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Si el escritor es un brujo es porque escribir es un devenir, escribir está atravesado por 

extraños devenires que no son devenires-escritor, sino devenires-ratón, devenires-

insecto, devenires-lobo, etc. (...) El escritor es un brujo, puesto que vive el animal 

como la única población ante la cual es responsable por derecho.  

Gilles Deleuze i Félix Guattari, Mil Mesetas. 
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Introducció 

Clarice Lispector començà a publicar als anys quaranta amb la novel·la Perto do 

coração selvagem (1944). No serà fins a la dècada de 1960, però, que desenvoluparà un 

recurs que, encara que menys explotat, ja era present a les ficcions escrites fins 

aleshores: la depuració, o reducció a la seva mínima expressió, de tot element 

pròpiament narratiu. Així, a l’hora que l’argument es minimitzava, la literatura de 

Lispector ampliava la vessant reflexiva i, diríem, filosòfica. És en aquesta segona època 

quan l’escriptora brasilera s’apropa més a una escriptura desjoïtzada, a una escriptura en 

què l’enunciació es deslliga progressivament de la subjectivitat. Es tracta d’un recurs 

força innovador per a l’època i per a la tradició literària en què se situa Lispector. El 

crític literari António Candido afirma, en aquest aspecte, que 

Ela é provavelmente a origem [a la literatura brasilera] das tendências desestruturantes, que 

dissolvem o enredo na descrição e praticam esta com o gosto pelos contornos fugidios. 

Decorre a perda da visão de conjunto pelo meticuloso acúmulo de pormenores, que um 

crítico atribuiu com argúcia à visão feminina, presa ao miúdo concreto. Daí a produção de 

textos monótonos do tipo “nouveau roman”, de que Clarice foi talvez uma desconhecida 

precursora1. 

En efecte, la dècada de 1960 va ser de gran renovació per a la literatura brasilera. 

Si fins aleshores la tendència havia estat de crear alguna cosa que definís la identitat 

nacional, el projecte modernista que aleshores s’inicià ampliava horitzons i, sobretot, 

obria nous espais sobre què erigir la creació. Un dels punts forts d’aquest nou període 

literari va ser l’atenció al llenguatge, tal com es fa palès en els dos noms més 

representatius de l’època: João Guimarães Rosa (Minas Gerais,1908 – Rio de Janeiro, 

1967) i Clarice Lispector (Tchetchelnyk, 1920 –  Rio de Janeiro, 1977). 

 Encara que els projectes literaris d’aquests dos autors són força divergents, 

l’atenció al llenguatge i a la forma com aquest representa o transforma la realitat n’és 

l’eix compartit. Aquesta atenció al llenguatge, a l’experiència de l’alteritat que el 

llenguatge facilita, és un dels factors que més directament posen en relació les ficcions 

lispectorianes amb el pensament de la segona meitat del segle XX.   

                                                           
1 CANDIDO, Antonio, Os brasileiros e a literatura latino-americana, 
«http://www.novosestudos.com.br/v1/files/uploads/contents/1/20080619_os_brasileiros.pdf» (consulta: 
20.V.2013). 
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L’escriptura depurada de Lispector s’ha volgut aproximar a diverses propostes 

filosòfiques de la segona meitat del segle XX2, principalment a l’existencialisme (Jean-

Paul Sartre i Maurice Merleau-Ponty), al post-estructuralisme (Gilles Deleuze, Félix 

Guattari i Jacques Derrida) i a la crítica feminista (Hélène Cixous). L’escriptora, però, 

no va voler reconèixer-se mai com a persona “culta” i, fins i tot, evitava saber de la 

crítica i afirmava desentendre’s dels debats estètics de l’època. També, a part de les 

possibles influències literàries que hagin pogut tenir un paper rellevant en la formació 

de l’autora, la seva literatura s’ha posat en relació amb d’altres autors d’aquest segle. 

Així, si s’han buscat antecedents de Lispector a James Joyce, Franz Kafka, Virginia 

Woolf, Fernando Pessoa o Katherine Mansfield –de tots aquests, única referència que 

l’escriptora admetia–, la crítica literària també ha trobat punts en comú amb projectes 

com el de Samuel Beckett i la seva destitució del subjecte o Jorge Luís Borges i la seva 

relativitat espacio-temporal, per exemple, a El Aleph3. 

 Totes elles són referències compartides amb Gilles Deleuze. Segurament aquesta 

pugui passar per una causa de la gran afinitat que es troba entre el seu pensament i 

l’escriptora brasilera. Aquesta relació va ser proposada per primera vegada als anys 

vuitanta per Eduardo Prado Coelho4, i des d’aleshores ha hagut una profusió d’estudis 

que aborden comparativament l’obra de Gilles Deleuze i de Clarice Lispector5.  

Sens dubte, són múltiples els aspectes que ressonen entre ambdues obres. Per a 

l’elaboració d’aquest assaig ens hem basat en la tesi doctoral intitulada Clarice 

Lispector: Figuras da Escrita, que constitueix un estudi sistemàtic tant dels motius 

                                                           
2 Per a una major relació de les vinculacions entre Clarice Lispector i els diferents corents filosòfics del 
segle XX vid. Sousa (2012), Carlos Mendes de, Clarice Lispector: Figuras da Escrita, São Paulo: 
Instituto Moreira Salles, i també vid. Ferreira-Pinto Bailey, Cristina, “Clarice Lispector e a crítica” dins 
VV.AA., (2006): Clarice Lispector: Novos Apontes Críticos., Instituto Internacional de Literatura 
Iberoamericana: University of Pittsburg. 
3 Cfr. FREIXAS, Laura (2001): Vidas Literarias: Clarice Lispector, Barcelona: Ediciones Omega. 
4 Cfr. COELHO, Eduardo Prado (1989): A paixão depois de G.H. In: Arêas, V. Waldman, B. (org) Remate 
de males (9), Campinas: UNICAMP, p. 147-152. 
5 En són exemples: GOTLIB, Nádia Battella (2007): Clarice: Una vida que se cuenta. Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo;  
GUIMARÃES, Rodrigo: “A mística oblíqua na escritura de Clarice Lispector” 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero40/mistobli.html (consulta online: 18.6.2013); 
JEFTANOVIC, Andrea (2007): “Perto do coração selvagem de Clarice Lispector: La infancia como 
temporalidad y espacio existencial [1]”. Revista Iberoamericana, Vol. LXXIII, No. 218-219, enero-junio 
2007, pp.253-266;  
KASZTELAN, Nurit: “Clarice Lispector: la búsqueda de lo neutro” http://www.no-
retornable.com.ar/v8/dossier/kasztelan.html (consulta online: 18.6.2013);  
OLIVEIRA, Danielly Passos de (2000): “O devir, o aniquilamento do eu e suas aproximações com a 
literatura: um passeio por Água Viva” a Revista de Letras - N. 22 - Vol. 1/2 - jan/dez. 2000, p. 93;  
SILVA, Gilson Antunes da (2013): Fragmentos desejantes em devir: uma leitura de Perto do coração 
selvagem, de Clarice Lispector, Universidade Federal da Bahia: 
http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8526 (consulta online: 18.6.2013) 
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principals que articulen les ficcions de l’autora brasilera com dels conceptes o girs de 

pensaments que més s’apropen a la proposta de Deleuze i Guattari: de Sousa hi explica 

que si Lispector es pot considerar deleuziana és perquè aconsegueix pensar la 

“immanència pura”6. Afirma aquest autor que “pode-se dizer que é porque faz filosofia 

sem mediações que ela é deleuziana”7. 

Si una de les línies fortes de la proposta dels dos francesos és la recerca d’una 

via de sortida a la subjectivitat, d’un punt de fuga creatiu com a alternativa a 

l’estructuració que tot paràmetre o principi imposa a la percepció de la realitat, 

igualment es podria caracteritzar l’escriptura de Lispector de marginal, és a dir, 

d’escriptura “dels marges”. Tant en la filosofia de Deleuze com en la literatura de 

Lispector, la racionalitat del “Jo” psicoanalític que s’ha anat imposant des de 

començaments del segle XX, es veu fortament minat8. En efecte, l’escriptura de Clarice 

Lispector, que se situa sempre en una zona de frontera, 

implica a exclusão de qualquer tipo de hierarquizações e propõe-se a instauração de um 

espaço de errância: não ser de nenhum lugar ou amplamente existir numa gravitação que é 

de todos os lugares (...). Nesse estar não estando, o seu mergulho é na língua.9 

 És a través de la llengua que s’efectua una transmutació o inversió de les 

coordenades que orienten i dirigeixen la realitat. Tot i així, a diferència del que pugui 

succeir amb la literatura de James Joyce o de João Guimarães Rosa, l’estratègia de 

Clarice Lispector no passa per crear neologismes, ni establir jocs de paraules ni jugar 

amb la polisèmia d’alguns mots. En ella, en canvi, els personatges, els personatges-

narradors, han experimentat una epifania o estan en el procés de viure’n una. A través 

d’aquesta experiència, que defuig qualsevol representació directa, s’estableix un tall en 

el llenguatge, una suspensió en la forma com aquest fa percebre la realitat. Clarice 

Lispector demostra de quina manera el llenguatge, o almenys un cert ús del llenguatge, 

és insuficient per copsar i transmetre l’experiència epifànica.  

Si de la filosofia de Gilles Deleuze s’ha afirmat que és una filosofia de 

l’esdeviment, això és, que no cessa d’anar a la seva recerca10, de la mateixa manera es 

                                                           
6 El concepte d’immanència apareix sempre en el rerefons de les propostes de Gilles Deleuze. Es tracta 
d’un concepte d’origen spinozià que pren diversos noms –variant-ne lleugerament també el significat– en 
el transcurs de l’obra del francès: pla d’immanència, pla de consistencia, Aion o multiplicitat. 
7 SOUSA, Carlos Mendes de (2012): Clarice Lispector: Figuras da Escrita, São Paulo: Instituto Moreira 
Salles, p. 40-41. 
8 Vid. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2010): Capitalismo y Esquizofrenia. El Anti-Edipo, Barcelona: 
Paidós. 
9 Ibídem, p. 33. 
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pot afirmar que la literatura de Clarice Lispector gira al voltant de l’experiència de 

l’epifania. Existeix una relació de gairebé identitat entre l’esdeveniment i l’epifania 

lispectoriana fins i tot en la seva concepció: en tots dos es tracta d’entrar en contacte 

amb sensacions que es troben en l’àmbit pre-subjectiu, per arribar a les quals cal anul·lar 

“nuestro querido Yo”11. 

Que l’escriptura sigui un espai propici per a aquestes operacions és un fet que 

també Deleuze constatà. Per a ell,  

es muy posible que escribir tenga una relación esencial con las líneas de fuga. Escribir es 

trazar líneas de fuga que no son imaginarias, y que uno debe forzosamente seguir porque la 

escritura nos compromete con ellas, en realidad nos embarca12. 

 La literatura de Lispector no és de lectura difícil. No presenta grans 

complicacions retòriques ni innova en excés en sintaxi o en dicció. El mateix Carlos 

Mendes de Sousa recorda que, malgrat que les ficcions d’aquesta autora porten el lector 

a terrenys desconeguts, la innovació no es troba en el pla de la diègesi, sinó en la pròpia 

enunciació13.  

 Des d’una perspectiva deleuziana, el cas de Clarice Lispector, com veurem, 

presenta un interès semblant al que Deleuze manifesta per Kafka. A més, el seu cas és 

doblement interessant perquè, de la mateixa manera que Virginia Woolf, es tracta d’una 

dona que desfigura el rostre dominant, masculinitzant i occidentalitzant, que Deleuze 

identifica com al d’un Home Blanc Europeu de Classe Mitja i Urbanita. Davant 

d’aquest rostre, els personatges i el projecte literari de Clarice Lispector es pot 

caracteritzar de “menor”. A partir de realitats o de posicions marginals, l’escriptora fa 

trontollar les bases sobre què se sustenta la racionalitat dominant: la minoritza. 

 Sobre aquesta “minoritat”14 dels esdevenirs, és interessant una relació que 

Carlos Mendes de Sousa proposa a la seva tesi. A partir de “La Vie des Hommes 

                                                                                                                                                                          
10 Cfr. ZOURABICHVILI, François (2011): Deleuze. Una filosofía del acontecimiento, Buenos Aires: 
Amorrortu. 
11 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire (1997): Diálogos, Valencia: Pre-textos, p. 55. 
12 Ibídem, p. 52. 
13 “É necessário repetir o lugar comum e falar do poder enigmático que perpassa por toda a obra da 
escritora brasileira. Pouco visível no plano da diégese, é no próprio desenrolar da enunciação que se gera 
essa “linha de mistério e fogo” de que fala G.H” SOUSA, Carlos Mendes de (2012): Clarice Lispector: 
Figuras da Escrita, São Paulo: Instituto Moreira Salles, p.204. 
14 “La noción de minoría, con sus referencias musicales, literarias, lingüísticas, pero también jurídicas, 
políticas, es una noción muy compleja. Minoría y mayoría no sólo se oponen de forma cuantitativa. 
Mayoría implica una constante, de expresión o de contenido, como un metro-patrón con relación al cual 
se evalúa. Supongamos que la constante o el patrón sea Hombre-blanco-macho-adulto-urbano-hablando 
una lengua estándar-europeo-heterosexual cualquiera (el Ulises de Joyce o de Ezra Pound). Es evidente 
que el “hombre” tiene la mayoría, incluso si es menos numeroso que los mosquitos, los niños, las 
mujeres, los negros, los campesinos, los homosexuales, etc. Y la tiene porque aparece dos veces, una vez 
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Infâmes”, un text de Michel Foucault en què el filòsof caracteritza les “existències 

menors” en la seva relació amb el poder, de Sousa argumenta que “vides infames” són 

precisament les que duen els personatges de Clarice Lispector. Personatges 

majoritàriament femenins, es troben en una lluita constant que les ha de dur pel camí de 

regir les seves vides segons els paràmetres abans esmentats d’Home-Blanc-Europeu. No 

que lluitin contra aquests paràmetres, sinó que lluiten per ells en detriment de les seves 

tendències “naturals”15. En els moments de xoc, en les epifanies, és quan aquests 

personatges troben el punt de fuga per on crear-se una realitat nova, més adient a la seva 

naturalesa, que, no obstant, sovint abandonen.  

“Punt de fuga” és un terme deleuzià que no denota una fugida per refugiar-se de 

la realitat, sinó que més aviat es tracta d’una estratègia de creació que permet, a través 

d’ella, d’encarar-s’hi16. En aquest sentit, afirma el filòsof que 

(...) huir no significa, ni muchísimo menos, renunciar a la acción, no hay nada más activo 

que una huida. Huir es lo contrario de lo imaginario. Huir es hacer huir, no necesariamente 

a los demás, sino hacer que algo huya, hacer huir un sistema como se agujerea un tubo17. 

D’una manera semblant, doncs, ens explica Carlos Mendes de Sousa que Foucault 

caracteritza el punt culminant de les “vides infames”:  

O ponto mais intenso das vidas, aquele em que se concentra a sua energia, encontra-se 

efetivamente onde estas se confrontam com o poder, se batem com ele, tentam utilizar-lhe 

as forças ou escapar-lhe às armadilhas. Nas palavras breves e estridentes que vão e vêem 

entre o poder e as existências mais inessenciais, é sem dúvida aí que estas encontram o 

único momento que alguma vez lhes foi concedido; é o que lhe dá para atravessarem o 

tempo, o pouco fulgor, o breve clarão que as traz até nós18  

 Aquesta menció a Foucault que de Sousa facilita ens permet de veure amb 

claredat, encara que en aquest assaig no tinguem espai per explorar-ho amb profunditat, 

                                                                                                                                                                          

en la constante, otra en la variable de la que se extrae la constante. La mayoría supone un estado de poder 
y de dominación, y no a la inversa. Supone el metro-patrón, y no a la inversa. (…) Cualquier 
determinación distinta de la constante será, pues, considerada como minoritaria, por naturaleza y 
cualquiera que sea su número, es decir, será considerada como un subsistema o como fuera del sistema” 
DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia: Mil Mesetas, Valencia: Pre-
textos, 1994, p. 107-108. 
15 Una certa lectura de l’obra de Clarice Lispector pot ser entesa des del marc teòric de la crítica feminista 
de la diferència.Aquí, però, ens separarem d’aquesta visió perquè, entenem, reprodueix dualismes i 
essencialismes. Pensem, en canvi, que la crítica de Lispector i la de Deleuze i Guattari intenta superar 
aquesta postura i mirar d’obrir espais de llibertat en el discurs. Cfr. CIXOUS, Hélène (1995): La risa de la 
medusa, Barcelona: Anthropos. 
16 Serà interessant, però, posar en relació tot el constructe filosòfic de Deleuze amb la crítica que Gayatri 
Spivak dirigeix tant a ell com a Michel Foucault a SPIVAK, Gayatri Chakravorty (2011): ¿Puede hablar 
un subalterno?, Buenos Aires: El cuenco de plata. 
17 DELEUZE, Gilles i PARNET, Claire (1997): Diálogos, Valencia: Pre-textos, p. 45. 
18 FOUCAULT, Michel citat per SOUSA, Carlos Mendes de (2012): Clarice Lispector: Figuras da Escrita, 
São Paulo : Instituto Moreira Salles, p. 206-207. 
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de quina manera Deleuze i Guattari relacionen els esdevenirs i la literatura amb la tasca 

micropolítica que, segons ells, tenen. Kafka. Pour une littérature mineure i Mil Mesetas  

són les dues obres en què s’intenta explicar que la literatura, fins i tot quan es tracta 

d’algun autor “que no sortís de la seva cambra”, juga un rol polític important a l’hora de 

crear o minar discurs. I és així perquè ajuda a crear i a explorar nous agencements, a 

buscar noves canalitzacions per al desig19. 

 En aquest sentit, una de les constants en els relats de Clarice Lispector és el fet 

que les seves protagonistes acostumin a ser dones que, d’una manera o d’una altra, es 

troben immerses en processos de dominació. Ja sigui per la seva condició social20, sigui 

per capacitats psíquiques “inusitades”21 o pel simple fet de viure en societats 

patriarcals22, les protagonistes de Lispector acostumen a presentar-se inserides en 

circumstàncies alienants fins que, sovint de la manera més inesperada, alguna cosa 

exterior els fa entrar en contacte amb d’altres formes d’entendre o viure l’existència. 

 Això amb què entren en contacte, l’element que catalitza la seva experiència 

epifànica, és el que Deleuze anomenaria d’Anòmal o d’outsider, un fenomen fronterer 

que fa entrar en crisi una multiplicitat en relacionar-la amb una altra, creant així un nou 

bloc d’esdevenir23. Es tracta de l’element de desterritorialització, del punt de fuga. Com 

veurem a partir de l’anàlisi de dues ficcions lispectorianes (el conte “O búfalo” dins el 

recull Laços de Família i la novel·la A paixão segundo G.H.), un dels trets distintius de 

l’autora és el d’obrir “espais-entre”, en una operació que posa en dubte la capacitat de 

l’escriptura mateixa per transmetre la Vida. Carlos Mendes de Sousa afirma que “as 

fronteiras, que servem os territórios, impõem categorizações, distinções geneológicas ou 

conceptuais. No universo lispectoriano, a heterogeneidade, a descontinuidade e a 

instabilidade conduzem-nos a um espaço do entre”24.  

                                                           
19 Ens trobem, en efecte, dins el marc teòric que inaugurà L’Anti-Edip. 
20 Cfr. El cas de Macabéa a A Hora da Estrela. 
21 Cfr. “A Imitação da Rosa” dins Laços de Família. 
22 Cfr. “O búfalo” dins Laços de Família, o A paixão segundo G.H.. 
23 “El Anómalo está siempre en la frontera, en el límite de una banda o de una multiplicidad; forma parte 
de ella, pero ya está haciéndola pasar por otra multiplicidad, la hace devenir, traza una línea-entre. 
También es el “outsider”: Moby-Dick, o bien la Cosa, la Entidad de Lovecraft, terror” DELEUZE, Gilles; 
PARNET, Claire (1997): Diálogos, Valencia: Pre-textos, p. 52.  
24 SOUSA, Carlos Mendes de (2012): Clarice Lispector: Figuras da Escrita, op.cit., p. 207.  
Des d’aquí, no podem sinó recordar un cert passatge de Mille Plateaux de Gilles Deleuze i Félix Guattari 
en què se’ns diu que: “El lenguaje no es la vida, el lenguaje da órdenes a la vida; la vida no habla, la vida 
escucha y espera. En toda consigna, aunque sea de padre a hijo, hay una pequeña sentencia de muerte –un 
Veredicto–, decía Kafka”  DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia: Mil 
Mesetas, Valencia: Pre-textos, p. 82. 
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Les ficcions de Clarice Lispector sovint presenten aquests espais-entre quan el 

protagonista es confronta amb algun animal. L’impacte que creen a l’enteniment és tal 

que les coordenades de la realitat es veuen momentàniament suspeses, perquè 

sobrepassen la capacitat del llenguatge dels protagonistes per expressar-lo: “A 

indizivilidade (ser o animal do humano ou o humano do animal) conduz ao incessante 

processo de devir em que se assenta a escrita de Lispector”25. Fins a un moment molt 

avançat de la poètica lispectoriana, però, aquesta suspensió significava la fi dels relats –

si no el retorn o la recaiguda a la “normalitat”. No serà fins a l’escrit en prosa poètica 

titulat Água Viva (1973) que Lispector no s’aventura a escriure des d’aquests espais-

entre. Aquesta obra queda, però, fora d’aquest assaig per motius d’espai.  

A partir dels dos relats que aquí tractarem (“O búfalo” dins Laços de Família i A 

paixão segundo G.H.) es pot veure què hi ha de deleuzià a l’obra de Lispector: tots dos 

relats són força il·lustratius tant dels trets generals de l’escriptura lispectoriana com dels 

elements que es poden posar en relació amb Gilles Deleuze. Aquí pretenem, doncs, fer-

ne una anàlisi en clau deleuziana. Assenyalarem quines estratègies de Clarice Lispector 

ressonen amb el pensament de Gilles Deleuze.   

A aquest efecte, l’assaig es troba dividit en tres capítols. En el primer, aportarem 

a mode de guia una relació de les nocions bàsiques del pensament de Gilles Deleuze que 

expliquen la naturalesa i les funcions de l’esdevenir. Per a això, ens remetrem a l’article 

“Literatura y Vida” de l’obra Crítica y Clínica i a la segona part de Capitalismo y 

Esquizofrenia, Mil Mesetas.  

 En el segon, analitzarem la peça “O búfalo” dins el recull de contes Laços de 

Família (1961). A partir d’un exercici de close-reading veurem quines són les 

estratègies literàries més emprades per Clarice Lispector, de tal manera que establirem 

unes bases per tractar l’obra del tercer capítol amb més llibertat. Alhora, aquest capítol 

servirà de familiarització a una escriptora que encara avui és poc coneguda en l’àmbit 

cultural i acadèmic català.  

Serà en el tercer capítol on emprendrem una lectura deleuziana d’una novel·la de 

Clarice Lispector, A paixão segundo G.H. (1964). Aquí reprendrem tant alguns aspectes 

apareguts en l’anterior apartat (com veurem, es tractarà de la insuficiència del 

llenguatge, del caràcter menor de la protagonista, del confrontament amb l’animal,...) 

com les nocions presentades en el primer capítol.  

                                                           
25 SOUSA, Carlos Mendes de (2012): Clarice Lispector: Figuras da Escrita, op.cit., p. 393. 
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1. Preàmbul: l’esdevenir-animal a Gilles Deleuze 

L’esdevenir-animal és un dels diferents esdevenirs que Deleuze proposà i teoritzà 

sobretot en la darrera etapa de la seva producció filosòfica. Es tracta d’un concepte 

complex que toca diferents àmbits del seu pensament, així com també és aplicable a 

multitud de realitats. Per facilitar-ne la comprensió aquí ens remetrem a la breu 

explicació apareguda en un dels articles que formen el volum Crítica y Clínica, publicat 

a França l’any 1993. Aquesta publicació conté diferents escrits de Deleuze que recullen 

les principals preocupacions del pensador, sobretot pel que fa a l’alliberament de la 

Vida. Molts d’ells estan centrats en l’àmbit de la literatura o bé parteixen de motius 

literaris: en efecte, més enllà de Proust et les signes i de Kafka. Pour une littérature 

mineure, a Deleuze li quedà pendent d’articular una obra sobre el caràcter revolucionari 

de la literatura –sobre la màquina nòmada de guerra que pot arribar a ser26. 

 A “Literatura y Vida”, Deleuze fa referència a la funció que compleix 

l’escriptura en el procés d’alliberament i emancipació davant de tot discurs, actitud o 

gest repressiu. Així, trobem que “escribir es un asunto de devenir, siempre inacabado, 

siempre en curso, y que desborda cualquier materia vivible o vivida”27. No es tracta, 

doncs, de donar cap forma a la “materia vivible”, sinó més aviat de trencar amb 

qualsevol formació molar, és a dir, amb qualsevol tentativa d’imposar un model de 

percepció:  

Devenir no es alcanzar una forma (identificación, imitación, Mímesis), sino encontrar la 

zona de vecindad, de indiscenibilidad o de indiferenciación tal que ya no quepa distinguirse 

de una mujer, de un animal o de una molécula: no imprecisos ni generales, sino 

imprevistos, no preexistentes, tanto menos determinado en una forma cuanto que se 

singularizan en una población28 

 Aquest procés d’indiscernibilitat que emprèn l’autèntica literatura (perquè és cert 

que un bon nombre d’obres literàries no fan res més que perpetuar els models molars, 

“el eterno papá y mamá, estructura edípica, [que] se proyecta en lo real o se introyecta 

en lo imaginario”29) és inseparable de la despersonalització de l’escriptura. En efecte, 

Deleuze elabora una crítica a la subjectivitat com a principi rector del món, posant en 

dubte un dels pressupòsits principals del pensament i la cosmovisió occidentals. Aquest 
                                                           
26 Ronald Bogue ha fet un estudi en què, després de reconstruir la noció de “fabulació” a Gilles Deleuze, 
l’aplica a cinc autors de filosofía contemporània. Cfr. BOGUE, Ronald (2010): Deleuzian Fabulation and 
the Scars of History, Edingburgh: Endinburgh University Press. 
27 DELEUZE, Gilles (1996): Crítica y Clínica, Barcelona: Anagrama, p. 11. 
28 Ibídem, p. 12. 
29 Ibídem, p. 13. 
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atac al Jo, que comprèn des d’una proposta de gènesi de la subjectivitat fins a una 

reformulació dels postulats de la lingüística30, és especialment tractat des de la 

literatura, ja que, en l’estela de Blanchot, Deleuze defensa que “la literatura sólo 

empieza cuando nace en nuestro interior una tercera persona que nos desposee del poder 

de decir Yo”31. 

 Si es tracta de minar els discursos i els postulats de tot allò que canalitza i força 

el flux vital o el desig cap a formes estancades, la literatura –així com tot el projecte 

filosòfic de Gilles Deleuze– esdevé una tentativa d’obrir espais de llibertat, sobretot per 

a aquells grups que es troben exclosos d’aquesta formació major, de la qual el Jo forma 

part. És en aquest sentit que s’ha d’entendre l’afirmació segons la qual “la salud como 

literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta”. Es tracta d’un poble 

menor,  

eternamente menor, presa de un devenir-revolucionario. Un pueblo en el que bastardo ya no 

designa un estado familiar, sino el proceso o la deriva de las razas. Soy un animal, un negro 

de raza inferior desde siempre. Es el devenir del escritor. Kafka para Centroeuropa, 

Melville para América del Norte presentan la literatura como la enunciación colectiva de un 

pueblo menor, o de todos los pueblos menores, que sólo encuentran su expresión en y a 

través del escritor32. 

 Recentment, han sorgit diverses veus per denunciar aquesta operació que la 

filosofia post-estructuralista pretén dur a terme. D’entre aquestes, és especialment forta 

la crítica que Gayatri Spivak dirigeix sobretot a Michel Foucault i a Gilles Deleuze. 

Segons ella, 

algunos de los más radicales enfoques críticos nacidos en Occidente hoy en día provienen 

del deseo interesado de conservar al sujeto de Occidente así como está, o conservar a 

Occidente como el único sujeto y tema. La teoría de los “efectos de sujeto” pluralizados 

provoca la ilusión de socavar la soberanía del sujeto, aunque lo que a menudo hace es servir 

de cobertura para la supervivencia de ese mismo sujeto/tema de conocimiento. Aunque la 

historia de Europa como sujeto/tema está narrativizada en la ley, en la economía política y 

en la ideología occidentales, este sujeto/tema oculto pretende no poseer “determinaciones 

geopolíticas”. La muy publicitada crítica de la soberanía del sujeto, por lo tanto, funda, en 

realidad, un sujeto, un único tema. (....) [Deleuze i Foucault] ignoran sistemáticamente la 

                                                           
30 Segons Deleuze i Guattari, tot enunciat és sempre fet en discurs indirecte lliure. Cfr. DELEUZE, GILLES; 
GUATTARI, FÉLIX (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, Valencia: Pre-textos, pp. 81-114. 
31 DELEUZE, Gilles (1996): Crítica y Clínica, op.cit., p. 13. 
32 Ibídem, p. 15. 
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cuestión de la ideología y de la manera en que ellos mismos están inmersos en la historia 

intelectual y económica. 33 

En aquest assaig, però, farem una anàlisi deleuziana de l’obra de Clarice Lispector sense 

atendre les crítiques que s’hi puguin dirigir, ja que necessitarien de tot un altre tipus de 

recerca que no té cabuda aquí.  

Si és possible elaborar aquest tipus de relació, és perquè en el pensament de 

Gilles Deleuze la literatura desenvolupa un paper importantíssim. És a partir de 

l’escriptura, segons ell, que el pensament i les percepcions són violentades, forçant així 

a una suspensió dels prejudicis heretats de la tradició. En aquest sentit, es tracta 

l’escriptor, el vertader escriptor, “como vidente y oyente, meta de la literatura: el paso 

de la vida al lenguaje es lo que constituye las Ideas”34.  

 No és possible, però, dur a terme aquesta operació sense exercir algun tipus de 

força contra la llengua que vehicula els postulats majors. Deleuze i Guattari ho 

expliquen a Mil Mesetas:  

no hay, pues, dos tipos de lenguas, sino dos tratamientos posibles de una misma lengua. 

Unas veces se tratan las variables para extraer de ellas constantes y relaciones constantes; 

otras, para ponerlas en estado de variación continua. (...) “Mayor” y “menor” no cualifican 

dos lenguas, sino dos usos o funciones de la lengua. (...) A menudo, se han señalado dos 

tendencias conjuntas de las llamadas lenguas menores: un empobrecimiento, una 

degradación de las formas, sintácticas o léxicas; pero al mismo tiempo una curiosa 

proliferación de efectos cambiantes, un gusto por la sobrecarga y la paràfrasis35  

Un petit fragment de A paixão segundo G.H. és especialment il·lustrador d’aquest 

tractament menor de la llengua. Serveixi com a exemple, per ara, aquesta citació, que 

deixa veure fins a quin punt existeix una afinitat entre les propostes de Deleuze i 

Guattari i la màquina literària de Clarice Lispector: 

Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei 

que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é 

correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. 

Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo – traduzir o desconhecido para uma 

língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa 

linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordada não seria linguagem.36 

                                                           
33 SPIVAK, Gayatri Chakravorti (2011): ¿Puede hablar un subalterno?, Buenos Aires: El cuenco de plata, 
p. 5-7 
34 DELEUZE, Gilles (1996): Crítica y Clínica, op.cit., p. 17. 
35 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, op.cit., p. 106. 
36 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., Rio de Janeiro: Rocco, p. 19. [text 1] Les 
traduccions dels textos es troben en l’apèndix del treball. A cada text li correspondrà un nombre, 
senyalitzat així: [text 1]. 
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 Això que succeí a G.H., i que el llenguatge no pot transmetre directament, no és 

altra cosa que un esdevenir-animal. Aquest concepte, un dels més famosos de l’obra de 

Gilles Deleuze, fou tractat especialment a partir de les ficcions de Franz Kafka al 

monogràfic sobre aquest autor i a l’altiplà desè de Mil Mesetas.  

Val a dir que no qualsevol animal provocarà per se un esdevenir. Deleuze i 

Guattari proposen una tripartició a l’hora de concebre els animals amb què un ésser 

humà pot entrar en relació. Seguint la lògica del pensament deleuzià, aquesta divisió no 

és rígida ni dogmàtica, ja que l’última cosa que pretén el filòsof és crear estructures 

molars. De fet, un esdevenir sempre es troba inserit en un procés de minorització i no 

pot mai sorgir d’un element inserit en una estructura major: 

¿Por qué hay tantos devenires del hombre, pero no devenir-hombre? En primer lugar, 

porque el hombre es mayoritario por excelencia, mientras que los devenires son 

minoritarios, todo devenir es un devenir-minoritario. Por mayoría nosotros no entendemos 

una cantidad relativa más grande, sino la determinación de un estado o de un patrón con 

relación al cual tanto las cantidades más grandes como las más pequeñas se considerarán 

minoritarias: hombre-blanco, adulto-macho, etc. Mayoría supone un estado de dominación, 

no a la inversa.37 

                                                                                                                                                                          

En aquesta afirmació de Clarice Lispector ressona la divisó de les funcions de la filosofia, la ciència i l’art 
que Deleuze i Guattari proposen a Qué es la filosofía?. Segons ells, la filosofia crea conceptes; la ciència, 
proposicions; i l’art, perceptes: “El arte conserva, y es lo único en el mundo que se conserva. (...) El arte 
no conserva del mismo modo que la industria, que añade una sustancia para conseguir que la cosa dure. 
La cosa se ha vuelto desde el principio independiente de su “modelo”, pero también lo es de los demás 
personajes eventuales, que son a su vez ellos mismos cosas-artistas, personajes de pintura que respiran 
esta atmósfera de pintura. Del mismo modo que también es independiente del espectador o del oyente 
actuales, que no hacen más que sentirla a posteriori, si poseen la fuerza para ello. ¿Y el creador entonces? 
La cosa es independiente del creador, por la auto-posición de lo creado que se conserva en sí. Lo que se 
conserva, la cosa o la obra de arte, es un bloque de sensaciones, es decir un compuesto de perceptos y de 
afectos. (...) Las sensaciones como perceptos no son percepciones que remitirían a un objeto (referencia): 
si a algo se parecen, es por un parecido producido por sus propios medios, y la sonrisa en el lienzo está 
hecha únicamente con colores, trazos, sombra y luz. (...) Y, sin embargo la sensación no es lo mismo que 
el material, por lo menos por derecho. Lo que por derecho se conserva no es el material, que sólo 
constituye la condición de hecho, sino, mientras se cumpla esta condición (mientras el lienzo, el color o la 
piedra no se deshagan en polvo), lo que se conserva en sí es el percepto o el afecto. Aun cuando el 
material sólo durara unos segundos, daría a la sensación el poder de existir y de conservarse en sí en la 
eternidad que coexiste con esta breve duración. Mientras el material dure, la sensación goza de una 
eternidad durante esos mismos instantes. La sensación no se realiza en el material sin que el material se 
traslade por completo a la sensación, al percepto o al afecto. (...) El material particular de los escritores 
son las palabras, y la sintaxis, la sintaxis creada que sube irresistiblemente en su obra y pasa a la 
sensación. Para salir de las sensaciones vividas no basta evidentemente con la memoria, que sólo invoca 
percepciones antiguas, ni con una memoria involuntaria que añade la reminiscencia como factor 
conservante del presente. La memoria interviene muy poco en el arte (incluso y sobre todo en Proust). 
Bien es verdad que toda obra de arte es un monumento, pero el monumento no es en este caso lo que 
conmemora un pasado, sino un bloque de sensaciones presente que sólo a ellas mismas deben su propia 
conservación, y otorgan al acontecimiento un compuesto que lo commemora. El acto del momento no es 
la memoria, sino la fabulación. No se escribe con recuerdos de la infancia, sino por bloques de infancia 
que son devenires-niño del presente” DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, (1993): ¿Qué es la filosofía?, 
Barcelona: Anagrama, pp. 164-202. 
37 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, op.cit., p. 291. 
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Per entrar en un esdevenir, doncs, cal obrir-se a una multiplicitat, operació que 

podrà ser duta a terme sempre que una entitat molar s’enfronti amb un anòmal i se’n 

contamini. Un esdevenir-animal produirà, de la mateixa manera que la literatura de 

Clarice Lispector, un espai-entre a partir de la figura d’un anòmal, el fenòmen de 

frontera que estableix les línies per on passa una multitud. S’entén que l’esdevenir-

animal sigui paradigmàtic a l’obra de Deleuze, car és l’anòmal per excel·lència davant 

de la formació molar home/ésser humà. 

La classifació dels animals que proposa Deleuze no es regeix pel gènere i 

l’espècie, sinó en funció dels agencements i de les relacions en què cada ésser viu es 

trobi inserit. Així, hi ha animals domèstics o edípics, animals de caràcter o atribut i, per 

últim, animals de manada. Els primers estan atrapats per les relacions familiars que 

reforcen el Jo i els segons serveixen per crear arquetipus o models de cataloguització; 

totes dues tipologies serveixen a un pensament “sedentari”, que marca relacions i 

provoca judicis en una lògica binària d’inclusió i exclusió. És el tercer grup és que es 

pot aliar amb algun altre element i iniciar un bloc d’esdevenir. Aquest és el grup que 

pot obrir una multiplicitat. En aquest sentit, veurem, sobretot a partir de la novel·la A 

paixão segundo G.H. que, d’escarabats, mai no n’hi ha només un. 

 

  

 .  
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2. L’esdevenir-búfal  

El conte “O búfalo”, dins Laços de Família (1960), és una mostra força clara tant del 

funcionament de la literatura de Clarice Lispector com de la seva afinitat amb el 

pensament de Deleuze. En efecte, tot el relat no és sinó la successió de diferents 

encontres que una dona té amb els animals d’un zoològic, essent-ne només l’últim un 

veritable esdevenir. Com a la majoria de les seves obres, es tracta d’un fil narratiu 

mínim a partir del qual es despleguen o se suggereixen un conjunt de reflexions que 

col·loquen els relats d’aquesta autora en un espai d’encreuament entre gèneres i 

disciplines. De la mateixa manera que l’estètica de Kafka va suposar un atac a les 

convencions de la seva època (principalment a l’expressionisme), l’escriptura de Clarice 

Lispector suposa un problema per a les classificacions de la crítica literària. Així, el 

lector és contínuament forçat a exercir una posició activa: l’horitzó d’expectatives és 

freqüentment mudat, així com tampoc no és segur quins pressupòsits estilístics o de 

gènere cap dels relats seguirà. 

 La primera proposició del conte, “Mas era primavera”, és ja significativa a 

l’hora de caracteritzar un dels recursos més freqüents de Lispector per introduir o 

advertir sobre algun esquinçament de la realitat. En efecte, es tracta d’una proposició 

coixa, inestable38 des del punt de vista sintàctic, una adversativa que fa referència a 

alguna cosa anterior que, però, no hi apareix. Aquesta estratègia provoca que l’incipit 

del relat es torni, en realitat, un no-inici, una escena que ben poc es diferencia de les 

altres set que conformen el conte.   

 El relat no presenta, doncs, una estructura linear ni convencional: es troba dividit 

en vuit escenes/contemplacions autònomes les unes respecte les altres, encara que totes 

elles facin part del mateix tot. El que aporta continuïtat al relat no és altra cosa que la 

veu narrativa, un narrador extraheterodiegètic que focalitza en l’únic personatge humà 

que hi apareix: una dona de què no sabem el nom. La delimitació entre aquestes dues 

instàncies no és, malgrat tot, clara: la veu del personatge apareix citada en discurs 

indirecte lliure i, al contrari, també els diferents judicis de la veu narrativa, que 

escampats per tot el relat, deixen entreveure l’estat emocional de la protagonista. De fet, 

semblaria que aquesta dona que visita el zoològic s’ha fet dins aquest discurs que manté 

la veu narrativa, en una operació prou deleuziana. Les dues instàncies narratives entren, 

                                                           
38 Vegeu també les referències a la pèrdua d’una tercera cama al començament de la novel·la A paixão 
segundo G.H., tal com s’hi fa referència al següent apartat. 
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per tant, en un procés d’hibridació característic de l’escriptura de Clarice Lispector, en 

què les fronteres són sempre difuses.  

 Les vuit escenes (els lleons, les girafes, l’hipopòtam, els micos, la muntanya 

russa, els camells, els quatis i, per últim, el búfal) que conformen el relat dibuixen el 

recorregut efectuat per aquesta dona anònima a través d’un zoològic. Es tracta d’una 

mena de viatge iniciàtic, de relat “mític” en què cap esdevenir-animal no és reeixit 

excepte l’últim, que interromp violentament el relat. “O búfalo”, de fet, acaba quan la 

protagonista aconsegueix obrir la seva atenció cap al desconegut i inicia l’esdevenir-

búfal que li permet despersonalitzar-se completament i transcendir els límits que un cert 

discurs, avancem-ho ja, patriarcal li imposa.  

 Com tot discurs ideològic, aquest suposa per a la protagonista una visió 

esbiaixada de la realitat, bona part de la qual queda amagada sota la imatge que se li 

imposa. Per a Lispector la realitat és un continuum que només artificialment 

s’aconsegueix organitzar. Tot i això, en certs moments les circumstàncies són propícies 

per a l’esdeveniment d’una epifania, això és, d’un esquinçament de la imatge dominant 

–organitzadora– que posi en dubte els paràmetres que fins aleshores havien regit una 

vida.  

Aquests fluxos de vida són sempre presents, però molt poques vegades s’hi para 

atenció. És per això que tot el text de Lispector està poblat de multiplicitats que es van 

creuant en el recorregut de la dona, que hi entren en relació i que fan que experimenti 

diferents sensacions. Si bé ella les va rebutjant gairebé totes, progressivament se li 

desperten sensacions estranyes, “diferents”, que augmenten en intensitat. Són esdevenirs 

no reeixits que, no obstant, preparen el moment culminant del relat. Podríem afirmar 

que tots els encontres d’abans del búfal van minant, perforant, la subjectivitat de la 

protagonista fins que arriba davant de l’últim animal, en una experiència que ens és 

referida en termes de sacrifici i d’assassinat –del Jo?. 

Es pot citar l’experiència de la protagonista davant del coatí per mostrar de quina 

manera el relat va presentant una progressiva pèrdua dels atributs humans de la 

protagonista i una cada vegada més accentuada animalització del seu comportament. El 

narrador ens descriu així l’encontre entre dona i coatí:   

A testa estava tão encostada à parede que por um instante lhe pareceu que ela estava 

enjaulada e que um quati livre a examinava. 
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A jaula era sempre do lado onde ela estava: deu um gemido que pareceu vir da sola dos 

pés. Depois outro gemido39.  

És important remarcar que conforme avança el relat, la veu de la dona deixa de ser 

l’articulació de paraules amb sentit per progressivament adoptar un “llenguatge 

animals”: els gemecs, contraposats al llenguatge articulat. S’observa bé en els moments 

que precedeixen el devenir-búfal, la fi del relat: 

 Ah! Disse provocando-o. Ah! Disse ela. Seu rosto estava coberto de mortal brancura, o 

rosto subitamente emagrecido era de pureza e veneração. Ah! Instigou-o com os dentes 

apertados. Mas de costas para ela, o búfalo inteiramente imóvel40.  

Aquesta animalització que s’observa en el comportament de la dona és 

acompanyada d’una major atenció per part de la veu narrativa al procés intern de 

descoberta de sensacions noves41. El narrador deixa de focalitzar la seva atenció en les 

curtes descripcions del que la protagonista contempla per tal de fer aparèixer en la 

diègesi allò que li succeeix/esdevé a partir d’aquestes contemplacions. El punt 

d’inflexió en aquest sentit és l’escena de la muntanya russa, que divideix el relat en dues 

parts. Tot i això, la diferència hi és només de grau, de focalització de l’atenció, perquè 

les primeres escenes ja contenen tot el que es desenvoluparà amb major extensió en les 

últimes –i aquestes, en un moviment retrospectiu, permeten comprendre què passa 

durant les el·lipsis de les primeres. 

Es tracta d’una estructura, que si bé no és del tot circular, sí que manté una 

estructura d’anella de Moebius. Aquest tipus d’estratègia en l’escriptura es pot trobar 

també en l’obra de Gilles Deleuze. Sobretot en el seus darrers estudis, el filòsof aposta 

per una organització textual sense començament ni final explícits: els seus llibres no 

segueixen un ordre convencional, sinó que es poden abordar igualment des del final cap 

al principi o establint salts entre els diferents capítols42. D’aquesta manera pretén trencar 

amb el discurs institucionalitzat, experimentant amb d’altres formes de construir el 

sentit i el pensament.  

                                                           
39 LISPECTOR, Clarice (1998): Laços de familia, Rio de Janeiro: Rocco, p. 119. [text 2] 
40 Ibídem, p. 122. [text 3] 
41 Veurem que a A paixão segundo G.H i aquesta vinculació de la interioritat i l’atenció a les emocions 
amb el món animal és més treballada, ja que a la novel·la, es fa referència a la matèria com a element 
compartit entre humans i bèsties. 
42 En aquest sentit, Miguel Morey, en el pròleg a la traducció castellana de la Lógica del Sentido, descriu 
així l’estratègia retòrica utilitzada per Deleuze: “No quiere decirse (…) que éste sea un libro circular; 
aunque es cierto que puede leerse al revés. En todo caso, su circularidad sería la un anillo de Moebius. 
Quiere decirse que es un libro que debe plegarse sobre sí mismo para que muestre cómo funciona y todo 
lo que puede dar de sí este pensamiento en obra. Y no según una inexistente línea central, según alguna 
caprichosa simetría, sino todo él, el libro entero, sobre cada una de sus series.” MOREY, Miguel al pròleg 
de DELEUZE, Gilles (2005): Lógica del Sentido, Barcelona: Paidós, p. 20.  
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L’estratègia és idèntica en el conte de Lispector –i veurem que succeeix així 

mateix en la novel·la A paixão segundo G.H. En el relat curt, a partir de l’escena de la 

muntanya russa la protagonista s’obre més a l’atzar, al fluir del temps i de la vida, i així 

arriba a l’epifania final o a l’esdeveniment. És a dir, obrint-se a tot allò que restava 

tancat o fora de la seva percepció a les primeres escenes és com reïx finalment en el seu 

esdevenir-búfal. No és que la muntanya russa introdueixi res de nou a la protagonista, 

sinó que simplement a partir de la violenta experiència que hi viu passa a ser més 

consciènt d’allò que a les primeres escenes era amb prou feines referit –això és, la 

llibertat de les sensacions. 

 La muntanya russa ha provocat a la protagonista un estat de desorientació tal que 

l’aconsegueix descol·locar de l’itinerari vital que seguia. En efecte, tot el seu cos se 

sotmet a una sacsejada que no la deixa indiferent: “Mas de repente foi aquele vôo de 

vísceras, aquela parada de um coração que se surpreende no ar, aquele espanto, a fúria 

vitoriosa com que o banco a precipitava no nada e a soerguia (...)”43. Es tracta d’una 

experiència violenta en el sentit de Deleuze: la força a virar les seves percepcions cap a 

totes aquelles sensacions, o la conscienciació, que fins aleshores evitava.  

 Una experiència violenta és, en efecte, l’encontre amb el búfal amb què acaba el 

relat: 

O primeiro instante foi de dor. Como se para que escorresse este sangue se tivesse 

contraído o mundo. Ficou parada, ouvindo pingar como numa grota aquele primeiro óleo 

amargo, a fêmea desprezada. Sua força ainda estava presa entre barras, mas uma coisa 

incompreensível e quente, enfim incompreensível, acontecia, uma coisa como uma alegria 

sentida na boca. Então o búfalo voltou-se para ela. 

 O búfalo voltou-se, imobilizou-se, e à distância encarou-a.44 

 Es tracta d’un tipus de violència que s’exerceix sobre aquell patrons que havien 

conduït la seva vida fins abans d’entrar al zoològic. L’experimentada davant del búfal 

no és res més que l’alliberació respecte d’aquells paràmetres. L’última imatge del relat 

evoca, en efecte, l’evasió després de la violència:  

Inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa a 

fitavam, ingênua, num suspiro de sono, sem querer nem poder fugir, presa ao mútuo 

assassinato. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela 

mesma cravara. Presa, enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades. Em tão lenta 

vertigem que antes do corpo baquear macio a mulher viu o céu inteiro e um búfalo45 

                                                           
43 LISPECTOR, Clarice (1998): Laços de familia, Rio de Janeiro: Rocco, p. 129 [text 4] 
44 Ibídem, p. 134. 
45 Ibídem, p. 135. [text 5] 
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 Una de les genialitats d’aquest curt relat de Clarice Lispector es troba en el 

tractament que dirigeix a les diferents fluxos –terme deleuzià– que travessen la 

protagonista i la forcen d’alguna manera. De totes elles, només s’explicita la violència 

que, en un moviment paradoxal, l’allibera. La resta es troba dispersa per la diègesi. De 

fet, és paradigmàtic que el poc que coneixem de la protagonista ho sabem només a partir 

de la veu narradora, i que les úniques expressions que apareixen al relat en discurs 

directe siguin gemecs46, usos de la veu que romanen fora del llenguatge articulat –fora 

del sentit. 

La veu de la protagonista es troba, per tant, mediatitzada. És a força d’entrar en 

contacte amb diferents animals que progressivament s’aparta del discurs que, en el relat, 

la sotmet i amb què ella havia participat a sotmetre-s’hi. La nova multiplicitat o flux viu 

de sensacions, de què el búfal no era sinó l’anomalia47, l’element de frontera, es 

resisteix, però, a entrar als canals del discurs narratiu. I és per això que amb l’esdevenir-

animal finalitza el relat: la veu narrativa ja no pot aportar-hi un sentit, organitzar sota la 

malla de la significació l’esdeveniment que pateix la protagonista. 

 Poc paràgrafs abans que el relat finalitzi, Clarice Lispector ja deixa una clau de 

lectura al respecte, que és la base sobre la qual es proposa aquesta hipòtesi. En els 

primers moments de contacte amb el búfal, quan per primera vegada la protagonista sent 

vessar-se alguna cosa al seu dedins48,  es perd momentàniament el fil de la narració: 

O búfalo com torso preto. No entardecer luminoso era um corpo enegrecido de tranqüila 

raiva, a mulher suspirou devagar. Uma coisa branca espalhara-se dentro dela, branca como 

papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. A morte zumbia nos seus ouvidos. 

Novos passos do búfalo trouxeram-na a si mesma e, em novo longo suspiro, ela voltou à 

tona. Não sabia onde estivera. Estava de pé, muito débil, emergida daquela coisa branca e 

remota onde estivera.49 

 El salt final, doncs, és la sortida, la fuga, de la protagonista al dispositiu que fins 

aleshores li havia suposat un jou. Es tracta d’un alliberament de l’encadenament de la 

                                                           
46 Aquests gemecs podrien ser entesos, des del pensament de Deleuze, com a “assignificants”. Cfr. “”20 
noviembre 1923. Postulados de la lingüística” a DELEUZE, GILLES; GUATTARI, FÉLIX (2012): Capitalismo 
y Esquizofrenia: Mil Mesetas, Valencia: Pre-textos, pp. 82-116. 
47 “Lo anormal sólo puede definirse en función de caracteres, específicos o genéricos; pero lo anomal es 
una posición o un conjunto de posiciones con relación a una multiplicidad. Los brujos utilizan, pues, el 
viejo adjetivo “anomal” para situar las posiciones de un individuo excepcional en la manada. Para 
devenir-animal, uno siempre hace alianza con el Anomal, Moby Dick o Josefina” DELEUZE, GILLES; 
GUATTARI, FÉLIX (2012): Capitalismo y Esquizofrenia: Mil Mesetas, op.cit., p. 249. 
48 Vegeu A paixão segundo G.H. sobre aquest “líquid blanc”. 
49 Ibídem, p. 133. [text 6] En cursiva es destaca la desubicació espacio-temporal que comporta la fugida 
de la subjectivitat. En la teoria de Deleuze i Guattari, la subjectivitat es manté sobre una particular 
organització temporal. Vid. DELEUZE, Gilles (2006): Diferencia y repetición, Buenos Aires: Amorrortu. 
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vida que fins aleshores havia exercit en ella el discurs dominant –o major. Diverses 

marques en el text deixen entreveure el tipus d’alienació a què, efectivament, la dona 

estava sotmesa, i que no es fan completament visibles fins a l’experiència de 

l’esdevenir. Val a dir que es tracta de paràmetres constants, reiteratius en tota la ficció 

de Clarice Lispector.  

Les trobem a expressions com ara “Mas isso é amor, é amor de novo50”, “Pois 

havia tal amor humilde em se manter apenas carne, tal doce martírio em não saber 

pensar”51, “A paciência, a paciência, a paciência, só isso ela encontrava na primavera ao 

vento”52,  

O chão onde simplesmente por amor – amor, amor, não o amor! – onde por puro amor 

nasciam entre os trilhos ervas de um verde leve tão tonto que a fez desviar os olhos em 

suplício de tentação. A brisa arrepiou-lhe os cabelos da nuca, ela estremeceu recusando, em 

tentação recusando, sempre tão mais fácil amar53, 

o bé, 

Mas onde, onde encontrar o animal que lhe ensinasse a ter o seu próprio ódio? O ódio que 

lhe pertencia por direito mas que em dor ela não alcançava? Onde aprender a odiar para não 

morrer de amor? E com quem? O mundo de primavera, o mundo das bestas que na 

primavera se cristianizam em patas que arranham mas não dói... oh não mais esse mundo! 

Não mais esse perfume, não esse arfar cansado, não mais esse perdão em tudo o que um dia 

vai morrer como se fora para dar-se. Nunca o perdão, se aquela mulher perdoasse mais uma 

vez, uma só vez que fosse, sua vida estaria perdida – deu um gemido áspero e curto, o quati 

sobressaltou-se – enjaulada olhou em torno de si, e como não era pessoa em quem 

prestassem atenção, encolheu-se como uma velha assassina solitària, uma criança passou 

correndo sem vê-la54. 

 Es tracta, en definitiva, de sortir d’aquest món en què la dona “só sabia 

ressignar-se, só sabia suportar, só sabia pedir perdão, só sabia perdoar, (...) só aprendera 

a ter doçura da infelicidade, e só aprendera a amar, a amar, a amar”55. És a través de 

l’odi que experimenta, o que retroba, davant del búfal que trencarà amb aquest 

agencement que fins ara la mantenia lligada per entrar en un de nou.  

L’esdevenir-búfal finalitza el relat. És el punt a través del qual es fa fugir no només 

la realitat de la dona anònima que visita el zoològic sinó també totes les relacions en què 

ella es troba inserida i que es corresponen amb l’economia libidinal d’un cert món: el de 

                                                           
50 LISPECTOR, Clarice (1998): Laços de familia, Rio de Janeiro: Rocco, p. 126. 
51 Ibídem, p. 127. 
52 Ibídem, p. 128. 
53 Ibídem, p. 129. [text 7] 
54 Ibídem, p. 131. [text 8] 
55 Ibídem. 
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l’Home-Blanc-Occidental-Urbanita. Es manifesta aquí, doncs, la vocació política de la 

teoria de Gilles Deleuze i Félix Guattari, que vehiculen a través d’una particular visió 

del llenguatge i de la fabulació56. 

                                                           
56 “Hence, Deleuze and Guattari’s concept of minor literature’s engagement of a collective assemblage of 
enunciation may be seen as a complementary extensions of its basic function as sociopolitical practice, 
and in that regard, as yet one more development of the broad conception of the artista as cultural 
physician. With the notion of minor literature’s deterritorialization, Deleuze and Guattari add a political 
dimensión to the formal element of literary style, understood in the widest sense of the term. Minor 
writers make language stutter and stammer. They disclose a foreign language in their own language. 
Through linguistic experimentation of various sorts, they destabilise the regularities of standard usage and 
thereby set in desequilibrium the sociopolitical forces  that permeate “proper” speech and enforce the 
status quo. In some cases that experimentation is obvious  -nonstandard syntax, fragmentation of words, 
proliferation of figures of speech- whereas in others (such as Kafka), it is less pronounced, consisting of a 
deliberate impoverishment of language that lends a subtle strangeness and affective resonance to the 
language. But in both instances,  the object is to render style a component of the political function of 
minor literatura, that of  an instigator of transformations in the dominant relations of power” BOGUE, 
Ronald (2010): Deleuzian Fabulation and the Scars of History, Edingburgh: Endinburgh University 
Press, p. 7. 
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3. L’esdevenir-escarabat 

És a la segona obra literària de Lispector que analitzarem, però, on la temàtica de la 

micropolítica i el paper que hi juga la deconstrucció de la subjectivitat es fa més palesa. 

Es tracta de la novel·la A paixão segundo G.H (1964). L’argument hi torna a ser mínim. 

Una dona, de què només coneixem les sigles del seu nom, G.H., entra a l’habitació de la 

minyona de la casa, que s’ha acomiadat la nit anterior. Espera trobar-se-la deixada i 

bruta i es disposa a netejar-la. En comptes d’això, però, entra en una habitació polida i 

ordenada, amb tres siluetes incomprensiblement dibuixades en una paret (un home, una 

dona i un gos) i amb un escarabat dins de l’armari. La confrontació amb l’escarabat, 

l’anòmal, és el que facilitarà l’exploració del devenir i el qüestionament de les 

coordenades sobre què fins aleshores s’havia sustentat el món de G.H. 

 En efecte, la protagonista és prou conscient que, després de l’experiència que ha 

tingut –que, jutjant-la des dels paràmetres ordinaris qualifica d’abjecta, de malèvola, de 

demoníaca o d’infernal–, li serà molt difícil continuar amb la concepció que abans tenia 

de l’existència. Aquella era una concepció estancada, ancorada en un cert estat que la 

mantenia segura però privada de llibertat. Per això G.H. recorre a la imatge d’una 

tercera cama que, sumada a les altres dues, li hauria estat aportant l’estabilitat que fins 

aleshores coneixia, que abandona en entrar en l’esdevenir-escarabat. Fins a aquell 

moment, el seu havia estat un món molt ferm, és clar, però també marcadament estàtic –

privat de la llibertat que només aporta la mobilitat. És aquesta “forma humana” estàtica, 

immobilitzada, la que abandona durant el temps incert del devenir: 

Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não 

sei se terei outra para sustituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar 

sub-repticiamente uma nova terceira perna que em mim renasce fácil como capim, e a essa 

perna protetora chamar de “uma verdade”.  

Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu. E sem dar uma nova 

forma, nada me existe. (...) E que minha luta contra essa desintegração está sendo esta: a de 

tentar agora dar-lhe uma forma? Uma forma contorna o caos, uma forma dá construção à 

substância amorfa –a visão de uma carne infinita é a visão dos loucos, mas se eu cortar a 

carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes –então ela não será mais a 

perdição ou a loucura: será de novo a vida humanizada.57 

 La vida humanitzada com a vida que talla la realitat i l’organitza, com a vida 

que, sustentada per tres potes, queda completament estàtica –al contrari, la vida 

                                                           
57  LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., Rio de Janeiro: Rocco, p. 12. [text 9] 
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desorganitzada com a vida mòbil i plena, com a continuum de variacions. Si aquesta 

diferenciació podia ser intuïda ja a “O búfalo”, la diferència principal amb aquest relat –

i que es correspon amb l’evolució literarària de Lispector– és que aquí la narradora és al 

mateix temps la protagonista de la història, que així es torna testimoni d’un esdevenir 

per al lector: no hi ha diferència entre la veu narrativa i la protagonista. És per això que 

en arribar a aquest continuum la història no s’atura; des d’ell es construeix la narració. 

A paixão segundo G.H., doncs, és un exemple d’escriptura d’espai-entre en més 

d’un sentit. No només la veu narrativa s’hi despersonalitza progressivament, abocant-se 

cada vegada més a l’aventura de l’esdevenir, sinó que el mateix procés d’escriptura és 

qüestionat. Citàvem a la introducció un fragment del començament de la novel·la en què 

G.H. admetia que el que està apunt d’emprendre, l’escriptura del seu testimoni, és, en sí, 

un procés creatiu. En efecte, l’experiència viscuda no es pot tancar en discurs escrit, no 

és “vivible” a través de l’escriptura, i per això aquesta no pot fer sinó obrir-se a un nou 

esdevenir –crear-ne un de nou que s’emporti amb ell també el lector58. 

Les referències al lector, que són constants durant tot el relat, tenen una funció 

molt concreta per a la protagonista: lliguen el seu discurs a un destinatari –li confereixen 

una direcció i un punt d’estabilitat. G.H. és molt conscient que, per entrar en un altre 

esdevenir (aquest cop facilitat per l’escriptura i el procés creatiu), cal que abandoni 

aquest seu últim punt d’aferrament. Però no vol. Així, si el relat manté una coherència 

és, en bona mesura, perquè les paraules se sotmeten a un receptor que les interpreta. 

G.H. introdueix el lector dins la novel·la a través de l’al·lusió a la seva mà: 

“Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me 

está dando a mão” i “Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está 

segurando minha mão”. Es tracta d’una estratègia, en realitat, força inquietant. En 

efecte, descobrim que d’aquesta manera G.H. no està fent altra cosa que mutilar la mà 

del lector i inserir-la en la ficció –només la mà del lector: 

Oh pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por 

enquanto preciso segurar esta tua mão – mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus 

                                                           
58 Al començament de la novel·la ja s’adverteix al lector sobre la incomunicabilitat d’aquesta experiencia: 
“Para sabê-lo de novo, precisaría agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma 
humana. E não quero, não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância, isso 
seria possível. Pois ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, 
tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi. E sirvo ao perigo esquecido. 
Soube o que não pude entender, minha boca ficou selada, e só me restaram os fragmentos 
incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja enfim ao 
nível do mundo. Ah, e nem ao menos quero que me seja explicado aquilo que para ser explicado teria que 
sair de si mesmo. Não quero que me seja explicado o que de novo precisaria da validação humana para 
ser interpretado” LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 14-15. 
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olhos e tua boca. Mas embora decepada, esta mão não me assusta. A invenção dela vem de 

tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo que, se não vejo, é 

por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira porque 

não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto 

preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha e com horror. O horror será 

a minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme 

em claridade. Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes 

mesmo sem saber eu me propunha; mas a claridade natural do que existe, e é essa claridade 

natural o que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror – o horror sou eu diante das 

coisas.59  

Es tracta d’una operació de doble fil, ja que, si la mà del lector és introduïda en 

la ficció, aquesta esdevé l’espai-entre que desdibuixa la separació entre el món 

organitzat i humà, per una banda, i la realitat material o primigènia del continuum i 

l’esdevenir, per l’altra. La mà escapçada és l’element que introdueix el lector a aquesta 

concepció deshumanitzada de la vida, a què s’arriba al final de la novel·la.  

L’operació de Lispector és, en realitat, força il·lustrativa no ja únicament del 

procés d’esdevenir-animal, sinó de l’esdevenir en sí. En efecte, un esdevenir reeixit es 

caracteritza per provocar la fugida de tot allò fix, de tot allò delimitat per les identitats. 

Si un esdevenir obre els elements que el conformen a una multiplicitat, aquesta passa a 

afirmar-se a sí mateixa. Ja no es dirà més de substantius, sinó que la qualitat de múltiple 

es tornaria independent: una multiplicitat. Per això, cada vegada entrarà amb més línies 

que s’hi aniran creuant, provocant nous agencements –nous esdevenirs. Així, diu 

Deleuze que 

Lo múltiple no es un adjetivo que aún esté subordinado a lo Uno que se divide o al Ser que 

lo engloba. Se ha convertido en sustantivo, en una multiplicidad que no cesa de habitar cada 

cosa. Una multiplicidad jamás está en los términos, sea cual sea su número, ni en su 

conjunto o totalidad. Una multiplicidad sólo está en el Y, que no tiene la misma naturaleza 

que los elementos, los conjuntos, e incluso sus relaciones. Y aunque puede crearse entre 

dos elementos, no por ello se aparta menos del dualismo. En el Y hay un sobriedad, una 

pobreza, una ascesis fundamentales.60  

Per això, si durant la novel·la s’elimina la polaritat dona-escarabat, s’hi obre 

també el camí per esborrar la parella emissor-receptor. El lector entraria així, juntament 

amb G.H., en un estat d’esdevenir: el seu món entraria en simbiosi amb el del testimoni 

                                                           
59 Ibídem, p. 16-17. [text 10] 
60 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire (1998): Diálogos, Valencia: Pre-textos, p. 66-67. 
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de la protagonista de tal manera que la seva realitat també entraria en fuga. Tot, a partir 

del buidar i mutilar progressivament la identitat i el subjecte.61 

Val a dir que, si bé és cert que A paixão segundo G.H. explora l’esdevenir a 

través de l’escriptura fins a un punt a què “O búfalo” no arribava, igualment succeeix 

aquí que la inserció plena s’hi efectua fora del llenguatge i de la comprensió racional 

que aquest implica. Així, quan el “jo” deixa de situar-se horrosament “davant de les 

coses”, quan s’elimina i s’identifica amb elles, l’escriptura cessa. Així també s’observa 

com ambdós relats neguen estar tancats entre un començament i un final: l’escriptura 

per a Lispector no és altra cosa que un moment en un procés de moviment. Si vèiem, 

doncs, que “O búfalo” començava amb una proposició mancada de verb principal, a A 

paixão segundo G.H. l’inici i el final fan referència a una mateixa ruptura del llenguatge 

o emergència d’aquest de la indiferenciació: a “ – – – – – – estou procurando, estou 

procurando. Estou tentando entender” correspon 

O mundo independia de mim – esta era a confiança a que eu tinha chegado: o mundo 

independia de mim, e não estou entendendo o que estou dizendo, nunca! nunca mais 

compreenderei o que eu disser. Pois como poderia eu dizer sem que a palavra mentisse por 

mim? como poderei dizer senão timidamente assim: a vida se me é. A vida se me é, e eu 

não entendo o que digo. E então adoro. – – – – – –62 

Això que aquesta escriptura en moviment vol transmetre i que, però, no arriba a 

copsar és un experiència de desterritorialització absoluta. Deleuze i Guattari utitilizen 

aquesta expressió per referir-se al procés d’esdevenir, a la desterritorialització de la 

forma humana que es troba en l’escriptura de Franz Kafka, amb què la de Clarice 

Lispector manté tanta afinitat. En efecte, a l’obra compartida amb Félix Guattari, Kafka. 

Pour une littérature mineure s’hi afirma que: “L’écriture a cette double fonction: 

transcrire en agencements, démonter les agencements. Les deux ne font qu’un”63. 

Només des de la desterritorialització es pot tant desmuntar un agencement com iniciar-

ne un de nou. 

Aquesta facultat que Deleuze atorga a l’escriptura explica que la literatura sigui 

un espai que tendeixi als esdevenirs, això és, que la (bona) literatura sigui un mecanisme 

                                                           
61 Remetem aquí a l’última obra publicada per Clarice Lispector, Água Viva (1973), on el procés de 
desubjectivació és més potent. En citem un fragment per il·lustrar-ho: “E se eu digo “eu” é porque não 
ouso dizer “tu”, ou “nós” ou “uma pessoa”. Sou obrigada à humildade de me personalizar me 
apequenando mas sou o “és-tu””. LISPECTOR, Clarice (1979): Água Viva, Rio de Janeiro: Editora Nova 
Fronteira, p. 13. 
62 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., Rio de Janeiro: Rocco, p. 179. [text 11] 
63 DELEUZE, Gilles i GUATTARI, Félix (1975): Kafka. Pour une littérature mineure, Paris: Éditions 
Minuit, p. 86. 
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de desterritorialització. Com explica Bogue, una desterritorialització  condueix el 

subjecte  

to cross a threshold, to reach a continuum of intensities which no longer have any value 

except for themselves, to find a world of pure intensities, in which all forms are undone, all 

significations as well, signifiers and signifieds, in favor of a non-formed matter, of 

deterritorialized fluxes, or a-signifying signs.64 

 És, per tant, des d’aquest continuum a què s’accedeix un cop s’ha entrat en un 

moviment de desterritorialització que es pot assumir al concepció de la multiplicitat. 

Totes aquestes operacions –l’esdevenir-, la minorització i la desterritorialització– tenen 

com a punt catalitzador el que Deleuze anomena l’Anòmal. Aquest no és altra cosa que 

l’element que efectua les funcions de límit i, per tant també, d’entrada a la multiplicitat. 

No n’és de cap manera el centre –car una multiplicitat no en té–, sinó allò que dóna 

forma a la multiplicitat en un moment donat. L’anòmal es 

es un fenómeno, pero un fenómeno de borde. (...) [Ja que] una multiplicidad se define, no 

por los elementos que la componen en extensión, ni por los caracteres que la componen en 

comprensión, sino por las líneas y las dimensiones que implica en “intensión”. Si cambiáis 

de dimensiones, si añadís o retiráis alguna, cambiáis de multiplicidad. De ahí que exista un 

borde según cada multiplicidad, que no es en modo alguno un centro, sino la línea 

envolvente o la extrema dimensión en función de la cual se pueden contar las otras, todas 

las que constituyen la manada en tal momento (más allá, la multiplicidad cambiaría de 

naturaleza)65 

G.H.66 fa conscient la multiplicitat només quan entra en contacte amb 

l’escarabat, un anòmal. Diverses sentències d’aquest moment, un dels més trepidants de 

la novel·la, fan referència al daltabaix gnoseològic que pateix G.H. en adonar-se que, 

d’escarabats, no només n’hi ha un –que no n’hi pot haver només un:   

Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde? Atrás das malas 

talvez. Uma? Duas? Quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma 

escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra? Camadas de baratas (...)”67 

Un animal mai no és un de sol: sempre comporta la idea de manada68. No es 

tracta d’una multiplicitat únicament quantitativa (més d’un escarabat), sinó que es 

                                                           
64 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix citats per BOGUE, Ronald (1990): Deleuze and Guattari, London: 
Routledge, p. 111 
65 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, op.cit., p. 250. 
66 Són aquestes les inicials de “Gênero Humano”, que col·locarien així l’individu G.H davant d’una 
multiplicitat, essent-ne la frontera? 
67 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 47. [text 12] 
68 “En un devenir-animal, siempre se está ante una manada, una banda, una población, un poblamiento, en 
resumen, una multiplicidad. (…) Nosotros no devenimos animal sin una fascinación por la manada, por la 
multiplicidad. ¿Fascinación del afuera? ¿O bien la multiplicidad que nos fascina ya está en relación con 
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considera també en relació al temps (“Uma barata tão velha que era imemorial. O que 

sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e no entanto atuais”69). Un 

escarabat viu, a diferència del que succeeix amb l’ésser humà i el seu organitzat eix 

temporal, intemporalment. En la terminologia que Gilles Deleuze proposa a la Lógica 

del Sentido, l’animal restaria fora de Cronos, a l’esfera d’Aion70. L’animal, doncs, 

desperta la consciència de la fragmentació de la realitat necessària per al 

desenvolupament de vida humanitzada, operació que és sistemàtica oblidada per 

tothom: “Para que eu continue humana meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei 

reconhecer na face comum de algumas pessoas que – que elas esqueceram. E nem 

sabem mais que esqueceram o que esqueceram”71.  

Si G.H. entra en una multiplicitat, si perd la forma humana en confrontar-se a 

l’escarabat, l’operació que Clarice Lispector està duent a terme no és altra que una 

desjoïtzació. L’epifania lispectoriana no s’entén sense una suspensió dels paràmetres 

cognitius que comporten trobar-se subjectat en un parcitular entramat socio-cultural. En 

aquest sentit, és especialment reveladora aquesta afirmació de G.H.:   

E quem entrasse se transformaria num “ela” ou num “ele”. Eu era aquela a quem o quarto 

chamava de “ela”. Ali entrara um eu a que o quarto dera uma dimensão de ela.72 

 La protagonista, de qui fins aleshores només coneixíem les inicials del nom –i 

que es troben gravades en les maletes que es guarden a l’habitació de la minyona, això 

és, en coneixíem el nom només gràcies a una possessió seva73– deixa de reconèixer-se 

fins i tot en el jo que fins aleshores havia estat seu, passant doncs a tractar-lo (o tractar-

se) com a “ella”. L’experiència deixa de ser filtrada, per tant, per la malla del jo, el 

principi ordenador, i passa a situar-se al seu davant: allò que subjau a tota formació 

subjectiva passa a primera fila. 

 Superar el jo, col·locar-se en la posició de la tercera persona, en la 

impersonalitat, és el que permet de sentir els fluxos i les fluctuacions que travessen tota 

la realitat, que són infinits, i que, però, el constructe gnoseològic occidental no deixaria 

percebre. G.H. fa conscient aquest fluxos quan esdevé un “ela”, com ella mateixa 

exposa: 

                                                                                                                                                                          

una multiplicidad que nos habita por dentro?” DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y 
Esquizofrenia: Mil Mesetas, op.cit., p. 246. 
69 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H, Rio de Janeiro: Rocco, p. 47 
70 Vid. DELEUZE, Gilles (2005): Lógica del Sentido, Barcelona: Paidós, pp. 197-213. 
71 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p.15. [text 13] 
72Ibídem, p. 59 
73 S’estableix aquí, doncs, un paral·lelisme interessant amb la Trilogia de Molloy de Samuel Beckett, a 
causa de la vinculació del ser amb el tenir. 
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Minhas antigas construções haviam consistido em continuamente tentar transformar o 

atonal em tonal, em dividir o infinito numa série de finitos, e sem perceber que finito não é 

quantidade, é qualidade. E meu grande desconforto nisso tudo tinha sido o de sentir que, 

por mais longa que fosse a série de finitos, ela não esgotava a qualidade residual do 

infinito.74 

 Admetre que es pot destituir la subjectivitat i que, tot i això, continua havent-hi 

sensacions i fluxos perceptibles de matèria és una perspectiva que encaixa, aquí també, 

amb el projecte filosòfic de Gilles Deleuze, la primera obra publicada del qual és un 

monogràfic sobre David Hume que rescata la teoria empirista de la subjectivitat75. A 

partir de l’empirisme, com indica en el seu estudi Anne Sauvagnargues, es pot afirmar 

que 

le moi n’est pas personnel, ni substantiel, il ne possède ni les caractères de la subsistance, 

de l’unité ou de l’identité à soi. Il n’est donc pas un donné, ni même l’unité d’un résultat, 

mais “une différence soutirée”, une modification, et non un être. (...) Il est en relation de 

devenir et non entité devenue, même il faut dire qu’il n’est pas donné mais soustrait à 

l’unité. Sa contraction mobile, fluctuante, apersonnelle, inorganique, se produït, “a lieu”, 

“prend place”, “est le cas” lorsqu’une différence est soutiré à la répetition. (...) Le moi est 

un avoir, qui a lieu, un “avoir lieu” qui dure tant qu’il fait événement, mais qui reste local et 

diffus, ni souverain, ni immuable.76  

Des d’aquest nou estat de consciència que adquireix G.H., que la situa fora del 

“jo” i l’allibera de la identitat, se superen per tant també totes les coordenades espacio-

temporals. En efecte, si, com afirma Deleuze a partir de Bergson77, la subjectivitat se 

sosté sobre una determinada organització del temps, és en entrar en la immanència que 

la protagonista experimenta la vida sense cap tipus d’obstacle ni de condicionament. 

Dissolta la subjectivitat, G.H. concep la realitat com tot un continuum de sensacions i 

percepcions que s’esdeven ara-ja78. Només quan s’ha perdut l’organització i la forma és 

possible d’obrir-se a la multiplicitat:  

-Escuta. Eu estava habituada somente a transcender. Esperança para mim era adiamento. Eu 

nunca havia deixado minha alma livre, e me havia organizado depressa em pessoa porque é 

arriscado demais perder-se a forma. Mas vejo agora o que na verdade me acontecia: eu 

                                                           
74 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 141. [text 14] 
75 DELEUZE, Gilles (1977): Empirismo y subjetividad, Barcelona: Gedisa, 1977. 
76 SAUVAGNARGUES, Anne: “De l’animal à l’art”. VV.AA, (2004): La philosophie de Deleuze, Paris: Puf, 
Quadrige, p. 131. 
77 Cfr. DELEUZE, Gilles (1972):  Proust y los signos, Barcelona: Anagrama. 
78 Aquest ara-ja és desenvolupat més profundament per Clarice Lispector a partir del concepte d’instante-
já a la seva última peça Água Viva. Cfr. LISPECTOR, Clarice (1979): Água Viva, Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira.  
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tinha tão pouca fé que havia inventado apenas o futuro, eu acreditava tão pouco no que 

existe que adiava a atualidade para uma promessa e para um futuro.79 

Superar el jo és entrar en l’estat d’un Cos-sense-Òrgans. El concepte de CsO 

apareix a Capitalismo y Esquizofrenia com la forma que adopta el cos en alliberar-se de 

l’organització a què inevitablement es troba sotmès. Cada òrgan perdria 

momentàniament la seva funció, l’organisme deixaria d’estar subjecte a la jerarquia que 

l’ordena per, des de la desorganització i la disfuncionalitat, obrir-se al camp de forces 

que sempre el travessa i experimentar sensacions que normalment li estan vedades80. 

Per tant,  

el CsO deleuziano está atravesado por fuerzas activas y no visibles que le dan vida. Estas 

líneas de fuerza, que Deleuze piensa como vida no-orgánica igualmente, están distribuidas 

desigualmente a través del cuerpo además de ser variables entre sí en intensidad. De ahí la 

desregulación esencial. Las fuerzas vitales activan las diversas partes del CsO, 

distribuyéndose aleatoriamente.81 

El CsO és l’estat en què un cos més ha augmentat la seva capacitat d’afectació –l’estat 

en què es troba més immers a la vida. Sense l’afirmació d’una continuïtat, d’un 

continuum o no-interrupció entre allò material i allò vital no se’n pot copsar la 

naturalesa. I això no és accessible si no es parteix d’un moviment de 

desterritorialització. 

No és difícil establir un lligam entre aquesta “desorganització” (qüestionament 

del jo, de les classificacions naturals i de tota organització funcional, així com també de 

l’organització temporal i l’oblit del present en favor del futur) i un distanciament envers 

la moral predominant a Occident, en què G.H. es trobava immersa. En efecte, ja des de 

les primeres sentències de la protagonista a l’inici de la novel·la es fa referència a un 

abandoment de la moral que fins aleshores havia estat la seva guia –tant si n’era 

conscient com si no. Quan encara no ha començat a relatar l’encontre amb l’escarabat, 

G.H ens fa saber que: 

Para a minha anterior moralidade profunda – minha moralidade era o desejo de entender e, 

como eu não entendia, eu arrumava as coisas, foi só ontem e agora que descobri que sempre 

fora profundamente moral: eu só admitia a finalidade – para a minha profunda moralidade 

anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto essa crua luz que ontem 

                                                           
79 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H . op.cit., p. 146. [text 15] 
80 “Vi, sim. Vi, e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo 
que, para admitir que estou tão viva quanto ele – e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele 
– terei que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra a minha vida pessoal”, 
LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 20. 
81 PARDO, José Luís (1990): Deleuze: Violentar el pensamiento, Madrid: Cincel, p. 46. 
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aprendi, para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva é o horror. Eu antes vivia 

de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha? 

 É que um mundo todo vivo tem a força de um Inferno.82 

 En referència a aquest “mundo todo vivo [que] tem a força de um Inferno”,  val 

a dir que A paixão segundo G.H. obre una etapa nova en la cosmovisió que Lispector 

erigeix en el transcurs de la seva obra literària. Així, si vèiem a “O búfalo” que el relat 

finalitza en arribar la protagonista a aquesta vida “desorganitzada”, si podem llegir el 

testimoni de G.H. és perquè aquí l’escriptura ja sorgeix d’aquest fons negre, “infernal”, 

que és això purament viu a què Clarice contínuament remet –encara que no l’atenyi 

completament fins al final.  

 Tota aquesta abjecta adjectivació amb què G.H. qualifica la seva experiència 

denota una escletxa en els codis morals dominants. En aquest sentit, Clarice Lispector 

aconsegueix aportar a la seva narració el biaix polític que, segons Deleuze, té la bona 

literatura i els seus esdevenirs. A través dels agencements que aquests adjectius 

proposen, les ficcions dibuixen una línia de fuga respecte de les institucions i els 

discursos establerts, que miren de dirigir comportaments i formes de concebre la 

realitat. Aquestes directrius són el que Deleuze denomina molaritats o majoritats: són 

imposicions que se sustenten sobre l’acte d’eliminar, forçar o reprimir el que es 

considera molecular o menor. Així queda exposat a Mil Mesetas: 

Hay toda una política de los devenires-animales, como también hay una política de la 

brujería: esta política se elabora en agenciamientos que no son ni los de la familia, ni los de 

la religión, ni los del Estado. Más bien expresarían grupos minoritarios, u oprimidos, o 

prohibidos, o rebeldes, o que siempre están en el borde de las instituciones reconocidas, 

tanto más secretos cuanto que son extrínsecos, en resumen, anómicos. Si el devenir-animal 

adopta la forma de la Tentación, de monstruos que el demonio suscita en la imaginación, es 

porque se acompaña, tanto en sus orígenes como en su empresa, de una ruptura con las 

instituciones centrales, establecidas o que tratan de establecerse.83 

L’esdevenir-animal es troba ineludiblement lligat a una política particular. En el 

cas de Lispector, l’esdevenir-escarabat és un punt de fuga respecte del patriarcat i 

l’aburgesament. El contacte amb un anòmal, en aquest cas l’escarabat, facilita l’entrada 

a les sensacions que el discurs major no contempla –i que necessita excloure per 

mantenir-se. 

                                                           
82 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 21. [text 16] 
83 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, Valencia: Pre-
textos, p. 252. 
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 Abans d’arribar a experimentar aquestes sensacions com a “pura vida”, G.H. la 

caracteritza primer de mort, però de mort vivificadora. Es tracta d’un dels oxímorons 

que, sobretot al començament, proliferen en la novel·la. S’hi efectua un joc de contraris 

del tipus vida/mort o llum/foscor que no són cap altra cosa que l’evidència que el 

llenguatge i la forma de pensar heretats per G.H. no permeten expressar o representar –

recordem que per tal de poder donar testimoni de l’experiència G.H. no explica, sinó 

que crea– l’esdevenir-escarabat que constitueix el nucli de la novel·la, el seu embrió.  

 L’experiència de l’esdevenir crea una violència, tant en el subjecte com en el 

llenguatge que utilitzar per comunicar-lo. G.H., que es considera una dona de poca 

intel·ligència84, transmet de la següent manera el daltabaix que per a l’organització i 

jerarquització del món suposa una experiència com la seva:  

Não compreendo o que vi. E nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se 

diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia 

na continuidade ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a 

vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida.85 

o bé,  

Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo 

que simplesmente vai. Durante as horas de perdição tive a coragem de não compor nem 

organizar.  E sobretudo a de não prever. (...). Minhas previsões me fechavam o mundo.86  

 Aquesta caracterització de G.H. com a dona no excessivament intel·ligent és 

interessant a l’hora d’entreveure quin és el tipus de crítica que les ficcions de Lispector 

proposen. La seva obra, que confronta vida i escriptura –o idea i matèria, o coneixement 

i sensació–, assenyala aquestes dualitats i les fa caure. La poca intel·ligència (entenem 

que es tracta d’intel·ligència lògica) assenyalaria aquesta humilitat o sobrietat que 

caracteritza tant la literatura de Lispector a nivell formal com la proposta estètica 

deleuziana, que opera per subtraccions. Així la possibilitat de seguir erigint sobre les 

mateixes estratègies (molars) que constitueixen el pensament dominant es veu privada, 

de tal manera que és des d’un “menys” que s’erigeix la creació i també es mina el 

discurs major. 

És per subtracció, per sobrietat, en efecte, com G.H. arriba a l’estat d’esdevenir, 

a la destrucció de tot concepte imposat que impedeix els fluxos vitals. En un moviment 

                                                           
84 “Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros de minha pouca inteligência, e eu desdizia 
o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco, raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como 
pois inaugurar agora em mim o pensamento? E talvez só o pensamento me salvasse, tenho medo da 
paixão” LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 13.  
85 Ibídem, p. 14-15. [text 17] 
86 Ibídem. [text 18] 
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molt afí a la proposta estètica de Gilles Deleuze, en aquesta novel·la Clarice Lispector 

va destituint el seu personatge –una estratègia anàloga a la de Samuel Beckett amb 

Molloy– de tots aquells atributs que li confereixen un status, una identitat delimitada. 

G.H. es despersonalitza a força de desfer-se de tot allò que a partir de la confrontació 

amb l’escarabat considera superficial: 

A despersonalização como a destituição do individual inútil – a perda de tudo o que se 

possa perder e, ainda assim, ser. Pouco a pouco tirar de si, com um esforço tão atento que 

não se sente a dor, tirar de si, como quem se livra da própria pele, as caraterísticas. Tudo o 

que me caracteriza é apenas o modo como sou mais facilmente visível aos outros e como 

termino sendo superficialmente reconhecível por mim.87 

 L’esdevenir-animal, que havia començat amb el contacte entre G.H. i 

l’escarabat, deixa pas ara a un procés d’esdevenir-imperceptible, en què les molaritats es 

van desfent fins a arribar a un estat completament desterritorialitzat que permet que 

cada element es posi en relació –sigui un comunicant– amb tot allò que es trobi al seu 

voltant. En efecte, l’esdevenir-imperceptible consisteix a “eliminar todo lo que es 

exceso y muerte y superfluidad (...), todo lo que enraíza a cada uno (a todo el mundo) en 

sí mismo, en su molaridad”88. 

 Des d’aquesta postura G.H. descobreix que, paradoxalment, “nós não somos 

humanos”89, perquè el que som és carn, és a dir, matèria viva. S’estableix així una 

continuació entre l’humà i l’animal. Per a la protagonista, aquesta continuïtat radica en 

el que anomena “o neutro”, quelcom inexpressiu que no es pot comprendre però sí 

sentir. Es tracta de l’“elemento vital que liga as coisas”90, element completament 

impersonal i indiferent a tota formació individual. La consciència d’aquesta cosa neutre, 

del continuum de què es conforma la realitat, provoca vertigen a G.H.91.  Aquesta 

reacció es troba completament justificada, perquè la substracció de la identitat humana 

no és una privació sinó, ben al contrari, un increment de vida: en deixar d’oposar la 

identitat al fluir de les sensacions, G.H entra en contacte amb la vida mateixa, que la 

travessa.  

 En aquest sentit, no s’elimina només la identitat de G.H., sinó també els 

paràmetres sobre què s’havia fixat l’enteniment del món, que sobtadament s’obre en 

                                                           
87 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 174. [text 19] 
88 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, Valencia: Pre-
Textos, p. 281. 
89 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit, p. 68. 
90 Ibídem, p. 99. 
91 Cfr. HERNÁNDEZ TERRAZAS, Carolina (2008): La náusea literaria contemporánea en Clarice 
Lispector, Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/41662 (consulta online: 11.6.2013) 
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tota la seva magnitud. Deleuze descriu de la següent manera el procés d’esdevenir-

imperceptible i les conseqüències que implica: 

Reducirse a una sola línea abstracta, a un trazo, para encontrar su zona de indiscernibilidad 

con otros trazos, y entrar así en la haecceidad como en la impersonalidad del creador. 

Entonces uno es como la hierba: ha creado una multitud, ha hecho de todo el mundo un 

devenir, puesto que ha creado un mundo necesariamente comunicante, puesto que ha 

suprimido de sí mismo todo lo que le impedía circular entre las cosas, y crecer en medio de 

ellas. Ha cambiado el “todo”, el artículo indefinido, el infinitivo-devenir y el nombre propio 

al que uno está reducido. Saturar, eliminar, ponerlo todo.92 

Així, després de vacil·lar uns instants, en adonar-se que la vida la ultrapassa, 

abandona definitivament l’aferrament a la seva identitat i, per tant, deixa anar la mà que 

la retenia: ja no li cal un receptor a partir de qual ordenar el seu discurs, que ara ha 

esdevingut-tot el món. Les reflexions immediatament prèvies a aquest esdeveniment són 

reveladores de la intensitat amb què G.H. viu el descobriment de la vida, que pren 

inevitablement magnituds còsmiques93: 

A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós, 

somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro de meu 

corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim, sou tão 

maior do que aquilo que eu chamava de “eu” que, somente tendo a vida do mundo, eu me 

teria. (...) 

 Toda a parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence – é aquela que toca 

na minha fronteira com o que já não é eu, e à qual me dou. Toda a minha ânsia tem sido 

esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim 

não é94. 

 A paixão segundo G.H. és, doncs, el testimoni d’una desubjectivació, 

l’escriptura d’un esdevenir-animal que arriba a les seves últimes conseqüències: la 

protagonista no només descobreix que la vida és impersonal, que no està subjecta a cap 

tipus de catalogació i que no és pensable ni té moralitat, sinó que la seva pròpia identitat 

és qüestionada. Així com l’escarabat no és un de sol sinó que implica una manada que 

es repeteix des de temps immemorials, la individualitat de G.H. en tant que persona se 

suspèn i així s’obre a múltiples percepcions que d’una altra manera li romandrien 

vedades.  

                                                           
92 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, op.cit., p. 282. 
93 “Si el devenir-mujer es el primer cuanto o segmento molecular, y luego vienen los devenires animales 
que se encadenan con él, ¿hacia dónde se precipitan todos ellos? Sin duda, hacia un devenir-
imperceptible. Lo imperceptible es el final inmanente del devenir, su fórmula cósmica” Ibídem, p. 280. 
94 LISPECTOR, Clarice (1998): A paixão segundo G.H., op.cit., p. 122-123. [text 20] 
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Com G.H. diu, li ha estat revelat que la vida en ella no duu el seu nom i que, per 

tant, es pot confondre amb qualsevol flux de realitat –això és, en termes deleuzians, que 

de l’esdevenir-animal passa a esdevenir-imperceptible, a l’estat de rizoma que pot 

produir agencements amb qualsevol element heterogeni. D’aquí que G.H. pugui afirmar 

que:  

Eu também não tenho nome, e este é o meu nome. E porque me despersonalizo a ponto de 

não ter o meu nome, respondo cada vez que alguém disser: eu.95 

 A partir d’un blocatge –la subjectivitat formada en un ambient burgès a la 

segona meitat del segle XX96–, G.H. construeix una línia de fuga que, a partir de 

l’animal, deconstrueix al seva subjectivitat al mateix temps que posa en dubte 

l’estructura sobre què se sustenta tota una civilització. 

  

                                                           
95 Ibídem, p. 175. [text 21] 
96 “A recuperação seria saber que: G.H. era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia bem, vivia na 
supercamada das areias do mundo, e as areias nunca haviam derrocado de debaixo de seus pés: a 
sintonização era tal que, à medida que as areias se moviam, os pés se moviam em conjunto come las, e 
então tudo era firme e compacto. G.H. vivia no último andar de uma superestrutura, e, mesmo construido 
no ar, era um edificio sólido, ela própria no ar, assim como as abelhas tecem a vida no ar. E isto havia 
séculos vinha acontecendo, com as variantes necessárias ou casuais, e dava certo. Dava certo – pelo 
menos nada falou e ninguém falou, ninguém disse que não; era certo, pois” Ibídem, p. 67. 
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Conclusió 

L’escriptura de Clarice Lispector va plena d’esdevenirs, de línies de fuga, de 

desterritorialitzacions. El pensament de Gilles Deleuze és, doncs, una eina que permet 

d’entendre amb major profunditat la funció que la literatura lispectoriana pot dur a 

terme. En efecte, l’escriptora brasilera no deixa de posar en relació instàncies majors 

amb diferents anòmals, ja siguin aquests animals –com els casos que s’han tractat en 

aquest assaig– o bé d’altres elements que igualment obren una escletxa en el discurs 

majoritari. En aquest sentit, podríem qualificar de menor la seva literatura. Ara bé, 

segons estableixen Deleuze i Guattari a Kafka. Pour une littérature mineure i a Mil 

Mesetas, un esdevenir en tant que consisteix a una operació de minorització d’un agent 

major implica sempre una operació política. Es pot proposar un gir polític per a 

l’escriptura de Clarice Lispector? 

 En aquest assaig proposem que sí. Més enllà dels anòmals que selecciona 

Lispector –el búfal o l’escarabat–, cal fer notar que l’alliberament que pateixen els seus 

personatges és, en primer lloc, de l’alienació a què el mode de vida urbà porta els 

individus durant el segle XX; en segon lloc, del llenguatge i la seva insistència 

significant, amb què es racionalitzen i, per tant, s’obstaculitzen les sensacions; i, en 

tercer lloc, del discurs patriarcal que marca la subjectivitat de les seves protagonistes. 

Davant d’aquests tres blocatges, els personatges de Lispector segueixen la línia de fuga 

oberta per l’animal, en una estratègia –com diu Lispector en el paratext de A paixão 

segundo G.H– dificultosa però no per això menys alegre. 

 De la mateixa manera que Deleuze pretén obrir el discurs major a tot allò que en 

roman exclòs o en una posició marginal97, així mateix Lispector obre una escletxa en la 

tradició literària de la llengua en què escriu –el portuguès del Brasil– i la força a 

expressar situacions i sensacions que fins aleshores no havien estat gaire o gens 

presents: la realitat urbana, el punt de vista femení o l’alteritat. Val a dir, però, que, 

precisament perquè –segurament des d’una perspectiva masclista o excessivament 

lligada a la dicotomia de gènere– la literatura de Clarice Lispector s’ha catalogat 

d’escriptura femenina, la seva producció ha estat llegida sovint sota un cert biaix 

                                                           
97 Tot l’itinerari de Deleuze és representatiu d’aquesta voluntat. Ja des d’una de les seves primeres grans 
obres, Diferencia y Repetición, fins a Mil Mesetas o els seus estudis sobre diferents motius artístics o 
literaris, Deleuze s’interessà per la Diferència, que intentà substantivar, afirmar posivitament –i deixar de 
pensar-la com a una mancança d’identiat. Cfr. DELEUZE, Gilles (2002): Diferencia y Repetición, Buenos 
Aires: Amorrortu. 
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feminista que, creiem, Lispector no hagués aprovat. En efecte, si la seva és una 

literatura de l’esdevenir, s’hauria d’entendre com a una escriptura sempre mòbil, que 

s’obre contínuament a noves multiplicitats –com bé hem explicat en el segon apartat, 

quan enllaçàvem l’esdevenir-escarabat de G.H. amb l’esdevenir-escriptura del lector de 

la novel·la. En prendre-la com a exemple d’escriptura femenina, doncs, s’està traint 

aquest esperit. Deleuze i Guattari, de fet, ja advertien contra aquesta possibilitat a Mil 

Mesetas: 

(...) devenir-mujer no es imitar esa entidad, ni siquiera transformarse en ella. Sin embargo, 

no hay que olvidar la importancia de la imitación, o de momentos de imitación, en algunos 

homosexuales machos; y todavía menos, la prodigiosa tentativa de transformación real en 

algunos travestís. (...) la mujer como entidad molar tiene que devenir-mujer, para el hombre 

también lo devenga o pueda devenirlo. Por supuesto, es indispensable que las mujeres 

hagan una política molar, en función de una conquista que realizan de su propio organismo, 

de su propia historia, de su propia subjetividad: “nosotras en tanto que mujeres...” aparece 

entonces como sujeto de enunciación. Pero es peligroso adaptarse a un sujeto de este tipo, 

que no funciona sin agotar una fuente o frenar un flujo. (...) Hay, pues, que concebir una 

política femenina molecular.98 

 Una lectura feminista de l’obra de Clarice Lispector que darrerament ha 

començat a rebre crítiques99 ha estat la d’Hélène Cixous. En els seus assajos i seminaris, 

Cixous pren de Lispector únicament allò que ella vol veure, allò que necessita per a les 

seves tesis, en comptes d’endinsar-se en el projecte literari de la brasilera –lectura que 

es tornaria així molt més problemàtica. A La risa de la Medusa100 Cixous exposa el seu 

projecte de literatura crítica amb el falocentrisme i el logocentrisme, proposant 

l’escriptura de Clarice Lispector com a exemple d’una d’irracional, d’emocional. És cert 

que una lectura ràpida de A paixão segundo G.H. pot portar a treure aquesta conclusió: 

no en van la pròpia protagonista es descriu a si mateixa com a una dona de poca 

intel·ligència. Ara bé, la intenció de Lispector en introduir aquestes sentències a la 

novel·la –o en no voler considerar-se a si mateixa com a una persona “culta”– pretenen 

crear una literatura femenina (això és, emocional) que d’aquesta manera seria l’altra 

polaritat de la literatura masculina suposadament racional, o més aviat seria una 

estratègia per crear alguna cosa nova? En aquest assaig ens inclinem per la segona 

                                                           
98 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix (2012): Capitalismo y Esquizofrenia. Mil Mesetas, Valencia: Pre-
textos, p. 278. [cursiva meva] 
99 Vid. CARRERA, Helena (1999): “The Reception of Lispector via Hélène Cixous: Reading from the 
Whale’s Belly”.VV.AA. Brazilian Feminisms, University of Nottingham, pp 85-100. 
100 CIXOUS, Hélène (1995): La risa de la Medusa, Barcelona: Anthropos. 
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opció: la literatura de Lispector, com la filosofia de Gilles Deleuze, mira de no reproduir 

estructures binàries. 

També perquè des d’aquesta postura, la literatura de Clarice Lispector compleix 

molt més amb el paper que Gilles Deleuze reserva a l’art. Per a ell, l’art és un àmbit 

privilegiat a l’hora d’establir aliances amb les anomalies, com hem vist. En aquest 

sentit, Anne Sauvagnargues, en la seva conferència al cicle De animales y monstruos 

celebrat al MACBA l’any 2010, explica que en comptes de deixar l’art a l’àmbit 

inofensiu de l’entreteniment, 

Deleuze transforma completamente su lugar y su función. Le asigna un papel decisivo, 

crítico y clínico, de hacer perceptible lo real y de contribuir a que tomemos conciencia de 

nuestros devenires sociales. Por ello el arte converge con el animal, pues sirve para criticar 

nuestros modos de sentir, ampliándolos, y permite jugar con los umbrales políticos y vitales 

de la percepción y tolerancia.101 

 Des d’una posició molar –que seria aquella en què Cixous col·loca a Lispector– 

l’art no podria obstaculitzar la percepció normal: mai no es podria arribar a contactar ni 

contaminar-se d’una anomalia. Haver efectuat la lectura deleuziana de Lispector a la 

llum de l’esdevenir-animal –i no de l’esdevenir-dona– facilita aquesta visió de la seva 

literatura en tant que instrument per a dissoldre el subjecte, com a eina de 

desjoïtzació102. 

 Voldríem fer aquí, també, una al·lusió a les crítiques que, des dels anys noranta, 

ha anat rebent el pensament de Gilles Deleuze. En aquest sentit, Slavoj Žižek ha escrit 

Organs without bodies: Deleuze and consequences103 i Gayatri Chakravorty Spikav ha 

dirigit una crítica al post-estructuralisme francès, especialment a Michel Foucault i a 

Gilles Deleuze, en el seu ¿Puede hablar el subalterno?104. Si el primer acusa Deleuze 

de reduccionisme i mala interpretació de Freud i de Lacan –la crítica es dirigeix 

especialment a L’Anti-Oedipe–, la segona acusa el post-estructuralisme de privar 

d’accés al discurs a aquells la veu dels quals suposaria una escletxa en el discurs 

dominant-colonitzador-major. El primer és, doncs, una esmena a l’itinerari filosòfic de 

                                                           
101 VV.AA (2011): De animales y monstruos, Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, p. 33. 
102 “Sin duda, una de las intenciones más profundas de la nueva novela es la de alcanzar, más acá de la 
síntesis activa, el campo de las síntesis pasivas que nos constituyen, modificaciones, tropismos y 
pequeños atributos.  Y en todas sus fatigas componentes, en todas sus autosatisfacciones mediocres, en 
sus presunciones irrisorias, en su miseria y en su pobreza, el yo disuelto canta todavía la gloria de Dios, es 
decir, de lo que contempla, contrae y posee” DELEUZE, Gilles (2002): Diferencia y Repetición, Buenos 
Aires: Amorrortu, p. 132. 
103 ŽIŽEK, Slavoj (2004): Organs without Bodies: Deleuze and consequences, New York; London, 
Roudledge. 
104 SPIVAK, Gayatri Chakravorty (2011): ¿Puede hablar el subalterno?, Buenos Aires: El cuenco de plata. 
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Deleuze, mentre que Spivak assenyala el tarannà “major” que aquest tipus de crítica pot 

assolir en certes circumstàncies. 

 Aquesta línia queda apuntada aquí com a possible investigació futura. En aquest 

assaig s’ha utilitzat la filosofia de Deleuze, com dèiem, com a eina per entendre l’obra 

literària de Clarice Lispector. En aquest sentit, s’han cercat els punts de ressonància 

entre tots dos projectes i s’ha comprovat que, no només el pensament deleuzià 

introdueix reflexions interessants a l’obra de la brasilera, sinó que Lispector 

problematitza i dóna joc als diferents conceptes que Deleuze proposa. El moviment és 

en un doble sentit: de la literatura al pensament i del pensament a la literatura. 

 Per poder elaborar una lectura d’aquest tipus, primer ens hem hagut de 

documentar a consciència sobre la filosofia deleuziana. A part de les dues obres més 

citades durant el treball (Kafka. Pour une littérature mineure i Mil Mesetas), ha estat 

necessari recórrer a textos anteriors com són Diferencia y Repetición, Lógica del 

Sentido, El Anti-Edipo, Proust y lo signos i Spinoza. Filosofia práctica. En efecte, la 

filosofia deleuziana és un tot interrelacionat, en què cada concepte reactualitza usos 

anteriors tant dins l’obra de Deleuze com respecte al mode d’emprar-los d’altres 

pensadors. Així succeeix, per exemple, amb els termes immanència, pla d’immanència, 

pla de consistència i multiplicitat, tots ells vinculats al concepte d’esdevenir però 

matisats a cada obra del filòsof. 

 Si bé tota aquesta recerca no apareix directament en aquest assaig –ja que aquí 

es tractava de fer una lectura deleuziana de Lispector, no una exposició del pensament 

del filòsof francès–, sense ella no hagués estat possible elaborar aquesta interpretació. 
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Apèndix 

[text 1] Crearé el que m’ha succeït. Només perquè viure no és narrable. Viure no és 

vivible. Hauré de crear sobre la vida. I sense mentir. Crear sí, mentir no. Crear no és 

imaginació, és còrrer el gran risc de tenir la realitat. Entendre és una creació, la meva 

única manera. Necessitaré traduir amb esforç senyals de telègraf – traduir el desconegut 

vers una llengua que desconec, i sense ni tan sols entendre per a què serveixen les 

senyals. Parlaré en aquest llenguatge somnàmbul que si estés desperta no seria cap 

llenguatge.  

 

[text 2] El cap estava tan arropenjat a la paret que per un moment li va semblar que ella 

estava engabiada i que un coatí lliure l’examinava. 

 La gàbia era sempre en el cantó on ella es trobava: va fer un gemec que semblà 

provenir de la planta dels peus. Després un altre gemec.  

 

[text 3] Ah! Va dir per provocar-lo. Ah! Va dir ella. El seu rostre estava cobert de 

mortal blancor, el seu rostre sobtadament aprimat era de puresa i veneració. Ah! El va 

instigar amb les dents apretades. Però d’esquenes a ella, el búfal complement immòbil. 

  

[text 4] El primer instant va ser de dolor. Como si per tal que fluís aquesta sang 

s’hagués contret el món. Es va quedar aturada, sentint gotejar com en una cova aquell 

primer oli amarg, la femella menyspreada. La seva força encara era presa entre les 

barres, però una cosa incomprensible i calenta, incomprensible a la fi, succeïa, una cosa 

com un alegria sentida a la boca. Aleshores el búfal es girà cap a ella. 

 El búfal es girà, s’immobilitzà, e des de la distància l’encarà.  

 

[text 5] Innocent, curiosa, entrant cada vegada més profundament dins d’aquells ulls que 

sense pressa la miraven fixament, ingènua, en un sospir de son, sense voler ni poder 

fugir, presa del mutu assassinat. Presa com si a la seva mà s’hagués guardat per sempre 

el punyal que ella mateixa havia clavat. Presa, mentre relliscava embruixada per les 

graderies. En tan lent vertigen que abans que el seu cos caigués flàcid la dona va veure 

el cel sencer i un búfal. 
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[text 6] El búfal amb tors negre. En el capvespre luminós era un cos ennegrit de 

tranquila ràbia, la dona va sospirar lentament. Una cosa blanca s’havia escampat pel seu 

dedins, blanca com el paper, intensa com una blancor. La mort brunzia a les seves oïdes. 

Nous passos del búfal la portaren a sí mateixa i, en un nou llarg sospir, ella ressorgí a la 

consciència. No sabia on havia estat. Estava dreta, molt dèbil, emergida d’aquella cosa 

blanca i remota on havia estat.  

 

[text 7] El terra on simplement per amor – amor, amor, no l’amor! – on per pur amor 

naixien entre les vies herbes d’un verd lleu tan aturdit que li va fer desviar els ulls en 

suplici de temptació. La brisa li va eriçar els pèls de la nuca, ella s’estremí rebutjant, en 

temptació rebutjant, sempre tan més fàcil amar.  

 

[text 8] Però on, on trobar l’animal que l’ensenyés a tenir el seu propi odi? L’odi que li 

pertanyia per dret però que en dolor ella no atenyia? On aprendre a odiar per a no morir 

d’amor? I amb qui? El món de la primavera, el món de les bèsties que a la primavera es 

cristianitzen en potes que esgarrapen però no fa mal… oh ja n’hia prou d’aquest món! 

Ja n’hi ha prou d’aquest perfum, prou d’aquest panteixar cansat, ja n0hi ha prou 

d’aquest perdó en tot això que un dia morirà como se fos per oferir-se. Mai el perdó, si 

aquella dona perdonés una vegada més, ni que fos una de sola, la seva vida estaria 

perduda – va fer un gemec aspre i curt, el coatí s’endugué un ensurt – engabiada va 

mirar el seu voltant, i com que no era una persona en qui paressin gaire atenció, es va 

encollir com una vella assassina solitària, un infant va passar corrents sense veure-la. 

  

[text 9] Em quedo tan espantada quan m’adono que durant hores vaig perdre la meva 

formació humana. No sé si en tindré una altra per substituir la perduda. Sé que 

necessitaré anar amb compte per tal de no utilitzar subreptíciament  una nova tercera 

cama que en mi reneix fàcil com l’herba, i aquesta cama protectora anomenar-la 

“veritat”. 

Però és que tampoc no sé quina forma donar a això que em succeí. I sense donar 

una nova forma, res no existeix. (…) I que la meva lluita contra aquesta desintegració 

está essent aquesta: la d’intentar ara donar-li una forma? Una forma envolta el caos, una 

forma aporta construcció a la substància amorfa –la visió d’una carn infinita és la visió 

dels bojos, però si tallés la carn a trossos i els distribuís pels dies i per les fams –

aleshores ja no serà la perdició o la bojeria: serà una altra vegada la vida humanitzada.  
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[text 10] Oh almenys en el començament, només en el començament. Tan aviat com 

pugui dispensar-la, aniré sola. De moment necessito agafar aquesta teva mà –encara que 

no aconsegueixi inventar el teu rostre i els teus ulls i la teva boca. Però espaçada i tot, 

aquesta mà no m’espanta. La invenció d’ella prové de tal idea d’amor com si la mà 

estigués relament lligada a un cos que, se no el veig, és per incapacitat d’estimar més. 

No estic al nivell d’imaginar una persona sencera perquè no sóc una persona sencera. E 

com imaginar un rostre si no sé quina expressió em cal? Tan aviat com pugui dispensar 

la teva mà calenta, aniré sola i amb horror. L’horror serà la meva responsabilitat fins 

que es completi la metamorfosi i que l’horror es transformi en claredat. No la claredat 

que neix d’un desig de bellesa i moralisme, com encara que no ho sabés abans em 

proposava; sinó la claredat natural d’allò que existeix, i és aquesta claredat natural el 

que em terroritza. Encara que sàpiga que l’horror –l’horror sóc jo davant les coses. 

  

[text 11] El món indepenia de mi –aquesta era la confiança a què havia arribat: el món 

indepenia de mi, i no estic entenent el que estic dient, mai! Mai més no comprendré el 

que sigui que digui. Com podria jo parlar sense que la paraula mentís per mi? Com 

podré dir res més que això, tímidament: la vida se m’és. La vida se m’és, i jo no entenc 

el que dic. I aleshores adoro. – – – – – 

 

[text 12] Vaig mirar l’habitació amb desconfiança. Hi havia l’escarabat, aleshores. O 

escarabats. Un? Dos? Quants? Darrere del silenci immòbil de les maletes, potser tota 

una foscor d’escarabats. Un immobilitzat sobre l’altre? Capes d’escarabats. 

 

[text 13] I qui hi entrés es transformaria en un “ella” o en un “ell”. Jo era aquella a qui 

l’habitació anomenava “ella”. Allí hi havia entrat un jo a què l’habitació havia donat 

una dimensió d’ella.  

 

[text 14] Les meves antigues construccions havien consistit a intentar contínuament de 

transformar l’atonal en tonal,  de dividir l’infinit en una sèrie de finits, i sense entendre 

que l’infinit no és quantitat, és qualitat. I la meva gran incomoditat en tot això havia 

estat la de sentir que, per més llarga que fos la sèrie de finits, no exhauria la qualitat 

residual de l’infinit. 
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[text 15] -Escolta. Jo estava acostumada només a transcendir. Esperança per a mi era 

l’ajornament. Jo mai no havia deixat lliure la meva ànima, i m’havia organitzat de 

pressa en persona perquè és massa arriscat perdre’s la forma. Però ara veig què succeïa 

en realitat: jo tenia tan poca fe que havia inventat només el futur, jo creia tan poc en el 

que existeix que ajornava l’actualitat per una promessa i per un futur.  

 

[text 16] Per a la meva anterior moralitat profunda – la meva moralitat era el desig 

d’entendre i, com que no entenia, ordenava les coses, va ser just ahir i ara que he 

descobert que sempre havia estat tan profundament moral: només admetia la finalitat – 

per a la meva profunda moralitat anterior, que hagi descobert que estic tan cruament 

viva com aquella crua llum que ahir vaig aprendre, per a aquella meva moralitat, la 

glòria dura d’estar viva és l’horror. Jo abans vivia d’un món humanitzat, però això 

purament viu ha derribat la moralitat que tenia?  

És que un món tot viu té la força d’un Infern. 

 

[text 17] No entenc el que vaig veure. I ni tan sols sé si ho vaig veure, ja que els meus 

ulls acabaren per no diferenciar-se de la cosa vista. Només per una inesperada tremolor 

de les línies, només per una anomalia en la continuïtat ininterrompuda de la meva 

civilització, és que per un instant vaig experimentar la vivificadora mort. La fina morta 

que em va fer grapejar el prohibit teixit de la vida. 

 

[text 18] La vida i la mort havien estat meves, i jo havia estat monstruosa. El meu 

coratge fou el d’un somnàmbul que simplement va. Durant les hores de perdició vaig 

tenir el coratge de no composar ni organitzar. I sobretot el de no preveure. (…) Les 

meves previsions em tancaven el món.  

 

[text 19] La despersonalització com la destitució de l’individual inútil – la pèrdua de tot 

el que es pugui perdre i, tot i això, ser. Poc a poc treure d’hom mateix, amb un esforç 

tan atent que no se senti el dolor, treure d’hom mateix, como qui s’allibera de la pròpia 

pell, les característiques. Tot el que em caracteritza és només la manera com sóc més 

fàcilment visible als altres i com acabo essent superficialment reconeixible per mi. 

 

[text 20] L’escarabat i jo som infernalment lliures perquè la nostra matèria viva és més 

gran que nosaltres, som infernalment lliures perquè la meva pròpia vida hi cap tan poc 
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dins del meu cos que no aconsegueixo utilitzar-la. La meva vida és més utilitzada per la 

terra que per mi, sóc tan més gran que allò que anomenava “jo” que, només en tenir la 

vida del món, jo em tindria. (…) 

 Tota la part més inatenyible de la meva ànima i que no em pertany – és aquella 

que toca la meva frontera amb això que ja no sóc jo, i al qual m’ofereixo. Tota la meva 

ànsia ha estat aquesta proximitat inultrapassable i excessivament pròxima. Sóc més allò 

que en mi no és.  

 

[text 21] Jo tampoc no tinc nom, i aquest és el meu nom. I perquè em despersonalitzo 

fins al punt de no tenir el meu nom, responc cada vegada que algu diu: jo. 
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