començant pel 

que rau en un mateix. I aquest Altre (mediador entre el subjecte i els seus semblants, 

però també entre el subjecte i la seva imatge) és, seguint Legendre, el propi Mirall.121 

Si el Mirall és ignorat, si el Tercer mediador és exclòs (com ocorre en el mirall de  

Narcís), el subjecte cau en una relació dual amb la pròpia imatge. Sotmès a una lògica 

binària,  creu  afirmar-se  en  la  seva  plenitud  i  permanència  mentre  no  fa  més  que 

instal·lar-se en un altre dels principis en què es basa aquesta lògica: el d'identitat (A= 

A, jo= jo).  Per la seva buidor tautològica,  aquest principi  és incapaç  de fundar una 

autèntica subjectivitat. 

La  formulació  d'aquest  principi  recorda,  de  fet,  la  situació  que  es  produeix 

enfront del mirall de Narcís. A banda i banda del signe d'igualtat apareixen dos termes 

indiscernibles, intercanviables, com ho són per a qui es contempla ell mateix i el seu 

reflex. Pel que fa al signe mateix, tendeix a obliterar-se, a suposar-se transparent; igual  

com tendeix  a  ignorar-se  la  presència  del  mirall.  La  reversibilitat  de  l'expressió  (o 

"propietat  commutativa")  inclina  els  dos  membres  de  la  igualtat  a  alternar-se 

indefinidament. De la mateixa manera, qui considera el reflex idèntic a ell mateix gira 

en el cercle de la mirada closa. Si el cercle se'ns ha revelat com la figura privilegiada 

d'aquesta mirada, és perquè aquesta instal·la qui hi recorre al cercle del Mateix.122 

Aquest tancament en una autoafirmació buida, així com la repetició indefinida 

del  cercle que genera,  suposen una voluntat  d'anul·lar  el  temps.  Voluntat  que ja  es 

posava en evidència en la suspensió temporal que es produïa davant del mirall, o en la 

conflictiva  relació  d'alguns  dels  personatges  amb  el  rellotge.  La  immobilització, 

l'anul·lació de la temporalitat, és un altre efecte pervers de la lògica dual.

Aquesta es fonamenta encara en un tercer principi: el de no contradicció. Ja hem 

vist  que,  enfrontades  a  la  naturalesa  contradictòria  del  temps,  les  dones-  Narcís  es 

neguen a reconèixer-la; com també es negaven a reconèixer les altres contradiccions en 

què vivien. Però, fonamentalment, la contradicció que rebutgen és la que constitueix 

l'essència mateixa de la imatge especular. Vegem-la en les paraules de Jesús Ezquerra:

120 Les  imatges  que  més  clarament  mostraven  l'aplicació  d'aquest  principi  eren  aquelles  en  què,  en  mirar-se  un  
personatge al mirall, un altre que havia començat per ser present acabava quedant fora de camp.
121 Com hem indicat més amunt, l'autor empra el terme de forma polivalent. De moment, ens atenem al seu sentit literal. 
122 La circularitat de la mirada closa podria veure's com a contrafigura de l'estructura triangular subjacent a la mirada  
passional, tal i com l'estableix Núria Bou (La mirada en el temps, p. 129- 138).
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La imagen especular es ambivalente: funda la identidad del yo y, a la vez,  la pone en 

cuestión. Por un lado lo que veo en ella soy yo. (...) Pero, por otro, yo soy ese otro al que 

me opone el espejo.  Mirarse a un espejo no sólo implica descubrirse (reconocerse)  en el 

otro sino descubrirse como otro.(...) Yo soy otro (o, como diría Arthur Rimbaud: “Je est  

un autre”). He de enajenarme para encontrarme, para constituir mi mismidad.123

De nou veiem que cal sortir d'un mateix per trobar-se. Però les dones- Narcís s'hi 

neguen insistentment. En negar el mirall i la relació dialèctica (ternària) que estableix 

amb la pròpia imatge, resten preses d'una lògica que, com afirma Hegel, condemna a la 

buidor i a la reiteració sense fi de l'"infinit dolent".124

123 Jesús Ezquerra Gómez, "El espejo de Dionisio. Acerca del "idealismo" hegeliano", p. 37. (les cursives són de l'autor).
124 Efectivament, per a Hegel l'"infinit dolent" és fruit de les limitacions de l'enteniment, que es basa precisament en  
aquesta lògica. La sortida d'aquesta falsa concepció de l'infinit reclama, per a Hegel, la intervenció d'un tercer terme 
mediador. No és cap coincidència que retrobem aquí la idea (fonamental en aquest treball) expressada per Legendre, ja  
que aquest reconeix el seu deute amb el pensament del filòsof alemany.
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4- EL CERCLE DEL MATEIX

A la seva participació en una obra col·lectiva sobre els camins que emprèn el mite a les  

arts  figuratives,  Jean-Pierre  Vernant  insisteix  en el  caràcter  obert  d'aquest  tipus de 

discurs.125 D'entrada, el mite dóna la llibertat d'escollir entre múltiples versions i ofereix 

un ampli marge a la interpretació. Com és sabut, el mite grec no estava fixat en cap 

llibre  sagrat,  era  aliè  a  la  noció  de revelació.  A  més,  cap  institució  es  va  erigir  en 

salvaguarda  d'una  ortodòxia  que,  per  tant,  mai  va  existir.  D'altra  banda,  segons 

Vernant, el mite es troba prou desenclavat de la societat en què s'ha originat com per 

poder ser reprès a diferents èpoques. I, quan això succeeix, inevitablement experimenta 

certes transformacions. 

Podríem  considerar,  doncs,  que  el  mite  és  un  discurs  mai  acabat;  que  es  va 

construint a través de les diferents vicissituds que experimenta al llarg de la història, a 

través de les seves prolongacions i del seus ressorgiments, de les seves constants i les 

seves mutacions. 

Pel que fa a Narcís, diferents versions de la seva llegenda o al·lusions a la seva 

figura s'han anat succeint sense interrupció tant a la literatura i a la filosofia com a les 

arts plàstiques. Fins i tot en algunes obres que no s'hi refereixen explícitament,  s'hi 

poden  reconèixer  lligams  de  filiació.  És  el  que  succeeix  en  algunes  al·legories 

pictòriques de la vanitat, i en algunes descripcions o representacions de la melancolia. 

Tant les unes com les altres s'adscriuen a l'herència de Narcís, com en aquest capítol 

tractarem d'establir.  Com veurem, constitueixen les etapes d'un dels camins que pot 

emprendre la clausura de la mirada; precisament del que segueix fins al final la lògica 

dual que la defineix, com hem vist a les pàgines anteriors. 

L'objecte d'aquest capítol és resseguir aquestes prolongacions del mite de Narcís, 

i mostrar que arriben fins al cinema clàssic de Hollywood. Degut, entre d'altres raons, a 

les peculiaritats del mitjà cinematogràfic, aquest aporta noves formes de representació 

als elements heretats de la tradició. D'aquest manera el cinema contribueix a la vida del 

mite,  li  ofereix  un  nou  terreny  on  reproduir-se  i  desenvolupar  certs  matisos 

diferencials.

Per  tal  de  fer  aquest  recorregut,  caldrà  prestar  atenció  a  certes  figures 

cinematogràfiques  que fins ara no havíem considerat.  Ja que,  si  bé n'havíem pogut 

prescindir en l'estudi de la mirada closa, en els aspectes que ara ens proposem tractar  

prenen un protagonisme que ens impedeix seguir-les ignorant.

125 "Les frontières du mythe", in Mythes grecs au figuré. De l'antiquité au baroque, p. 41.
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4.1- El mirall de la vanitat

El 1485, Hieronymus Bosch completa la seva representació al·legòrica dels set pecats 

capitals.  Al panell  dedicat a la supèrbia,  una dona s'emprova un barret mentre, mig 

ocult  darrere  un  armari,  un  diable  teriomòrfic  li  allarga  un  mirall  ovalat.  La  dona 

sembla  no  advertir  la  presència  del  dimoni,  ja  que  està  totalment  absorta  en 

l'autocontemplació. 

Si  ja  a  la  Grècia  arcaica,  com  hem  assenyalat  abans,  la  dona  al  mirall  era 

considerada  amb  un  cert  recel,  el  cristianisme  li  dirigirà  una  mirada  francament 

condemnatòria.  Només la  Verge  és  mirall  sense  màcula;  tot  altre  mirall  el  sosté  el 

diable,  com  al  quadre  de  Hieronymus  Bosch.  Com  diu  Sabine  Melchior-Bonnet, 

referint-se al mirall, "lorsqu'il ne réfléchit pas sur sa face sans tache le monde divin, il  

est le lieu du mensonge et de la séduction".126 Quan són les filles d'Eva les que s'hi 

miren, el mirall només pot ser vehicle del pecat. 

Aquesta reprovació de l'autocontemplació femenina portarà a emprar la imatge de 

la dona emmirallant-se com a al·legoria de les més baixes inclinacions: la luxúria, la 

supèrbia (com en el cas de Bosch) i, finalment, la vanitat. Per a aquesta última, el mirall  

que en mans de Venus havia estat celebració de la bellesa esdevé anunciador de la seva 

caducitat, de la mortalitat de la carn i fins i tot de la condemna eterna d'aquelles que 

s'hagin entregat a un envaniment pecaminós. Al gravat d'Hopfer, veiem com a la dona 

que contempla la seva imatge la sotgen precisament el diable i la mort.

53- Hieronymus Bosch, Supèrbia, 1485 54- D. Hopfer, La mort i el diable sorprenent dues dones, c. 1510

En aquestes figures femenines no és difícil reconèixer-hi l'herència de Narcís, el 

pecat del qual fou l'orgull. Potser per aquest motiu, ja des de molt abans el jove grec 

havia esdevingut un paradigma de la vanitat. Entre els segles II i III de la nostra era,  

autors  com  Llucià  de  Samòsata o  Climent  d'Alexandria  recorren  al  motiu  de  la 

transitorietat de la bellesa visible; i hi relacionen, precisament, la figura de Narcís. Es 

comença a establir un vincle durador entre l'antiga llegenda i el tema de la vanitat; i, en 

el cas del segon autor citat, que es refereix en concret a la vanitat femenina, s'hi afegeix 

un tercer motiu: la dona que es mira al mirall. 

126 Histoire du miroir, p. 189.
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A partir d'aleshores,  un corrent moralitzador  que es perllongarà durant segles 

mantindrà aquest triple lligam. El que es retindrà de la llegenda és el fet que Narcís 

caigué víctima de la seva passió per una imatge il·lusòria i fugissera, i es recorrerà al seu 

final  tràgic  com a  advertiment  a  les  vanitoses.  Podríem  dir  que  és  aleshores  quan 

Narcís, ésser ambigu des de l'inici, comença a transformar-se plenament en femení. 

Aquesta feminització la sofriran també els personatges masculins que encarnin el 

pecat de la vanitat. Climent, al  Pedagog,  escomet contra els homes que es miren al 

mirall  fins  titllar-los  d'"animals  amfibis".127 Segles  més  tard,  Valere,  el  Narcís  de 

Rousseau128, queda corprès del retrat d'una bella jove, que no és altra que ell mateix 

transvestit. Efectivament, la seva germana Lucinde li ha volgut parar una trampa per 

tal  de  guarir-lo  de  la  seva  excessiva  vanitat.  Ha  fet  que  un  pintor  el  representés 

convertit  en dona, i  ha posat el  retrat  al tocador  de Valere,  al  costat del  mirall.  En 

contemplar el quadre, Lucinde troba que el seu germà té encara més encant en aquesta 

versió femenina; reconeix que, de fet, Valere "est, par sa délicatesse et par l'affectation  

de sa parure, une espèce de femme cachée sous des habits d'homme, et ce portrait  

ainsi travesti, semble moins le déguiser que le rendre à son état naturel".129 

Al primer capítol ens referíem a la feminització que ha sofert en la nostra tradició 

la figura de Narcís. Hem vist com s'hi recorria per comparar-hi les dones inclinades a 

contemplar-se elles mateixes. De fet, no és sinó després d'aquesta circumvolució per 

l'àmbit del femení que Narcís recupera el seu sexe. Però aquest pas per l'altre gènere, en 

sumar-se a la seva ambigüitat original, fa que surti inevitablement feminitzat. El Valere 

de Rousseau, que recupera la seva autèntica naturalesa en ser transformat en dona, és 

una perfecta condensació d'aquestes oscil·lacions de la figura de Narcís.

En aquest sentit,  Hollywood no s'aparta de la  tradició.  Com ja dèiem a l'inici  

d'aquest treball, són fonamentalment les dones les que hi encarnen aquesta figura de 

l'excessiu amor propi i  la vanitat que se li  associa.  La madrastra de  Snow White  en 

podria ser el paradigma, com ja hem indicat aleshores. Però la figura masculina tampoc 

queda totalment exempta d'aquestes inclinacions. El preu que paga és el mateix que en 

altres camps de la cultura: el de quedar tenyida de connotacions que se suposen alienes 

(si no oposades) al caràcter viril.

4.1.1- Els homes- Narcís (1): l'artista i el gàngster

L'home que es mira al mirall,  i  que es complau en la contemplació de la seva 

imatge, pot trobar-se des dels inicis del cinema clàssic entre els personatges que, per la 

127 Climent d'Alexandria, Le Pédagogue, p. 238.
128 Jean-Jacques Rousseau, Narcisse ou l'amant de lui-même, Œuvres complètes, vol. II, p. 979- 1018.
129 Op. cit., p. 979.
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seva professió, són propers a l'àmbit (definit d'entrada com a femení) de la vanitat. Ens 

referim a aquells homes a qui s'atribueix, com a les dones, una preocupació constant 

pel seu aspecte: els actors i, en general, els homes del món de l'espectacle. 

A la comèdia muda  Show People130 assistim a l'ascens de l'ambiciosa aspirant a 

actriu Peggy Pepper, una  gold digger  interpretada per Marion Davies. Només fer la 

seva entrada a Hollywood,  acompanyada pel  seu pare,  es mira ostensiblement a un 

mirall  de mà. Però ella es guarirà de la seva vanitat gràcies a l'amor d'un jove actor 

d'slapstick. El Narcís irredempt de la història és Andre (Paul Ralli),  l'actor de moda 

amb qui Peggy comparteix l'estrellat i amb qui es proposa compartir la vida, i que no va 

deixar de mirar-se amb complaença el moment mateix que van ser presentats. 

55- Show People 56- Bolero

A partir d'aquest exemple, podríem pensar que l'home vanitós és (com el Valere 

de  Rousseau)  més  aviat  un  personatge  de  comèdia.  Però  Raoul  De  Baere,  el 

protagonista de Bolero131 (interpretat per George Raft), no és un personatge còmic. És 

un home ambiciós i egocèntric, que aconsegueix fer realitat el seu somni: convertir-se 

en un ballarí de fama. Raoul no permet que res l'aparti del seu camí, ni tan sols l'amor.  

Mentre es mira atentament, està dient-li precisament al seu germà que no pensa cedir a 

les  demandes  amoroses  de  la  seva  parella  de  ball.  Al  mirall,  confirma  la  seva 

determinació d'emprar la noia només per a la seva conveniència. Com Narcís, Raoul 

guarda l'amor per a ell mateix.

Així doncs, com les  gold diggers, alguns homes- Narcís es veuen emportats pel 

seu amor propi a un somni ascensional,  a  la realització  del  qual seguirà sovint  una 

inevitable caiguda. Raoul, malalt del cor en tornar de la guerra (a la que va anar per tal  

de fer créixer encara més la seva fama), encara podrà assaborir just abans de morir un 

últim èxit. La majoria, però, no tindrà tanta sort.

Perquè curiosament, els homes- Narcís es troben sobretot en un gènere que va ser 

considerat el gènere masculí per excel·lència (i que el mateix Raft va freqüentar): el de 

gàngsters. És precisament aquí on trobem un més alt nombre de personatges masculins 

130 Show People (Espejismos), King Vidor, 1928.
131 Bolero, Wesley Ruggles, 1934.
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que s'aturen a contemplar-se amb orgull i delectació. Personatges que, a més, mostren 

prou coincidències amb les figures femenines que abans havíem considerat. 

El tret més comú d'aquestes últimes era la seva ambigüitat. I, com s'ha indicat 

sovint, el gàngster és també un ésser ambigu. El món homosocial on es mou no només 

exclou la dona, sinó que feminitza aquell mascle dotat fins a l'excés de símbols fàl·lics: 

les  armes,  els  cotxes,  les  dones  (que  empra  també  com  a  emblemes  de  la  seva 

masculinitat), el seu mateix posat erecte. El feminitza, en primer lloc, perquè el reclou; 

perquè acaba per constituir  per a ell  un equivalent  del gineceu,  o potser del  ventre 

matern. Mick Lasalle assenyala, referint-se al lloc on és presentat el protagonista de 

Little  Caesar132,  Rico  Bandello  (interpretat  per  Edward  G.  Robinson):  "It's  another 

lonely,  nowhere place where men pass their hours, as confining as the inside of a  

submarine."133 

En aquest cas, aquest lloc de ningú és un bar nocturn, de carretera; un lloc públic, 

com els locals on sovint s'exhibeixen les dones fatals. Però molts altres gàngsters es 

reclouen en la seva privacitat: a la casa, i dins d'ella en cambres gairebé cuirassades. Ho 

fan per protecció, però aquesta reclusió també subratlla el seu aïllament. 

Els gàngsters pertanyen, efectivament, a un món on mai acaben d'estar inclosos, 

que volen dominar però que no els pot acollir.  Un món que no forma una autèntica 

col·lectivitat,  on les aliances són inestables i l'hostilitat de tots contra tots és l'única 

regla;  on  l'única  posició  possible  és  la  marginalitat.  Però,  com en  el  cas  d'algunes 

heroïnes malèfiques, aquesta marginalitat els porta paradoxalment a instal·lar-se en el 

reducte més íntim, a fer-se forts en una posició de centralitat.  De fet,  els  gàngsters 

s'aproximen a  aquest  tipus  d'heroïnes,  estranyes  sempre  en  un  entorn  que  no  pot 

assumir el seu excés. Com hem vist, també per a elles el tancament a la llar pot complir  

funcions defensives, i pot desembocar en un empresonament.

Amb tot, la clausura masculina és encara més accentuada que la femenina, com 

veurem també en el  cas  d'una  altra  figura  al  final  d'aquest  capítol.  Al  voltant  dels 

homes- Narcís, l'espai s'ordena en cercles concèntrics, com en un joc de nines russes. 

Com les dones al món grec, que habitaven el gineceu: un espai clos dins d'un altre espai 

clos, el de la llar.

Des  d'aquesta  posició,  el  gàngster  esdevé  també  una  encarnació  del  caçador 

negre. Sovint es nega a accedir a l'edat adulta: Robin Wood defineix Tony Camonte, el 

protagonista de  Scarface134 interpretat per Paul Muni,  com "an overgrown child".135 

Tony  Camonte  no  és  l'únic,  en  aquest  aspecte:  l'infantilisme  és  un  tret  que  sovint 

132 Little Caesar (Hampa dorada), Mervyn LeRoy, 1931.
133 Mick Lasalle, Dangerous Men: Pre-code Hollywood and the Birth of the Modern Man, p. 55. 
134 Scarface (Scarface, el terror del hampa), Howard Hawks, 1932.
135 Robin Wood, "Scarface", a Gangster Film Reader (ed. Alain Silver i James Ursini), p. 22.
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acompanya aquests personatges. L'adhesió malaltissa de molts d'ells a les seves mares 

mostra clarament que no han trencat els lligams amb el gineceu propis dels infants. 

A més,  sovint  els  gàngsters  són ex-combatents  de la  primera guerra mundial. 

S'han  format  en  l'ús  de  les  armes,  i  en  arribar  la  pau  no  troben  altre  encaix  que 

convertir la ciutat en una jungla on seguir caçant. La ciutat, origen i paradigma de la 

civilització, esdevé (per a ells i a causa d'ells) un territori incert on ja no es pot destriar 

el civilitzat del salvatge, com aquelles zones limítrofes destinades a la cacera que alguns 

efebus  es  negaven  a  abandonar.  A  més,  com diu  Catherine  Don  Diego,  molts  dels 

gàngsters són aliens, provinents del sud d'Itàlia.136 Arribats de fa poc, inadaptats al nou 

món, són encara éssers fronterers.

També comparteixen amb el  caçador negre l'equivocitat  sexual  a la que abans 

al·ludíem, i que es decanta en alguns casos cap a una homosexualitat amb prou feines 

encoberta. Rico Bandello, a Little Caesar, es perd per no haver estat capaç d'eliminar el 

seu amic Joe Massara (Douglas  Fairbanks Jr.),  que li  ha fet saber que abandona la 

banda. Quan es veu perseguit per la policia a causa de la declaració de Joe, el mateix 

Rico confessa: "This is what I get for liking a guy too much".137 

Com Narcís quan és vist com a paradigma de la vanitat, aquests homes vanitosos 

adquireixen  connotacions  femenines;  pensem,  per  exemple,  en  la  seva  afecció 

(suposadament impròpia d'un home) als vestits i les joies. Com diu a Tony Camonte la 

seva moll Poppy: "I see you're goin' in for jewelry. It's kind of effeminate, isn't it?".

A l'ambigüitat sexual s'hi afegeix, en la majoria d'aquests personatges, un cúmul 

de contradiccions internes.138 El mateix succeeix en el cas de les heroïnes malèfiques, en 

qui també el  masculí  i  el  femení conviuen en un difícil  equilibri.  És precisament la 

naturalesa  contradictòria  d'aquestes  feminitats  la  que  indueix  l'espectador  a  una 

resposta ambivalent,  en la que es mesclen l'horror i  la  fascinació.  En certa manera, 

doncs, el gàngster és la seva contrapartida masculina. Ja que aquest encarna, tot duent-

lo a l'extrem o a la caricatura, el somni americà; encarna, per tant, els desitjos ocults del  

públic, i per aquesta raó resulta atractiu alhora que causa repulsió. Els herois del gènere 

considerat més pròpiament masculí, en una curiosa coincidentia oppositorum, acaben 

sent els més propers a les heroïnes del woman's film.

Ens  podem  preguntar,  a  partir  d'aquestes  coincidències,  si  el  que  busquen 

aquests  homes  quan  es  miren  al  mirall  és  el  mateix  que  buscaven  les  malèfiques. 

Parlàvem, en referir-nos a aquestes figures femenines, del desig d'autosuficiència. Pel 
136 Catherine Don Diego, "Hits, Whacks, and Smokes: The Celluloid Gangster as Horror Icon", in Gangster Film Reader  
(ed. Alain Silver i James Ursini), p. 327).
137 Abans d'això,  en l'escena que comentarem més avall,  Rico és induït a contemplar-se al mirall  per les paraules i  
mirades amoroses del seu lloctinent Otero (George E. Stone).
138 Schatz es refereix a aquestes contradiccions (sobretot al conflicte intern del gàngster entre les seves inclinacions  
comunitàries i el seu egocentrisme, entre la seva moralitat i els seus instints salvatges), i les veu reflectides a la societat  
on aquest personatge es desenvolupa (T. Schatz, Hollywood Genres, p. 85).
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que fa al gàngster, molts autors han assenyalat que aquest és el seu màxim objectiu: el 

gàngster és el self-made man dut al límit. És l'home que pretén arribar al cim pels seus 

propis  mèrits,  fer-se  a  si  mateix  a  partir  del  no-res  del  que  prové.  I,  per  tal 

d'aconseguir-ho, està decidit a no aturar-se davant de res. 

Sovint, el gàngster fa els primers passos en el seu camí ascendent davant d'un 

mirall. Poc després de l'inici de Scarface, Tony Camonte és detingut a una barberia com 

a sospitós de l'assassinat de Big Louie,  un dels caps locals del crim organitzat. Tony 

encara no és més que un pistoler, un peó en aquella guerra de bandes. Però, per tal de 

reforçar l'actitud petulant que ha assumit davant del policia, es mira amb parsimònia a 

un mirall  de mà. Afirma així la seva individualitat, la seva autonomia.  També el seu 

afany de poder: ja que, més tard, Tony converteix en el seu emblema un rètol lluminós 

que contempla des de la finestra de la seva fortalesa: "The World is Yours".

Rico Bandello (Edward G. Robinson), a  Little Caesar, també aspira a arribar al 

cim. Amb l'únic ajut de Joe Massara, l'amic que després l'abandonarà i provocarà la 

seva caiguda,  Rico comença com a atracador  de benzineres.  Però aviat  aconsegueix 

integrar-se a una banda, i prosperar dins d'ella. El que caracteritza aquest personatge 

(potser encara més que Tony Camonte) és la seva vanitat. 

Aquest aspecte es fa palès precisament en el moment que Rico es mira al mirall,  

mentre s'emprova el seu primer vestit de gala. El pensa lluir en una trobada amb el seu 

cap immediat, conegut com "The Big Boy". De fet, en el mateix moment que es mira, 

Rico planeja desfer-se'n i ocupar el seu lloc. La mirada prepara, doncs, el seu primer 

ascens important. Però, irònicament, cal que Rico s'enfili a una taula per tal de poder 

contemplar-se de cos sencer.  D'aquesta manera,  la imatge expressa els seus desitjos 

d'enlairar-se; i  alhora,  en posar de manifest el contrast entre la seva curta talla i  la 

magnitud de les seves ambicions, qualifica aquests desitjos de pretensiosos, de vans.

57- Scarface 58- Little Caesar

De fet, com moltes heroïnes malèfiques, més que a l'ascens Rico està predestinat 

a la caiguda.139 La pel·lícula  s'obre amb un intertítol  que reprodueix les paraules  de 

139 Precisament, el fet que els relats de gàngsters s'articulin habitualment a partir de l'esquema narratiu ascens- caiguda  
és el que els converteix en els més adequats per encarnar la figura de la vanitat.
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Mateu: "... for all they that take the sword shall perish with the sword".140 Quan Rico ja 

ha iniciat la seva davallada, el policia que el persegueix declara a la premsa: "Meteoric  

was Rico's rise from the gutter.  It was inevitable that he should return there". Una 

trajectòria circular, moguda pel destí, com la de Rosa Moline. Recordem que Beyond 

the  Forest  començava  també  amb  un  intertítol  on  s'anunciava  que  la  protagonista 

acabaria com l'escorpí, morint víctima del seu propi verí. 

4.1.2- La vanitat ignorada

Com hem vist al capítol anterior, la lògica subjacent a la mirada closa porta les  

dones que hi  recorren a la caiguda,  l'empresonament i  l'extraviament.  Les mateixes 

imatges  que  les  mostren  al  mirall  adverteixen  que  els  seus  desitjos  de  poder,  de 

plenitud i d'accés al ple estatut de subjecte estan condemnats al fracàs, a una pèrdua 

irremeiable. En certa manera, doncs, ja insinuen el vincle que uneix el mirall de Narcís 

amb el tema de la vanitat. 

També en el cas dels seus correlats masculins podem observar certs detalls que 

suggereixen la  futilitat  i  la  fragilitat  de les  seves ambicions,  i  que anuncien la  seva 

caiguda final.  Rico Bandello,  com hem vist,  necessita  enfilar-se a  una taula  per  tal 

d'estar  a  l'alçada  de  la  seva  imatge  triomfant.  El  que  mostra  aquest  pla  és  una 

caricatura de les ànsies ascensionals del personatge. Alhora, anuncia la precarietat de 

les bases sobre les quals Rico vol bastir la seva futura posició.141 

El  caràcter  premonitori  d'aquesta escena es  fa  evident al  final,  quan una fosa 

encadenada sobreimprimeix al reflex de Bandello la imatge d'unes flames. Aquestes, 

com es veurà immediatament, procedeixen de la xemeneia que presideix l'estança on se 

situa la seqüència següent. Estan, doncs, justificades diegèticament. Però són també un 

advertiment, dirigit a l'espectador, de la caducitat d'aquell triomf que per a Rico és ara 

una esperança o un projecte. El que encara és futur per al personatge, el que només pot 

atalaiar enfilat a una taula, per a l'espectador ja pertany en certa manera al passat, està 

sent consumit pel foc. 

Efectivament, a partir de la declaració de Joe a la policia, Rico serà objecte d'una 

persecució implacable, que el durà a convertir-se en un fugitiu, un vagabund. Però mai 

voldrà renunciar al seu orgull; ni tan sols quan, atrapat i abatut pels representants de la  

llei,  es  trobi  cara  a  cara  amb  una  mort  sense  glòria.  Les  seves  darreres  paraules 

("Mother of Mercy! Is this the end of Rico?") mostren que Rico es resisteix, fins al final, 

a admetre la seva vanitat. 
140 "...  que  tots  els  qui  empunyen l'espasa,  per  l'espasa moriran"  (Mateu,  26-  52;  versió  de la  traducció  catalana 
interconfessional, ed. Claret, Barcelona, 1994).
141 També Rosa Moline, a Beyond the Forest, s'enfila a una cadira per emprovar-se un abric de pells que no és seu, però  
que ambiciona i anticipa posseir.
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En aquest aspecte, Rico Bandello no és una excepció. Són molts els vanitosos que 

mai arriben a reconèixer la seva vanitat. Com les dones de la Supèrbia de Bosch i del 

gravat de Hopfer, no veuen la mort i el diable que els van a l'encalç. A  'G' Men142, el 

gàngster  Danny  Leggett  (Edward  Pawley)  s'està  mirant  a  la  seva  habitació  d'hotel 

mentre s'ajusta la pistola, la corbata i el barret. Se'l veu orgullós i impassible, segur de 

si mateix. En acabar els seus preparatius, abandona el mirall i es dirigeix cap a la porta. 

Aleshores,  la  càmera  inicia  un  curiós  moviment.  Des  d'una  certa  distància, 

comença a seguir el personatge en el seu camí cap a la porta. Però no s'atura en arribar 

a l'envà que separa l'habitació del passadís de l'hotel: transgredint les normes de l'espai  

diegètic, travessa la paret i se situa a l'altra banda. Des d'allí, mostra a l'espectador el 

que el personatge (que està a punt d'obrir) encara no pot veure: un grup de policies que 

es disposa a irrompre a la cambra,  amb les  armes a punt per disparar.  Després,  la  

càmera torna a Leggett, just en el moment que aquest obre la porta; el personatge és 

aleshores sorprès pel que ja se'ns havia permès d'anticipar.

Cal  que ens  aturem uns  instants  en el  punt  central  d'aquest  recorregut  de  la 

càmera,  en  el  moment  que  aquesta  està  travessant  l'envà,  del  que es  pot  veure  en 

primer terme, gairebé dirigint-se a l'espectador, la secció transversal . La construcció de 

l'espai d'aquesta escena, tal i com ha estat definida en els plans anteriors, no permet de 

justificar l'obertura que ara es posa en evidència. Lluny d'ocultar aquesta transgressió 

d'una de les normes bàsiques del cinema clàssic (la versemblança de l'espai fílmic), la 

pel·lícula n'augmenta la visibilitat. El que es posa en evidència és, doncs, la ruptura de 

les convencions de la representació cinematogràfica. 

Des del punt de vista infractor que ha adoptat la càmera, el quadre queda dividit 

en dues meitats: a l'esquerra veiem Leggett  a punt de sortir,  confiat;  a la dreta,  els 

emissaris  de  la  seva  mort.  En  desplaçar-se  la  càmera  d'esquerra  a  dreta,  aquests 

emergeixen a mesura que Leggett va desapareixent del camp. Però, encara que només 

hagi  estat  per breus instants,  hem pogut  abraçar en una sola  mirada el  personatge 

situat en un present prometedor i l'amenaça que ja pesa sobre ell. 

59- 'G' Men 60- 'G' Men 61- 'G' Men

142 'G' Men (Contra el imperio del crimen), William Keighley, 1935. 
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Així doncs, cal abandonar (fins i tot violar) l'espai de la representació per tal que 

emergeixi la veritat ignorada pel personatge. Veritat que quedarà confirmada en un pla 

posterior:  aquell  en  què  Leggett  jau  mort,  abatut  per  les  metralladores  dels 

representants de la llei, mentre el seu rostre es reflecteix al mateix mirall on abans es 

contemplava, que també ha estat abatut pels trets. 

Tal  com  hem  vist  anteriorment,  en  el  Narcís  d'Ovidi  es  poden  distingir  dos 

moments. El primer és el de la caiguda en la il·lusió: Narcís ignora, al principi, que allò 

que veu i  estima és  un reflex.  El  segon és  el  de  la sortida de l'error:  el  jove acaba 

reconeixent  la  naturalesa  il·lusòria  de  l'objecte  de  la  seva  mirada  i  del  seu  desig. 

Malgrat tot, aquest reconeixement és incapaç d'alliberar-lo de la seva passió. 

El  mateix  succeeix  pel  que  fa  a  la  representació  pictòrica  de  la  vanitat,  quan 

recorre  a  la  figura  humana.  Els  personatges  hi  poden  ser  mostrats  mentre  encara 

ignoren  el  seu  error,  o  en  el  moment  que  el  reconeixen.  En  aquest  apartat  ens 

centrarem en el primer cas, aquell en què es troba Leggett mentre es dirigeix a la porta 

del seu apartament, o Rico Bandello quan s'admira enfilat a la taula. 

En aquest primer moment, el vanitós o la vanitosa són ben propers a Narcís: es 

miren, i estimen allò que veuen (un pur reflex) per sobre de totes les coses. Tot s'atura 

en una suspensió en l'autocontemplació,  de la que es fa còmplice l'espectador.  Però 

aquest no es manté gaire temps en aquesta posició. Aviat el temps irromp per a ell, de 

forma  corrosiva:  un  crani,  els  horrors  de  l'infern  (ignorats  pel  personatge)  se  li 

presenten com el terme ineluctable dels béns i la bellesa que li semblaven desitjables. 

Perquè el temps, que ja hem vist que estava en joc en tota manifestació de la mirada 

closa, en les vanitats pren un protagonisme absolut.

Com mostra Marie-Claude Lambotte, davant de les vanitats és l'espectador qui es 

troba  confrontat  a  l'ordre  del  temps:  suspès  en  el  present  de  la  contemplació  del 

quadre,  és invitat a rememorar la seva vida,  a constatar el que ha tingut de fugaç i  

il·lusòria, i a anticipar-ne la fi.143 Present, passat i futur convergeixen, doncs, en una 

sola mirada. Entren en una relació tensa i transformadora, ja que és el xoc de les tres 

dimensions temporals el que fa de detonant del reconeixement de la vanitat. 

Així doncs, en la pintura es produeix un joc semblant al de les escenes de Little  

Caesar  i  de  'G'  Men  que  estàvem  considerant:  mentre  els  personatges  es  creuen 

instal·lats  en  un  present  prometedor,  l'espectador  s'adona  de  cop  que  aquest  està 

condemnat  a  destruir-se;  que  un  futur  no  temut  pel  personatge  (ni  pel  propi 

espectador, fins al moment) està obrint-se pas cap al present.

Vegem-ne un exemple: el  Tríptic de la vanitat terrena i la divina salvació, de 

Hans Memling. En aquesta obra, el que atrau primer la mirada (degut a la seva posició 

143 M.-C. Lambotte, "La destinée en miroir", a Alain Tapie, Les vanités dans la peinture du XVII siècle, p. 31.
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central) és el cos nu d'una dona jove. Sosté un mirall, sense mirar-s'hi. Podem suposar 

que la seguretat que sent en la seva bellesa li fa innecessari aquest recurs. Però, tot i que 

ella  no ho  sap,  està  flanquejada  per  la  Mort  i  l'Infern.  Quan l'espectador  desvia  la 

mirada de la figura de la dona (és a dir, quan el temps retorna per a ell després de la  

pausa de la contemplació), és colpit per aquests sinistres ocupants dels panells laterals.  

La mort i la condemnació eterna són les veritats que amagava, sota la seva plenitud 

aparent, la bellesa terrenal. 

Aquí les tres imatges s'ofereixen simultàniament, juxtaposades en un mateix pla, 

tot i que obliguen a un recorregut de la mirada que les dota d'una certa temporalitat. En 

d'altres  casos,  però,  l'aturada  en  la  il·lusió  i  la  revelació  de  la  veritat  apareixen 

dissociades, en espais de representació incompatibles. Aleshores l'espectador és forçat a 

abandonar-ne  un  (forçat  al  moviment,  el  contrari  del  que  exigeix  habitualment  la 

perspectiva144) per tal d'accedir a l'altre. En aquests casos se separen netament les tres 

dimensions temporals. 

62- H. Memling, Tríptic de la vanitat terrena i la divina salvació, c. 1485 63- H. Holbein, Els ambaixadors, 1533

L'espectador que mira Els Ambaixadors de Holbein, immòbil i des de la posició 

frontal que les convencions de la perspectiva li assignen, contempla la imatge serena de 

dos personatges de qualitat, instal·lats en un present al que la simetria de la composició 

dóna tota l'aparença d'estabilitat. Darrere d'ells es disposen objectes emblemàtics de les 

més preuades ocupacions, que remeten al que podria haver estat fins al moment la seva 

vida. Però en primer terme, un objecte grisós, aparentment amorf, es nega a prendre 

figura i significat en l'escena. Quan l'espectador,  perplex, abandoni els seus esforços 

d'integrar-l'hi i comenci a allunyar-se del quadre, veurà si es gira que l'únic que ara té  

forma i sentit precís és allò que abans no podia reconèixer: una calavera. 

Aquesta és la veritat que se li apareix, just quan ja no pot distingir amb claredat el 

que abans contemplava. Quan, mitjançant un desplaçament, ha abandonat el que se li 

proposava com a espai  de la representació.  En forçar les convencions sobre les  que 

aquest  es  funda,  Holbein  ha  fet  que  la  representació  es  reveli,  per  a  l'espectador, 

precisament com a representació.

144 Vegi's E. Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, p. 11.
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En els dos exemples pictòrics considerats  (tot  i  que de manera més radical  al 

segon), cal una mirada successiva, un desplegar la mirada en el temps, per tal de veure 

aquesta  veritat  que  la  il·lusió  amaga.  Les  figures  –la  dona  nua  de  Memling,  els 

ambaixadors de Holbein- encara la ignoren, i podem anticipar el moment en què s'hi 

hauran d'enfrontar. Aquesta veritat és, a més, la mateixa en els dos casos: darrere la 

bellesa,  darrere els afers del món, del poder i  de la glòria,  el que s'oculta és l'últim 

rostre del temps, el de la mort. 

Al cinema, art que transcorre necessàriament en el temps, podem esperar trobar 

efectes semblants. Encara que, pel fet de ser un art narratiu, la revelació de la vanitat 

tendeixi  a  produir-s'hi  en  el  desenvolupament  argumental,  moltes  vegades  és 

anticipada per la formulació visual d'algunes escenes. Com a Little Caesar i a 'G' Men, 

una sola imatge pot condensar diverses temporalitats, i fer visible per a l'espectador el 

que encara no ho és per al personatge. 

A 'G' Men, de fet, la càmera ha realitzat un moviment comparable al que s'espera 

de l'espectador del quadre de Holbein. Ha abandonat l'espai de la representació, i ha 

adoptat un punt de vista que la revela com a representació; és a dir, com a falsedat. Des 

d'allí, ha mostrat la veritat que espera al gàngster, ara satisfet del seu aspecte i la seva 

posició:  la seva caiguda.  En aquell  precís moment,  el que per a ell  és present per a 

nosaltres ja bascula cap al passat; i el futur que ell prefereix ignorar, per a nosaltres 

s'està fent present.

64- Little Caesar 65- Little Caesar

A Little Caesar, tot i que no es viola cap convenció, la temporalitat irromp també 

en la imatge amb una certa violència. Ja que la fosa encadenada que sobreimprimeix el 

foc al reflex de Rico no és només la indicació d'un pas endavant en la narració, d'una 

el·lipsi que transporta a la seqüència següent (és a dir, d'un petit salt en el temps), sinó 

també un anunci de la fi del personatge. Les flames que veiem aleshores equivalen en 

certa manera a les de la part inferior del panell dret de la  Vanitat  de Memling. Fan 

present per a nosaltres el que està molt lluny encara per a Rico, converteixen en passat i  

consumit l'ascens que ell encara anticipa. Ja que el present se li ofereix tan carregat de 

promeses com a la jove del quadre, que segurament també acaba de mirar-se al mirall.
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4.1.3- La vanitat negada

Vegem,  després  d'aquest  decurs  per  la  figura  del  gàngster,  algunes  figures 

femenines  que,  tot  i  ser  també  víctimes  d'una  il·lusió,  per  uns  instants  semblen 

prendre'n consciència; encara que després es tornin a abocar a l'engany, de vegades fins 

i tot amb més força.

Lora Meredith (Lana Turner),  a  Imitation of  Life145,  és  una dona moguda per 

l'ambició: vol triomfar com a actriu, i ni l'amor d'un home ni les seves obligacions com 

a mare aconsegueixen (si  més no fins  al  final)  apartar-la  del  seu camí.  Lora acaba 

assolint el que es proposava. Després del seu primer triomf a l'escenari, telefona a casa 

per tal de fer-ne partícips la seva filla i la fidel criada que l'ha acompanyat i sostingut 

durant els anys més durs. Però mentre parla amb elles, Lora no deixa ni un moment de 

mirar-se  al  mirall  que  té  al  davant.  Ni  tan  sols  desvia  la  mirada  quan l'home que 

l'estima la ve a felicitar. 

En contrast amb el goig amb què Lora es contempla, el mirall té alguna cosa de 

sòrdid. Està situat entre bastidors, a un lloc mal il·luminat amb una llum freda. Aquest 

lloc és com l'altra cara de les llums de l'escena on la dona acaba de triomfar. És el revers  

de  l'espai  de  la  representació,  allí  on  es  pot  revelar  l'artifici  que  la  constitueix.  És 

precisament en aquest lloc on Lora podria (com l'espectador del quadre de Holbein) 

descobrir la veritat oculta darrere les aparences. Més que creador d'il·lusions, el mirall 

on es mira és denunciador de la seva vanitat. L'íntima relació d'aquestes imatges amb el 

tema  literari  i  pictòric  que  ens  ocupa  és  suggerida  per  les  paraules  de  González 

Requena, quan en referir-se a aquesta escena diu de Lora: 

Su éxito es total, se ha convertido por fin en la imagen deseada por miles de miradas. Ha 

realizado  su  deseo,  ya  no  es  otra  cosa  que  esa  imagen  reflejada  en  el  espejo.  Se  ha 

convertido en un puro reflejo como los diamantes que abrieron Imitation of Life. 146

En efecte, les imatges que acompanyen els títols de crèdit de la pel·lícula mostren, 

sobre un fons negre, uns diamants que cauen lentament. Es van dipositant al fons del 

quadre, van construint un mur que acaba per cobrir tota la pantalla. En no tenir cap 

relació amb el món diegètic que els segueix, aquests diamants només poden ser una 

referència a la vida fulgurant, resplendent que Lora desitja. Les joies i pedres precioses 

són  un  element iconogràfic  freqüent  a  les  naturaleses  mortes  que  representen  la 

vanitat. Uns diamants que cauen, amb més motiu han de ser vistos com un avís dirigit a 

l'espectador,  des  dels  marges  de  la  representació  (els  genèrics),  de  la  caiguda  que 

145 Imitation of Life (Imitación a la vida), Douglas Sirk, 1959.
146 González Requena, La metáfora del espejo, p. 173- 174.
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amenaça una vida que el propi títol titlla d'"imitació". Un avís de la seva vanitat, que 

s'avança fins i tot a la presentació de Lora i al coneixement de la seva ambició. 

66- Imitation of Life 67- Imitation of Life

De fet,  un cop realitzada,  aquesta  ambició  evidencia  la  seva buidor.  Molt  poc 

després de la primera escena comentada, Lora es torna a mirar al seu camerino. De 

nou, se'ns situa en un àmbit fosc; al fons, el mirall mostra una paret de maons. 

Potser és el fet de contemplar aquesta imatge més aviat desoladora el que porta 

Lora a intuir, per uns instants, la futilitat del seu èxit. Quan l'autor de l'obra que acaba 

de representar entra a felicitar-la, ella segueix mirant-se mentre li confessa que, ara que 

ha  triomfat,  comprèn  que  aquest  triomf  no  val  res.  Malgrat  tot,  encara  no  està 

predisposada  al  reconeixement:  li  ha  calgut  aquest  segon  mirall  per  adonar-se  de 

l'advertència que ja li dirigia el primer. A més, aviat ho oblidarà i seguirà perseguint 

l'èxit  i  la fama. Com Narcís,  no podrà deixar d'estimar la imatge que li  mostren els 

miralls, ni tan sols quan hagi descobert la seva naturalesa il·lusòria. Li caldran lliçons 

molt més dures per assumir la veritat que de moment s'esforça en negar.

D'altres  vanitoses,  però,  no  reaccionen  ni  amb  les  més  dures  lliçons.  Emma 

Bovary (Jennifer Jones,  a  Madame Bovary147)  sempre ha projectat al  mirall  la  seva 

il·lusió d'esdevenir un personatge de novel·la. El primer cop que es mira al mirall és poc 

abans del seu matrimoni amb Charles Bovary (Van Heflin), un senzill metge rural que 

ella s'esforça en convertir en una figura romàntica. L'escena comença amb una lenta 

panoràmica de l'habitació, que destaca les estampes i il·lustracions de llibres i revistes 

que en cobreixen les parets. 

68- Madame Bovary 69- Madame Bovary

147 Madame Bovary, Vincente Minnelli, 1949.
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Aquestes imatges, que precedeixen l'aparició de l'heroïna, són la materialització 

del  seu  ideal romàntic.  En certa  manera,  són el  mirall  en què aspira  a  veure's.  La 

càmera  s'atura  en  arribar  al  tocador,  on  Emma  es  contempla  somrient.  La  seva 

satisfacció en mirar-se mostra que de qui està enamorada no és de Charles, sinó de la  

imatge que li mostra el mirall, que per fi s'assembla a les imatges que l'envolten. En 

aquesta primera mirada, Emma comença a creure que s'està realitzant la seva il·lusió.

Una altra mirada significativa de l'heroïna al seu reflex és la que té lloc al primer 

ball que assisteix, acompanyada de Charles. Allí, Emma es troba per fi a l'entorn luxós 

que  sempre  havia  anhelat.  Du  un  vestit  blanc  i  vaporós,  i  aviat  es  troba  voltada 

d'admiradors. De sobte, descobreix la seva imatge en un mirall rodó de la sala. Si abans 

s'havia  començat  a  convèncer  de  la  realització  del  seu  somni,  aquesta  mirada  n'hi 

proporciona la confirmació. 

Però  en  ambdues  escenes,  l'espectador  ha  pogut  advertir  la  vanitat  d'aquest 

somni. Ja que, tant a l'una com a l'altra, l'heroïna creu reconèixer-se en una imatge que 

de fet li és exterior, li és aliena. A la primera, el que veu al mirall no és realment el seu 

propi  rostre,  sinó  una  reproducció  d'aquells  personatges  novel·lescs  que,  des  de  fa 

temps, alimenten la seva fugida de la realitat. A la segona, el que veu és el seu propi 

reflex, però idealitzat i separat de la realitat pel marc rodó i ornamentat del mirall. 

Cal assenyalar que, en les dues ocasions, Emma no assumeix plenament el que 

està vivint fins que no ho veu davant seu, com a exterior a ella mateixa: fins que no es 

converteix en espectadora de la seva pròpia vida. Així doncs, en aquestes dues escenes 

el mirall té la funció de ressaltar l'alienació en què viu Emma, el seu estranyament.

Aviat l'heroïna s'adona que el seu marit no respon a la imatge romàntica que ella 

se n'havia construït. Insatisfeta, busca en un amant (Rodolphe, interpretat per Louis 

Jourdan) l'acompliment del seu somni novel·lesc. Com a culminació d'aquest somni, 

Emma  prepara  la  seva  fugida  amb  aquest  home,  amb  qui  pensa  recórrer  tots  els 

paratges romàntics que fins ara no ha conegut més que a través dels llibres. 

Arribat el moment, Emma espera al  carrer el cotxe amb què Rodolphe se l'ha 

d'endur. El cotxe arriba, però passa de llarg: les exigències de l'heroïna eren excessives 

per  al  seu  amant,  i  aquest  ha  decidit  abandonar-la.  La  decepció  la  colpeix  just  al  

moment de màxima exaltació; incapaç de suportar el xoc, Emma emmalalteix. 

Quan comença a recuperar-se, el seu marit la porta a Rouen, al teatre. Allí retroba 

un vell  admirador,  algú que li  permet de  refer en part  les  seves esperances,  que la 

indueix a suposar que el seu somni encara no ha fracassat del tot. 148 

148 Emma havia conegut aquest home quan no era més que un simple dependent, però de gustos refinats i capaç de  
comprendre-la. Ara li fa creure que ha triomfat com a advocat, i que pot oferir-li el que ella desitja. Però segueix no sent 
més que un empleat, que com Emma viu dels seus somnis de grandesa. Les esperances que li desperta són, doncs, un  
altre engany.
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Després d'obtenir del seu marit  el permís de quedar-se aquella nit a la ciutat, 

Emma es prepara per rebre el seu galant. Comença a arreglar-se davant del mirall de 

l'habitació  d'hotel  on  s'hostatja:  significativament,  un  mirall  entelat  i  esquerdat. 

Després, treu d'un bagul el vestit blanc que havia lluït fa anys a la seva primera festa. 

En posar-se'l, li ve a la memòria el moment que es va veure amb aquest mateix vestit al  

mirall rodó i engarlandat, convertida en el centre d'atenció de tots els homes. Mentre 

assaja  uns  patètics  passos  de  ball,  el  seu  record  es  fa  visible  en  sobreimpressió. 

Aleshores, la cambra on es troba sembla transfigurar-se. Emma es creu al passat, la 

realitat present se li esborra; s'abandona a la il·lusió d'un futur semblant a aquell passat 

gloriós. Segueix, doncs, un camí invers al del reconeixement. 

De cop, es troba enfrontada al seu reflex actual: un reflex entelat i esquerdat, com 

el mirall que el produeix. Davant d'aquesta imatge, Emma podria prendre consciència 

de  la  futilitat  dels  seus somnis.  Però no pot  suportar  el  contrast  entre  aquests  i  la 

realitat, i es cobreix la cara amb les mans.

Tapar-se els ulls, negar-se a mirar, és una forma de defugir el reconeixement de la 

vanitat. Una altra és cobrir-se el rostre de maquillatge. És el que farà Emma quan, de  

nou a casa, prengui la decisió d'anar a buscar el seu primer amant per tal que l'ajudi a  

sortir dels deutes que l'estan escanyant. 

70- Madame Bovary 71- Madame Bovary

Més  amunt  ens  hem  referit  a  la  freqüència  amb  què  les  dones-  Narcís  es 

pentinaven al mirall. Maquillar-se és, segurament, la segona activitat que despleguen 

cara al seu reflex. I, sens dubte, la més relacionada amb el tema de la vanitat: ja que hi 

entren en joc, simultàniament, el reconeixement i la negació de la caducitat de la seva 

bellesa, amb un cert triomf de la negació. Ja que el maquillatge és, essencialment, una 

forma d'ocultació; sovint, maquillar-se és esforçar-se en dissimular sota una màscara 

els signes del temps. És una forma de lluita contra el temps, com la que havíem vist que 

indicaven els rellotges que algunes vegades es troben a la proximitat de la dona mirant-

se al mirall. Els rellotges són elements freqüents en la iconografia de les vanitats, com 

també ho pot ser un tocador ple d'afaits.
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Muriel  Andrin destaca la relació  de les heroïnes malèfiques amb el  mirall  i  el 

maquillatge.  Aquest darrer el vincula precisament a l'artifici  i  la vanitat.149 El mirall 

mateix, en tant que portador d'imatges virtuals i inestables, parla ja (com ho feia a les 

al·legories  renaixentistes  i  barroques)  de  la  fugacitat  i  la  falsedat  de  tot  el  que s'hi 

reflecteix. D'altres objectes, com els rellotges o els productes cosmètics, poden reforçar 

aquest significat. 

Però el mirall esquerdat o entelat (com aquell on es veu Emma a l'hotel de Rouen) 

insinua ja el trencament de la il·lusió,  la irrupció de la veritat que aquella amagava. 

Aquest tipus de mirall enfronta el subjecte que s'hi mira al deteriorament de la seva 

imatge. Si no es tanquen els ulls davant de tal revelació, pot tenir lloc una experiència 

traumàtica que introdueix al segon moment de la vanitat: el del reconeixement. 

4.1.4- La vanitat reconeguda: l'experiència del mirall trencat

Els exemples anteriors es mantenen encara dins l'àmbit del Narcís d'Ovidi. Com 

el  jove  grec,  tant  Lora  Meredith com Emma Bovary no poden deixar  de mirar-se  i 

estimar-se, fins i tot després d'haver reconegut com a fictícia la imatge que els mostrava 

el mirall. Diferent és el cas d'aquells personatges que no rebutgen l'advertiment que el 

propi mirall (en el seu paper de revelador de la veritat) de vegades els adreça. A  The 

Private Lives of Elisabeth and Essex150, on Bette Davis encarna Isabel I d'Anglaterra, 

podem veure com l'heroïna accedeix al reconeixement de la vanitat. 

En aquest film, Isabel és presentada mentre es prepara per a la recepció del seu 

súbdit i amant, el comte d'Essex (Errol Flynn). Al principi només se sent la veu de la 

reina, ja que el seu cos és ocult darrere una mampara. Després veiem la seva ombra, 

projectada sobre la paret del fons. A través d'ella descobrim que Isabel, amb postura 

règia, s'està mirant a un mirall  de mà. És de suposar que el que hi contempla és la  

imatge del poder i de la glòria; però la visió incorpòria de la reina que rep l'espectador 

és un avís de la futilitat d'aquesta imatge que ella mira, de la seva manca de substància. 

Des del principi, doncs, l'espectador és advertit del que la reina potser també sospita, 

però que la representació constant a què es veu obligada la porta a oblidar. 

Una de les seves dames, la jove i bella Penelope (Olivia de Havilland),  que està 

gelosa de la relació de la reina amb Essex, serà més endavant la detonant de la seva 

dolorosa presa de consciència. La reina és a la seva cambra, davant del tocador, i les 

seves dames la distreuen. Aleshores Penelope trama el que serà per a Isabel més que 

una broma cruel: cantar-li una cançó sobre els amors d'un jove i una dama entrada en 

anys, en una clara referència a la diferència d'edat que existeix entre la reina i el seu 
149 Maléfiques, p. 163- 166.
150 The Private Lives of Elisabeth and Essex (La vida privada de Elisabeth y Essex), Michael Curtiz, 1939.
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amant. Elisabeth, disposada a gaudir d'un entreteniment del que encara no sospita res, 

s'asseu davant del mirall i comprova el seu aspecte. El seu gest és segur, el que veu no 

sembla provocar-li cap inquietud. 

72- The Private Lives of Elisabeth and Essex 73- The Private Lives of Elisabeth and Essex

En començar la cançó, un pla gairebé frontal de la reina ens n'ofereix una imatge 

grotesca, que ella ignora perquè ha deixat de mirar al mirall. Aquest, que apareix de 

revers al límit esquerre del quadre, és com un advertiment latent del moment de la 

revelació que no trigarà en esclatar. Efectivament, quan Penelope pronuncia un dels 

versos de la cançó que proclama que l'amor abandona els que ja no són joves 151, la reina 

s'encara de nou al mirall on la veritat li és bruscament presentada. Elisabeth s'inclina 

cap al reflex i, apropant-s'hi, es palpa els trets envellits. El maquillatge, del que estan 

coberts  fins  a  l'excés,  ha  perdut  les  seves  virtuts  eufemitzants  i  ha  esdevingut  una 

màscara horrible. La reina mira cap a Penelope, i en no poder suportar el contrast entre  

la joventut de la dama i el que acaba de veure, trenca amb ira el mirall.

Arriba  a  destrossar  fins  a  tres  miralls,  i  ordena  retirar  tots  els  que  resten  a 

Whitehall. Acaba asseguda, enfonsada, al mateix lloc que al principi de l'escena. Més 

tard, en quedar-se sola, s'inclina sobre el tocador on reposen els fragments del mirall i, 

en un d'ells, es dirigeix una última mirada carregada de buidor. Uns instants després, el 

seu  reflex  desapareix  del  quadre;  en  un  pla  subjectiu,  veiem que  la  reina  mira  un 

tocador on només resten trossos de vidre, que ja no reflecteixen res.

74- The Private Lives of Elisabeth and Essex 75- The Private Lives of Elisabeth and Essex

151 "In lovers' vows there is but little truth/ And Love cannot endure without its Youth".
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Del mirall esquerdat i entelat d'Emma Bovary hem passat, doncs, al mirall trencat 

i cec. El que aquest mostra és el no-res en què es dissol la il·lusió, la representació. Fet  

que va acompanyat d'una pèrdua de la imatge pròpia, de la relació dual que el subjecte 

pretenia  sostenir  amb  ella.  Relació  fictícia,  basada  en  la  negació  del  mirall  com  a 

mediador, com ja hem comentat. És quan es trenca el mirall,  quan aquest ja no pot 

seguir  complint  amb la  seva funció,  quan es  fan evidents  les  conseqüències  del  fet 

d'haver-lo negat. 

En trencar-se el  mirall  s'acaba aquell  balanceig  que,  com a Narcís,  portava el  

subjecte primer a veure el propi reflex com un altre, i després a identificar-se totalment 

amb ell. En reconèixer la imatge especular com a il·lusòria, ambdues posicions acaben 

revelant la seva falsedat. Isabel Tudor ho ha vist clar quan, poc abans d'aquesta última 

mirada al no- res, ha dit a una de les seves dames: "To be a queen is to be less than 

human (...). And for a shell, an empty glittering husk, she must give up all a woman  

holds most dear". El que havia cregut ser fins ara no era més que una màscara, una 

closca  buida;  una  petxina,  un  dels  símbols  de  la  fragilitat  més  emprats  per  les 

representacions pictòriques de la vanitat. En perdre la seva imatge s'ha desprès de la 

il·lusió, però també de tota identitat real. 152

Així  doncs,  després  de  la  brusca  revelació  d'una  veritat  durant  temps negada, 

després del fraccionament del mirall, el que troba la mirada és el no-res. El mirall cec 

acusa la pèrdua de la imatge,  la pèrdua de si.  En termes de Catherine Simard153,  es 

tracta de l'"experiència del mirall trencat", aquella que es produeix en certs moments de 

la vida on la identitat en la que reposàvem és sacsejada, s'enfonsa o s'enterboleix. 

Partint de la formulació de Lacan de l'estadi del mirall, l'autora planteja aquells 

casos en què el  subjecte es troba en la situació simètrica  (inversa,  en certa manera 

especular) d'aquella experiència inaugural en què, en reconèixer-se per primer cop en 

la seva imatge especular, l'infant s'hi va identificar i es va començar a estimar a través 

d'ella,  com  Narcís.  En  determinades  circumstàncies  (principalment  quan  hom 

s'enfronta a l'envelliment, com la reina Isabel), el que succeeix és el contrari:  que el 

subjecte  ja  no  pot  identificar-se  amb  la  pròpia  imatge.  Si  quan era  infant  se  la  va 

apropiar, ara ella deixa de pertànyer-li. El mirall, en lloc de ser el suport de la formació 

d'una identitat, ho és aleshores de la seva despossessió. 

Enfront d'un reflex en el qual hom ja no es reconeix, el poder constituent de la 

imatge s'ha perdut. Hom recula més enllà del moment inaugural que Lacan descriu, a 

152 Aquest moment recorda el de l'acte IV de Ricard II, de William Shakespeare, en què Ricard trenca un mirall després 
d'haver-se vist  desposseït dels seus atributs reials.  Just abans de trencar-lo,  pronuncia aquestes paraules: "A brittle  
glory shineth in this face/ As brittle as the glory is the face". El que ha vist al mirall (com Isabel), és tant la fragilitat de 
la màscara que fins ara havia investit com la del rostre que s'hi ocultava (W. Shakespeare, King Richard II, p. 158.
153 Catherine Simard, "Le miroir s'est brisé: Oedipe a vieilli. Amorce d'une réflexion sur le vieillissement et l'altérité", p. 
50. L'autora escull com a símbol d'aquesta experiència precisament la madrastra de Blancaneus.
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un abans de la identificació amb la imatge unificada i autònoma.154 La completesa que 

hom havia cregut adquirir-hi esclata en fragments que ja no es poden recompondre: 

com si el mirall, justament, s'hagués fraccionat o hagués esdevingut cec. 

Recordem  que  el  que  buscaven  les  dones  i  els  homes-  Narcís  al  mirall  era, 

precisament, autonomia i completesa; i que les buscaven preferentment al cercle de la 

mirada  closa.  Però  en  trencar-se  el  mirall,  es  trenca  també  aquest  cercle  que 

realimentava les seves il·lusions. Així acaba aquesta mirada que, com hem vist al capítol 

anterior, portava ja en germen la pèrdua d'allò mateix que semblava prometre. 

Com hem vist, el que millor caracteritza el mirall és la seva ambigüitat. Gràcies a 

ella, pot passar de ser un creador d'il·lusions a convertir-se en missatger de la veritat,  

d'una veritat demolidora. El que revela, més enllà de l'amenaça del temps i de la mort, 

és la ineptitud de la mirada closa, de la mirada instal·lada en la lògica dual. 

4.2- La melancolia al mirall

Fixem-nos ara en la posició que ha adoptat Elisabeth Tudor just després de l'accés d'ira 

que l'ha dut a trencar el mirall: asseguda, el cos inclinat cap endavant, la mà sostenint  

el cap, els ulls abatuts. És un gest que repetirà després de l'última mirada a la seva 

imatge  fragmentada,  abans  que  aquesta  desaparegui  del  bocí  de  mirall  que  l'havia 

reflectit. 

76- The Private Lives of Elisabeth and Essex 77- Dürer, Melencolia I, 1514

No és un gest qualsevol: prové d'una llarga tradició, la que Klibansky, Panovsky i 

Saxl  rastregen  en  el  seu  estudi  centrat  en  la  Melencolia  I  de  Dürer.155 Aquest  gest 

estableix un vincle (vigent des de l'antiguitat en la filosofia i la literatura mèdica) entre 

el pensador i el melancòlic. Ja que és a un excés de lucidesa (el contrari de la ignorància 

en què es troba el vanitós) al que s'atribueix aquest estat de prostració.

154 Les principals característiques que Lacan atribueix a la imatge especular són, precisament, la unitat i la coherència.  
Aquests trets la converteixen, segons l'autor, en especialment atractiva per a l'infant, ja que la seva manca de control 
motriu no li permet d'experimentar-les directament.
155 Raymond Klibansky, Erwin Panofsky i Fritz Saxl,  Saturne et la mélancolie. Études historiques et philosophiques:  
Nature, religion, médecine et art.
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A l'experiència del mirall trencat (que posa fi a la vanitat) li succeeix, doncs, la 

melancolia:  l'experiència  plena,  terminal,  del  mirall  cec.  Panovsky,  Klibansky  i  Saxl 

afirmen, a l'estudi citat, que al barroc la iconografia de la melancolia es fon amb la de la  

vanitat.156 Afegim-hi el que escriu Jean Starobinski, al seu treball sobre la relació del 

mirall amb la melancolia en els poemes de Baudelaire: 

[I]l n'est point de mélancolie plus "profonde" que celle qui s'élève, face au miroir, devant 

l'évidence de la précarité, du manque de profondeur, et de la Vanité sans recours".157

Gérard Genette mostra, a més, que la poesia barroca fa de Narcís una figura de la 

melancolia.158 Ja en el text d'Ovidi, el jove veu enterbolir-se la seva imatge en deixar  

caure les seves llàgrimes sobre la superfície de la font.159 Al  segle XVII,  poetes com 

Tristan l'Hermite o Jacques Du Perron accentuaran el caràcter transitori del reflex en 

fer-lo formar-se sobre les aigües d'un riu. L'aigua corrent és, segons Genette, la més 

pròpiament barroca, ja que remet al tema de la fugida del temps. El seu fluir penetra el 

reflex  sense  dissoldre'l,  tot  dotant-lo  d'una  "évanescence  substantielle".160 El  mirall 

líquid, encara que sigui el de la font encalmada, no atorga a qui s'hi mira més que una 

existència fugissera.

Ainsi, ce que Narcisse découvre au bord de sa fontaine ne met pas en jeu des simples 

apparences: le lieu de son image lui donne le mot de son être. De la formule: je me vois  

dans une eau qui s'écoule, il passe insensiblement à: je suis une eau qui s'écoule.161

La plurivalència del mirall (que li permet de ser tant el vehicle per excel·lència de 

la ficció com el de la revelació de la veritat) facilita el trànsit de la mirada envanida,  

fascinada per ella mateixa, a la mirada lúcida però buida que s'adreça a un mirall que, 

encara que no s'hagi trencat literalment, es revela com a inoperant.

Sembla, doncs, que el que separa la vanitat de la melancolia (i efectua, alhora, la 

transició de l'una a l'altra) és la presa de consciència de la futilitat del que la primera 

més preuava: la joventut, la bellesa, el poder. I el detonant n'ha estat, com hem vist,  

l'experiència del mirall trencat. Així doncs, si bé vanitat i melancolia (com afirmen els 

autors de Saturne et la mélancolie) es fonen en certs motius iconogràfics, no arriben a 

confondre's. Entre les dues subsisteix una diferència essencial, que podria expressar-se 

encara  de  la  manera  següent:  en  les  representacions  de  la  vanitat,  els  personatges 

ignoren el que els espera mentre que l'espectador ja ho sap o ho sospita; en canvi, en les 

156 Ibíd., p. 625.
157 J. Starobinski, La mélancolie au miroir, Trois études de Baudelaire, p. 21.
158 G. Genette, "Complexe de Narcisse", Figures I, p. 21- 28.
159 "... les seves llàgrimes en caure van moure l'aigua i la figura reflectida va enterbolir-se en ser agitada la superfície de 
l'estany" (Ovidi, op. cit., p. 116).
160 G. Genette, op. cit., p. 24.
161 Ibíd., p. 27.
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de la melancolia són els propis melancòlics els qui guien l'espectador. Se li han avançat 

en la seva reflexió sobre la fugida del temps i la imminència de la mort, sobre el no-res 

en què es dissol tota il·lusió.

4.2.1- L'etern present

Damunt la taula a la que Elisabeth s'ha assegut reposa un canelobre; també n'hi  

havia  un  al  seu  tocador.  Se'n  veuen  sovint,  vora  els  personatges  que  encarnen  la 

melancolia.  Jean Starobinski, després d'assenyalar el gest que tots ells comparteixen 

(aquesta inclinació del cos que expressa la pesantor que els afligeix), es pregunta amb 

què es troba la seva mirada, sempre baixa o perduda:

Sous les yeux du mélancolique, dans les tableaux des maîtres baroques, se déploient les 

objets  emblématiques  de  l'éphémère.  Colliers  rompus,  bougies  qui  achèvent  de  se  

consumer,  fragiles  papillons,  instruments  de  musique  rendus  au  silence,  mélodies 

arrêtées par la double barre (…). L'œil du mélancolique fixe l'insubstantiel et le périssable: 

sa propre image réfléchie.162

Elisabeth, prop del canelobre, mira la seva imatge fragmentada que està a punt de 

desaparèixer;  la  fractura  del  mirall  n'ha  posat  en  evidència  la  insubstancialitat,  la 

dependència d'un fràgil suport. Les espelmes que acompanyen la imatge melancòlica de 

la  reina  són  en  elles  mateixes  un  símbol  de  l'efímer,  del  que  es  consumeix 

inexorablement. 

Una de les representacions clàssiques de la melancolia és la Magdalena penitent, 

de Georges de La Tour. En una de les versions que en va realitzar, Magdalena seu amb 

el cap recolzat a una mà, com la Melencolia de Dürer; amb l'altra, acarona una calavera. 

Els seus ulls fiten una xinxeta que crema amb una flama tan viva que fa pensar que 

aviat s'extingirà. 

78- Georges de la Tour, Madeleine à  
la veilleuse, c. 1640

79- Georges de La Tour, Madeleine 
pénitente, c. 1640

8o- Georges de La Tour, Madeleine  
au miroir, 1635

162 Ibíd., p. 49. El subratllat és nostre.
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Com  obeint  a  un  canvi  d'orientació  en  la  seva  meditació,  a  una  altra  versió 

Magdalena ha aixecat els ulls. Sobre la taula, on abans hi havia la xinxeta i una pila de 

llibres, ara es veu una espelma encesa davant d'un mirall. La mirada de la penitent es 

dirigeix cap a aquests objectes. Sobre el mirall que en un altre temps va reflectir la seva 

vanitat, ara veu duplicada la imatge de l'espelma consumint-se. Tret d'aquesta veritat 

(tot es consumeix) el mirall mostra la negror més absoluta, el no- res. És, com el de la 

reina Isabel, un mirall cec.

Al contrari de Rico Bandello, que admirava el seu reflex tot ignorant que seria 

consumit pel foc, Magdalena ha deixat de veure la seva imatge per contemplar només 

les flames; ja que per a ella el futur que anuncien (la consumpció de la seva joventut i la 

seva bellesa) comença a ser a cada instant, ja s'està fent present. 

A una tercera versió163, la dona ha reprès el mateix gest de la primera. L'espelma, 

que de nou l'acompanya, queda en gran part oculta rere el crani que ara reposa sobre la 

taula. La mirada de Magdalena es dirigeix de nou a un mirall. Per a l'espectador, el que 

aquest reflecteix és només la calavera; però és probable que, des del seu punt de vista, 

Magdalena  pugui  veure-hi  també  la  seva  imatge.  En  aquest  cas,  el  seu  rostre  i  la 

calavera se li presentarien confosos, superposats en el reflex. 

Si fos així, Magdalena (a diferència dels ambaixadors de Holbein) contemplaria el 

que l'espectador no pot veure, pel fet d'estar limitat al punt de vista que li imposa el 

quadre; és a dir, per la seva subjecció a l'espai de la representació. Per a nosaltres, el 

crani  es  troba  a  una  certa  distància  del  rostre  de  la  dona.  Però  per  a  ella  aquesta 

distància quedaria anul·lada, en el mirall, i el que hi veuria seria la seva pròpia imatge 

unida al rostre de la mort. 

Al mateix temps, Magdalena quedaria alliberada de tota perspectiva temporal: 

veuria alhora el que va ser (el passat del que ara es penedeix), el que és (el seu rostre 

actual) i el que serà i que en tot moment comença a ser (la calavera). Es trobaria en el 

que podríem anomenar un present continu. Veuria simultàniament el que l'espectador 

del quadre de Holbein, per més que s'avanci als personatges, no pot veure més que 

successivament.

Maxime Préaud escriu, en el seu llibre dedicat a les imatges de la melancolia:

Ce qu'il voit, lui, le mélancolique qui vit dans un éternel présent, immobile entre un passé 

dont il ne peut se débarrasser totalement et un futur dont il connaît la fin inéluctable, c'est 

la vanité de toutes les choses humaines...164

163 Hem sacrificat l'ordre cronològic (d'altra banda incert) a un ordre lògic. La similitud de les figures dóna peu a veure-
les com una seqüència. Ens hem permès aquesta llicència, ja que creiem que no ultrapassa excessivament la que suposa  
tota interpretació.
164 Maxime Préaud, Mélancolies, p. 90.
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Aquest etern present, que absorbeix el passat i el futur en virtut d'una memòria 

inesborrable  i  d'una  lucidesa  que  abraça  d'un  sol  cop  d'ull  tota  la  durada  en 

contemplar-la  sub  specie  aeternitatis,  és  la  temporalitat  pròpia  dels  afligits  de 

melancolia. És aquesta manera de viure el temps la que els immobilitza, sovint en la 

postura que abans hem assenyalat. 

La  immobilització  del  melancòlic  du  al  límit  la  suspensió  del  temps  que 

experimentaven davant del mirall les dones que se satisfeien en la contemplació de la 

seva  bellesa,  o  els  homes  que  hi  veien  la  promesa  del  compliment  de  les  seves 

ambicions.  I,  en  aquest  punt  extrem,  el  mirall  els  mostra  la  veritat  que  els  altres 

ignoraven:  que  present,  passat  i  futur  són  en  certa  manera  coetanis;  que,  com  els 

reflexos per a Maria Magdalena, se superposen. Ja que tot passa, però alhora roman: 

com el riu d'Heràclit, que alhora és sempre i no és mai el mateix. 165 En l'etern present es 

resol (o es dissol) la naturalesa contradictòria del temps.

4.2.2- La melancolia i la pèrdua

Tot i que el cinema clàssic no presenta imatges tan radicals com les de la pintura 

barroca, sí que n'ofereix algunes que s'hi aproximen considerablement. Una d'elles és la 

que contempla Molly Helmer (Norma Shearer), a Lady of the Night.166 

Molly, filla d'un convicte, ha crescut en reformatoris. Ja lliure, es guanya la vida a 

un dubtós local nocturn. Allí coneix David, un jove inventor, del que s'enamora; però 

des del principi ja entén, al fons, que no el podrà aconseguir. És per aquesta raó que,  

quan sap que ell  s'ha enamorat d'una altra,  no dubta en sacrificar-se.167 Tot i  haver 

cultivat certes il·lusions (algunes cara al mirall), Molly es rendeix perquè mai ha cregut 

en la seva possible victòria. 

El personatge és introduït precisament en el moment que, en complir els divuit 

anys, surt per fi de la tutela de les institucions. Amb prou feines ha tingut temps de fer 

les primeres passes en llibertat que ja s'atura a contemplar la seva imatge. Podríem 

pensar que,  com tantes  altres,  la  noia  busca afirmar-se en la  seva recent estrenada 

autonomia.  Però  el  lloc  on es  mira  dota el  seu gest  de  connotacions  ben diferents: 

Molly, que acaba de creuar-se amb un enterrament, s'atura precisament a comprovar el 

seu  aspecte  al  vidre  del  cotxe  fúnebre,  convertit  en  mirall.  El  braç  d'un  canelobre 

s'interposa entre ella i el seu reflex. 

165 Al  capítol  anterior  ens hem referit  a  la  visió  del  temps d'Heràclit.  Ara la veiem apropar-se a  la  vivència  de la  
temporalitat pròpia de la melancolia. De fet, moltes de les interpretacions que s'han fet dels textos d'Heràclit han anat en 
aquesta direcció, en subratllar el "tot flueix" a expenses de la visió contradictòria que manté el filòsof. Potser Rafael 
s'inspira en aquesta tradició quan representa Heràclit, a L'escola d'Atenes, amb la posa del melancòlic.
166 Lady of the Night (La dama de la noche), Monta Bell, 1925.
167 Aquesta altra és en certa manera un doble de Molly: la jove i rica Florence Banning, interpretada per la mateixa  
actriu. El tema del doble és, naturalment, un dels més vinculats al mirall. Tot i que podrien establir-se certes relacions  
entre aquest tema i el mirall de Narcís, no el contemplarem en aquest treball. 
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Aquesta imatge no pot ser vista aquí (com succeeix a les imatges de la vanitat) 

com un anunci a l'espectador del destí que el relat té reservat per al personatge. A Molly 

no l'espera un final tràgic; sinó que després d'haver renunciat a David, es casarà amb 

un admirador fidel per qui sent afecte, encara que no n'està enamorada. Per tant, cal 

prestar atenció a la imatge i a la forma com es produeix.

D'entrada, el lloc on Molly es mira és ja significatiu: el vidre d'un cotxe mortuori.  

D'entrada, no és pròpiament un mirall; fet que dota el reflex d'una certa indefinició. A 

més, forma part d'un vehicle que només momentàniament ha aturat la seva marxa; i 

que, per la seva pròpia naturalesa, és ja un recordatori de la transitorietat de la vida. El  

vidre on es mira Molly té, doncs, molt en comú amb els rius barrocs a què es referia  

Gérard  Genette.  La  imatge  de  la  noia  queda investida  de la  mateixa  "evanescència 

substancial" que caracteritza les que es formen sobre l'aigua corrent.

81- Lady of the Night 82- Lady of the Night

Encara hi ha un altre aspecte a destacar. Quan Molly s'atura a mirar-se, la càmera 

comença mostrant-la en un pla general, i des d'un angle que oculta a l'espectador el que 

ella està veient. Després adopta el seu punt de vista, revelant el que ella contemplava: el 

seu reflex, mesclat amb els ornaments del canelobre. Tot i no tractar-se d'un element 

iconogràfic tan radical com el crani que contempla Maria Magdalena, aquesta decoració 

funerària aporta a la imatge de Molly clares connotacions de pèrdua. La seva expressió 

desolada mostra que les ha reconegut, que les ha incorporat.

Així doncs, com Magdalena, Molly se'ns ha avançat en la visió que revela el seu 

mirall  ocasional.  La  seva  imatge  se  li  apareix  des  del  principi  marcada  per  una 

mancança. Aquest fet, que ella assumeix, és precisament el que la prepara per al seu 

sacrifici final. 

És coneguda la distinció de Freud entre el dol i la melancolia: encara que ambdós 

tenen com a base comuna el sentiment d'una pèrdua, a la segona aquesta és molt més 

general i imprecisa, ja que afecta el propi jo.168 Segons Marie-Claude Lambotte, l'arrel 

del  caràcter  melancòlic  caldria  buscar-la  a  una  falla  constitutiva,  a  una  falta 

d'identificació amb la imatge pròpia que hauria fet avortar l'estadi del mirall: 

168 S. Freud, "Duelo y melancolía", a Obras completas, vol. VI, p. 2093- 2095. A "Lo perecedero" (op. cit., p. 2118- 2120) 
l'autor estableix també un vincle entre la melancolia i la vivència de la temporalitat.
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Nous savons que c'est autour de la question du non-sens et de l'absurde, une fois résolue 

par la résignation ou par l'humour, que s'inscrit la mélancolie dans ce qu'elle révèle de  

savoir irréductible, plus communément de déjà su, de déjà vu et de déjà entendu (...). Et 

ce savoir ne serait-il pas relatif à son propre statut si, devant le miroir, l'illusion de l'image 

n'avait  pas  rempli  son  rôle,  et  si  l'enfant  s'était  trouvé  brutalement  devant  l'erreur  

suprême  d'un  reflet  dont  il  n'aurait  compris  que  plus  tard  la  vérité  fatale,  celle  de 

l'ignorance de son identité?169

De fet, Molly oscil·la entre l'humor i la resignació. D'una banda, no només accepta 

la seva derrota davant la seva rival, quan aquesta es produeix, sinó que ella mateixa ha 

treballat per assegurar-la des del moment que ha empès David cap a l'èxit professional, 

sabent que això l'allunyaria d'ella. D'altra banda, quan al final abraça l'única sortida 

que li queda (casar-se amb un pobre infeliç que l'estima, i que sempre l'havia fet riure) 

es diu a si mateixa: "Well, at least there'll be a lotta laughs". 

S'ho  diu,  precisament,  en  mirar-se  al  mirall.  Després  del  seu  sacrifici,  Molly 

s'asseu al tocador assumint gairebé la mateixa postura que la reina Isabel davant del 

mirall trencat o que la Melencolia de Dürer. Aleshores la càmera adopta de nou el seu 

punt de vista: veiem, altre cop una mica més tard que ella, el seu rostre abatut. Però 

immediatament, i sense desviar la vista del mirall, Molly deixa de veure la seva imatge 

actual per contemplar el seu futur: ella i l'home amb qui ja ha acceptat resignadament 

casar-se, de camí cap a l'Oest, travessant un paisatge desèrtic. La visió s'aproxima, fins 

arribar a un primer pla de la Molly futura; aleshores, es fon amb el seu reflex. 

83- Lady of the Night 84- Lady of the Night

Com Magdalena,  Molly  veu alhora  el  seu rostre present  i  el  que l'espera.  Les 

plomes, els guarniments i el maquillatge que acompanyen el primer són els rastres d'un 

passat prou semblant al de la pecadora penedida. La seva vida anterior, la seva imatge 

actual  i  el  seu futur s'uneixen en una sola  mirada.  Com si  encara veiés  el  paisatge 

desolat que abans anticipava (marca de la pèrdua, com el cotxe fúnebre de l'inici) els 

169 M.-C. Lambotte, Esthétique de la mélancolie, p. 33-34. L'autora atribueix aquesta incapacitat d'assumir una imatge a 
la manca d'una mirada amorosa que l'hagués assegurada al subjecte des d'infant. El pare de Molly és detingut la nit 
mateixa del seu naixement; la seva mare, que acaba de donar a llum, no mira la petita que té als braços, sinó la porta per  
on s'han endut el seu marit. La mirada materna li és arrabassada, doncs, des del principi. Molly respon perfectament, 
per la seva relació amb el mirall però també per la seva història, a la caracterització del melancòlic que fa Lambotte.
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seus ulls es dirigeixen a una llunyania imprecisa que alhora l'entristeix i la fa somriure. 

Starobinski, després de referir-se a la inclinació del cos en les representacions de la 

melancolia, es pregunta: "Sur quoi sont-ils penchés, ces personnages?" I ell mateix es 

respon: "Parfois sur le vide, ou sur l'infini des lointains".170

4.2.3- La incorporació del temps

Com hem vist, la melancolia se situa de ple en la problemàtica de la temporalitat. 

Era d'esperar, doncs, que en la seva representació retornessin els rellotges. De fet, poc 

abans del text suara citat, Starobinski els esmenta entre els elements que acostumen a 

poblar l'entorn d'aquesta figura. Però, a diferència d'aquells personatges que al capítol 

anterior n'ignoraven la presència, els melancòlics arriben a fondre's amb aquest símbol 

del  temps,  a  incorporar-lo.  Ja que,  a  diferència  de  la  pintura  que els  relaciona  per 

juxtaposició, el cinema sobreposa i confon la figura humana i el rellotge en recórrer a la 

sobreimpressió. 

D'aquesta  manera,  el  cinema  transmet  de  manera  més  precisa  que  la 

representació pictòrica l'assumpció del temps que es produeix en la melancolia. Però 

cal assenyalar que aquesta assumpció és d'un caire peculiar. Com hem vist al capítol 

anterior,  el  rellotge  efectua una síntesi  del  temps lineal  i  del  cíclic,  del  fluir  i  de la  

permanència. En la temporalitat pròpia del melancòlic, aquests aspectes antitètics, més 

que acceptar-se com a tals, es mesclen fins anul·lar les seves diferències. El melancòlic 

viu en un perpetu escolar-se dels instants, però aquests se li apareixen sempre com a 

idèntics. En convertir-se en un flux indiferenciat, el temps lineal perd la seva capacitat 

d'avenç, de progressió. Desapareix la distinció neta entre passat, present i futur. Per 

tant, més que d'un etern retorn, del que es tracta és de la reunió i la confusió de les tres 

dimensions temporals en el que Préaud anomena l'"etern present".

A l'exemple que presentem a continuació, la conjunció del rostre i el rellotge es 

produeix, a més, mentre el personatge està retirant-se el maquillatge davant del mirall.  

Abans hem indicat que maquillar-se és una manera d'ocultar els senyals del temps; 

desmaquillar-se,  doncs,  pot  suposar  acatar-los.  Retrobar-s'hi  després  d'algun intent 

(fallit, en aquest cas) de defugir-los, d'alguna maniobra de distracció. 

Es tracta de  Limelight171,  i  en concret del moment que el protagonista, Calvero 

(Charles Chaplin), s'està desprenent al camerino de la seva caracterització de clown. En 

la seva darrera actuació acaba de confirmar una veritat que ja sabia, però de la que 

havia cregut poder fugir: que és un vell fracassat. 

170 Jean Starobinski, op. cit., p. 49.
171 Limelight (Candilejas), Charles Chaplin, 1952.
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Si bé Calvero havia estat en altres temps un còmic famós, res ens impedeix pensar 

que ja fos des de l'inici un melancòlic. Ja hem assenyalat abans, de la mà de Marie-

Claude Lambotte, que l'humor és una manifestació prou freqüent de la melancolia.172 

Aquesta  es  podria  trobar,  doncs,  a  l'arrel  mateixa  de  l'elecció  professional  del 

personatge que ara considerem. 

D'altra  banda,  com hem comentat  abans,  la  vanitat  és  un  pecat  al  que estan 

exposats  els  homes de  l'espectacle;  i  la  consciència  de  la  vanitat  és  el  que du  a  la 

melancolia.  Per  tant,  el  que  n'és  conscient  des  de  sempre  és  essencialment  un 

melancòlic;  aleshores pot optar per riure's  d'ell  mateix,  al  mateix temps que cau en 

aquest estat de buidor i manca de substància. Per si aquestes raons no fossin suficients, 

cal  assenyalar  que  Calvero  és  (com  ho  proven  alguns  dels  seus  parlaments)  un 

pensador, un filòsof. L'humor melancòlic li escau, doncs, per múltiples raons.

En iniciar-se  el  relat  el  trobem  ja  en  un  avançat  estat  de  decadència.  És  un 

alcohòlic, que beu per oblidar, com abans del fracàs bevia per poder fer riure. En una de 

les  primeres  seqüències  de  la  pel·lícula,  Calvero  s'adorm;  darrere  d'ell,  a  la  paret, 

destaquen un retrat i un cartell testimonis dels seus temps de glòria. En somnis, es veu 

actuant en un teatre. Però aviat el somni es converteix en un malson, ja que abans del 

final de la funció tot el públic ha desertat, i ell es troba enfrontat a un pati de butaques 

buit.  Entenem que es  tracta  d'un malson recurrent,  probablement d'un record amb 

prou feines exagerat per l'elaboració onírica. En despertar, pres d'angoixa, el seu rostre 

se sobreimprimeix al rostre del Calvero somiat. Passat i present es fonen, doncs, de nou 

en una sola imatge.

Però aquesta imatge conté també una premonició. En efecte, més endavant se li  

ofereix una oportunitat de tornar a l'escenari; però el que aconsegueix no és més que un 

nou fracàs. Com succeïa al somni, el públic abandona el teatre abans del final de la 

funció. 

És aquí on se situa la imatge a què al·ludíem al principi. Després d'aquest nou 

fracàs, al camerino, Calvero comença a treure's el maquillatge. Va enfrontant-se poc a 

poc al seu rostre real, a mesura que es va desprenent de la màscara que l'ocultava. Al  

final  de  la seqüència  es  queda immòbil  amb la  tovallola  a  la mà,  mig  cobrint-se el 

rostre. Però el gest és més revelador que ocultador, ja que concentra tota l'atenció en els 

ulls  de  Calvero.  La  fixesa  i  la  buidor  de  la  mirada  que  dirigeix  a  la  seva  imatge 

manifesten clarament que el que està experimentant és la caiguda de tota il·lusió. 

Fins aquí, la càmera ha adoptat la posició del mirall; per tant, ens ha negat l'accés  

al que veu Calvero. Just a l'últim moment, una sobreimpressió ens ho revela. Al seu 

172 És possible que aquest fet hagi incidit en la configuració del tòpic de la tristesa del clown, present en certa manera en 
la pel·lícula que comentem.
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rostre que comença a dissoldre's se li sobreposa, fins confondre-s'hi, la imatge del Big 

Ben: un rellotge, gairebé un emblema del temps.

A  Little Caesar,  la imatge de les flames que se sobreposaven al reflex de Rico 

quedava justificada pel fet de formar part del primer pla de la seqüència següent. Aquí, 

una  justificació  semblant  és  si  més  no  dubtosa.  Si  bé  a  continuació  veiem Calvero 

caminant sol i abatut pel carrer, en cap dels plans que mostren el seu recorregut hi 

apareix el rellotge. Aquesta sobreimpressió no forma part d'una fosa encadenada, no té 

per funció enllaçar dues seqüències. S'esgota en ella mateixa, no té cap altra funció que 

la d'operar la fusió de les dues imatges: Calvero i el Big Ben.173

85- Limelight 86- Limelight 87- Limelight

4.2.4- Melancolia i sobreimpressió

Convé aturar-se un moment en aquesta constant que hem anat subratllant, pel 

que  fa  a  les  representacions  cinematogràfiques  de  la  melancolia:  el  recurs  gairebé 

omnipresent (i recurrent en cadascuna de les pel·lícules) a la sobreimpressió.

Per tal d'explicar aquest fet,  podríem partir de l'observació de Maxime Préaud 

sobre la tendència dels melancòlics a posseir el do de les visions. 174 Però creiem que 

caldria aprofundir una mica més, tot centrant-nos en la naturalesa mateixa del recurs.

L'estudi que en fa Marc Vernet, a  Figures de l'absence,  ofereix raons suficients 

per considerar que la sobreimpressió és, precisament, la contribució més pròpia i més 

idònia del cinema a la iconografia de la melancolia. L'autor assenyala, per començar, 

que en sobreposar dues imatges filmades des de punts de vista diferents, aquest recurs 

anul·la tota perspectiva i redueix la imatge resultant a la bidimensionalitat.175 Donat 

que la imatge cinematogràfica es regeix per les lleis de la perspectiva, la desaparició 

d'aquesta suposa una dissolució del fonament mateix de la representació. En tractar de 

la  figuració  de  la  vanitat,  ja  havíem  vist  que  de  vegades  calia  abandonar  l'espai 

perspectiu  (o  fins  i  tot  violar-lo)  per  tal  d'accedir  a  la  veritat  que  ocultava.  Si  els 

173 Que el melancòlic arribi a identificar-se (tot i la seva manca constitutiva d'identificacions) amb el temps mateix no ha  
de sorprendre'ns. Un dels primers melancòlics va ser precisament Cronos, encarnació del temps; i l'humor melancòlic va  
ser associat des de l'antiguitat tant al déu com al planeta Saturn.
174 M. Préaud, op. cit., p. 90. L'autor destaca aquest aspecte, sobretot, en les representacions de Sant Antoni. 
175 Marc Vernet, Figures de l'absence, p. 60-61.
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melancòlics són aquells que la coneixen des de sempre, no és d'estranyar que en les 

imatges que els mostren es recorri a aquest fading de la representació. 

L'aplanament que efectua la sobreimpressió comporta una pèrdua de substància 

de la imatge mateixa i del personatge. Vernet afegeix un altre factor, la diafanitat, que 

fa extensiva aquesta pèrdua de substància al mateix cos del film.176 El melancòlic, el seu 

entorn i el seu mateix suport visual tendeixen doncs, a través de la sobreimpressió, a 

aquell no-res, a aquella pèrdua de la realitat i de la identitat a la que el primer se sabia 

abocat des de sempre. 

Així doncs, amb el que en principi és un augment de la visibilitat (ja que permet 

d'accedir  a  la  interioritat  dels  personatges,  invisible  per  naturalesa)  s'assoleix, 

paradoxalment, una disminució de la capacitat de representació. S'arriba fins i tot a un 

qüestionament de la representació mateixa, en exposar els dispositius que la funden:

Mais si, du côté de la fiction, la surimpression rend visible l'invisible, du côté du discours,  

ce  trucage  fait  aussi  voir  ce  que  le  cinéma  d'ordinaire  dissimule:  son  opération 

fondamentale qui consiste à fondre dans le mouvement (mouvement de la pellicule dans 

l'appareil,  mouvement du représenté sur l'écran) deux photogrammes distincts et fixes 

qu'elle lie en un autre ensemble, fluide. De ce point de vue, la surimpression et le fondu-

enchaîné, en tant qu'éléments de montage, restent l'explicitation à l'écran d'un procédé 

général de filmage et de projection.177

És  el  cinema  mateix  el  que  revela,  en  aquestes  imatges  (encara  que  sigui 

fugaçment),  els  seus  fonaments  normalment  ocults.  Com  hem  indicat  abans,  el 

melancòlic se'ns avança i ens guia (contaminant en primer lloc el pla sencer, i en segon 

lloc  l'acte  cinematogràfic  mateix,  del  seu saber  dissolvent)  cap  al  descobriment  del 

muntatge mateix en què es basen les nostres il·lusions d'espectadors.

Vernet veu en la sobreimpressió el vehicle per excel·lència de la nostàlgia. Però en 

els  casos  que ens ocupen,  des de  l'òptica  de  l'etern present,  els  records són alhora 

constatacions  actuals  i  premonicions.  Com  hem  dit,  pel  que  fa  a  l'espai,  dues 

perspectives diferents s'anul·len en sobreposar-se. Un fet similar ocorre pel que fa al 

temps: passat, present i futur es confonen i es dilueixen en la sobreimpressió.

Que  el  mirall  sigui  un  lloc  privilegiat  per  a  la  seva  emergència  troba  també 

explicació en les pàgines a què ens estem referint. Vernet afirma que entre el reflex i  

aquest  recurs  cinematogràfic  hi  ha  una  "indecisió  categorial",  ja  que  ambdós 

contribueixen  a  un  "flottement  de  la  représentation".  Efectivament,  és  el  caràcter 

inestable,  evanescent, de la imatge virtual el que serveix de detonant a la meditació 

pròpia  de  la  melancolia.  És  aquest  fet  el  que  dugué  Georges  de  La  Tour  a  situar 

176 Ibíd., p. 70.
177 Ibíd., p. 65.
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Magdalena, en diverses ocasions, davant d'un mirall; i que en una d'elles suggerís que el 

que ella contemplava, en mirar cap al seu reflex, era una mena de sobreimpressió: la 

superposició de la calavera al seu rostre. Podríem dir, doncs, que el mirall és el lloc on 

el melancòlic tendeix, més que a contemplar el seu reflex, a projectar la seva reflexió.

Quin  és  el  contingut  d'aquesta  reflexió?  Un  confondre's  de  les  perspectives 

espacials  i  temporals,  un abandonar  tot  desig en considerar-lo fútil,  un perdre's un 

mateix  en el no-res de la imatge:  allò que,  en termes lacanians,  podríem anomenar 

fading del subjecte178, indissociable del fading de la imatge i de la representació a què 

ens hem referit: 

En noyant le visage, en lui ôtant de sa substance, la surimpression figure l'effacement du 

sujet, son fading, sa faiblesse devant la force irrépressible du souvenir ou du soupçon. Le 

motif  surimprimé  ne  se  contente  plus  de  diffuser,  il  est  dissous  par  cela  même qu'il  

produit: l'osmose devient hémorragie, perte, dilution qui passe du signifiant de l'image, sa 

construction, au signifié du personnage, sa déconstruction.179

Vernet considera encara més suggerent que la sobreimpressió al mirall aquella 

que es produeix en un vidre on se sobreposen reflexos a les imatges que deixa veure per 

transparència.  En aquest cas  es  tracta,  en les  seves paraules,  d'una "sobreimpressió 

natural"  on  exterior  i  interior  es  confonen,  s'enterboleixen  mútuament,  es  roben 

substància l'un a l'altre. 

Precisament  és  el  que  ocorre  a  They  Live  by  Night180,  una  pel·lícula 

protagonitzada per un jove marcat, com Molly Hellmer, per la pèrdua. Bowie (Farley 

Granger) va perdre el seu pare, a qui van matar davant seu quan encara era un nen; i  

també la seva mare, ja que va fugir precisament amb l'assassí del seu marit. Va perdre a 

més gran part de la seva vida, ja que com Molly va passar anys a la presó. Allí no li 

deuria ser fàcil trobar un suport on fonamentar la seva imatge, la seva identitat. 

Bowie  es  fuga de la  presó per tal  d'aconseguir  diners  i  fer  revisar  el  seu cas. 

Projecte que en si mateix és una trampa, però que ho esdevé encara més quan els que 

s'han  fugat  amb  ell  el  convencen  que  només  pot  aconseguir  els  diners  tornant  a 

delinquir. Així és com l'indueixen a participar a l'assalt d'un banc; i la primera tasca que 

li encarreguen és anar a observar. 

La  seqüència  s'introdueix  per  fosa  encadenada,  a  partir  d'un primer  pla  d'un 

mapa que situa la ciutat on ha de tenir lloc l'atracament. I el primer que comença a fer-

se visible, sobre la imatge del mapa, és un rellotge en un carrer desert. El contraplà ens 

mostra Bowie dins d'un bar, d'esquenes, sense que puguem saber del cert si mira el 
178 Segons Lacan, el fading o esvaïment del subjecte es produeix en la suspensió del desig (Écrits, p. 656). L'expressió és 
adequada, doncs, en el cas de la melancolia. 
179 Ibíd., p. 73- 74.
180 They Live by Night (Los amantes de la noche), Nicholas Ray, 1948.
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rellotge o el banc que es troba just al costat. Poc després, quan ja ha sortit del bar i  

passeja amunt i avall pel carrer, l'esfera d'aquest mateix rellotge se sobreimprimeix al 

seu rostre,  sense més motivació  que el  fet  de tractar-se d'una seqüència  construïda 

sobre un complex muntatge intern.

88- They Live by Night 89- They Live by Night 90- They Live by Night

Finalment, el jove s'apropa a l'aparador d'una botiga que es troba just davant del 

banc:  precisament,  una  rellotgeria.  Sobre  el  vidre  hi  ha  gravada  una  paraula: 

watchmaker,  que deixa entreveure dos rellotges de sobretaula així com el reflex del 

propi  Bowie,  el  rostre  del  qual  apareix  creuat  per  les  línies  d'una  prestatgeria  de 

l'interior  de  la  botiga.  Al  fons,  la  imatge  virtual  del  rellotge  que  abans  se  li  havia 

sobreimprès ocupa ara una posició simètrica a la del jove, prenent com a eix el seu 

reflex. Per la inclinació del cap, sembla més aviat que Bowie mira cap a la seva imatge,  

enterbolida i fragmentada per tantes interposicions i superposicions. 

Però aviat  la seva mirada és atreta per un rellotge de noia que s'exhibeix a la 

vitrina,  i  que és  destacat  en un primer pla.181 Aleshores,  Bowie  entra i  demana pel 

rellotge. Ens podem preguntar si ho fa en compliment de la seva missió (en pagar el 

rellotge amb un bitllet, el rellotger el durà al banc a buscar canvi) o per una fascinació  

pels símbols del temps. La proliferació de rellotges o referències als rellotges182 en una 

escena  prou breu  fa  pensar  més  aviat  que  el  personatge  està  accedint  a  una  fosca 

intuïció (fosca com la imatge que el vidre li retorna: Bowie, a diferència de Calvero, no 

és un filòsof) que la seva vida s'escola tan sense sentit com ho fa el temps. 

4.2.5- La posada en escena del buit

En referir-se a la mescla confusa de reflex i transparència que crea aquest tipus de 

miralls ocasionals, Vernet destacava la complexa relació que estableixen entre interior i 

exterior. L'autor atribueix un efecte similar a la sobreimpressió, en tant que permet el 

181 Aquest  rellotge,  que  regalarà  a  la  noia  de  qui  ja  s'està  enamorant,  serà  el  suport  d'un  leitmotiv argumental: 
repetidament, Bowie li demanarà l'hora. El lligam del personatge amb el temps s'estén, doncs, al llarg de tot el relat.
182 Proliferació dels rellotges i proliferació dels reflexos. Poc més tard, Bowie (a qui un dels seus companys ha convençut  
que cal que vesteixi i "sembli com els altres") s'emprova un vestit nou. Aleshores es veu multiplicat en un mirall de dos  
cossos, fet que connota, com hem dit anteriorment, el seu extraviament. Segons Lambotte, el melancòlic està sempre 
amatent a assimilar una imatge aliena, ja que està mancat de la pròpia. No és d'estranyar, doncs, que Bowie se sotmeti  
tan dòcilment al suggeriment del seu company.
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pas del camp al fora de camp, del visible a l'invisible (als pensaments, pressentiments o 

records del personatge). En aquest sentit, l'última escena comentada seria exemplar.

Aquesta funció de mediació entre ordres diferents (si no oposats) és precisament 

la que destaca Christian Metz: 

Le  fondu-enchaîné  est  proprement  transitif,  pour  autant  qu'il  établit  un  mixte 

indiscernable et équitablement réparti de séparation et de fusion. C'est de lui, plus que de  

toute  autre ponctuation,  que l'on peut  dire  qu'il  sépare toujours en reliant,  qu'il  relie 

toujours en séparant.183

Observem que els termes que utilitza Metz en referir-se a la fosa encadenada són 

gairebé els mateixos que Simmel emprava per caracteritzar la porta, que coincidien al 

seu torn (com ja fèiem notar aleshores) amb els que Legendre assigna al mirall184: unió- 

separació,  lligam-  distància.  Sigui  o  no  en  ocasió  d'una  fosa  encadenada,  la 

sobreimpressió  assumeix  aquest  paper,  en  fer  convergir  temps  i  espais  que  alhora 

proposa com a diferents.

Podríem fer un pas més i afirmar que entre la sobreimpressió i el mirall, més que 

la "indecisió categorial" que els atribueix Vernet, hi ha una íntima consubstancialitat. 

Precisament la que els atorga el fet de ser, ambdós, els suports privilegiats d'aquella 

pèrdua  de  substància  de  la  imatge  i  de  l'ésser  en  què  consisteix  la  vivència  de  la 

melancolia. 

Concretament, per al melancòlic, el mirall és el lloc d'una epifania vehiculada per 

la sobreimpressió. El que li revela és, com hem dit, el no-res en què tot es dissol. Un no-

res que ateny el propi subjecte; però que, si aquest l'acollís com a tercer en l'assumpció 

de la pròpia imatge, li permetria de constituir-se.

Legendre es pregunta, precisament: 

-  Qu'y  a-t-il  de  fondamental  à  relever  dans  l'oscillation  de  Narcisse  entre  la  non-

reconnaissance et la reconnaissance de son image? Il y a la question de l'identité pure: 

comment coïncider avec l'image du miroir, et qui garantit la coïncidence?185

La resposta l'hem avançada al capítol anterior: la garantia de la correspondència 

entre el subjecte i la imatge del mirall (i el que alhora els divideix) és el propi Mirall, la 

instància tercera que ve a trencar la lògica dual que regeix l'àmbit de Narcís:

L'identité prend sens d'une triangulation, où viennent s'inscrire non seulement le sujet et 

son image, mais aussi le miroir, instaurateur de cette division.186

183 Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, II, p. 136. Les cursives són de l'autor.
184 Vegi's més amunt, pp. 37- 38.
185 P. Legendre, op. cit., p. 51. Les cursives són de l'autor.
186 Legendre, op. cit., p. 67.
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Cal, doncs, anar més enllà del buit principi d'identitat (A=A, jo=jo), i interrogar-

se sobre el signe mateix de la igualtat: preguntar-se què és el que el funda, què és el que  

garanteix  alhora  la  identitat  i  la  separació  entre  el  subjecte  i  la  seva  imatge.  Cal 

reconèixer  que tota  identitat  reposa en el  principi  d'alteritat  (el  Tercer  com a Altre 

absolut)187;  cal  superar  el  principi  del  terç exclòs  per tal  d'obrir-se a  aquesta  lògica 

ternària, l'única que pot sostenir el subjecte per sobre del no- res. 

Però  quina  és,  concretament,  aquesta  instància  tercera  que  en  certa  manera 

encarna el propi mirall? En un temps, va ser Déu: garant de les imatges en tant que ens 

creà a imatge seva,  fet que legitimava la representació de la figura humana pel seu 

fonament  diví.  Efectivament,  el  mite  judeocristià  de  la  creació  proporciona  durant 

segles a l'home occidental la seguretat que quan es contempla (tant al mirall com a les 

imatges que produeix ell mateix) el que veu no és una il·lusió. La seva imatge té entitat i  

dignitat, ja que ell mateix està fet a imatge i semblança de Déu. 188 

Més  tard,  Déu  va  ser  desplaçat  per  d'altres  referències  absolutes,  totes  elles 

engendradores i fonamentadores d'imatges: l'Estat, la República, el Poble. L'essencial 

és que alguna cosa vingui a ocupar el lloc de l'Absolut, i des d'allí sostingui la generació 

d'imatges, la doti de sentit. Només així es pot evitar que aquestes esdevinguin vanes,  

que perdin el seu valor de representació.  Cal que alguna cosa ocupi aquest lloc que 

funda i legitima les imatges, ja que és per essència un lloc buit.

Efectivament, la posició de l'Altre absolut Legendre l'anomena també "mise en 

scène du vide".189 Perquè no és més que un lloc, una referència, un buit central a partir 

del qual s'articulen tota identitat i tot sentit. Aquesta posada en escena del buit, que 

segons l'autor s'efectua precisament a través del mite (dels mites fundacionals d'una 

societat), és el que posa en marxa totes les identificacions, el que permet d'apropiar-se 

una imatge. És el que permet a Dürer d'autorepresentar-se pel biaix d'assumir la imatge 

d'Aquell que, gràcies a l'Encarnació, és ell mateix imatge de Déu. D'autoretratar-se (ja 

que en aquell temps el Mirall era Déu) mirant-se al Mirall.

91- Albrecht Dürer, Autoretrat, 1500 92- Albrecht Dürer, Sudari sostingut per dos àngels, 1513

187 Ibíd., pp. 60- 61.
188 Aquests eren, en essència, els arguments dels iconòduls en la disputa sobre les imatges. El fet de remetre-les a un 
origen diví les eximia de tota sospita d'idolatria. En darrer terme, aquesta és la base del poder de les imatges a occident.
189 Legendre, op. cit., p. 77.
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Dürer recorre a aquest tipus d'autoretrat diverses vegades, des del de 1500 on 

assumeix la posa del Crist en Majestat, fins al rostre imprès al sudari de 1513. El fet que  

l'autor de la Melencolia (de qui es diu que era, ell mateix, un melancòlic) es representi 

repetidament a l'empara de la imatge divina, ens fa pensar que el que tracta d'elaborar 

és, precisament, la seva relació amb el no- res. Per tal de fer-ne, en lloc de la font de  

dissolució de tota entitat i identitat, la de la seva reconstitució.

Aquesta transmutació és precisament la que no duen a terme aquests personatges 

hereus  de  Narcís,  mancats  de  tot  Altre.  Segueixen  presos  de  la  lògica  del  Mateix. 

Perquè, com diu Legendre, "[l]a fable de Narcisse nous montre la relation d'identité en  

panne: le vide n'étant pas reconnu, le sujet s'abîme dans un en-deçà de toute relation  

à soi."190 No es reconeix el buit (el Mirall) que podria instaurar una separació entre el  

subjecte i la seva imatge, separació imprescindible per tal d'evitar la confusió amb ella, i  

establir-hi una autèntica relació. Aquest no reconeixement porta, com hem vist, a un 

miratge ("Aquest noi sóc jo…") que, en revelar-se com a tal, a través de l'experiència del 

mirall trencat, deixa el subjecte en la pura pèrdua. No es reconeix el mirall, i es cau o 

massa a prop o massa lluny del reflex; hom s'identifica totalment amb ell, o se'l sent 

estrany. Aquesta és la conseqüència de no haver sabut accedir a la posada en escena del 

buit, del no- res; de no haver sabut investir el Mirall amb el mite adequat.191

Els melancòlics es troben davant del no- res, però no saben com extreure'n el seu 

propi fonament. I per això són sotmesos, davant del mirall, a l'aplanament, la confusió i  

la pèrdua de substància de les imatges; en definitiva, als efectes de la sobreimpressió.

4.3- El tancament del cercle

Podria semblar que hem arribat al punt en què el circuit de la mirada closa, a 

causa d'aquest anorreament que suposa la melancolia, s'ha desfet o s'ha trencat. De fet, 

el que la precedia era (de vegades fins i tot literalment) el fraccionament del mirall. 

I així és en moltes ocasions, entre elles les que hem examinat a l'apartat anterior. 

Però, a falta d'un trencament amb la lògica binària, i de la seva substitució per una altra 

lògica que s'organitzi al voltant del lloc buit del Tercer, el que semblava una sortida és 

de fet un atzucac. El melancòlic, tot i haver desprès la seva mirada de la clausura del 

cercle, no aconsegueix més que deixar-la perduda. No accedeix a l'altre. Segueix, en la 

seva buidor, pres de si mateix.

190 Ibíd., p. 75.
191 P. Legendre, L'inestimable objet de la transmission, p. 128. Pel que fa a la noció de "mite adequat", aquest és, segons 
Legendre, el mite que permet de fundar la identitat en tant que resulta versemblant a una societat i als individus que la  
componen (Dieu au Miroir, pp. 77 i 143).
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Aquest fet pot abocar-lo (seguint fins al final la lògica del Mateix) a un treball 

esforçat, deliberat, per reconstruir el cercle. Així ocorre en alguns personatges que, en 

certa manera, es troben a l'extrem oposat de Narcís. Però, com en tot cercle, els extrems 

acaben per unir-se; o, si més no, per configurar una espiral que reprodueix, en el camp 

de les prolongacions del mite de Narcís, aquella en què acabava la mirada closa: la de la  

"peripècia infinita dels miralls".

4.3.1- El camí de tornada

Com dèiem en finalitzar l'apartat anterior, el lloc buit del Mirall  l'ocupà en un 

temps Déu, Ell mateix invisible (com tendeix a ser-ho el mirall), però que en haver-nos 

creat a la seva imatge i semblança ens garantia que allò que contemplàvem en veure el  

nostre reflex, si el que hi buscàvem era aquesta semblança, no era una vana il·lusió. 

Però, com explica Daniel Salvatore Schiffer, amb la "mort de Déu" aquest Mirall 

desapareix, i tota imatge formada en una superfície reflectant es veu condemnada a ser 

pur simulacre.192 També Pierre Legendre alerta dels perills d'abandonar tot mite, del fet 

que no s'efectuï socialment la "posada en escena del buit". Perquè aleshores és el propi 

subjecte  el  que  tendeix  a  voler  usurpar  aquest  lloc  fundacional,  a  esdevenir  el  que 

l'autor anomena el "subjecte- Rei" o el "subjecte autofundat". 

Si bé Legendre identifica aquest tipus de subjecte amb l'home individualista de la 

societat ultramoderna193, creiem justificat pensar que va tenir antecessors. Precisament 

es  trobarien  entre  els  que  formen  un  altre  tipus  de  "self-made  man":  homes  que 

pretenen construir-se ells mateixos no una posició, sinó un simulacre d'identitat. Més 

radicals que el gàngster, volen ser creadors d'ells mateixos. Són l'esteta i el dandi, prou 

reconeguts en la literatura; i presents també, com veurem, al cinema clàssic.

Es  tracta  de  dues  figures  estretament  emparentades,  que  entren  en  un  joc 

d'oposició i de simetria respecte a la de Narcís: com un retorn des de l'altre extrem, com 

un  tancament  del  cercle.  El  que  en  Narcís  era  pecar  per  innocència,  per 

desconeixement, en el dandi i en l'esteta és pura deliberació, un estar ja "de tornada". 

De tornada, precisament, després d'una circumvolució per la vanitat i pel no-res de la 

melancolia.  Recorregut  del  que  conserven,  d'una  banda,  un  orgull  que  ateny  la 

desmesura, i de l'altra la propensió a la caiguda en la desesperació o l'spleen.

És a partir d'una interessant confrontació del pensament de Nietzsche (que aixecà 

acta  de  la  mort  de  Déu  i  del  nihilisme,  la  profunda  crisi  de  valors  que  n'és  la  

conseqüència) i del de Kierkegaard (sobretot, de la seva teoria dels tres estadis) que 

192 D. S. Schiffer, Philosophie du dandysme, p. 7- 14 i 117- 123. Sobre la noció de la "mort de Déu" i la pèrdua de punts de 
referència que comporta, vegi's el text de Nietzsche "L'home boig", a La gaia ciència, pp. 197- 198.
193 Expressió que l'autor empra per a designar el que, més habitualment, s'anomena "postmodernitat".
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Schiffer veu definir-se la filosofia del dandisme. Segons l'autor, els dos grans pensadors 

fan un mateix camí, només que en ordre invers. 

Per a Kierkegaard, el primer estadi en el camí de la vida és l'estètic. En ell es viu 

l'instant, i la recerca del plaer. D'aquest cal elevar-se a l'estadi ètic, caracteritzat  pel 

compromís. Però la culminació d'aquest camí consisteix en assolir l'estadi religiós, a 

través del salt a la fe. 

En termes de Legendre,  es tractaria d'un camí a la cerca de la Referència.  En 

canvi, per a Nietzsche, la tradició religiosa (judeocristiana) ha suposat una negació de la 

vida.  Per  tant,  cal  abandonar-la  per  tal  de  donar  pas  a  uns  nous  valors,  fàcilment 

identificables  amb  els  estètics.  Valors  que  han  de  ser  creats  a  partir  del  no-  res: 

precisament, doncs, de la manca de tota Referència. 

En aquest  nou horitzó s'abandona la  "voluntat  de veritat"  per tal  d'afirmar el 

valor  de  l'aparença,  de la  il·lusió,  més  properes  a  la  vida.194 El  subjecte  havia  estat 

unificat sota la identitat que li havia conferit el seu Autor. Un cop aquest absent, la 

mateixa noció de subjecte (segons Nietzsche, fictícia i constrenyedora) ha d'esclatar per 

donar  pas  a  la  multiplicitat  canviant  dels  impulsos  i  a  la  infinita  varietat  de  les 

màscares,  darrere  de  les  quals  ja  no  s'hi  amaga un rostre  "vertader".195 I  aquí  l'art 

compleix una funció privilegiada, ja que és precisament el camp on la ficció s'afirma 

plenament sense deixar de reconèixer-se com a tal. 

El  dandi  és  qui  assumeix  més  plenament  aquesta  "mort  de  Déu"  i  les  seves 

conseqüències. Françoise Coblence destaca l'"obligació d'incertesa" d'aquest personatge 

respecte a la seva identitat, i la seva assumpció de la vida com a obra d'art, com a ficció.  

L'autora relaciona aquest fet amb el moment històric que veu florir el dandi, amb la 

dimensió política de la crisi de valors. Un cop abandonada la referència absoluta que 

fonamentava l'antic règim, el buit que ocupava es posa en evidència. Efectivament, a la 

democràcia,  "le  lieu  du  pouvoir,  affranchi  de  l'instance  transcendante  qui  en  

garantissait l'ordre et la permanence s'avère lieu vide, inoccupable, infigurable."196 I, 

naturalment, aquesta crisi del marc en què se situa el subjecte posa profundament en 

qüestió la seva construcció. 

A partir d'aquí, l'esteta kierkegaardià s'entrega al plaer de l'instant; mentre que el 

dandi, privat d'identitat estable i permanent, es lliura a un joc de màscares. Però per a 

ell,  com hem dit abans, en lloc de constituir un punt de partida (com ho és l'estadi  

estètic per al filòsof danès), aquest joc és el final d'un camí de tornada. Allí on l'esteta  
194 Segons Nietzsche, el pensament occidental s'ha orientat cap a una "voluntat de veritat" que es gira d'esquenes a la  
vida. Caldria oposar-li la "voluntat de poder", d'expansió vital.
195 Ja al seu primer llibre publicat,  L'origen de la tragèdia, Nietzsche elabora la seva noció del dionisíac. La figura de 
Dionís, déu de les màscares, encarna per al filòsof l'alliberament dels impulsos vitals. Més endavant, criticarà les nocions 
de subjecte i d'identitat personal. D'una banda, les denuncia com a fictícies, basades en un prejudici lingüístic. D'altra  
banda, afirma que han estat forjades com a reacció contra l'afirmació de la vida (Genealogia de la moral, p. 70).
196 Françoise Coblence, Le dandysme, obligation d'incertitude, p.36.
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comença, per acabar retornant a Déu, el dandi acaba. Segons Schiffer, el dandi és abans 

que res un individu desencantat; no en va Baudelaire defineix el dandisme com "un 

soleil couchant".197

Si en alguna cosa coincideixen tots els que han escrit sobre el dandisme (incloent-

hi autors considerats ells mateixos dandis, com el propi Baudelaire, Barbey d'Aurevilly 

o Oscar Wilde), és en proposar com a essència mateixa (o privació d'essència, ja que al 

fons el dandi no és res: el seu ésser es redueix a l'aparença) d'aquesta figura dos trets 

fonamentals: la impossibilitat de viure el temps i la negació de l'alteritat. 

4.3.2- Els homes- Narcís (2): l'esteta

Abans  d'entrar  més  a  fons  en  aquests  aspectes,  cal  presentar  les  figures 

cinematogràfiques corresponents. Figures, altre cop, masculines. Menys freqüents que 

la del gàngster, tot i comptar amb destacats antecedents literaris; però en les quals la 

feminització que aquella figura ja sofria pot atènyer encara un grau més elevat. 

A diferència de les figures considerades anteriorment, les que ara examinarem no 

es poden inscriure a cap dels gèneres del Hollywood clàssic. Apareixen esporàdicament, 

i quan ho fan és més aviat de la mà de directors que, encara que de vegades se situïn 

cronològicament en el període del classicisme, podrien qualificar-se de manieristes. 

Segons González Requena, el manierisme va precisament a la cerca de la forma 

en la mesura que sap que no pot assolir l'ésser198: el seu punt de partida és, doncs, el 

mateix que el dels personatges de què ara ens ocupem. On aquests troben el seu lloc 

natural és a les pel·lícules d'autors com Douglas Sirk. És a dir, un lloc tan poc natural, 

tan producte d'un artifici com ells mateixos: el lloc buit de la representació.

La representación misma: ese es el lugar donde se traza la distancia sirkiana desde el 

mismo momento en que se la reconoce como un lugar vacío, desde el mismo momento en 

que el espejo de la pantalla -"el espejo es imitación de la vida"- se puebla de espejos (…). 

Así se multiplican los espejos, dibujando a través de sus múltiples reflejos el vacío de una 

ausencia fundadora.199

Notem que s'ha relacionat, de nou, aquest buit fundador amb el mirall. El mateix 

distanciament que l'autor (entre d'altres) considera característic d'aquesta orientació 

cinematogràfica pot ser entès en els termes a què ens referíem anteriorment: en quedar 

buit el lloc de la Referència, el mirall ja només separa el subjecte del seu reflex, sense 

poder relacionar-los. Ha perdut el seu paper de garant de la identitat. La separació és 

197 Charles Baudelaire, "Le peintre de la vie moderne", Œuvres complètes, vol. 2, p. 712.
198 Jesús González Requena, La metáfora del espejo, p. 197- 217.
199 Ibíd., p. 203.
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necessària per tal de no caure en una identificació total amb la pròpia imatge; però, en 

no ser compensada pel poder unificador del mirall, esdevé insalvable. A l'extrem oposat 

del desconeixement (la innocència) de Narcís, aquí l'autoconsciència és tan intensa que 

impedeix creure en la representació, i la converteix en joc o en artifici.

González Requena estableix una relació entre els miralls sirkians, la melancolia i 

la  pèrdua.  També  Marie-Claude  Lambotte  veu  en  l'esteticisme  una  defensa  contra 

l'abatiment. Alguns personatges de Sirk semblen, precisament, voler fugir d'un no- res 

que  els  habita  a  través  d'una  frenètica  fugida  endavant.  Semblen  presos  de  la 

desesperació (reconeguda o no) que Kierkegaard atribueix al qui viu a l'estadi estètic.

Segons l'autor, aquesta primera "etapa en el camí de la vida" és aquella en què es  

viu l'instant, en una entrega absoluta al desig i al gaudi. El Don Juan de Mozart n'és 

l'encarnació  més  acomplerta,  per  la  seva  vitalitat  desbordant  i  la  seva  naturalesa 

musical, que reflecteix la seva inconstància. En ell, l'objecte del desig esdevé absolut: la 

feminitat. 200 Però, donat que per a ell no existeix la dona que l'encarni, es veu abocat a 

desitjar  cada  dona. Un cop posseïda l'oblida, i tot recomença. Viu l'instant; però els 

instants de plaer s'esgoten en ells mateixos, i s'encadenen en una sèrie inacabable: en 

una "suma d'instants"201, incapaç per la seva discontinuïtat de constituir una durada.

Aquesta  suma  d'instants  és  alhora  un  còmput  de  conquestes.  Davant  la 

inexistència de la dona especial, l'objecte únic del desig, Don Giovanni s'abandona a la 

proliferació de les xifres: "Ma in Spagna son già mille e tre...". Malgrat la seva força 

vital i la seva alegria, la manca de sentit d'aquesta cadena de repeticions a què es troba 

sotmès l'acaba abocant a la desesperació;  la mateixa desesperació que constitueix el 

rerefons de la fugida endavant que assenyalàvem en els personatges sirkians. 

D'entre  ells,  el  que  exemplifica  potser  millor  aquesta  figura  és  Kyle  Hadley 

(Robert Stack), a Written on the Wind.202 Kyle és l'hereu d'una dinastia petroliera. És 

introduït  a la  pel·lícula  mentre es  llança  amb el  seu descapotable  groc  a una cursa 

frenètica,  a través de les  propietats  familiars.  Sembla voler  fugir  dels  omnipresents 

rètols  i  insígnies  que proclamen el  seu cognom,  com si  se sentís  perseguit  per uns 

senyals d'identitat que no aconsegueix assumir, que en certa manera li són hostils. 

Kyle ha errat sempre a la cerca d'una identitat de la possessió de la qual mai s'ha 

sentit  segur.  La  falta  d'un  vincle  entre  ell  mateix  i  la  seva  imatge  és  subratllada 

freqüentment en la pel·lícula, en mostrar-lo reflectit a miralls tèrbols als que la seva 

mirada mai es dirigeix. 203 
200 De fet, en Kierkegaard es poden distingir diferents caracteritzacions de l'esteta. Aquí ens centrem en la que segons el  
filòsof en seria la més pura, la que encarna el Don Giovanni mozartià. 
201 Sören Kierkegaard, "Los estadios eróticos inmediatos", a O lo uno o lo otro. Un fragmento de vida, vol. I, p. 115.
202 Written on the Wind (Escrito en el viento), Douglas Sirk, 1956. 
203 González Requena sosté que, a la base de la manca d'identitat de Kyle, es troba la feblesa del seu pare. A partir  
d'aquí, el Nom del Pare (instància fundadora del subjecte) es trobaria representat només pel cognom Hadley; però en no  
estar encarnat satisfactòriament per cap membre de la família, esdevindria inassolible. Kyle estaria, doncs, separat per  
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Marie-Claude Lambotte diu que els melancòlics,  pel  fet  d'estar mancats  d'una 

imatge pròpia, intenten apropiar-se els brins d'identitat que troben al seu voltant. Kyle 

els ha manllevat a un oncle, a qui ell mateix descriu com un Don Juan que, al llarg de la 

seva vida galant,  "va sobreviure a uns quants duels" fins que va morir a mans d'un 

marit gelós. En voler identificar-se amb aquest oncle, Kyle ha esdevingut un play boy, 

versió moderna del Don Juan kierkegaardià. Com ja prefigurava la cursa desenfrenada 

de l'inici, l'anar d'aventura en aventura ha estat la seva fugida endavant. 

La  precarietat  d'aquesta  imatge  manllevada  l'abocarà  a  la  pèrdua  definitiva, 

després d'un intent inútil  d'elevar-se a l'estadi  ètic.  Efectivament,  Kyle  creu que ha 

trobat la dona diferent, la que podria alliberar-lo de la cadena infinita de conquestes. 

Decideix contraure per primer cop a la vida un compromís, i es casa amb ella. Com hem 

dit més amunt, per a Kierkegaard el compromís és l'essència de l'estadi ètic; cal afegir 

que  el  compromís  per  excel·lència,  segons  el  filòsof,  és  precisament  el  matrimoni. 

Sembla,  doncs,  que  Kyle  ha  deixat  enrere  l'estadi  estètic.  Però  la  seva  (suposada) 

incapacitat per ser pare i els seus dubtes constants sobre la fidelitat de la seva muller 

acaben trencant la il·lusió que s'havia bastit.

93- Written on the Wind 94- Written on the Wind

Aquests  dubtes,  atiats  constantment  per  la  seva  germana,  el  duen  a  un 

enfonsament progressiu en la desesperació i l'alcohol. Al moment culminant d'aquest 

enfonsament, Kyle s'enfronta a un mirall. En no haver pogut assumir les successives 

màscares que havia pretès investir, el que hi troba és el rostre del fracàs. Kyle no pot  

suportar-ho, i llança contra el mirall el contingut del got que duia a la mà. La imatge 

s'enterboleix, es liqua; els brins d'identitat recollits durant anys es tornen a dispersar. 

Amb aquest retorn a la dispersió i el no- res, Don Juan dóna pas al melancòlic que 

encobria. A Kyle, en veure's de nou al punt de partida, ja només li queda un camí: el  

suïcidi. De fet, com és freqüent en aquest tipus de personatges, el suïcidi encobert. 204

una excessiva distància del terme amb el que s'hauria d'identificar. Com acabem d'assenyalar, és també una excessiva 
distància la que s'estableix entre ell i la seva imatge al mirall.
204 Poc després de la seva mirada al mirall, Kyle pretén matar Mitch, el seu amic d'infantesa, de qui està gelós. La seva 
germana intervé i fa que es desviï el tret, que ateny Kyle. Kyle mor, doncs, per la seva pròpia arma i per la seva pròpia  
mà. En declarar davant del jutge, la seva germana diu que ella i Mitch havien tingut por que la usés contra ell mateix.
Un altre esteta sirkià és el protagonista de Summer Storm, pel·lícula de 1944 basada en una novel·la de Chekhov. A més, 
Fedor Mikhailovich Petroff (interpretat per George Sanders) s'enfronta al mirall d'una manera semblant a com ho farà 
Kyle, només que més contundent: ja que llança contra el mirall el violí que estava tocant.
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4.3.3- Entre l'instant i l'eternitat (1)

Com  hem  reiterat,  per  a  l'esteta  kierkegaardià  el  temps  es  volatilitza  en  la 

successió  d'instants  inconnexos.  L'evanescència  del  plaer  el  manté  en una perpètua 

insatisfacció, de la que tracta de fugir a través de la repetició del mateix. Repetició que 

el lliga al que per a Kierkegaard és una falsa forma d'eternitat,  la de l'infinit dolent 

hegelià. 

Aquesta tensa posició entre l'instant i un simulacre d'eternitat es veu clarament 

reflectida en un personatge que, segons el nostre parer, és la millor personificació de 

l'esteta que Hollywood va produir en aquells anys. Es tracta de Stefan Brand, de Letter  

from an Unknown Woman205, interpretat per Louis Jourdan.

Per començar, Stefan és músic: és a dir, es dedica a l'art de l'efímer. A més, és un 

inconstant que viu només l'instant del plaer i oblida sistemàticament les dones que ha 

posseït. Només començar la pel·lícula sabem que està citat a un duel (presumiblement 

per una dona); però aviat descobrim que no hi pensa acudir, ja que ordena al seu criat 

preparar-ho  tot  per  a  un  llarg  viatge.  Per  la  situació,  i  per  la  lleugeresa  amb  què 

l'afronta, sembla ben proper al Don Juan de Mozart. 

Aquella nit llegeix una llarga carta que li ha adreçat una dona que, naturalment, 

no recorda. És Lisa (Joan Fontaine), que l'ha estimat sempre, que ha tingut un fill seu, i  

que just abans de morir vol fer-li saber el que han significat per a ella els pocs moments 

que van passar junts. A través de les paraules de Lisa, Stefan veu desfilar la seva vida:  

una successió d'aventures i d'oblits. En ser incapaç de reconèixer-la cada cop que la 

retrobava, per a ell fins i tot la mateixa dona era sempre un nou objecte de seducció.

Malgrat tot, en Stefan hi ha l'anhel de trobar un final al seu deambular. Però no es 

tracta d'un impuls cap a la vida ètica, cap al compromís (com succeïa, encara que de 

manera  deficient,  en  Kyle  Hadley),  sinó  d'una  fugida  cap  a  una  altra  falsa  forma 

d'eternitat. 

L'últim cop que Lisa i Stefan es troben (casualment, a l'òpera), ella accedeix a 

visitar-lo a casa seva amb l'esperança que acabi recordant-la. Han passat anys des de 

l'única nit que van passar junts. Ella s'ha casat, i en visitar-lo es juga el seu matrimoni,  

la vida honorable i tranquil·la que havia aconseguit per a ella i per al seu fill. Ell ha 

abandonat la seva carrera, i ja només busca plaers ocasionals. 

Quan Lisa a la sala, un objecte crida la seva atenció: un bust que reposa sobre una 

tauleta, just sota un mirall. En adonar-se'n, Stefan li diu que es tracta de la seva deessa 

desconeguda: la que sempre havia esperat trobar però no ha trobat mai. 

205 Letter  from an  Unknown  Woman  (Carta  de  una  desconocida),  Max  Ophüls,  1948.  Ophüls  pot  considerar-se 
manierista: González Requena, a Clásico, manierista, postclásico,  l'inclou entre aquells directors procedents d'Europa 
que, per la seva posició excèntrica respecte al sistema de producció hollywoodià, pertanyen de fet a aquesta orientació.

103



Seria  temptador  pensar  que  aquesta  "deessa  desconeguda"  no  és  altra  que  la 

mateixa  Lisa,  l'autora  de  la  carta,  que  el  mateix  títol  de  la  pel·lícula  qualifica  de 

"desconeguda".  Aleshores caldria concloure que Stefan va trobar efectivament el que 

buscava, però no va saber adonar-se'n i va passar de llarg. Però això seria malentendre 

la naturalesa de l'esteta: la dona, com hem dit, per a ell no existeix. L'ideal representat 

pel bust mai podria esdevenir de carn i os: ha de ser una obra d'artifici, i ha de ser de 

pedra. Només així pot encarnar el seu anhel d'immortalitat.

Per a Kierkegaard, una altra falsa concepció de l'eternitat és la que l'assimila a la 

immortalitat: la sostracció a la temporalitat com a negació de la història, de la pròpia 

història.  La mateixa que realitza Stefan a través del seu oblit  sistemàtic i de la seva 

renúncia a tot projecte, que el porten a ignorar el passat i el futur.

Stefan es relaciona dues vegades amb el mirall. De la primera només en sabem el 

que  ell  mateix  explica  a  Lisa  en  la  seva  última trobada:  que  una  nit,  tornant  d'un 

concert, es va mirar (precisament al mirall al peu del qual es troba l'estàtua) i de sobte 

es va adonar que ja no era jove. Podríem pensar que en aquell moment va assumir la 

temporalitat; però les seves pròpies paraules ho desmenteixen, en afegir que a partir 

d'aleshores va optar per buscar coses "més divertides" que fer, en lloc de persistir en la 

seva  carrera  musical.  Així  doncs,  el  que  per  a  un  altre  podria  haver  suposat  la 

reveladora "experiència del mirall trencat", per a ell va ser només l'ocasió de reafirmar-

se en la seva inconstància i la seva superficialitat. Stefan, davant del mirall i de la seva 

deessa desconeguda, va optar per seguir sent un Don Juan.

Poc després  d'haver  referit  aquell  moment  a  Lisa,  Stefan es  mira altre  cop al 

mirall. És una mirada breu, només per comprovar que el seu aspecte està a l'alçada del  

paper de seductor que es disposa a assumir: és a dir, per verificar la màscara. Però és  

també una mirada fosca, en la que la desesperació que Kierkegaard atribueix a l'esteta 

s'imposa per sobre de la seva frivolitat. Stefan és ja un esteta crepuscular. La màscara li 

comença a fallar; ja va perdent l'alegria i la immediatesa de Don Juan.

Serà la lectura de la carta la que precipitarà el seu salt a l'estadi ètic: a l'acceptació 

de  la  temporalitat  i  del  compromís.  Finalment,  Stefan és  capaç  de recordar  aquella 

dona i aquella part de la seva història. Així ho indica la sèrie de breus flashbacks que, 

partint d'un primer pla del seu rostre pensatiu, mostren diferents moments que havia 

viscut amb Lisa. Stefan ja pot posar un rostre a aquella desconeguda de la carta, i unir  

els instants abans dispersos i oblidats. 

L'últim  dels  flashbacks  és  un  primer  pla  de  Lisa,  amb  mirada  expectant.  En 

retornar a Stefan, per fosa encadenada, per uns instants els dos rostres es mesclen. 

Stefan assumeix, doncs, aquell amor que abans no havia reconegut. A més, gràcies al 

seu criat aconsegueix recuperar el nom de l'autora de la carta, a qui la mort no va deixar 
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temps per a signar. Així Lisa deixa de ser un nombre per passar a singularitzar-se, és 

arrencada definitivament a la cadena interminable de les repeticions.

A partir d'aquí, Stefan accepta per primer cop a la vida un compromís: es disposa 

a complir amb la paraula donada, a fer acte de presència al duel. 

Però la seva assumpció del temps i del compromís no deixen de ser peculiars.  

Stefan, que primer buscava una deessa de pedra, ha acabat trobant el seu objecte únic 

en  una  morta,  en  un  fantasma.  La  seva  unió  o  fusió  amb  ella  (figurada  en  la 

sobreimpressió a què ens hem referit) no pot realitzar-se en el temps, a diferència del 

que succeeix a l'estadi ètic tal i com l'entén Kierkegaard. Aquest, com hem dit, hauria 

de  culminar  en  el  matrimoni;  en  canvi,  al  que  aspira  Stefan  és  a  assolir  una  unió 

perenne amb Lisa, una unió més enllà del temps. Per això accepta el duel, on espera 

trobar  ell  mateix  la  mort.  Així,  en  voler  superar  la  seva  dispersió  en  la  successió 

d'instants, potser l'únic que aconsegueix és caure en el miratge d'una falsa eternitat.

95- Letter from an Unknown Woman 96- Letter from an Unknown Woman

4.3.4- Els homes- Narcís (3): el dandi i d'altres homes fatals

Aquest tipus de personatges es desenvolupa també de preferència al manierisme. 

Però ja ha fet acte de presència en narracions més pròpiament clàssiques, encarnant un 

paper que podríem anomenar el de "l'home fatal".

Es tracta, com és de preveure, d'una figura pròpia del cinema negre, encara que 

també es pot trobar en alguns melodrames que li són propers. Tot i no ser una figura 

tan central com la seva homònima femenina, no deixa de presentar-se amb una certa 

freqüència; rarament, però, en posició de protagonista. És aquell personatge malvat la 

perversió del qual es manifesta en un refinament sospitós, que Hollywood relaciona 

subreptíciament amb la seva homosexualitat o amb el seu origen estranger.

Ja en trobem un exemple a la que es considera la primera pel·lícula del cinema 

negre: The Maltese Falcon.206 Es tracta de Joel Cairo (Peter Lorre), un dels membres de 

la banda que busca una estatueta en forma de falcó, suposadament repleta de pedres 

precioses. Abans que Cairo aparegui  en pantalla,  el detectiu Sam Spade (Humphrey 

206 The Maltese Falcon (El halcón maltés), John Huston, 1941.
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Bogart) rep la seva targeta de visita. L'olora, i mira interrogatiu la seva secretària que es 

limita a pronunciar: "Orchid". 

D'acord amb els codis implícits de Hollywood, una targeta perfumada és suficient 

per convertir en sospitós un personatge masculí. Quan Cairo és admès a l'oficina de 

Spade, podem observar a més que vesteix d'una forma excessivament acurada, que les 

seves  maneres  són  excessivament  suaus.  Com  l'estudiada  sensualitat  de  les  dones 

fatals, la suavitat de Cairo adverteix d'una amenaça latent. 

Aquesta  amenaça  aviat  esdevé manifesta.  A  poc  d'iniciar-se  l'entrevista,  sense 

perdre el capteniment, Cairo apunta sobtadament Spade amb una pistola. Aleshores el 

detectiu el redueix amb un contraatac molt més masculí, a mans nues. Mentre Cairo 

resta  sense  sentit,  Spade  escorcolla  les  seves  pertinences.  Entre  elles  es  troba  una 

considerable quantitat de passaports, tots ells amb noms i nacionalitats diferents. 

Cairo és, doncs, l'home de les màscares: tant pel seu aspecte com per la multitud 

de senyes d'identitat, que potser n'oculta l'absència total, el no-res que el constitueix.207 

Amb  la  preocupació  per  l'aparença  pròpia  del  dandi  i  l'aire  indiferent  que  aquest 

sempre afecta, en tornar en si i mirar-se al mirall Cairo no sembla amoïnar-se massa 

pels efectes del cop que ha rebut al rostre, sinó que es limita a lamentar-se: "Oh! Look 

what you did to my shirt!".

97- The Maltese Falcon 98- The Private Affairs of Bel Ami

En aquest personatge s'observen ja molts dels trets característics del dandi. Però 

el dandi hollywoodià es troba sobretot a algunes de les pel·lícules d'un director que pot 

ser considerat manierista, tot i que la major part de la seva carrera es va desenvolupar 

en  plena  època  del  classicisme.  Ens  referim a  Albert  Lewin,  autor  que  per  la  seva 

artificiositat instaura una distància entre la pel·lícula i l'espectador.208 

A The Private Affairs of Bel Ami209 (adaptació de la novel·la Bel-Ami, de Guy de 

Maupassant) George Sanders interpreta Georges Duroy, un soldat que en tornar de la 

guerra es fa el propòsit d'ascendir socialment tot emprant l'únic recurs de què disposa: 

el seu èxit amb les dones. És, doncs, una versió masculina de la gold digger; tant a la 
207 Com el falcó que busca Cairo, ja que s'acaba revelant que aquest tampoc conté les joies que tothom suposava. En 
certa manera, també encobreix el no-res. 
208 Recordem que, segons González Requena, aquesta distància és un dels trets definitoris del manierisme.
209 The Private Affairs of Bel Ami (La vida privada de Bel Ami), Albert Lewin, 1947.
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novel·la com a la pel·lícula és titllat de brètol, de truà.210 Però Lewin i Sanders el doten 

de  trets  propis  del  dandi:  l'aire  desencantat,  l'afectació  d'indiferència,  la  ironia  i 

brillantor  de  les  seves  rèpliques...  Sobretot,  la  clara  consciència  de  la  seva  manca 

d'identitat,  que el porta a acceptar canvis de nom a voluntat dels altres (de Georges 

Duroy a "Bel  Ami" per complaure les dones,  de "Bel Ami" a Georges de Cantel per 

satisfer el seu futur sogre amant dels títols nobiliaris), a identificar-se amb un titella211, i 

a guanyar fama i diners signant articles que no ha escrit ell. 

Bel Ami es mira per primer cop quan es disposa a assistir a una recepció que ha 

d'obrir-li la primera porta per al seu ascens. Ha llogat, amb diners prestats, un vestit 

per a l'ocasió. Entra a la casa, puja les escales: en arribar a un replà es troba davant 

d'un gran mirall. Primer sembla sorprès, gairebé com si no es reconegués; aleshores, 

com si es presentés a un desconegut, saluda cerimoniosament el seu reflex. 

La  primera  reacció  d'estranyesa  de  Georges  no  ha  d'enganyar-nos.  A  l'altre 

extrem de Narcís, que no es reconeixia en la seva imatge, el dandi només es reconeix 

quan es veu al mirall: hi reconeix l'aparença acuradament creada i posada en escena. 

Per una banda és cert que la seva imatge sempre li és estanya, donada l'absència d'una 

instància  que li  garanteixi  la  seva identitat.  Però per altra  banda,  el  dandi  sap que 

aquesta imatge que veu, la seva màscara, és la seva única entitat. 

De fet, com afirma Françoise Coblence, el dandi ni tan sols existeix mentre no es  

mira.212 Així doncs, quan Georges es veu i se saluda comença la seva existència com a 

dandi.213 El seu jo, criatura del mirall, acaba de néixer i se li està presentant. Es tracta 

d'una pura i  buida representació,  en tant que no representa res fora d'ella mateixa; 

s'exhaureix en una salutació, gest propi de la representació social o fins i tot teatral.

És coneguda la frase de Baudelaire: "Le Dandy doit aspirer à être sublime sans  

interruption, il doit vivre et dormir devant un miroir".214 I Wilde escrigué, a Salomé: 

"One should  look only at mirrors.  For mirrors show us nothing but  masks".215 La 

imperiosa  necessitat  de  miralls  en  la  vida  del  dandi  fa  que  aquests  instruments  li 

resultin fins i tot insuficients, i que per suplir-ne la manca que sempre persisteix acabi 

convertint tot el seu entorn en un mirall. Així ho indica Georges Peylet, en el seu article 

210 La pel·lícula adverteix, en un rètol inicial: "This is the story of a scoundrel...".
211 Un dels motius de la pel·lícula és, precisament, un titella que Georges adquireix al principi, i que du sempre a la  
butxaca.  Un caricaturista el dibuixa amb l'aspecte d'aquest ninot, i ell conserva sempre el dibuix.  I l'últim pla de la  
pel·lícula (just després de la mort de Georges) mostra un teatret de Guignol tancat, amb el personatge pintat a la paret.
212 Françoise Coblence, op. cit., p. 140.
213 Un moment semblant té lloc en una pel·lícula molt anterior: Beau Brummell (El árbitro de la elegancia), realitzada 
per Harry Beaumont el 1924. En ella, i com a reacció a un desengany amorós, el paradigma dels dandis (interpretat per  
John Barrymore) protagonitza una llarga escena al  mirall,  en la qual el  veiem passar del dolor de la pèrdua (de la  
melancolia, per tant) al seu naixement com a "Beau". 
214 C. Baudelaire, Mon coeur mis à nu, Oeuvres complètes, vol. II, p. 678. Precisament Baudelaire escriu aquesta frase 
com  a  conclusió  d'un  fragment  on  irònicament  s'ha  instat  a  pregar  Déu que  l'il·lumini  sobre  el  sentit  de  la  seva  
existència. Confirma així  el vincle establert per Legendre (Déu- Mirall) en posar el segon com a substitut del primer.
215 Oscar Wilde, Salomé, a The Picture of Dorian Gray and Other Writings, p. 290.
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dedicat al "culte del jo" tal com es manifesta en la literatura de finals del segle XIX. Els 

personatges que hi considera són de fet dandis, i per tant les seves paraules ens poden 

il·lustrar sobre aquesta figura:

La fonction d'un miroir qui fabrique en surface le moi solipsiste qu'on désire posséder,  

nous la retrouvons partout: dans les décors où vivent les personnages "fin de siècle", à 

travers la femme ou les compagnons dont ils s'entourent, à travers la culture, l'art qu'ils  

aiment.  Tout  leur renvoie le reflet  truqué à l'avance du moi qu'ils  désirent  recréer  ex 

nihilo, ou de celui qu'ils expérimentent à l'aide des artifices qui ont remplacé la nature et 

la vie dans le moi spéculaire "fin de siècle".216

Comencem pel primer element citat per Peylet: el decorat. La paraula remet, en 

primer  lloc,  a  l'àmbit  de  la  representació  teatral:  precisament,  un  dels  trets  més 

característics del dandi és la seva teatralitat. Però, tot i complaure's en mostrar-se als 

llocs  públics  (la  representació  així  ho reclama),  on aquest  personatge pot lliurar-se 

millor al joc de màscares en què consisteix la seva existència és al lloc que ell mateix ha 

disposat per a aquest fi fins a l'últim detall: a casa seva, una casa- teatre. O una casa-  

museu, saturada d'obres d'art destinades a fer de marc i alhora de reflex de l'obra més 

preuada de la col·lecció: la seva pròpia persona.

Un museu té com a funció la conservació i l'exhibició de les creacions artístiques.  

A partir de la consciència de la seva precarietat, el dandi també pretén conservar-se. A 

partir d'un rebuig aferrissat de l'exterior, que sent com una amenaça, converteix la seva 

mansió en un joc de nines russes, amb refugis dins de refugis. En això va encara més 

lluny que el gàngster, ja que per a ell el perill de destrucció és més difús i omnipresent.

Aquest aspecte es fa palès en la presentació d'un personatge que es pot considerar 

alhora un dandi i un home fatal. Es tracta de Waldo Lydecker, el malvat de Laura217, un 

refinat periodista i escriptor interpretat per Clifton Webb. 

Abans que Waldo sigui mostrat, una panoràmica descriu la sala de la seva luxosa 

mansió, on espera el detectiu que l'ha vingut a interrogar. Objectes d'art de tota mena 

hi  són  disposats  en  vitrines,  exactament  com  a  un  museu.  La  càmera  singularitza 

alguns  elements  d'aquest  entorn:  especialment,  un  rellotge  de  pèndol  i  una  paret 

coberta de màscares. Dos signes del dandisme del propietari de la casa: l'un, indicador 

de la seva problemàtica relació amb el temps, que tractarem a l'apartat següent; l'altre, 

dotat d'un significat que, després del que s'ha dit a les darreres pàgines, resulta evident.

Situat en el decorat  construït  per ell  mateix  i  precedit  per aquests dos signes, 

Waldo apareix per primer cop en pantalla en un reducte molt més íntim: a la cambra de 

bany. I encara més: dins de la banyera, on es troba còmodament instal·lat. Protegit de 

216 Georges Peylet, "Le moi spéculaire dans la littérature "fin de siècle"", a Figures nº 4, Miroirs et reflets, p. 103- 104.
217 Laura (Laura), Otto Preminger, 1944.
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l'exterior  per  un  triple  joc  de  continent-  contingut  (casa-  bany-  banyera),  com  els 

objectes  de  la  sala  estan  protegits  per  les  parets  i  les  vitrines,  Waldo  es  troba 

completament reclòs als seus refugis concèntrics i artificials.

Aquest personatge respon completament a la descripció de Peylet, ja que a més 

d'haver-se  construït  meticulosament  un  decorat  que  reflecteix  la  seva  imatge  i  el 

protegeix de l'exterior, ha escollit una dona a la que ha pretès convertir també en el seu 

mirall: Laura (Gene Tierney). La presència del policia a la sala de Waldo respon al fet 

que suposadament  aquesta acaba de ser assassinada.  Primer molest  per la intrusió, 

Waldo es mostrarà aviat ben disposat a convertir-la en una ocasió per exhibir-se.

Ja que,  tant com la  seva conservació,  al  dandi  li  és  essencial  l'exhibició de  si  

mateix. Amb aquest fi, com les dones fatals, recorre sovint a l'efecte d'emmarcament 

que li brinden els llindars:

... le dandy est aussi homme du limen, homme en suspens, il lui suffit de passer la porte 

ou plutôt, sans même la franchir, de rester sur le seuil, de s'y détacher, encadré par le 

chambranle, éclairé de chaque côté par des flambeaux: il produit ainsi son plein effet.218

Hem vist més amunt com s'estableix, alhora, una afinitat i una oposició entre la 

porta i el mirall. Oposició, en tant que la porta suggereix moviment, pas de l'interior a 

l'exterior (o a la inversa), cosa que no permet el mirall;  afinitat, en tant que els dos 

uneixen alhora que separen, i que la porta admet també una aturada al llindar. És a 

aquest  darrer  ús  de  la  porta  al  que  recorre  amb  més  insistència  el  dandi.  Així  ho 

assenyala Susan Felleman, en el seu llibre dedicat a Albert Lewin219, en tractar del film 

on l'autor proposa una figuració del dandi extreta d'una significativa obra literària: The 

Picture of Dorian Gray.220 

Dorian  (Hurd Hatfield)  viu  en  una  mansió  repleta  de  quadres  (entre  els  que 

ocupa un lloc  destacat  el  retrat  que dóna títol  a la  història);  hi  abunden també les 

escultures i els miralls.  És una sufocant casa- museu. Al principi de l'escena en què 

acabarà enfrontant-se al seu reflex, el veiem detenir-se al marc d'una porta. En primer 

pla, al límit dret del quadre, s'insinua la presència del retrat; al fons i a l'esquerra, es 

veu  clarament  un  mirall.  Com  veurem  aviat,  Dorian  es  troba  en  un  moment  de 

suspensió, de dubte. Però la posada en escena dota la seva pausa a l'entrada de la sala 

d'una innegable teatralitat. 

També  Waldo  Lydecker  té  tendència  a  aparèixer  teatralment,  emmarcat  per 

portes i arcades. Aquest "home del limen" que és el dandi s'atura sovint als llindars, o al 

llindar per excel·lència que és el mirall. En aquest aspecte s'apropa a la dona fatal; però 

218 Françoise Coblence, op. cit., p. 72.
219 Susan Felleman, Boticelli in Hollywood. The Films of Albert Lewin, p. 50.
220 The Picture of Dorian Gray (El retrato de Dorian Gray), Albert Lewin, 1945.
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en el seu cas, aquest tret no remet tant a la seva marginalitat com a la teatralitat en què 

s'esgota la  seva existència.  D'altra  banda,  el  no-res  que el  constitueix  no pot trobar 

millor lloc on manifestar-se que un lloc provisional i inhabitable, en certa manera un 

no- lloc. A més, és d'assenyalar que l'aturada de Dorian s'ha produït, no entre un mirall 

i una porta o una finestra, com ocorria en el cas d'algunes dones- Narcís, sinó entre un 

mirall i un altre objecte que reprodueix la seva pròpia imatge: el retrat. 

Si les portes són emprades pel dandi com a marc per a la seva exhibició i com a 

signe de la seva manca de permanència, les finestres, pel que tenen d'obertura cap a 

l'exterior,  són negades per ell  amb tanta o més força que per les  dones fatals  i  les 

heroïnes  malèfiques.  A  Jezebel  havíem destacat  una imatge que expressava aquesta 

negació de manera exemplar. A Laura retrobem un plantejament gairebé idèntic. Quan 

Waldo, poc després de sortir de la banyera, comença a compondre la seva màscara al 

mirall, aquest no mostra a l'espectador el reflex del personatge, sinó que emmarca el 

d'una finestra. També aquí, doncs, la possible obertura a l'alteritat ha estat absorbida 

pel mirall, reproductor de l'idèntic. L'alteritat no existeix per a Waldo; ja que, com diu 

Peylet, el dandi converteix tot altre en un mirall que el reprodueix a ell mateix.

99- The Picture of Dorian Gray 100- Laura

4.3.5- El mirall i la màscara

Com han mostrat els casos de Kyle Hadley i Stefan Brand, en mirar-se al mirall 

els estetes es troben amb el no-res que amagava la ficció que havien construït. Per a 

aquests  personatges  el  mirall  serveix,  doncs,  no  per  confegir  la  màscara  sinó  per 

anunciar-ne o certificar-ne la dissolució; per enfrontar-los amb la desesperació que rau 

al  fons de la vida estètica,  segons Kierkegaard.  Per al  dandi,  en canvi,  és el  lloc on 

fabricar o comprovar l'aparença, que en el seu cas no oculta cap fons. 

Com acabem de veure, Waldo Lydecker confegeix efectivament la seva màscara al 

mirall. Ho fa poc després de sortir de la banyera, davant del policia que l'ha vingut a 

interrogar sobre la mort de Laura. Ja hem esmentat la necessitat que experimenta el 

dandi de mostrar-se davant d'un públic. Françoise Coblence refereix que el primer dels 

110



dandis, George Brummell, feia la seva toilette en presència del propi regent.221 El fet que 

Waldo hagi admès un testimoni al reducte íntim on es troba, i que li permeti d'observar 

l'elaboració de la seva màscara, posa de manifest aquesta necessitat d'exhibició. És més, 

l'exhibició en el seu cas esdevé literal: Waldo surt nu de la banyera, davant dels ulls del 

seu visitant, i li demana que li allargui el barnús. Va fins i tot més lluny que Phyllis  

Dietrichson, la dona fatal de Double Idemnity, que es mostrava a l'agent d'assegurances 

que acabava d'arribar coberta amb una tovallola. 

101- Laura 102- Laura

Hem vist  que Phyllis  capturava  la  mirada  de  Neff  a  través  del  mirall.  Waldo 

també tractarà d'atraure la mirada del policia al món capciós dels reflexos, tot dient-li 

mentre  es  nua la  corbata:  "If  you know anything about  faces,  look  at  mine.  How 

singularly innocent I look this morning! Have you ever seen such candid eyes?".  Els 

nusos, com  exposen  Detienne  i  Vernant,  són  (com  la  cabellera  femenina)  llaços  i 

trampes.222 Fer-se el nus de la corbata és doncs l'equivalent, en les figures masculines, 

de raspallar-se o retocar-se la cabellera; activitats que ja hem assenyalat com les més 

freqüents i significatives en les figures femenines que empren el mirall com un parany. 

Waldo, autèntic home- aranya que trama els fils de les vides dels altres, també vol parar 

una trampa al policia.223 En molts aspectes recorda la spider woman, la dona fatal.

No  és  casual,  doncs,  que  la  figura  del  dandi  es  trobés  ja  prefigurada  en 

personatges com Joel Cairo, ja que el dandi és el correlat masculí de les dones fatals del 

cinema negre, com el gàngster ho era de les heroïnes malèfiques. 

Totes  les  figures  tractades  anteriorment,  tant  femenines  com  masculines, 

recorrien  a  l'autocontemplació  en  la  seva  cerca  d'independència.  Però  el  dandi  en 

gaudeix ja d'entrada; aquest orfe de Déu, mancat de tota referència, disposa de fet de la 

llibertat  més absoluta.  Malgrat tot,  Schiffer emfasitza: "on ne se lassera point de le  

répéter: ce qui fait le Dandy, c'est l'indépendance".224 En certa manera, doncs, també 

l'ha de construir. 

221 El regent d'Anglaterra, que regnà després com a Jordi IV, va ser durant anys el protector i en certa manera el deixeble  
de Brummell. 
222 M. Detienne i J.-P. Vernant, Les ruses de l'intelligence, p. 45- 52 i 265- 292.
223 Amb menys èxit que Phyllis, ja que al llarg de tota l'escena el seu oponent es nega a mirar al mirall.
224 Daniel Salvatore Schiffer, op. cit., p. 190.
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Però en aquest sentit va més lluny que els seus antecessors. Donat que Déu ha 

mort, ell encarna el subjecte-rei en la seva manifestació més extrema: la del subjecte 

auto-creat,  autoengendrat.  Coblence  arriba  a  comparar-lo  amb  Frankenstein,  que 

pretén usurpar el lloc del Creador i fabrica una criatura que no és, de fet, més que un 

doble d'ell mateix.225 Abans hem dit que, davant del mirall, el dandi confecciona la seva 

màscara; aquesta és, precisament, la seva forma d'autoengendrament. 

Així doncs, el dandi esdevé un usurpador del lloc de Déu, en tant que aquest havia 

estat reconegut com a creador i com a fonament de tota imatge. Lewin, en qui la cura 

dels  detalls  no  deixa  gaire  marge  a  l'atzar,  ho  mostra  clarament.  En  una  fosa 

encadenada, sobreimprimeix la imatge d'un mirall al cos de Bel Ami. Proposa, doncs, la 

seva transformació en el que abans havia estat Déu, el Mirall.  Com hem vist, el més 

propi de la representació fílmica de la melancolia és la sobreimpressió d'una imatge al 

reflex. En canvi, el que veiem ara és com del cos de Bel Ami va emergint poc a poc la  

imatge del mirall mateix. Com si se'ns mostrés quina és la seva pretensió: esdevenir el 

fundador de la seva pròpia imatge. Més encara, com si se'ns revelessin les entranyes 

mateixes del personatge: el no-res, el lloc buit de la representació.

103- The Private Affairs of Bel Ami 104- The Private Affairs of Bel Ami 105- The Private Affairs of Bel Ami

4.3.6- Entre l'instant i l'eternitat (2)

L'esteta fracassava pel fet de situar-se en una posició insostenible respecte a la 

temporalitat. Més ho és encara la del dandi, personatge escindit per una tensió radical 

entre l'instant i l'eternitat. Com exposa Françoise Coblence, el dandi desafia la creença 

en la durada en consagrar-se a l'efímer: a la posa instantània, a la moda. Aquestes són 

les formes privilegiades del seu mostrar-se, és a dir, del seu ésser mateix.226 Però, al 

mateix temps, voldria fer un monument de l'efímer. Per fugaç que sigui la seva posa, el 

dandi voldria posar per a l'eternitat. I, com a l'esteta, aquesta escissió entre l'etern i el 

fugisser l'aboca inevitablement al fracàs.

Per  tal  de  mostrar-ho,  partirem  del  Dorian  Gray  de  Lewin.  Considerarem  la 

relació del personatge amb la temporalitat, tot centrant-nos primer en dues escenes que 

225 F. Coblence, op. cit., p. 148.
226 Françoise Coblence, op. cit., p. 89.
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creiem que plasmen clarament  la  tensió  que la  caracteritza.  Per  acabar,  la  veurem 

manifestar-se en la seva mirada al mirall.

De la  primera  de les  dues escenes  esmentades  interessa sobretot  una imatge, 

precisament una sobreimpressió. Se situa en el moment que Sir Henry (l'inductor de 

Dorian al dandisme, encarnat al film per George Sanders) està exhortant Dorian a viure 

plenament la vida, a gaudir de l'instant, ja que la joventut no dura. El seu discurs va 

acompanyat de certes accions que l'il·lustren, i que alhora indiquen el seu efecte sobre 

Dorian.  Després  d'haver  observat  la  presència  d'una  papallona  a  les  cortines  del 

finestral,  Sir  Henry  intenta  capturar-la  amb  el  seu  barret  de  copa.  Un  cop  ho 

aconsegueix, la diposita en un platet amb cloroform. La papallona, encara agitant les 

ales,  se sobreimprimeix a un primer pla de Dorian mentre la veu en  off pronuncia: 

"And Dorian stood there as if he were under a spell". 

La papallona (associada des del  barroc a la iconografia  de les vanitats i  de la 

melancolia,  i  convertida  després  en  emblema  del  dandi227)  es  fon  amb el  rostre  de 

Dorian en el moment que aquest fa seves les paraules de Sir Henry. En aquest precís 

instant, Dorian esdevé conscient per primer cop de la seva bellesa i del que aquesta té 

d'efímer. Però aleshores, a través d'una altra fosa encadenada, se'ns transporta a un 

moment lleugerament posterior: la papallona ja ha estat travessada amb una agulla i 

clavada a un paper, i reposa al peu d'una estatueta. Com en una metamorfosi, la imatge 

de  l'efímer  (la  papallona  morint)  es  transforma  en  la  del  permanent  (la  papallona 

dissecada i l'escultura). L'instant fugisser ha quedat fixat, en certa manera eternitzat.

106- The Picture of Dorian Gray 107- The Picture of Dorian Gray

La superposició dels  dos últims plans comporta a  més la  superposició  de  dos 

temps. Ja que, mentre que el temps diegètic avança a través de la fosa encadenada, el 

temps viscut de Dorian (que segueix "under a spell") queda aturat al moment de la 

revelació. Així ho indica la sobreimpressió, en mostrar simultàniament imatges que, de 

fet, són successives. Així doncs, tant per la seva temporalitat com pel fet de mesclar el 

fugaç i el permanent, aquestes imatges són la perfecta figuració del desig que Dorian 

acaba de concebre: efectuar la (impossible) unió de l'instant i la perennitat. 

227 De fet, d'un cert tipus de dandis: dels que es van allunyar de l'estudiada austeritat de Brummell. El mateix Brummell  
va escriure un poema satíric titulat "The Butterfly's funeral".
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La segona escena a la que ens referíem és propera a la primera; de fet, n'és una 

conseqüència directa. És aquella en què Dorian veu per primer cop el retrat. Narrada 

mitjançant el recurs al pla/ contraplà, el que mostra és el naixement fulminant d'un 

amor: el de Dorian per la seva imatge.228 Un amor equiparable al que concep Narcís 

només veure's a les aigües de la font. Només que, d'acord amb la naturalesa del dandi, 

aquí el mirall aquàtic (el més natural dels miralls) ha estat substituït per una pintura,  

un artifici. Artifici que, a diferència del reflex, pot gaudir d'una permanència que superi 

la del model. La consciència d'aquest fet colpeix Dorian tant o més que la bellesa del 

seu doble, i el du a formular el desig d'intercanviar amb ell la seva sort.

Aquest vot, detonant de tot l'argument, ens porta a l'escena en què Dorian es mira 

al mirall. El jove ha seguit el consell de Sir Henry, gaudir l'instant sense cap reserva. 

Sota  la  seva  influència,  abandona  cruelment  una  cantant  de  la  que  havia  cregut 

enamorar-se. Poc després d'assabentar-se del suïcidi de la noia, es dirigeix a l'estança 

on està exposat el retrat. Abans d'entrar-hi, s'immobilitza un moment al llindar. 

Com  ja  hem  indicat  més  amunt,  aquesta  aturada  de  Dorian  respon  a  una 

vacil·lació:  el  jove es pregunta si  el  seu vot  es  pot haver complert,  però alhora tem 

comprovar-ho. Finalment, mira el retrat i hi descobreix un inquietant canvi d'expressió, 

com  si  reflectís  la  maldat  del  seu  acte.  Aleshores  es  dirigeix  al  mirall  i  s'hi  mira 

fixament. En comprovar que al seu rostre no s'ha produït cap alteració, entén que el seu 

desig s'ha realitzat. La seva immobilitat davant del mirall, la fixesa de la seva mirada, 

semblen indicar precisament que està convertint aquell instant en etern.

108- The Picture of Dorian Gray 109- The Picture of Dorian Gray

A  partir  d'aleshores,  tant  la  seva  corrupció  moral  com  el  pas  del  temps 

s'inscriuran  sobre  el  rostre  pintat;  mentre  que  el  seu  propi  rostre  esdevindrà  una 

màscara que li conferirà per sempre un aspecte jove i innocent. 

Però aquesta sostracció al temps se li acaba revelant un malefici, del que no es  

podrà alliberar més que destruint el quadre: destrucció que provocarà la seva pròpia 

mort. Aleshores, mentre les marques de l'envelliment i la corrupció retornen al seu cos 

sense vida, el retrat recupera la seva forma original. 

228 Sobre la relació d'aquest recurs cinematogràfic amb el naixement de la passió amorosa, vegi's  Pla/ contraplà i  La 
mirada en el temps, de Núria Bou.
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Així  doncs,  al  final  Dorian  fracassa,  ja  que  només  el  seu  retrat  assoleix  la 

perennitat. Aquest sembla ser el destí de tots els dandis cinematogràfics229: el fracàs en 

una empresa perduda des  de  l'inici,  la  impossibilitat  d'eludir  el  discórrer  temporal. 

Només en un cas se'ns presenta algun dubte: en el de Waldo Lydecker, de Laura.

Com ja hem indicat, la seva íntima relació amb la temporalitat és subratllada per 

la  seva  associació  amb  un  rellotge.  Per  tal  de  centrar-nos  en  aquest  aspecte,  cal 

reprendre la seva història. Sobretot, la de la seva relació amb Laura, l'heroïna que dóna 

nom a la pel·lícula. 

Waldo la va conèixer quan ella era una jove ambiciosa que aspirava a triomfar en 

el món de la publicitat. Aviat va concebre el projecte de formar-la, de modelar-la, fins 

aconseguir que fos el perfecte complement de si mateix230; és a dir, de la màscara que 

ell mateix s'havia modelat. Com deia Peylet, en va voler fer el seu propi reflex. 

Una prova d'aquesta relació que Waldo havia establert amb Laura és el fet que li  

regalés un dels dos rellotges bessons que formaven part de la seva col·lecció, mentre 

l'altre  (com hem esmentat  més amunt)  seguia  decorant  la  seva sala.  Entre Waldo i 

Laura  posseïen,  doncs,  les  dues  meitats  d'una  unitat  que  Waldo  concebia  com 

indissociable. I precisament, l'objecte que els unia, que els feia complementaris, era un 

instrument de control del temps.

En alguns estudis sobre la pel·lícula, s'ha assimilat Waldo a Pigmalió.231 Però de 

fet, el seu desig envers Laura és el contrari del que el mític escultor va sentir en veure 

acabada la seva obra. Mentre que Pigmalió va voler donar vida a Galatea, Waldo vol 

aturar la vida de Laura: fixar-la, cosificar-la, conservar-la immutable com els objectes 

d'art que omplen la seva mansió. Igual com, a través del seu vincle amb el rellotge (i 

també del seu vincle amb Laura, com veurem), pretén aturar el temps. 

Quan Waldo  veu que Laura  pren vida,  que ja  no  s'adapta  dòcilment  als  seus 

designis, decideix matar-la. En saber que ha fallat el primer intent, no triga a planejar-

ne un segon.232 Poc abans de dur-lo a terme, enregistra una al·locució per a la ràdio. El 

tema que hi tracta és l'amor: l'amor etern, més enllà de la mort. A través de les seves 

paraules adquireix sentit la seva decisió de matar Laura. De fet, Laura morta serviria 

molt millor els seus propòsits: ja no podria contrariar-lo, i a més li facilitaria l'accés a la 

immortalitat.  Pel lligam que els uneix a la ment de tots, accedirien junts al cel dels 

"grans amants de la història" que ha citat al seu discurs. 

229 I també el dels literaris, i fins i tot dels reals. "Beau" Brummell va morir, confinat a Calais per deutes, en un estat de  
degradació física i mental que recorda en certa manera el de Dorian, al final de la pel·lícula.
230 El mateix Waldo diu, en referir al detectiu la història de la seva relació amb Laura: " She became as well-known as  
Waldo Lydecker's walking stick and his white carnation". L'assimila, doncs, als seus altres complements.
231 Vegi's, per exemple, el d'Antonio Santamarina o el d'Odile Bächler, citats a la bibliografia. 
232 La primera ocasió, Waldo creu disparar sobre Laura; però de fet qui mor és una amiga de la jove, a qui ella ha cedit 
l'apartament mentre passa uns dies al camp. Laura reapareix més tard, donant lloc a un gir argumental molt comentat.
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Així doncs, com Stefan Brand, Waldo aspira a trobar repòs en una falsa eternitat. 

Però,  a diferència  de Brand, ell  no es conforma amb l'assumpció íntima d'un amor 

immortal. Donada la necessitat que el dandi experimenta de tenir un públic, vol que 

sigui la posteritat la que li asseguri la immortalitat. 

Però els seus plans es torcen; quan és a punt de matar Laura, la policia irromp a 

la casa i és ell qui acaba trobant la mort. Gairebé al mateix temps, una bala ateny el 

rellotge que li havia estat estretament associat tant per l'argument com per les imatges. 

Precisament poc abans d'aquest final que comentem, en entrar Waldo a l'apartament 

de Laura amb la intenció de matar-la, un pla els havia reunit. 

De fet, la mort de Waldo és substituïda en pantalla per la destrucció del rellotge.  

Com si se'ns volgués privar de la visió de la caiguda del personatge, de la seva màscara.  

O com si, arribada l'hora de la veritat, se'ns estigués mostrant (com a les vanitats) la  

veritat última: la inutilitat de tot intent de controlar el temps.

110- Laura 111- Laura

Però potser, encara que no de la manera prevista, Waldo aconsegueix la forma de 

perennitat que desitjava: quedar en la memòria dels altres, del seu públic, com un dels 

grans amants de la història. De l'instant mateix de la mort en fa en certa manera un 

instant etern,  en exclamar:  "Goodbye,  Laura.  Goodbye,  my love!".  Waldo manté la 

màscara fins al final. 

Potser a això es deu el seu èxit: al fet d'haver estat sempre conscient, fins a l'últim 

moment, que tot és un joc de màscares. Waldo, amb la seva lucidesa, sap que viu en un 

món d'aparences, i no aspira a res més.

4.4- El cercle del Mateix: conclusions

Al capítol anterior vèiem com el cercle de la mirada closa es fonamentava en una 

lògica dual, que alhora reposava en la negació del Mirall com a tercer mediador entre el 

subjecte i la seva imatge. 

En aquestes darreres pàgines hem resseguit les prolongacions del mite de Narcís, 

i  en  aquest  recorregut  hem  vist  també  dibuixar-se  un  cercle.  La  vanitat  suposa 
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l'existència  d'un vincle  excessiu entre  el  subjecte i  la  seva imatge especular.  Aquest 

vincle desapareix en l'experiència del mirall trencat, per donar pas a la pèrdua total de 

la  imatge  pròpia  en  què  consisteix  la  melancolia.  Però  del  no-res  en  què  es  troba 

immersa la figura anterior, n'emergeixen l'esteta i el dandi. Aquests, en no ser res més 

que  la  seva  aparença,  estableixen  amb  el  mirall  una  relació  que  arriba  a  ser  de 

dependència;  en  el  cas  del  dandi,  com hem vist,  fins  i  tot  d'identificació.  El  dandi 

retorna, doncs, a una relació excessiva amb la seva imatge. Amb aquesta darrera figura 

es tanca i es reforça el cercle de la mirada closa. Com Narcís, el dandi torna a no veure 

ni estimar res més que el seu reflex.

Malgrat  tot,  hem pogut  notar  certes  diferències  entre  l'estadi  inicial  i  el  final 

d'aquest recorregut. Narcís caigué en el parany del mirall per ignorància; en canvi, el 

dandi té una lúcida consciència que el que veu no és més que l'aparença que ell mateix 

s'ha  construït.  Mentre  que  el  primer  acabava  identificant-se  totalment  amb  el  seu 

reflex, el segon manté una distància respecte al seu que el converteix en espectador de 

si mateix. Per tant, més que de cercle, potser caldria parlar d'espiral. Encara que, pel fet 

de mantenir-se vinculades a la mirada closa, totes les figures considerades en aquest 

últim capítol segueixen estant lligades al cercle del Mateix. Totes elles desconeixen o 

rebutgen qualsevol  tipus d'alteritat,  fet  que les  lliga  a una relació  dual  amb la  seva 

imatge especular.

També  hem  pogut  comprovar  que  la  relació  que  havíem  establert  al  capítol 

anterior entre la mirada closa i la vivència de la temporalitat segueix sent essencial en 

aquestes  figures.  Les  dones-  Narcís  aspiraven  a  aturar  el  temps  o  a  negar-ne  els 

aspectes contradictoris. Les representacions de la vanitat (tant les pictòriques com les 

cinematogràfiques) posen de relleu la ignorància en què es mantenen els personatges 

davant  certs  advertiments  que  l'espectador,  en  canvi,  pot  percebre.  Els  efectes  del 

temps,  que  els  vanitosos  neguen,  irrompen  bruscament  en  l'experiència  del  mirall 

trencat;  experiència  que  desemboca  en  la  melancolia,  on  es  fonen  les  dimensions 

temporals en un "etern present". Per acabar, hem vist com l'esteta i el dandi s'instal·len 

en una posició insostenible entre l'efímer i l'etern. 

Hem tractat també de mostrar alguns dels recursos amb què el cinema clàssic 

transmet  a  l'espectador  aquestes  variades  i  sovint  complexes  relacions  temporals. 

Creiem poder afirmar que, tot i comptar amb els elements iconogràfics que li ha llegat 

la pintura, el cinema ha elaborat formes de discurs pròpies (com hem vist sobretot en el 

cas de la sobreimpressió), que contribueixen a enriquir la tradició de la que procedeix. 

Aquest art, que a diferència de la pintura no només es desplega en l'espai sinó també en 

el  temps,  reformula  a  partir  dels  recursos  de  què  disposa  les  anteriors  formes  de 

representació.
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Pel que fa a les qüestions tractades en aquest capítol, aquest fet no té una mera 

significació  formal.  Ja  que,  com  hem  anant  assenyalant,  el  que  està  en  joc  en  les 

derivacions del mite de Narcís (des de la vanitat fins a la figura del dandi) és l'estatut 

mateix de la representació. Estatut estretament vinculat, des de l'antiguitat, a la figura 

de Narcís.

Filòstrat  i  Cal·lístrat,  en  les  seves  respectives  ekphrasis,  descriuen 

representacions de Narcís  (respectivament,  una pintura i  una escultura)  que,  per la 

seva  versemblança,  porten  l'espectador  a  caure  en  una  il·lusió  semblant  a  la  que 

experimenta el jove en prendre per real el seu reflex.233 En les seves descripcions no es 

llegeix cap condemna de la naturalesa fictícia o enganyosa de l'art; ans al contrari, el 

que expressen les  seves paraules  és la  més viva admiració.  Segles més tard,  Alberti 

proposa Narcís com a inventor de la pintura, ja que aquesta consisteix també en voler  

abraçar "amb art" un reflex.234 És evident que, en aquest autor (un dels primers, si no el 

primer,  en  posar  les  bases  de  la  representació  pictòrica),  no  hi  ha  ni  ombra  de 

condemna de l'art en tant que productor d'il·lusions.

Però,  com hem vist  a les  pàgines precedents,  el  barroc farà un gir  respecte a 

aquestes valoracions positives de l'art com a representació.  Aquest darrer terme, en 

aquesta  nova època,  es  relaciona sobretot  amb les  nocions d'artifici  i  d'engany.  Les 

bases de la representació pictòrica havien estat posades al Renaixement, pels artistes i 

els teòrics de l'art (entre ells Alberti). En el moment que la representació passa a veure's 

com a pura representació, se la sotmet a un qüestionament que ateny els seus propis 

fonaments.  Qüestionament  que  afecta,  com  a  conseqüència,  el  lloc  que  s'assigna  a 

l'espectador. 235

I  això  és  el  que  hem  vist  que  efectuen  tant  la  pintura  com  el  cinema,  en  el  

tractament dels temes de la vanitat i la melancolia. En el cas del cinema, es recorre a 

moviments  de  càmera  que  posen  en  evidència  la  falsedat  de  l'espai  fílmic,  a  la 

superposició d'imatges que anul·la la perspectiva i comporta una pèrdua de substància i 

una  explicitació  dels  mecanismes  que  produeixen  la  imatge  cinematogràfica.  El 

manierisme  de  Hollywood,  com  abans  la  pintura  manierista  i  barroca,  posa  en 

evidència els fonaments mateixos de la representació. No és d'estranyar que sigui en 

aquest context que sorgeixi la figura del dandi, l'essència del qual s'esgota en un pur 

representar.

233 En un moment de la seva descripció, Filòstrat diu efectivament: "La pintura, haciendo honor a la verdad, hace que 
algo de rocío resbale de las flores en las que se posa una abeja, no sé si engañada por la pintura o si está pintada allí para  
engañarnos a nosotros" (Imagines, p. 203). 
234 "Quid est enim aliud pingere quam arte superficiem illam fontis amplecti?" (Alberti, De pictura, llibre II, 26).
235 Michel  Foucault  posa  de  relleu  aquest  aspecte  en el  seu  conegut  estudi  sobre  Las Meninas,  de  Velázquez  (M. 
Foucault,  Les mots et les choses,  p. 19- 31). González Requena, al seu llibre sobre Douglas Sirk, parteix precisament 
d'aquestes pàgines per tal de centrar el seu estudi del qüestionament de la representació que efectua aquest director.
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CONCLUSIONS GENERALS

Una vegada completat  el  recorregut,  tractarem de resumir  i  precisar  els  trets 

definitoris del mirall de Narcís, tal com se'ns han anat revelant al llarg de la recerca. 

En primer lloc, en l'àmbit de Narcís el Mirall mateix és ignorat, fet que comporta 

la pèrdua de la separació necessària entre el subjecte i la seva imatge.236 Hem pogut 

observar en diverses ocasions com les imatges cinematogràfiques ens ho indicaven, a 

través de les mirades i els moviments dels personatges. Alguns d'ells (com la reina de 

Snow White), feien visible aquesta anul·lació de la distància en acabar estrenyent el 

mirall contra el seu cos. Semblaven dir el mateix que va dir Narcís en reconèixer-se en 

el seu reflex: "Aquest noi sóc jo...". 

Aquesta  expressió  ens  introdueix  al  segon tret  rellevant  del  mirall  de  Narcís, 

conseqüència de l'anterior: el fet que és un mirall que només reflecteix el Mateix. En 

desaparèixer la separació entre aquell que es mira i el seu reflex, desapareix també tota 

alteritat, tota diferència entre ells. Com diu André Green, en aquest tipus de mirall no 

es  pot  concebre  l'Altre  més  que  sota  el  model  de  l'U.237 Aquest  fet  és  el  que  hem 

identificat amb el principi d'identitat, principi al que creiem que responen les imatges 

considerades en aquest treball.

Aquest principi aboca el subjecte al solipsisme, sobretot en anar acompanyat de 

l'exclusió de tot tercer, de tot altre. Com hem reiterat a les pàgines anteriors, en virtut 

d'aquesta  exclusió  el  subjecte  es  veu abocat  a una relació  dual  amb la  seva imatge 

especular. Aquesta relació, en estar privada d'un punt de suport, no pot fer més que 

girar sobre si mateixa: entra en una oscil·lació, en un perpetu recorregut circular. 

Així doncs, l'afany d'unitat porta a la dualitat, i aquesta al cercle: forma que hem 

vist  repetir-se  a  diferents  nivells:  primer,  en  el  mateix  circuit  de  la  mirada  closa; 

després, en el que formen les diferents figures estudiades a l'últim capítol.

D'altra banda, l'oscil·lació entre l'U i el Mateix (entre el subjecte i el seu reflex) fa 

que  la  posició  d'algunes  figures  femenines  de  Hollywood  sigui  profundament 

ambivalent. En mirar-se al mirall,  aquestes feminitats (sobretot les dones fatals i les 

heroïnes malèfiques) pretenen deixar de ser un simple objecte de la mirada masculina 

per esdevenir subjecte, per exercir la mirada activament. Però el resultat que obtenen 

és comparable al que exposa Patricia Salzman- Mitchell, referint-se a Narcís:

He wishes to be a penetrative and active viewer, but he is also stuck in his auto- eroticism 

and 'self- penetration', which can only lead him to death and transformation. In the end, 

236 Tot i que en alguns casos (com el del mateix Narcís,  i  també en certa manera el del dandi)  es comenci per no 
reconèixer-se en el reflex, la identificació excessiva amb ell és la conseqüència definitiva de la negació del mirall.
237 André Green, citat per A. Tagliapietra, op. cit., p. 73. 
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Narcissus the viewer becomes a visual object in his metamorphosis onto a narcissus, yet  

something of his gaze is preserved in the very shape of the flower that keeps on 'looking  

down' in a fantasy of erotic contemplation.238

Així doncs, també pel que fa a les posicions d'objecte o de subjecte (del desig i de 

la mirada) el mirall  de Narcís indueix a una alternança,  a un intercanvi circular.  El 

mirall fa de punt d'inflexió entre aquestes dues posicions, entre l'activitat i la passivitat. 

Però  l'ambivalència  que  propicia  el  mirall  de  Narcís  no  afecta  només  aquest 

aspecte, ni es limita a les figures femenines. Comença ja en la figura del propi Narcís, 

que pretén mantenir-se en la seva condició d'efebus, en la seva posició imprecisa entre 

el masculí i el femení. Posició en la que es mantenen també certes heroïnes del cinema 

clàssic,  i  certs  personatges  masculins.  De  fet,  per  l'ambigüitat  que  totes  elles 

comparteixen, les figures masculines i les femenines acaben apropant-se. Com hem vist 

a l'últim capítol,  el gàngster té molt en comú amb l'heroïna malèfica; mentre que el 

dandi s'aproxima, en molts aspectes, a la dona fatal. 

La qüestió de l'ambigüitat ens remet a la figura del caçador negre, que es manté 

també a  la  frontera  entre  els  dos  sexes  alhora  que se  situa  físicament  en un espai 

indecís: els llocs consagrats a la cacera, limítrofes entre la ciutat i el salvatge. La mirada 

al  mirall  del  Mateix,  com  hem  vist,  va  sempre  associada  a  una  tendència  a  la 

marginalitat o la liminaritat. Moltes de les figures cinematogràfiques considerades a les 

pàgines anteriors (malgrat la seva tendència a la clausura en el cercle) han mostrat la 

seva afinitat pels llocs fronterers o transitoris, començant pel mateix mirall. 

Aquesta peculiar posició en relació a l'espai va acompanyada d'una suspensió del 

temps i de l'acció. No és d'estranyar que aquest mirall que comporta un etern retorn del 

Mateix produeixi distorsions temporals en el relat fílmic. Com hem vist, aquestes poden 

anar més enllà d'una pausa; poden consistir també en un desfasament entre el temps 

del personatge i el de l'espectador. En les representacions de la vanitat, és l'espectador 

el  que  s'avança  en  el  reconeixement  de  la  veritat;  en  les  de  la  melancolia,  és  el  

personatge qui  hi  accedeix  primer.  En aquestes  darreres  es  pot  produir  també una 

superposició de les tres dimensions temporals, a través del recurs a la sobreimpressió; 

d'aquesta manera, el cinema suggereix l'estancament del melancòlic en l'etern present. 

Finalment, en el cas de la figura del dandi, diversos recursos expressen el seu desig de 

fixació de l'instant.

Però  el  desig  que  més  sovint  s'expressa  davant  del  mirall  de  Narcís  és  el  de 

permanència, de sostraure's als efectes del temps; desig que, com hem vist, va unit al  

d'autonomia,  de  completesa.  La  insistència  amb  què  aquest  aspecte  s'ha  posat  de 

238 Salzman- Mitchell, A Web of Fantasies. Gaze, Image and Gender in Ovid's Metamorphoses, p. 59.
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manifest en tots els capítols d'aquest treball ens exigeix d'aturar-nos-hi un moment i 

intentar extreure'n algunes conseqüències.

Centrem-nos, en primer lloc,  en la mateixa figura de Narcís. Ovidi el presenta 

com un jove arrogant, que mai ha desitjat ningú. Sembla, doncs, que sempre ha estat  

segur  de  la  seva  autosuficiència.  Només  sent  que  està  a  punt  de  perdre-la  quan 

s'enamora d'algú que no pot atènyer. Però cal observar atentament les paraules que 

pronuncia,  immediatament després d'adonar-se que aquell jove que desitja és el seu 

propi  reflex:  "El  que  desitjo  és  en  mi  mateix,  i  la  necessitat  neix  de  la  meva  

abundància. Tant de bo pogués separar-me del meu cos!".239 

Aquestes  paraules  contenen una estranya contradicció,  ja  que manifesten una 

carència alhora que l'atribueixen a un excés de plenitud. Narcís vol separar-se de si 

mateix per poder abraçar-se, per poder experimentar el plaer de la re- unió. Com hem 

apuntat  més  amunt,  la  seva  imatge  li  és  massa  propera.  Narcís  no  ha  passat  per 

l'experiència de la divisió.

Aquesta experiència és la que viu tot ésser humà en tant que ésser sexuat,  en 

descobrir la seva condició. Efectivament, la diferenciació sexual instaura tant en l'home 

com en la dona una falta, una incompletesa. És el que expressa el discurs que Plató, en 

El Banquet, posa en boca d'Aristòfanes. Segons aquest discurs, els primers homes eren 

ben diferents dels actuals:  eren uns éssers complets, sense cap mancança. Uns eren 

mascles, uns altres femelles, i n'hi havia encara uns altres que aplegaven els dos sexes: 

els  andrògins.  Plató  s'hi  atura,  i  en  fa  una  descripció:  "la  forma de  cada individu  

d'aquest  tipus era rodona en la  seva totalitat,  amb l'esquena rodona i  els  costats  

semblants a un cercle".240 

De nou, doncs, el cercle es relaciona amb la plenitud. Aquesta es manifestava, en 

els  andrògins,  en  una  gran "força  i  vigoria"  i  en  un  "orgull  enorme".241 Armats 

d'aquestes qualitats, van gosar desafiar els déus. Zeus, temorós del que pogués passar, 

va decidir partir-los per la meitat. A causa d'aquesta divisió, van esdevenir més febles. 

A més, ansiosos per retrobar la unitat perduda, sentien tal deler els uns pels altres que 

morien  de  fam  i  d'apatia.  Aleshores  Zeus  se'n  compadí,  i  va  fer  les  modificacions 

necessàries als seus cossos per tal que fos possible l'acoblament.

Així,  segons el relat  de Plató,  s'inaugurà la diferenciació sexual; i,  amb ella,  el 

desig de recuperar la plenitud, encara que només fos de manera discontínua i fugaç. Per 

l'origen que se'ls atribueix,  l'amor i  el desig queden definits en aquest relat  com un 

impuls a reunir-se amb el que abans formà part d'un mateix. No suposen, doncs, un 

autèntic moviment cap a l'altre. Són, a més, l'expressió d'una enyorança; d'un anhel de 
239 Ovidi, op. cit., p. 115- 116.
240 Plató, El Banquet. Fedre, p. 69.
241 Ibíd., p. 70.

121



retorn als orígens, d'un afany de negació del temps. Ja que, com afirma Jean Libis, és 

en  tant  que  ésser  sexuat  que  l'home  està  lligat  a  les  determinacions  espacials  i  

temporals. 242

L'androgin constitueix, doncs, la màxima aspiració d'aquests éssers mancats però 

incapaços de dirigir-se realment cap a l'altre. I és aquesta mateixa aspiració la que mou 

Narcís a desitjar separar-se d'ell mateix per tal de reunir-se amb la seva altra meitat i 

retrobar la completesa que sent que acaba de perdre. Ja que Narcís és, des del principi, 

un ésser dividit que ignora la seva divisió. D'una banda, perquè la seva ambigüitat el  

situa, en certa manera, més enllà de la diferenciació sexual. I,  d'altra banda, perquè 

desconeix el poder separador del Mirall.243

Hi ha una obra que reflecteix  de manera exemplar aquest  anhel de Narcís  de 

retrobar la completesa perduda. És el quadre de Caravaggio de 1600, on el jove s'inclina 

sobre la seva imatge i, per la posició dels seus braços, forma amb ella un cercle gairebé 

perfecte. Aquí Narcís  sembla efectivament haver trobat la  seva altra  meitat;  sembla 

anticipar l'androgin que aspira a reconstruir.

112- Caravaggio, Narcís, 1600 113- Salvador Dalí, Les metamorfosis de Narcís, 1937

La relació entre el mite de Narcís i el de l'androgin esdevé més explícita a l'obra 

de Salvador Dalí de 1937, Les metamorfosis de Narcís. Narcís hi apareix duplicat, i no 

només  pel  reflex:  a  la  dreta  de  la  seva  figura,  n'apareix  una  altra  que  en  part  la 

reprodueix i en part la transforma. Ja que, tot conservant l'esquema compositiu,  en 

aquesta segona figura Narcís s'ha convertit en una mà que sosté un ou. 

L'ou és, en diverses tradicions religioses, un símbol còsmic que remet a l'origen 

de la vida.244 En aquests contextos, sovint se'l relaciona amb l'androgin. Fins i tot s'hi 

arriba a identificar, a partir de la noció d'un ou primordial que contindria alhora el 

principi masculí i el femení. Se sap que Dalí es va interessar en l'alquímia, que havia 

heretat  la seva simbologia d'aquestes antigues tradicions.  La metamorfosi  de Narcís 

que  suggereix  Dalí  no  és  altra,  doncs,  que  la  seva  conversió  (o  re-  conversió)  en 
242 J. Libis, Le mythe de l'androgyne, p. 226.
243 Recordem que la seva mare, la nimfa Liríope, consultà l'endeví Tirèsies abans que Narcís nasqués. Aquest li digué  
que el seu fill viuria molts anys "si no s'arribava a conèixer" (Ovidi, op. cit., p. 111). És de suposar, doncs, que abans de  
l'episodi de la font mai s'havia vist a cap superfície reflectant. En termes lacanians, no havia viscut l'"estadi del mirall".
244 Vegi's J. E. Cirlot, Diccionario de símbolos, p. 252. Jean Libis identifica aquestes tradicions amb l'òrfica, l'hermètica i 
la neoplatònica, tot i que suggereix que es pot tractar d'un motiu gairebé universal.
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l'androgin. El pintor modifica i conserva alhora la llegenda d'Ovidi, ja que de l'ou que 

sosté la mà en sorgeix la flor de narcís.

Per tant, el mite de l'androgin seria el rerefons i l'acompliment final de la llegenda 

de  Narcís.  O  potser  caldria  considerar-lo,  més  que  un  mite,  l'arquetip  subjacent  a 

nombrosos mites, entre ells  el  que ens ocupa. Ja que, com afirmen diversos autors, 

encarna l'aspiració de l'ésser humà a trobar un repòs de la seva condició d'ésser sexuat i  

escindit.245 Tornem a Jean Libis:

Que le mythe de l'androgyne, tout à la fois dans sa récurrence et sa diversité, témoigne à 

sa  manière  que l'homme souffre  d'une  irrécusable  déchirure  (...)  c'est  là  ce  qui  nous 

apparaît en effet comme essentiel.246

L'androgin representa, doncs, la força i la completesa perdudes per sempre. Com 

a  ésser  dels  orígens,  es  troba  fora  del  temps.  En  ell  es  produeix  la  impossible 

coincidentia  oppositorum,  l'abolició  de  la  diferència  sexual.  Clos  en  ell  mateix,  es 

replega en la perfecció del cercle. És alhora subjecte i objecte; o, millor dit, en ell es 

transcendeixen  les  dues  posicions.  És  totalment  autosuficient.  És,  en  definitiva,  el 

triomf absolut del Mateix.

Per  tant,  és  en  l'androgin  on  convergeixen  tots  els  desitjos  de  les  figures 

cinematogràfiques que hem tractat en aquestes pàgines. Ja que, com hem vist, el que 

buscaven  aquestes  figures  era  ser  alhora  subjecte  i  objecte  de  la  seva  mirada,  ser 

independents, adquirir poder sobre si mateixes i sobre els altres. També volien defugir 

les condicions habituals de l'espai i del temps. Com el Narcís d'Ovidi o el de Caravaggio, 

volien fer de la seva trobada amb el reflex un retorn als orígens. En mirar-se al mirall, al 

que aspiraven a trobar-hi era la seva altra meitat.247

En alguns casos, aquest desig profund es feia més explícit. Com en Stefan Brand, 

de Letter from an Unknown Woman, quan prop del final el seu rostre es fonia amb el 

de Lisa, donant lloc a un ésser compost que transcendia els dos sexes. O com en Waldo 
245 Vegi's (a més de l'obra citada de Libis)  Mefistófeles y el andrógino, de Mircea Eliade,  Histoires d'amour,  de Julia 
Kristeva, o "L'Hermaphrodite",  de Michel Serres. 
246 J. Libis, op. cit., pp. 221- 222. 
247 La relació entre el mite de Narcís i el de l'androgin es pot establir també, indirectament, a través d'altres mites o  
temes que hi estan connectats. Un d'ells seria el tema de la gemel·laritat, present al mite grec sobretot a través de la 
figura dels Diòscurs. Càstor i Pòl·lux neixen d'un ou, i ja hem esmentat la connexió de l'ou amb l'androgin; a més, en 
moltes tradicions, de l'ou o de l'androgin primordial en sorgeix en primer lloc una parella de bessons. El tema de la 
gemel·laritat  està  vinculat  també  al  del  doble,  per  raons  òbvies.  El  cinema  clàssic  es  fa  ressò  d'aquests  temes  en 
pel·lícules com The Man in the Iron Mask (El hombre de la máscara de hierro, James Whale, 1939),  The Prisoner of  
Zenda (El prisionero de Zenda, John Cromwell, 1937), Stella Maris (Marshall Neilan, 1918), The Dark Mirror (A través 
del espejo, Robert Siodmak, 1946), i la ja citada Lady of the Night, entre d'altres. En totes elles apareixen significatives 
mirades al mirall.
Un altre tema relacionat alhora amb el mite de Narcís i el de l'androgin és el de l'incest. segons la versió del primer que 
proposa Pausànies, Narcís hauria buscat en el seu reflex el record d'una germana bessona morta, per la que hauria sentit  
un amor excessiu.
Si bé el cinema clàssic, com és de suposar, no aborda directament la qüestió de l'incest, sí que suggereix de vegades 
relacions si més no ambigües. Citem, a tall d'exemple, les següents pel·lícules:  A Free Soul  (Un alma libre,  Clarence 
Brown, 1931), Out of the Fog (Anatole Litvak, 1941), Leave Her to Heaven (Que el cielo la juzgue, John M. Stahl, 1945), i 
les  ja  esmentades  Gone with the Wind  i  Mr. Skeffington. En totes  elles  poden trobar-se escenes molt  suggerents, 
relacionades amb la imatge especular.
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Lydecker, de  Laura, que volia superar la limitació que suposa el sexe modelant una 

dona a la seva mesura i convertint-la en el seu complement. Ambdós pretenien assolir, 

cadascun a la seva manera, una reconstrucció de la totalitat.

Hem  vist,  però,  que  aquests  desitjos  estaven  gairebé  sempre  condemnats  al 

fracàs. L'impuls d'aquests personatges cap a reconstituir l'U, la unitat i completesa del 

Mateix, topava amb la seva subjecció a la lògica dual,  instaurada per la seva pròpia 

mirada. En excloure tot Tercer, s'instal·laven en una incerta oscil·lació entre la unitat 

buscada i la dualitat de què partien. 

Per clausurar aquesta qüestió, ens permetem citar uns passatges del suggeridor 

article "Variations hermétiques", de Françoise Bonardel:

Je suis le Deux.

En moi s'abolit la perfection de l'unité.

Je  suis  né  de  la  déchirure  originelle,  et  je  porte  tout  le  drame  de  la  séparation,  de 

l'invivable écartèlement (...)

Pourquoi,  me direz-vous,  ne pas célébrer en moi la dyade bienheureuse,  le tête-à-tête 

ininterrompu, l'androgyne retrouvé dont la force reconquise fait s'inquiéter les dieux et  

trembler  les  hommes?  Oui,  je  suis  aussi  l'aigle  bicéphale,  la  paire  rassurante,  la  

tranquillisante et  parfois  morne symétrie.  Mais  alors,  suis-je le  Un ou le Deux? Fleur 

étrange née de la nostalgie des hommes, rareté fragile et souvent éphémère, suis-je retour 

du Deux à l'Un qui, réintégrant ses lointaines origines y puisse une force redoublée? ou  

dédoublement de l'Unité qui,  par  un surcroît  de  sa  propre puissance produit  cet  être  

monstrueux et divin qui toujours fit rêver les hommes? (...)

Qui, de mes deux moitiés, ou faces, est vraie? Qui est "première" par rapport à l'autre? 

Quel troisième terme salvateur me délivrerait ainsi de la confusion où je me perds?248

D'aquesta  vacil·lació  entre  la  unitat  i  la  dualitat  pot  néixer,  efectivament,  la 

consciència  de  la  necessitat  d'un  "tercer  terme  salvador",  d'un  Altre  mediador  que 

permeti fonamentar la identitat en una relació triangular. Trobar-lo, és trobar la sortida 

del cercle del Mateix.

248 F. Bonardel, "Variations hermétiques", pp. 87 i 89.
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