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1. Introducció 

  El treball que tot seguit presentem i que correspon a la finalització del grau 

d’Humanitats consisteix en una aproximació a dues obres literàries on el paper del desig i la 

seva manifestació corporal són particularment intenses i rellevants: la de Maria-Mercè Marçal 

i la de Federico García Lorca. L’estudi que aquí emprenem integra les teoritzacions d’Hélène 

Cixous i Julia Kristeva al voltant de l’escriptura femenina i l’espai semiòtic del llenguatge 

poètic, respectivament. Concretament ens circumscriurem a l’anàlisi de dues produccions 

poètiques, els Sonetos del amor oscuro (1937) i La germana, l’estrangera (1985), fent 

especial èmfasi en algunes de les composicions líriques que s’inclouen en cadascuna. Aquest 

tema, que desenvoluparem a continuació, ve a recollir les sensibilitats adquirides en relació a 

la teoria i pràctica literàries al llarg de la meva formació, en la qual els estudis literaris han 

tingut un pes inigualable; a la vegada, l’elecció dels autors en un primer moment es pot 

explicar per l’empremta que el seu cosmos poètic ha tingut en el meu desenvolupament 

personal i intel·lectual. L’objectiu principal del treball és demostrar l’existència d’un possible 

nexe entre aquestes dues obres a partir de l’observació, en ambdós casos, d’un llenguatge 

poètic íntimament vinculat a l’experiència corpòria. Els primers indicis d’aquesta 

convergència entre els dos poetes se’ns suggereixen a partir de la lectura dels textos escollits, 

on es desenvolupen, de manera recurrent, símbols que condueixen a la interioritat corporal  —

com la sang o la ferida—  que comuniquen un vincle entre aquesta dimensió corporal i el 

paisatge psíquic i anímic de les veus poètiques lorquiana i marçaliana. Per altra banda, 

s’intueix també l’existència d’una relació entre la tendència a integrar significants oposats —

dintre de la  lògica dicotòmica pròpia de la tradició de pensament occidental— i el 

desenvolupament d’uns subjectes desitjants situats al marge de la norma sociocultural que 

regeix les relacions afectives. 

  Des d’una perspectiva superficial pot semblar que l’adequació de la poètica de 

Marçal als principis de la teoria literària feminista de Cixous o a les idees entorn al Semiòtic 

de Kristeva són més evidents que en Lorca, per l’afinitat reconeguda per la pròpia poeta 

catalana amb les teories feministes inspirades en el valor de la diferència. Tot i així, la lectura 

de Lorca des d’aquest prisma teòric ha resultat ser molt fluïda i suggerent. L’estructura de 

l’anàlisi es presenta en capítols intercalats dedicats a cada autor i a cada pensadora. En aquest 
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sentit, el ritme de composició ha sigut progressiu: en primer lloc, l’assimilació de la teoria ens 

va portar a desenvolupar un esquema a partir del qual interpretar l’obra del poeta andalús i, 

més endavant, a un exercici similar per a la lectura de la poeta catalana. Tot i que l’anàlisi de 

cada text no s’ha realitzat de manera paral·lela, els nombrosos paral·lelismes recollits en la 

conclusió revelen les coincidències que fan de Lorca i de Marçal dos poetes que es poden 

entendre dintre dels paràmetres de l’escriptura femenina. El capítol que trobem a continuació 

de la Introducció consisteix en un apropament a la perspectiva foucaultiana de la corporalitat 

com un espai important d’inscripció d’aquelles narracions al voltant dels quals s’articulen les 

relacions de poder; per a Foucault, el discurs de la sexualitat està intrínsecament lligat a les 

necessitats de control i dominació del poder a partir de les quals s’han desenvolupat, al llarg 

de la història, les diverses significacions del cos. Com veurem, a partir de la noció de 

corporalitat s’organitzen un seguit d’oposicions que responen a aquesta exigència de 

jerarquitzar la realitat social. En aquest sentit, és interessant assenyalar la implicació amb 

l’empresa del poder, més o menys conscient, que tenen certes expressions culturals de 

l’experiència corpòria; doncs, mentre mantinguin la tradicional separació —desenvolupant, en 

conseqüència, la relació de subordinació— entre cos i consciència, estaran contribuint en la 

reproducció dels intercanvis conflictius sota la marca del poder i de l’interès de domini i 

control social. Tradicionalment, el discurs poètic entorn la corporalitat s’ha desenvolupat 

d’una manera esbiaixada, participant en la construcció d’un cos jerarquitzat: com explica Laia 

Climent, «el cap i totes les seves parts internes es presenten en poètica, i en literatura en 

general, com un dels simbolismes més desenvolupats» (2008: 91) promovent, des del camp 

líric, la interiorització d’un judici i una perspectiva basats en la desigualtat.  

  Els dos apartats que componen el capítol 3, esdevenen una exposició de les idees 

claus de Cixous al voltant de les quals desenvolupa la teoria de la literatura femenina i que ens 

serveixen per establir una base des de la qual abordar el comentari de les obres poètiques. La 

intel·lectual francesa elabora una crítica a la desigualtat des de la qual s’estructura allò que 

ella anomena la lògica del desig i que reprodueix la jerarquització i la conflictivitat inherent a 

la dinàmica social patriarcal i logocèntrica. Com veurem més endavant, la nostra hipòtesi 

consisteix en el fet que ni Lorca ni Marçal alimenten aquesta economia libidinal en els seus 

textos. Cixous explica aquesta fórmula afectiva tenint en compte la visió de l’alteritat com 

quelcom amenaçant a partir de la qual s’articulen les lleis de la individualització; aquestes 

lleis, alhora, es caracteritzen per la rigidesa i l’agressivitat des de les quals es posicionen 
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contra la ja esmentada alteritat, que és el terme que engloba totes aquelles subjectivitats que 

participen d’un imaginari negatiu respecte a allò que des de la lògica fal·logocèntrica s’afirma 

com a modèlic. A continuació es subratlla la connexió entre el desenvolupament d’un nou 

vincle i d’una nova subjectivitat més enllà de les lleis de la individualització conflictives amb 

l’alteritat i la pràctica literària, a la qual, al seu torn, Cixous atribueix un component 

transgressor.  

  En el següent capítol apliquem els termes al voltant del desig desenvolupats amb 

anterioritat a la trajectòria de Lorca a partir de l’examen d’un poema pertanyent a la seva 

etapa poètica més primerenca. D’aquesta anàlisi és interessant destacar la declaració 

d’intencions que fa el poeta en referència a la seva visió del desig: queda patent, per una 

banda, el seu reconeixement del caràcter opressiu i dominant dels discursos a través dels quals 

s’articula la lògica del desig hegemònica; i, per altra banda, la necessitat de sobrepassar 

aquestes condicions perquè la veu poètica pugui viure plenament el seu desig. A més, 

comentem el vincle que existeix al llarg de l’obra poètica lorquiana entre les veus femenines i 

les veus masculines al voltant d’un desig reprimit per la societat. El cinquè capítol representa 

també una aproximació al desig marçalià a partir del comentari d’alguns assajos de la poeta i 

els versos d’un poema que s’inclou en La germana, l’estrangera. A l’igual que Lorca, Marçal 

porta a terme una crítica a les estructures patriarcals sobre les quals s’erigeixen els vincles 

afectius normatius; en aquest sentit, la poeta denuncia una mancança simbòlica en la identitat 

femenina a conseqüència del seu desenvolupament dintre la categoria fal·logocèntrica 

d’alteritat. Per a subvertir aquesta situació de buit simbòlic, Marçal expressa la necessitat d’un 

entorn relacional femení dintre del qual poder desenvolupar la seva experiència femenina amb 

plenitud. Finalment, el desig d’identitat engendra un desig d’escriptura: un cop dintre d’aquest 

context social que retorna al jo poètic una imatge no fragmenta de sí mateix, el llenguatge 

poètic esdevé el millor vehicle per a la construcció d’una narració pròpia dotada de certa 

coherència. En el capítol següent hem esbossat un seguit de conceptes al voltant de la teoria 

semiòtica de Kristeva que ens ajuden a aprofundir en la perspectiva de la corporalitat de 

Cixous com un espai on roman aquella força significativa capaç de transcendir les lleis de 

significació simbòliques. La idea principal consisteix en l’existència d’un conjunt de 

significats semiòtics desenvolupats abans de l’entrada al Simbòlic i, per tant, abans del procés 

d’individualització segons les lleis patriarcals i logocèntriques. Per altra banda, per a  

Kristeva, el llenguatge poètic és susceptible de deixar aflorar el Semiòtic pel seu caràcter no 
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referencial; mentre en la lògica de la parla habitual les afirmacions impliquen una negació que 

no es fa explícita, en aquells llenguatges que es desenvolupen dintre l’escenari carnavalesc és 

possible conjugar dos sentits oposant segons la lògica simbòlica, donant existència a aquells 

conceptes negats a través del procés afirmatiu simbòlic.  

  El setè capítol, l’últim dedicat estrictament a Lorca, consisteix en l’anàlisi en 

profunditat del novè sonet, exercici que paral·lelament ens ajuda a comprendre el conjunt dels 

Sonetos del amor oscuro en virtut de la condensació temàtica d’aquesta composició: és aquí 

on es percep amb major claredat el nexe vinculant entre l’obscuritat que caracteritza 

l’afectació amorosa de la veu poètica, la ubicació interior de l’amor líric i el silenci com a 

resultat d’un mecanisme repressiu. En aquest sentit, d’acord amb les idees exposades 

anteriorment al voltant del Semiòtic, assenyalem les significacions precises que adquireix el 

desig lorquià suggerides a través de la corporalitat esbossada al llarg dels poemes. Al fil 

d’aquesta qüestió, l’últim capítol abans de les Conclusions l’hem dedicat a l’estudi de la 

corporització del sentit ontològic del vincle lèsbic en La germana, l’estrangera. En el recull 

poètic de «Terra de Mai» apreciem la construcció d’imatges que suggereixen un estat 

d’unificació o imbricació dels cossos de les amants que acompanyen el procés de dissolució 

de les fronteres de la individualització. En contraposició, a «Sang presa» apreciem les 

implicacions psíquiques que té per al jo poètic la ruptura del vincle lèsbic, desenvolupat en 

l’apartat anterior que acabem de referenciar, on les conseqüències de la separació configuren 

un subtext corporal que gira entorn dels símbols de la  ferida i la sang. 

  Finalment, com ja hem comentat, tot i que l’execució de les anàlisis corresponents 

a cada poeta s’ha realitzat paral·lelament i s’ha presentat de forma escalonada, a les 

Conclusions hem realitzat un exercici de síntesi superadora posant en relació aquells aspectes 

destacables del llenguatge poètic tant de Lorca com de Marçal fent explícites les diverses 

similituds que s’han anat desenvolupant a través de l’apropament a les dues obres des de la 

perspectiva de l’escriptura femenina i de la corporalitat. Evidentment, l’exercici comparatiu 

entre aquests dos autors es pot portar a terme des de diverses perspectives teòriques, més enllà 

de la que hem seguit en aquest treball; i, per altra banda, la via analítica que aquí hem treballat 

es podria estendre a la resta de produccions literàries d’aquests autors així com es podrien 

examinar amb més profunditat els aspectes destacats en aquest petit estudi que, per motius 

d’espai, han quedat limitats al marc que s’espera d’un treball de final de grau.  
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2. Per què el cos? 

  En aquest apartat, en primer lloc, posarem en relleu l’aspecte conceptual i cultural 

del cos. Sovint aquest s’oblida naturalitzant la seva concepció com una extensió limitada de 

nosaltres —una imatge— que ens individualitza, o un receptacle de la pròpia subjectivitat —

alguns s’hi han referit inclús com una presó— on s’hi troba la nostra consciència, la nostra 

essència. En aquest sentit, al ressaltar l’aspecte cultural del cos, obrim la porta al camí que ens 

portarà a la seva deconstrucció com a producte ideològic i, alhora, a entendre l’entramat de 

sistemes de pensament que històricament li han reservat uns o altres significats.  

  A través del concepte de biopolítica, Foucault assenyala l’interès del poder, dintre 

de les societats capitalistes occidentals, en «lo somático, lo corporal», i la importància de les 

inscripcions dels discursos d’aquest poder —des de diferents àmbits: científic, pedagògic, 

polític…— en el propi cos: «el control de la sociedad sobre los individuos no se operó 

simplemente a través de la conciencia o de la ideología, sino que se ejerció en el cuerpo, y con 

el cuerpo […] El cuerpo es una realidad biopolítica; la medicina es una estrategia 

biopolítica» (Foucault, 1994: 366).  

  El cos és suport i, alhora, agent dels sistemes polítics i ideològics que s’hi 

inscriuen. Al mateix temps, és també la imatge que ens representa en primera instància i a 

través de la qual ens relacionem amb els altres i el nostre entorn. Justament per això últim, al 

llarg de la història política de la humanitat, des del poder s’ha posat tant èmfasi en l’anàlisi de 

determinades diferències entre els cossos i se’ls hi ha atribuït uns o altres significats a fi de 

legitimar estructures ideològiques. D’aquesta manera, com afirma Buttler, la tradició de 

pensament que defensa la diferència ontològica entre l’ànima —la ment o la consciència— i 

el cos, que s’inicia amb Plató i arriba fins a la nostra actualitat passant per Descartes o Sartre, 

s’ha d’entendre dintre dels diferents processos psíquics i polítics de jerarquització de la 

realitat i de les relacions de subordinació que se’n desprenen:  

Las asociaciones culturales de la mente con la masculinidad y del cuerpo con la 
feminidad están bien documentadas en el campo de la filosofía y el feminismo. En 
consecuencia, toda reproducción sin reservas de la diferenciación entre mente/cuerpo 
debe replantearse en virtud de la jerarquía implícita de los géneros que esa 
diferenciación ha creado, mantenido y racionalizado comúnmente (Butler, 1999: 64).  
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  Efectivament, la diferència sexual no es pot abordar només com una qüestió 

biològica, ni tampoc el fet que la medicina i la ciència hagin posat la seva mirada en aquests 

trets distintius i no en altres: a través del gènere s’interpreta i se significa aquesta 

diferenciació i es generen símbols dintre d’un llenguatge i un marc de pensament de base 

fal·logocèntica: «[el género] no debe ser visto únicamente como la inscripción cultural del 

significado en un sexo […] sino que también debe indicar el aparato mismo de producción 

mediante el cual se determinan los sexos en sí» (Butler, 1999: 55). Els nostres cossos estan 

inmersos en sistemes polítics i ideològics dintre dels quals encarnen uns o altres significats a 

través dels què es determinen les relacions amb altres cossos-significats:  

lo que «es» la persona y, de hecho, lo que «es» el género siempre es relativo a las 
relaciones construidas en las que se establece. Como un fenómeno variable y 
contextual, el género no designa a un ser sustantivo, sino a un punto de unión relativo 
entre conjuntos de relaciones culturales e históricas específicas (Butler, 1999: 61).  

  El sistema de pensament fal·logocèntric genera un seguit de binarismes, de 

significats contraris, que, a banda de trobar-se en desigualtat per la jerarquia que els regeix 

des del seu primer plantejament, creen relacions de dependència entre ells en tant que un es 

defineix respecte la diferència que el separa del seu contrari i que, alhora, en justifica la seva 

subordinació: «el género puede verse como cierto significado que adquiere un cuerpo (ya) 

sexualmente diferenciado, pero incluso en ese caso ese significado existe únicamente en 

relación con otro significado opuesto» (Butler, 1999: 59).  

  Com veiem, de la tradicional —i moderna— oposició entre cos i ment —o ànima

—, així com de la implícita jerarquia entre ambdós, n’esdevenen un seguit d’oposicions 

igualment jerarquitzades i que, precisament, condicionen la nostra mirada sobre el segon, una 

mirada que, al seu torn, és producte dels discursos de poder que s’inscriuen en el mateix cos, 

el travessen i el limiten. En aquest sentit, caldrà veure tant la relació de conflicte, i alhora de 

dependència, que s’estableix entre els significats oposats, així com el seguit de significats, 

dintre d’aquest entramat binari, que s’atribueixen a un gènere i a un altre: raó/cos, masculí/

femení, subjecte/objecte, identitat/alteritat, escriptura/oralitat, adult/infant, sòlid/líquid, 

cultura/natura, actiu/passiu, pare/mare, espiritualitat/sensualitat, etc. La lectura de les 

relacions que s’estableixen entre el món masculí i el món femení ha d’incloure també, per la 

seva estreta relació en l’imaginari patriarcal i logocèntric, les relacions que existeixen entre la 
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resta de significats oposats, acabats de mencionar, i que s’inscriuen paral·lelament en un lloc 

o en un altre. Així, al atribuïr un gènere o un altre a un cos, se li estaran atribuint també 

connotacions que no apel·len directament als seus atributs físics. El control i el domini que 

s’exerceix des de diferents discursos de poder patriarcal sobre el cos femení va de la mà del 

control exercit, sovint des dels mateixos discursos, sobre els infants; i, alhora, existeix un 

estret vincle entre el logocentisme, la necessitat de domini del cos, dels instints i les pulsions, 

i la submissió a la norma i el poder patriarcal de totes aquelles alteritats sobre les que s’erigeix 

i es defineix l’home — el subjecte universal.  

3. Desig i alteritat 

  Dintre d’aquest sistema de significacions binàries i conflictives que travessen els 

nostres cossos hi trobem allò que Hélène Cixous denomina la lògica del desig —masculí—  

que està estrictament lligada a la desigualtat que generen els codis de pensament 

fal·logocèntrics:  

el poder no se contenta con funcionar como un super-ego freudiano, no se limita a 
reprimir, a acotar el acceso a la realidad, a impedir la formulación de un discurso: el 
poder trabaja el cuerpo, penetra en el comportamiento, se mezcla con el deseo y el 
placer (Foucault, 1994: 284).  

  En un primer terme, aquesta lògica del desig es planteja formalment com un desig 

heterosexual, així i tot, com veurem més endavant, no té per què existir ni exclusiva ni 

necessàriament en les relacions entre homes i dones sinó més aviat entre dos subjectes on un 

actua i s’erigeix entorn els codis i les regles del món masculí i, en conseqüència, necessita i 

genera en l’altre una conducta i una predisposició femenines.  

  L’alteritat, la diferència, dintre d’aquesta economia de subordinació i 

dependència, és llegida sempre com una amenaça a allò que constitueix i delimita la propia 

identitat: l’home es defineix com a tal en quant al seu poder i al seu domini sobre el cos —les 

passions—, sobre la dona, i, en definitiva, sobre l’altre. D’aquestes construccions se’n deriva 

allò que Cixous presenta com l’Imperi del propi, allà on es situa el poder i des d’on violenta i 

controla l’amenaça exterior. Al seu torn, aquest exterior es perceb necessàriament com 

amenaçant en tant que és sobre el seu domini que es construeix la subjectivitat masculina i, en 
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la negativitat de la diferència d’aquest altre respecte a lo propi que s’aixequen les fronteres de 

la pròpia identitat: 

la astucia y la violencia (¿inconscientes?) de la economía masculina consisten en 
jerarquizar la diferencia sexual valorizando uno de los dos elementos de la relación, 
afirmando lo que Freud llama la primacía del falo. Y, de hecho, la «diferencia» 
siempre se percibe, se realiza, como oposición. Masculinidad/feminidad se oponen 
de tal modo que el privilegio masculino se afirma siempre con un movimiento 
conflictual disputado de antemano (Cixous, 1979-1989: 37).  

  En aquest punt, potser cal aclarir que l’economia de lo propi no només actua 

sobre la diferència sexual; l’altre no és només la dona, o la feminitat, l’altre, dintre dels 

diferents processos històrics i contextos polítics, és també el pobre, l’estranger, etc. L’alteritat 

està reservada a tot aquell sobre el que no es col·loqui el signe del poder. Finalment, el que es 

deriva de tot això és que aquells altres estan mancats de símbols que els signifiquin o que els 

representin pròpiament com a subjectes: «en ningún momento de la Historia se ha tolerado la 

paradoja de la alteridad, posible, como tal. El otro está ahí sólo para ser reapropiado, 

retomado, destruido en cuanto otro. Ni siquiera la exclusión es una exclusión» (Cixous, 

1979-1989: 25). La intolerància vers aquell que és diferent és necessària en tant que la 

diferència es defineix com una amenaça i, alhora, com una mancança respecte al model —el 

masculí occidental— que encarna i simbolitza el poder: la mancança dels atributs masculins 

representen una amenaça per al poder fal·logocèntrici i els seus discursos. Naturalment les 

dones no són menys racionals que els homes, ni els homes són persones menys corpòries que 

les dones; però, dintre de l’imaginari fal·logocèntric, pel seu binarisme excloent i 

confrontacional, només un dels dos gèneres és símbol d’una característica o altra i alhora, 

només els trets que caracteritzen el poder masculí són segons els que es construeix el subjecte 

universal i pretesament neutre, els que queden fora d’aquestes determinacions estan 

condemnats a una subjectivitat subalterna. 

  En les relacions que s’estableixen operant segons la lògica del desig que proposa 

Cixous, l’home és qui gaudeix plenament de la condició de subjecte d’aquest desig, mentre la 

dona obté directament una posició d’inferioritat —sovint el seu cos és pres directament com 

un objecte. L’Impèri del propi s’organitza a partir d’aquest principi de desigualtat i genera un 

moviment cap a l’altre seguint un desig d’apropiació: la lògica del desig és desig 

!10



d’apropiació, i és l’home qui desitja i s’erigeix com agent del domini d’allò que ell no és. La 

diferència sexual ha d’implicar necessàriament una desigualtat a fi de produïr i legitimar 

l’execució d’aquest desig: «lo que desencadena el deseo, como un deseo de apropiación, es la 

desiguald. […] Si los dos elementos de la pareja están en estado de igualdad, el movimiento 

no existe. Siempre es una diferencia de fuerzas lo que conlleva el movimiento» (Cixous, 

1979-1989: 36). La constitució d’un subjecte que només se sent vàlid en tant que exerceix la 

seva força sobre l’altre va de la mà de la conflictivitat que produeix en el mateix individu allò 

que no domina, i que, alhora, genera en ell aquest tipus de desig: «esta economía, entendida 

como la ley de la apropiación, es una producción falocéntrica [y] se comprende a partir de la 

masculinidad, en la medida en que se estructura después de la pérdida. Lo que no es el caso de 

la feminidad» (Cixous, 1979-1989: 37).  

  Tradicionalment, des dels grans altaveus de la Història o del Pensament 

occidental , el poder s’ha dedicat a reproduir aquesta lògica de desig que «frena el 1

movimiento hacia el otro en una representación patriarcal, bajo la ley del Hombre» (Cixous, 

1995: 36), la força d’aquests discursos, com ja hem vist, rau en la seva inscripció a foc en el 

propi cos. Per a arribar a imaginar col·lectivament un tipus de desig que no comporti 

confrontació ni destrucció seria necessari, segons Cixous, un canvi en totes les estructures de 

formació i de reproducció dels discursos ideològics i dels seus efectes; la possibilitat d’una 

alliberació real de la sexualitat —entensa com «una tranformación de la relación de cada cual 

con su cuerpo (—y con el otro cuerpo), una aproximación del inmenso universo material 

orgánico sensual que somos»— no existeix sense una acció de transformació política radical 

(Cixous, 1979-1989: 42). Si s’erradiqués la desigualtat de base que condiciona aquest desig, 

se’n generaria un de nou, sense negativitat; i la diferència no seria més motiu d’amenaça ni de 

subordinació: «lo que hoy aparece como «femenino» o «masculino» ya no sería lo mismo. La 

lógica general de la diferencia ya no concordaría con la oposición aún ahora dominante. La 

diferencia sería un ramo de diferencias nuevas» (Cixous, 1979-1989: 42-43). Estem parlant, 

 «[En] la «realidad» que sostiene la marcha de la Historia: todo se basa, a través de los siglos, en la 1

distinción entre lo Propio, lo mío, o sea, el bien, y lo que lo limita: luego, lo que amenaza mi-bien 
(entendido siempre por bien solo lo que es bueno.para-mí) es el otro. [...] El otro escapa a mi 
entendimiento. Está en otra parte, fuera: otro absolutamente. No se afirma. pero, por supuesto, en la 
Historia, eso que llamamos «otro» es una alteridad que se afirma, que entra en el círculo dialéctico, 
que es el otro en la relación jerarquizada en la que es el mismo que reina, nombra, define, atribuye, 
«su» [...] reducción de una «persona» a la posición de «otro», maquinación inexorable del 
racismo» (Cixous, 1979-1989: 24-25). 
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doncs, d’un tipus d’intercanvi completament diferent d’aquell permès i condicionat per la 

cultura fal·logocèntrica; estem parlant d’un desig en el qual 

no se reincidiría en la fatalidad dialéctica, que no se contenta con la sumisión del uno 
al otro. Por el contrario, habría reconocimiento del uno hacia el otro, y ese 
reconocimiento se produciría precisamente gracias a un intenso y apasionado trabajo 
de conocimiento: cada uno correría, por fin el riesgo del otro, de la diferencia, sin 
sentirse amenazado/a por la existencia de una alteridad, pero regocijándose por 
agrandarse a base de las incógnitas que supone descubrir, respetar, favorecer, 
mantener. [Sería un] amor [que] no caería en las trampas de las contradicciones y las 
ambivalencias que conllevan indefinidamente el asesinato del otro (Cixous, 
1979-1989: 34-35).  

  Les diferències no generarien violència ni serien una amenaça perquè no 

s’entendrien dintre de la dialèctica patriarcal i logocèntrica on se les utilitza per a legitimar 

una jerarquia de la qual depèn la construcció del poder i de la subjectivitat masculina. La 

divisió de la realitat en significats binaris i excloents no tindria sentit, el cos recuperaria la 

seva veu al desfer-se del domini cultural al que està sotmès i del silenci que aquest li imposa. 

  Cixous defensa que, a través de l’escriptura, és possible sortir d’aquesta dialèctica 

destructiva i fal·logocèntrica, com veurem en el següent apartat, a partir de l’exercici d’un 

llenguatge que no reflecteixi els binarismes conflictius:  

todo el mundo sabe que existe un lugar que no esta obligado económica ni 
políticamente a todas las bajezas y a todos los compromisos. Que no está obligado a 
reproducir el sistema. Y es la escritura. Y si hay una otra parte que puede escapar a la 
repetición infernal está por allí, donde se escribe, donde se sueña, donde se inventan 
los nuevos mundos (Cixous, 1979-1989: 26).  

3.1 Corporalitat i escriptura femenina 

  La lògica del desig masculí —que s’estén més enllà de la praxis amorosa— també 

es troba en la fórmula d’escriptura si entenem l’exercici literari com una manifestació de la 

relació amb l’altre, tant aquell altre que mai he conegut i mai he sigut com aquells altres que 

han passat per mi o que s’estan formant dintre meu. La rigidesa dels significats és necessària 

per a l’establiment d’una jerarquia però alhora fa presoner a aquell que individualitzen: 
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l’home està atrapat entre els significats prefabricats que simbolitza, condemnat a no poder 

veure’s més enllà del codi fal·logocèntric. La masculinitat fal·logocèntrica imposa a l’home, 

erigit sobre l’Impèri del propi, el paper de receptor, en última instància, de qualsevol 

intercanvi. Sobre ell pesa —més que en la dona— la por a gastar, a donar; accions que 

fàcilment comporten l’amenaça de pèrdua:  

la relación de lo masculino con lo Propio es más estrecha y más rigurosa que la de la 
feminidad. Todo se desarrolla como si el hombre estuviera más directamente 
amenazado que la mujer en su ser por lo no-propio. Normalmente, es de hecho ese 
producto de la cultura descrito por el psicoanálisis: alguien que aún tiene algo que 
perder (Cixous, 1979-1989: 47). 

  

  L’home està condemnat a viure qualsevol relació-intercanvi des de la perspectiva 

del guany i la preocupació per la pèrdua, el que comporta, com a mínim, certa objectivització 

d’aquest altre i, en conseqüència, la impossibilitat de la seva recepció com a subjecte 

pròpiament. En última instància, la subjectivitat masculina busca, en l’intercanvi amb el no-

propi, el reconeixement de la pròpia autoritat, de la pròpia imatge de poder sublimada sobre la 

que s’articula tota la seva identitat. Perquè existeixi un veritable intercanvi comunicatiu, ha de 

poder existir un interlocutor o un receptor en la seva totalitat, en totes les seves dimensions. Si 

entenem l’escriptura com una interacció lliure amb la realitat i amb l’altre, l’exercici 

comunicatiu aporta a l’existència nous sentits i significats; finalment, és per això que Cixous 

afirma, en Le rire de la Méduse que l’escriptura, avui en dia, és femenina. 

  És important ressaltar el fet que, quan en aquestes pàgines veiem la paraula 

«home» i «dona» o «masculí» i «femení» s’està apel·lant al sentit dels atributs en la xarxa 

significativa logocèntrica i patriarcal que aquestes figures representen. Evidentment, pel 

mateix plantejament original d’aquest treball, no s’està proposant que tots els homes siguin 

figures exemplificadores de la praxis masculina —ni el mateix amb les dones i la feminitat— 

sinó, més aviat, que cal posar de relleu la determinació de la nostra subjectivitat per la 

ideologia fal·logocèntrica respecte a la diferència sexual per, al seu torn, examinar la viabilitat 

d’escapar d’aquestes construccions, en concret, a través de l’expressió poètica, com veurem 

més endavant.  

  A partir de la comprensió de l’escriptura com «el paso, entrada, salida, estancia, 

del otro que soy y no soy, que no sé ser, pero que siento pasar, que me hace vivir» (Cixous, 
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1979-1989: 46) s’entén millor el fet que Cixous només vegi possible aquest exercici a través 

de la feminitat. La subjectivitat femenina es construeix a partir del principi d’autoritat que 

reconeix en l’home, en l’altre, pel que no s’estructura d’una manera tan rígida, ni impera en el 

seu desig-intercanvi la llei d’una economia centrada en la possessió i condicionada per 

l’amenaça de pèrdua. Existeix una pre disponibilitat de la subjectivitat femenina a donar-s a 

l’altre i, per tant, a albergar-lo complet dintre de sí. En aquest sentit, Cixous parla d’una 

bisexualitat immanent en la dona entesa com la presència pacífica de la diferència en la pròpia 

individualitat, la presència dels dos sexes, que s’explica a través del fet que el subjecte femení 

no es construeix aïllat en «el falso teatro de la representación falocéntrica» (Cixous, 

1979-1989: 45). Un tipus de relació sense conflicte amb la diferència i allò no-propi —sense 

la voluntat d’apropiar-s’ho— és possible dintre dels paràmetres de la feminitat. En 

contraposició a la jerarquització i la repressió de la corporeïtat, pròpia de la monosexualitat 

fàl·lica, la inscripció de l’altre en la subjectivitat femenina multiplica els efectes del registre 

del desig a totes les parts del cos: «actualmente, y debido a razones historico-culturales, es la 

mujer quien irrumpe, y se beneficia, en esta bisexualidad transportada, que no anula las 

diferencias sino que las anima, las persigue, las aumenta» (Cixous, 1979-1989: 45). Per a 

Cixous existeix un lligam evident entre la gestió de ser i del desig i l’escriptura: la rigidesa i la 

conflictivitat de la masculinitat no permeten el dinamisme i la permeabilitat necessaris per a 

l’exercici expressiu fora dels codis d’exclusió; en aquest sentit, la feminitat és entesa com 

l’habilitat de conservar el no-propi dintre d’un mateix sense establir relacions de subordinació 

ni d’estricta dependència. L’escriptura és un exercici d’obertura a aquell que no s’és —o es 

creu no ser—, són dos exercicis —exploració i auto-exploració— en un mateix moviment, 

que «no se produce sin riesgo, sin dolor, sin pérdida de momentos de sí, de conciencia, de 

personas que se ha sido, que se superan, que se abandonan. Y no se produce sin un gasto, de 

sentido, de tiempo, de orientación» (Cixous, 1979-1989: 47). La diferència entre una 

escriptura femenina i una de masculina «radica en los modos de gasto, de la valoración de lo 

propio, de la manera de pensar lo no-mismo», en la manera d’entendre qualsevol intercanvi 

des d’un sentit capitalitzat (Cixous, 1979-1989: 47). Des d’aquesta permeabilitat i fluïdesa de 

la feminitat s’està en una predisposició de fer una lectura més clara —alliberada de la llei— de 

la realitat, i d’expressar-la en la seva diversitat de símbols, sense subordinacions, i sense 

reduir o excloure significats, ja que fer-ho no suposa, en cap cas, una amenaça existencial. La 

intervenció de la ideologia fal·logocèntrica en l’exercici literari anul·la el valor heurístic del 

!14



mateix: «se escribe siempre en la oscuridad. Sólo se puede escribir y sólo tiene sentido 

escribir […] avanzando en la incomprensión. […] Hay que desentender y ponerse a aprender: 

eso es el heroísmo de la escritura. Es su única justificación» (Cixous, 2010: 101). El 

moviment propi de l’intercanvi comunicatiu, de la paraula, és l’exploració i el coneixement de 

l’altre, d’aquell que és diferent, i, a través d’aquest, l’ampliació de la pròpia narració.  

  L’abast intersubjectiu dels discursos del poder de la ideologia fal·logocèntrica, 

inscrivint-se en el propi cos, condiciona tota expressió i tota escriptura. La tradició literària i 

poètica, liderada per veus masculines, ha reproduït i fagocitat la representació binària i 

conflictiva de la realitat. Com veurem més endavant, les expressions de corporeïtat han quedat 

reduïdes a simples símbols superficials, esterilitzant el paisatge corporal, i fent-lo incapaç de 

significacions transcendents, silenciant la veritat del pròpi cos i condemnant-la a l’oblit. 

L’escriptura femenina retorna la veu silenciada al cos; per oposició a la codificació universal 

pròpia de la masculinitat, és una escriptura des de i en el cos. Reconeix la realitat textual del 

cos i subverteix els discursos del poder inscrits en el mateix. La paraula silenciada de la carn 

emergeix com a alternativa expressiva a la de la paraula codificada pel poder, que projecta 

una mirada sobre la realitat a través de les lleis i les fórmules fal·logocèntriques. 

L’antagonisme ontològic entre el cos i la raó comparteix un vincle estructural amb el seguit de 

jerarquies que regeixen la realitat i amb el moviment del desig entre els paràmetres del domini 

i la possessió. La desigualtat de la qual s’alimenta el poder dintre dels marcs ideològics 

patriarcals i logocèntrics genera l’essència conflictiva de la lògica del desig i les dinàmiques 

que aquest alimenta. La formulació d’un intercanvi que no respongui a les necessitats i 

violències generades pel sistema de significació fal·logocèntric necessitarà un llenguatge que 

no incorpori el seguit de símbols i binarismes que articulen la lògica del desig i jerarquitzen la 

realitat: 

escríbete: es necesario que tu cuerpo se deje oír. Caudales de energía brotarán del 
inconsciente. Por fin, se pondrá de manifiesto el inagotable imaginario femenino. [...] 
nuestra nafta expanderá por el mundo valores no cotizados que cambiarán las reglas 
del juego tradicional (Cixous, 1979-1989: 62). 

Una de les característiques que Cixous atribueix a l’escriptura femenina és la 

rellevància de la veu (1979-1989: 54-55). Com veurem més endavant, la veu és un atribut que 

ens transporta irremeiablement a la capacitat expressiva del propi cos, la seva paraula. Posar 
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en relleu l’oralitat en un text és tornar a donar la paraula a aquest cos silenciat: «censurar el 

cuerpo es censurar, de paso, el aliento, la palabra» (Cixous, 1979-1989: 61). En contraposició 

als textos inscrits en el sistema de significació logocèntric i patriarcal, l’expressió a través del 

cos, dintre del paradigma de l’escriptura femenina, és el resultat d’una resignificació de la 

realitat on la diferència no només està permesa sino que és un factor que es troba en la 

mateixa gènesis de la creació literària. Al seu torn, el cos és la consciència del lloc des del què 

s’escriu, de les particularitats creatives de cada poeta, necessàries per a qualsevol producció 

que se situï de la banda de la vida i no del simulacre: «es  como  si  tuviera,  para  sentirme 

segura en la escritura, esa cobertura, ese referente absoluto que es mi cuerpo, no solamente 

sexuado, sino afectado. Si no siento ningún afecto es una mentira» (Cixous, 2010: 152). I, 

aquesta vida es troba, precisament, en l’intercanvi, en un intercanvi sincer i sense les 

imposicions que només porten al falsejament de la realitat; un intercanvi on la diferència sigui 

dita i valorada. 

L’autora  del  concepte  d’escriptura  femenina  proposa  el  text  com el  camp  on 

desenvolupar l’existència amb tota la seva vitalitat, en tot el seu dinamisme, fora dels límits 

que fan de la vida un simulacre. L’oralitat  representa aquesta força vital de traspassar les 

rigideses de la individualització fal·logocèntrica que s’origina i es troba acallada en el propi 

cos. La relació entre aquest tipus d’escriptura i la feminitat es troba en l’organització de la 

libido femenina —de la mà de la construcció de la subjectivitat femenina— com una obertura 

en  contraposició  a  l’hermetisme de  la  masculinitat.  En  aquest  sentit,  Cixous  parla  d’una 

«líbido del otro» que, com ja hem vist més amunt, es genera a partir d’aquesta subjectivitat 

oberta de la dona, que obre la possibilitat d’una relació amb l’altre desinteressada —sense 

l’objectiu de la retribució i el guany i, per tant, sense l’amenaça de la pèrdua— i de la que 

se’n desprèn la possibilitat de l’amor (1979-1989: 54):

El  amor-otro es el nombre de la escritura. Al principio del Amor-otro hay las 
diferencias. El nuevo amor se atreve con el otro, lo quiere, se arrebata en vuelos 
vertiginosos entre conocimiento e invención. […] Cuando escribo, todos los que no 
sabemos que podemos ser se escriben desde mí, sin exclusión, sin previsión, y todo 
lo que seremos nos conduce a la incansable embriagadora, implacable búsqueda de 
amor (1979-1989: 65-66). 

En aquest punt és important recalcar el fet que aquí no s’està evocant un idíli de 

fusió amb l’altre sinó que s’està apel·lant a la complexitat de l’existència, irrepresentada en 
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les tradicionals categories metafísiques, a la seva essència permeable i al moviment que li és 

propi. No tots els intercanvis són possibles, ni molt menys, i és també en el propi cos —insert 

irremeiablement en les estructures significants del poder— on trobem aquestes limitacions. 

Tot i així, efectivament, existeix la prova en la literatura d’aquells «hombres capaces de otros, 

capaces de convertirse en mujer» (Cixous, 1979-1989: 63).  

  Federico García Lorca és un d’aquests homes —des del punt de vista de la 

identitat— que presenten aquesta feminitat —des del punt de vista libidinal— en la seva obra 

literària. Al llarg d’aquesta, es fa evident tant la seva voluntat de donar veu a subjectivitats 

subalternes, com la capacitat d’expressar-se a través de les mateixes. Tot i que més endavant 

veurem de manera més detallada alguns dels aspectes de la seva poesia que es poden llegir a 

través de les idees de Cixous sobre l’escriptura femenina, en una primera instància, i des d’un 

punt de vista general, cal destacar la pluralitat de subjectivitats que habiten els seus textos —

els negres de Nova York, els gitanos de Granada o les dones del món rural— sobre les que el 

poeta granadí col·loca tota la càrrega expressiva de les seves produccions; són personatges 

complexos, portadors de significat i generadors de símbols. Lluny de la tradicional 

representació de l’alteritat com un clixé, amb tota la violència que comporta, els cossos dels 

—i, a vegades des dels— que parla el poeta granadí fan palès —dintre de la ficció, de la 

creació literària— la seva habilitat de metamorfosi, el seu poder d’identificació, i per tant, la 

seva capacitat de trencar la llei rígida de la individualització. Permetent-nos situar-lo en aquell 

espai on el desig —el desig de l’altre— és l’origen de la creació i, al seu torn, produeix una 

ficció que no està forjada en les oposicions del sistema:

Hubo poetas para revelar a toda costa algo reñido con la tradición, hombres capaces 
de amar al amor, de amar, por consiguiente, a los demás y de quererles; capaces de 
imaginar a la mujer que se resistiera a la opresión y se constituyera en sujeto 
magnífico, semejante, por tanto «imposible», insostenible en el marco social real: el 
poeta pudo desear a esa mujer sólo infringiendo los códigos que la niegan (Cixous, 
1979-1989: 63).  

En aquest sentit, finalment, és interessant ressaltar el fet que les subjectivitats per 

les que s’interessa el poeta són justament aquells «seres más críticos, los más próximos a las 

fuentes de la vida, es decir, del cuerpo, de la carne, del deseo que exalta y se cumple; y de lo 

que la mantiene, de su duración, de su resistencia a la muerte» (Cixous, 1979-1989: 82). La 
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importància de la situació d’exclusió social i de silenciament en les produccions de la tradició 

—aquelles inscrites en els codis dels poder— d’aquests subjectes que prenen la veu en les 

ficcions lorquianes rau precisament en la manifestació de complicitat de l’autor respecte les 

constriccions a les quals s’enfronten dintre del sistema de significació fal·logocèntric.

4. La lògica del desig lorquià 

  La complicitat que Lorca estableix entre les diferents veus al llarg de la seva obra 

es forja al voltant d’un desig censurat i amenaçat que lluitarà per ser expressat. Tant en la seva 

poesia com en el seu teatre «hay un paralelismo temático—silencio, amor, muerte— […] y 

también una similaridad en la elección de protagonistas socialmente oprimidos y marginados» 

(Urrea, 1997: 47). En el gruix de la seva producció teatral trobem un gran protagonisme de 

veus femenines que lluiten per assolir el seu desig eròtic, una lluita, que, al seu torn, orbita al 

voltant del silenci en el qual es troba submergit i es tradueix en la lluita per l’expressió, la 

verbalització, d’aquest desig (ibid.: 56). En una carta dirigida a Adriano del Valle, al 1918, 

Lorca diu: «soy un pobre muchacho apasionado y silencioso que, casi casi como el 

maravilloso Verlaine, tiene dentro una azucena imposible de regar y presento a los ojos bobos 

de los que me miran una rosa muy encarnada con el matiz sexual de peonía abrileña, que no 

es la verdad de mi corazón» (dins Urrea, 1997: 38). El desig homosexual del poeta, 

simbolitzat per l’«azucena», és aquesta passió silenciosa a partir de la qual es defineix en la 

carta; al seu torn és interessant la comparació que fa de sí mateix amb Verlaine per a 

confirmar el caràcter homoeròtic de la passió que el constreny.  

  Gibson, un dels intel·lectuals actuals amb més treballs recollits entorn a la figura 

del poeta granadí, afirma la impossibilitat, avui en dia, de fer una anàlisi sobre l’obra de Lorca 

sense tenir en compte la seva homosexualitat, justament per la connexió que existeix entre el 

silenci, el desig i els subjectes subalterns al llarg de les seves produccions. L’hispanista 

irlandès reivindica, a través de la consciència d’alteritat que es destil·la de l’obra del poeta, «a 

un Lorca comprometido con todos los que sufren, con los rechazados, los marginados, los 

perseguidos, los avergonzados, los que no encajan. Al Lorca revolucionario que en realidad 

fue. Al Lorca consciente de que iban a por él» (Gibson, 2016: 3).   
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  L’enllaç que Beatriz Urrea estableix entre la força de les veus femenines del teatre 

de Lorca i la del jo poètic de moltes de les seves composicions líriques rau en el caràcter 

tràgic de l’amor i el desig que expressen:  

la presencia constante del amor que desafía las normas sociales y que, como 
consecuencia, culmina en la muerte […] sugiere que con la muerte de sus 
protagonistas enamorados, Garcia Lorca no sólo afirma su deseo, sino que denuncia 
los mecanismos de una estructura social esencialmente patriarcal y homofóbica 
(1997: 56).  2

  Encara que el nexe entre les tragèdies i la lírica amorosa de Lorca sigui un desig 

«constringido y silenciado por la moralidad dominante» (Urrea, 1997: 48), l’expressió 

dramàtica, assumida per veus femenines, és molt més directa i menys velada que la poètica. 

El llenguatge de les seves obres teatrals continua essent molt poètic i metafòric però quan 

aquesta veu no l’assumeix clarament un altre, com és el cas de moltes de les seves 

produccions poètiques —especialment a partir de Poeta en Nueva York, en El diván de 

Tamarit i Sonetos del amor oscuro on «Lorca mantiene como eje principal el tema del amor 

homosexual, siempre vinculado a la muerte y envuelto en alusiones, secretos y 

silencios» (ibíd.: 47)—, el poeta «habla en un lenguaje poético que no dice abiertamente, sino 

que sugiere […] un silencio que se impone desde dentro o fuera y que genera un 

desplazamiento metafórico del deseo homosexual» (ibíd.: 38).  

  Tot i que tornarem a aquest tema més endavant, cal ressaltar un doble moviment a 

partir d’aquest silenci imposat: efectivament és un element que en una primera instància 

limita l’expressió però, al seu torn, la foscor en la qual sumeix aquest desig fa possible un nou 

tipus de llum. El silenci, allò que no es diu, és també una fórmula expressiva: el buit que 

deixa el desig silenciat és un significat —amb un significant— que a través de la creació 

poètica, a través de la metàfora, es simbolitza i construeix tot un sistema signifcatiu nou i a la 

seva mida. Alhora, aquest silenci en i des del que neix l’estructura significativa que regeix el 

llenguatge poètic de Lorca —oposat al sistema significatiu i repressiu de la tradició— està 

estretament lligat al cos, a través del qual afloren aquells  discursos del poder que el limiten.   

 L’intel·lectual i poeta Luis García Montero recalca la responsabilitat i l’elementalitat negativa de la 2

norma social en la tragicitat de les veus lorquianes: «Un sujeto trágico es el que interioriza en su 
propia intimidad la ruptura entre el yo y la sociedad sin encontrar una solución posible» (2016: 91).
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  El desig homosexual per sí mateix no comporta una feminització de l’economia 

libidinal —en el sentit que Cixous proposa: «un cierto tipo de generosidad, un cierto tipo de 

capacidad de gasto que no teme la pérdida y que no llama a la pérdidad «pérdida», sino que se 

sitúa en otro sistema de valores» (1979-1989: 103)— però sí que pot ser una porta per a 

trencar les dinàmiques imposades pel poder de caràcter fal·logocèntric, per trencar les rígides 

lleis de la individualització. Garlinger, tot i que no nega l’impacte de la societat sobre 

l’expressió d’aquest desig homosexual en l’obra de Lorca, posa de relleu l’esterilitat que 

significa per a l’anàlisi de la mateixa la interpretació del silenci en la seva poesia com una 

simple conseqüència de les circumstàncies sociopolítiques del poeta (2002: 711-712). Des de 

la perspectiva de la bisexualitat femenina com la capacitat de la dona per abraçar  l’altre sense 

que signifiqui la pròpia destrucció, i des de la concepció de l’escriptura, de la creació, com 

l’experimentació fluida d’aquest amor-altre, la intel·lectual postmoderna, proposa el 

component homosexual, com un element que comporta l’estat de permeabilitat necessari per a 

la creació:  

esos seres inciertos, poéticos, que no se han dejado reducir al estado de maniquíes 
codificados por el implacable rechazo del componente homosexual. Hombres o 
mujeres, seres complejos, flexibles, abiertos. Admitir el componente del otro sexo les 
hace a la vez mucho más ricos, varios, fuertes y, en la medida de esa flexibilidad, 
muy frágiles. Sólo se inventa con esta condición. […] Eso no significa que para crear 
hay que ser homosexual. […] Pero no existe la invención de otros Yo, no hay poesía, 
no hay ficción sin que una cierta homosexualidad obre en mí como cristalización de 
mis ultrasubjetividades (Cixous, 1979-1989: 43-44). 

  Com ja hem vist més amunt, en l’obra de Lorca s’estableix una identificació entre 

les veus femenines heterosexuals i les de l’home homosexual a través de la presentació del 

desig d’ambdós de la mateixa manera: «constringido y silenciado por la moralidad 

dominante» (Urrea, 1997: 48). El poeta manifesta un vincle entre la feminitat i 

l’homosexualitat, un vincle amb l’altre, i amb la seva condició d’oprimit, a través del que es 

reconeix a sí matiex: «Las voces lorquianas luchan en todo momento, y su lucha sirve de 

espejo a la necesidad misma del autor de articular a través de la palabra su defensa de la mujer 

y de su propio deseo homosexual» (ibíd.: 56). Aquest moviment defnit per Urrea concorda 

perfectament amb la praxi libidinal femenina que Cixous convé necessària per a tota creació. 
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La lectura simplista del silenci com la no-comunicació negaria tota l’estructura ideològica i 

significativa que travessa els textos de Lorca: 

It fails to do justice to the complexity of desire in Lorca’s works by suggesting a 
direct correlation between social norms and aesthetic creation, and […] it reduces 
homosexuality (as silence) to a theme in his work, and thus any consideration of 
homosexuality as a textual system is foreclosed (Garlinger, 2002: 711-712). 

  Un cop feta aquesta introducció als aspectes més destacables de la creació 

literària lorquiana que lliguen directament amb les idees exposades, unes pàgines més amunt, 

sobre l’escriptura femenina de Cixous, tot seguit, analitzarem a través dels versos de 

«Deseo» (1920) , les particularitats i els motius expressius d’aquest desig homoeròtic en el 3

que, com hem indicat, es mostra submergit el jo líric en els Sonetos del amor oscuro i diverses 

produccions poètiques anteriors, com per exemple, la següent (Lorca, 1995: 194-195): 

Sólo tu corazón caliente, 
y nada más. 

Mi paraíso un campo 
sin ruiseñor 

ni liras, 
con un río discreto 
y una fuentecilla. 

Sin la espuela del viento 
sobre la fronda, 

ni la estrella que quiere 
ser hoja. 

Una enorme luz 
que fuera 
luciérnaga 

de otra, 
en un campo de  
miradas rotas. 

 «Libro de poemas» (1921).3
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Un reposo claro 
y allí nuestros besos, 

lunares sonoros 
del eco,  

se abrirían muy lejos. 

Y tu corazón caliente, 
nada más. 

  

Tot just en els dos versos que componen la primera estrofa del poema se’ns 

comunica la corporalitat d’aquest desig que dóna títol al poema. La senzillesa expressiva, de 

la mà de la simplicitat aparent d’allò que demana el jo poètic —«sólo tu corazón caliente,/ y 

nada más»— s’ha de llegir a través dels obstacles que la realitat presenta i que fan impossible 

la materialització oberta d’aquest desig. El suggeriment del contacte físic amb l’amant a 

través l’evocació de la calidesa del seu cor, llegit a través de la nostra corporalitat, de la 

memòria de la nostra pell, ens porta a llegir on diu «corazón caliente», allò que realment 

s’està demanat: el cos de l’amant. Així, amb la calidesa del cor, símbol de l’amor i 

l’espiritualitat en la tradició, Lorca està recalcant la dimensió corpòria d’aquesta espiritualitat; 

sentit, al seu torn, que s’acompanya irremeiablement de les imatges cristianes del cor de Crist 

amb una flama i que participa d’aquesta lectura en negatiu de l’aparent senzillesa amb què el 

jo poètic viu la possibilitat de veure realitzat el seu desig. En aquests dos versos es condensa 

tot el poder significatiu d’allò que no es diu, del silenci.  

  Tot seguit, aquest silenci es metaforitza a través de les figures del «ruiseñor» i de 

les «liras», símbols de la tradició literària i de la veu cultural hegemònica, que no serveixen 

per a l’expressió d’aquest desig. La ubicació de la possibilitat d’aquesta la relació amb 

l’amant en un paradís constata la impossibilitat de materialitzar la mateixa. La necessitat de 

transcendir les barreres d’aquesta realitat s’expressa a través de la fluïdesa de la imatge de 

l’aigua com a símbol d’aquest amor que no es pot dir ni realitzar a través dels codis limitatius 

que regeixen la realitat. Al seu torn, la imatge de la font estableix una relació amb el poeta 

San Juan de la Cruz i els versos del «Cantar del alma que huelga de conoscer a Dios por 

fe» (1972: 176) on Déu és assimilat a la imatge d’una font i el seu amor, a la de l’aigua: «Que 

bien sé yo la fonte que mana y corre,/ aunque es de noche./ Aquella eterna fonte está 
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escondida». Com l’amor per Déu del poeta místic, l’amor de la veu poètica lorquiana està 

igualment amagat en aquesta foscor; una foscor que, al seu torn, igual que el silenci 

significatiu, és fructífera. En la quarta estrofa, veiem aquesta situació d’obscuritat, «un campo 

de miradas rotas», on es fa possible la «enorme luz». L’ús de la imatge de la «luciérnaga» 

torna a col·locar la vivència d’aquest amor a través del cos; la corporalitat és alhora la que fa 

possible el desig i la que determina la seva necessitat de romandre ocult. Lorca se serveix dels 

significats generats per la tradició mística d’un amor inexpressable i incontrolable. I, alhora, 

l’amor i el desig lorquians pateixen aquesta falta expressiva per les contingències que 

determinen el seu cos: 

En San Juan, a quien los versos lorquianos hacen eco directo, la noche oscura era el 
momento en que el alma, mediante la ascesis e iluminada por la fe, rechazaba lo 
sensorial y se preparaba para presentarse ante el Amado. En Lorca, tal rechazo es 
sinónimo de muerte, pues la vida sin experimentar el amor y su sufrimiento es una 
vida sin sentido, una existencia inerte (Newton, 1986: 148-149). 

  La corporalitat és el mitjà a través del què es viu el desig del jo poètic lorquià, els 

seus versos no expressen un amor místic, sinó un desig homosexual: «Lorca llega a una 

elaboración totalmente personal, nueva y de signo inverso al de la tradición que le sirvió de 

base.» (Newton, 1986: 143). Al seu torn, és en aquest mateix cos on s’inscriuen els límits de 

la norma de la realitat que impossibiliten la realització d’aquest desig. El misticisme busca 

transcendir aquest limits inherents —en el seu cas— en la propia condició humana a través 

del camí espiritual en oposició al de les passions sensorials, però, com ja hem vist, en la 

poesia homoeròtica de Lorca no existeix aquesta dualitat, pel que «Lorca llega a resultados 

opuestos: la trascendencia es imposible, y el dolor y la muerte son la realidad inescapable que 

acompaña a la vida» (Newton, 1986: 156).  

  A través d’aquests versos veiem com la realització amorosa es fa possible a partir 

de l’evocació d’un estat gairebé letàrgic. Tant en la imatge d’un «paraíso» com en la d’un 

«campo de miradas rotas» on el jo poètic es troba en «un reposo claro», hi veiem clarament la 

idea de la vida després de la mort; la trascendència de les constriccions que, finalment, permet 

la realització del desig en tota la seva corporalitat: «y allí nuestros besos,/ lunares sonoros», 

doncs, la imatge dels «lunares» ens porta a col·locar aquests petons sobre el cos de l’amant. 

Així i tot, la imatge d’aquest cos, pròpiament, continua velada. Les referències que tenim del 
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mateix a partir de les quals s’evoca són aquelles característiques corporals que permeten 

l’intercanvi, recalcant la funció comunicativa del cos: el contacte físic, els petons, la 

temperatura i la pell, per una banda, i el so dels petons i d’aquest intercanvi —la veu del cos

— que «se abrirían muy lejos». Existeix un lligam entre la imatge de l’aigua i la veu del cos; 

ambdues comparteixen la fluïdesa, la capacitat de transcendir els límits de la individualitat, i 

signifiquen amb aquesta mateixa necessitat transgressora el desig del jo poètic. Igualment, 

aquesta obertura sonora dels petons a través del seu «eco» està conjugada en condicional 

—«abrirían»—, un símbol més de la realitat d’impossibilitat respecte la realització d’aquest 

amor. En aquests versos veiem la dialèctica que s’estableix al voltant del desig en l’obra 

lorquiana entre amor i mort, presència i absència, i silenci i cos, que també trobarem present 

en els Sonetos: «la muerte en Lorca también se construye como un anhelo […] Muerte y amor 

serán entonces dos caras de un mismo deseo» (Leuci, 2008).  

  Finalment, cal destacar la verticalitat i la violència dels moviments que el poeta 

descriu en la tercera estrofa i que metaforitzen les dinàmiques de la lògica del desig que es 

basen en les desigualtats que regeixen la realitat: «Sin la espuela del viento/ sobre la fronda,/ 

ni la estrella que quiere/ ser hoja»; en contraposició de la qual cal llegir la horitzontalitat de la 

imatge i la suavitat dels moviments que s’evoquen en aquest paradís com un «campo/[…] con 

un río discreto/ y una fuentecílla». 

5. Marçal: l’«amor-passió» i el desig d’escriptura 
  

  En l’assaig al voltant de «La passió amorosa» (1994), Maria-Mercè Marçal fa una 

lectura positiva de l’efecte del desig i del sentiment amorós en el desenvolupament de la 

subjectivitat femenina i que, alhora, s’apropa a la visió de Cixous entorn de la fórmula de la 

feminitat capaç de construïr una individualitat sense negar a l’altre i, en conseqüència, la 

bisexualitat inherent en la dona, que l’habilita per a un veritable intercanvi. En aquest sentit, 

és important destacar la perspectiva femenina des d’on la poeta catalana fa les seves 

reflexions entorn de l’amor i el seu caràcter edificant.   
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  Marçal parla d’un amor femení — que prefereix anomenar-lo passió, entre altres 

motius, per la força transgressora amb què el carrega—  la construcció del qual s’ubica 4

necessàriament fora de la codificació de la lògica fal·logocèntrica en la qual la dona 

representa l’alteritat amenaçant que cal dominar i subordinar: «La passió té unes connotacions 

d’intensitat i desmesura. Des-mesura: sense mesura. Fora de les mesures, dels motlles 

unificadors dominants» (Marçal, 2004: 173). El paper passiu de la dona que permet, en última 

intancia, la seva objectivització i la seva possessió —dintre la lògica del desig masculí, com 

l’anomena Cixous—, aquí és transgredit pel component actiu i creador que Marçal atribueix a 

aquesta passió: «Tot i la seva etimologia, la paraula passió sembla tenir una dimensió activa, 

creadora, que tendeix a expressar-se, i a expressar-se, quan ho fa, fora de la mesura 

preestablerta» (ibíd.:176). Per a justificar aquesta conclusió, la poeta es recolza en els textos 

d’autoria femenina motivats per aquest «amor-passió» al llarg de la història de la literatura. 

En les produccions literàries de les místiques i de les «grans enamorades de la Història» hi 

trobem l’afirmació d’un subjecte desitjant, d’una individualitat femenina que es construeix a 

través de l’expressió d’aquesta passió, d’aquest camí que fa cap a l’altre. Marçal veu en 

aquestes expressions apassionades dues maneres 

  

d’expressar una mateixa resistència: la de ser simplement objectes de desig de l’altre. 
O dit d’una altra manera, hi ha la voluntat de lligar vivència eròtica i/o amorosa —
presa fins ara en una dinàmica masculina, en una economia sexual masculina, per 
dir-ho com Irigaray— a una autovaloració, a una veu en primera persona. Hi ha una 
posició activa (2004: 176).  

  És molt important per a Marçal destacar el fet que aquestes dones es deixessin per 

escrit, posant èmfasi en l’escriptura, en l’expressió de la pròpia experiència, com una fórmula 

d’articular una narració pròpia, essencialment femenina, que dintre de la llei fal·logocèntrica 

és negada. L’enamorada i la mística es troben sota la influència d’un Desig que les empeny a 

prendre la paraula i, tot expressant aquesta passió amorosa, deixar-se per escrit, «no sabríem 

res [d’aquestes dones] si l’amor no les hagués empès a escriure’l, a inscriure’l en el 

 Com explica Marta Segarra, «més que l’amor, Marçal defensa el Desig. […] El Desig escedeix 4

l’amor perquè no es pot limitar a un relatsocialment acceptable i acceptat; perquè no té un «objecte 
precís», en el sentit de finalitat determinada però també de persona a la qual adreçar-se (invalidant així 
la passivitat inherent al rol femení com a objecte de desig); però, sobretot, perquè és «sense termes» i, 
per tant, no coneix fites espacials i temporals ni tampoc paraules que el puguin definir i, per tant, 
circumscreiure» (Segarra, 2013: 244).
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llenguatge: a dir-se a elles mateixes tot dient-lo» (Marçal, 2004: 175). Aquí, l’escriptura se’ns 

presenta com la via de fer camí cap a l’altre —aquell destinatari de les cartes d’amor o dels 

poemes místics— fictici o no, a través del que s’elabora un sentit propi. En un altre assaig, 

titulat «Llengua abolida: poesia, gènere i identitat» (1995), Marçal indica precisament aquest 

vincle que per a ella existeix, en el moment de l’expressió poètica, entre l’altre i l’elaboració 

d’un discurs i una imatge del jo que escriu: 

A través dels mots, i dels mots escrits, és a dir, més o menys perdurables, s’articula 
una visió del món, una veu pròpia que es presenta als altres per a ésser reconeguda. 
Qualsevol escriptor o escriptora escriu també per a un públic, real o ideal. García 
Lorca deia, amb una simplicitat envejable, quan li preguntaven per què escrivia: 
perquè m’estimin. I, tanmateix, per aconseguir aquest amor, aquest reconeixement, 
l’escriptor, l’escriptora no pot abdicar d’allò que percep com a essencial de si mateix: 
la seva mateixa singularitat és el que pot comportar ésser valorat (Marçal, 2004: 
192).   

   

  En la metàfora de l’escriptura com a mirall —que tants cops trobem en l’obra de 

Marçal— està implícita l’anticipació de la mirada i del judici de l’altre. Igual que Cixous, la 

poeta catalana troba en la literatura, en l’escriptura, aquell lloc «que no està obligado a 

reproducir el sistema» (Cixous, 1995: 26) i on va a buscar l’expressió/construcció d’un 

intercanvi diferent, fora de la lògica fal·logocèntroca dintre de la qual és impossible 

«concebre la diferència si no és en termes jeràrquics» (Marçal, 2004: 191). Així i tot, en posar 

en relleu la importància de la mirada i del reconeixement de l’altre, Marçal no es pot 

abstreure del context patriarcal on la individualitat femenina està estrictament delimitada —en 

funció de la seva subordinació al poder masculí— i la interiorització d’aquestes limitacions 

censura una gran quantitat del que és l’experiència i, en definitiva, l’existència d’aquests 

subjectes femenins. Marçal parla d’una orfenesa literària femenina  que produeix un buit en 

l’interior de tota dona, doncs  

el patriarcat ha negat la força creadora del principi femení, la genealogia de la 
Cultura —tal com, d’altra banda, les famílies— és una genealogia masculina, dins de 
la qual algunes dones hi han estat adoptades, legitimades, sempre d’una en una, 
sense aparent relació entre unes i les altres, sempre en nom del Pare. No hi ha una 
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genealogia femenina en la cultura, com no hi ha genealogia femenina en les famílies 
(2004: 139-140).  5

  El camí cap a l’altre que representa l’escriptura parteix d’un buit i d’un silenci, 

d’una mancança, que el subjecte que s’escriu, empès per la passió amorosa, vol trencar perquè 

l’altre la pugui veure, reconèixer en la seva essència, i, en definitiva, el pugui estimar. En 

aquest punt, cal fer un incís per a destacar la rellevància que per a Marçal té l’altre en la 

construcció de la pròpia subjectivitat, a través de la què ens presenta un jo permeable i obert 

—així com la mateixa Cixous defineix la feminitat— la identitat del qual «prové [en gran 

manera] del reconeixement dels altres» (Marçal, 2004: 190).  

  D’aquesta manera, la ceguesa cultural i el silenci que envolta la dona —igual que 

totes aquelles experiències vitals sobre la negació de les quals s’erigeixen els codis i les 

relacions de poder en el marc fal·logocèntric—, comporta el fet que la identitat femenina es 

vegi  

abocada a un espai encara sense paraules: el continent negre de què parlava Freud, 
referint-se a les dones, no és altra cosa que el pany d’experiència encara mut, amb tot 
allò d’inquietant i amenaçador que hi ha en un silenci carregat d’ombra [...]. Un 
silenci que es va esfilagarsant, però que és, potser, encara, com una d’aquelles 
inscripcions en una llengua perduda de la qual desconeixem el codi i de la qual 
només uns pocs indicis comencen a ésser desxifrats (Marçal, 2004: 190). 

 Per a Marçal el subjecte femení es veu impulsat cap a l’escriptura i cap a l’altre des 

d’aquesta foscor a la qual, al seu torn, intenta combatre omplint-la de paraules, tot buscant, 

entre altres coses, el reconeixement exterior; però ni l’amor ni les paraules són mai suficients 

per a omplir el buit que ocupa l’essència de la dona construïda en una Cultura que la nega. 

Aquest camí cap a l’altre, l’amor, «és essencialment ambivalent»: pot ser tant «com l’ascensió 

a un cim o la baixada a un abisme; pot comportar una experiència positiva com pot comportar 

vertígens i caigudes» (ibíd.: 180). I alhora, és un moviment a través del qual s’«elabora la 

pròpia experiència» si és viscut amb «autoconsciència» (Ibídem), ja que força el jo a la 

investigació dels seus veritables límits, més enllà dels preestablerts: per a Marçal, el Desig i la 

producció poètica s’originen «a l’interior d’un jo que no és sòlid ni estàtic, sinó buit i en 

 «Meditacions sobre la fúria» (1993).5
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moviment» (Segarra, 2013: 243). L’«amor-passió» és ambivalent en el sentit que l’activitat 

creadora que desencadena no es pot separar de la mancança i la buidor des d’on parteix i que, 

al mateix temps, intenta combatre: «Passió és una paraula connectada amb els dos extrems: 

èxtasi i turments. Hi ha sempre un component d’avidesa i, per tant, de buit, 

d’insatisfacció» (Marçal, 2004: 176): 

Podríem interpretar els excessos amorosos o passionals femenins com a vies de 
canalització d’una energia, d’un Desig que no troba la seva mesura a través dels 
codis culturals, de l’ordre simbòlic vigent. Aquesta fora la mancança irreparable, el 
buit? Per dir-ho d’alguna manera, l’amor-passió tal com l’han viscut algunes dones 
seria, al mateix temps, símptoma d’un desordre simbòlic femení i de l’expressió 
d’una subjectivitat que busca dotar-se d’un lloc en el món en primera persona (ibíd.: 
179). 

 Finalment, trobem l’enllaç definitiu entre l’«amor-passió» i l’escriptura a través de 

l’assaig «Qui sóc i per què escric» (1995) de la mateixa poeta, on posa en relleu 

l’ambivalència en què s’inscriu per a ella l’escriptura, doncs, precisament, a través de la 

mateixa «se sap que mai, per més que escrigui, no aconseguirà de dir el secret que demana, a 

crits dintre seu, de ser publicat. I això és el que l’empeny a seguir escrivint, encara» (Marçal, 

2004: 22). Tant en l’amor com en l’escriptura, per a Marçal, existeix «un Desig sense objecte 

precís, sense termes, un Significat sense significant i per la qual cosa sempre serà decebut per 

qui pretengui encarnar-lo» (ibíd.: 176), ja sigui una persona, un amor, o un text, doncs, «la 

vida s’escola; el text és ja una altra cosa que tu. Aquell qui que volia projectar-se, trobar-se, 

reconèixer-se en l’aigua, ha estat només convidat a beure la set en la copa de les 

paraules» (Marçal, 2004: 22). Mentre que l’única possibilitat d’una existència plenament 

femenina i sense censura es troba en el camí en direcció a l’altre i en la construcció d’un 

intercanvi diferent, en el cas que aquest últim s’acabi produint, no deixarà  mai d’estar inclòs 

dintre d’un marc social, ideològic, cultural i lingüístic que el nega. Tant l’altre estimat com el 

text i la dimensió del jo literàri que es desenvolupa en aquest espai no deixen de portar 

implícites la seva negació en la lògica simbòlica del llenguatge: «Temptació o repte, 

transgressió i mancança: escriptura» (ibíd.: 24). 

   Per a concloure aquest apartat, a través d’alguns versos del poema de Marçal 

«D’Àrtemis a Diana» (Marçal, 2017: 356), veurem l’exemplificació d’aquest desig d’identitat 
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inherent en el desig-altre i, en conseqüència, l’evocació d’un intercanvi feminitzat, lliure de 

les restriccions simbòliques de la lògica fal·logocèntrica, en el qual el jo poètic situa la 

possibilitat de noves perspectives que permetin el propi desenvolupament. 

  Aquest poema se situa dintre de La germana, l’estrangera la primera producció 

poètica de Marçal inspirada en un amor lèsbic. Tot i que en el següent apartat dedicat a la 

mateixa poeta aprofundirem més en el tema, per a la següent lectura cal ressaltar el fet que 

sovint Marçal ha descrit, tant les relacions entre dones —en totes les seves dimensions, i no 

estrictament l’eròtica—, com la relació entre ella mateixa i els seus textos, com un joc de 

miralls. D’aquesta manera, ja en els primers versos, veim la importància de la mirada —tant 

la pròpia com la de l’altra— com a instrument de reconeixement. Alhora, com acabem de dir, 

és important ressaltar la feminitat d’aquest «tu» al que s’adreça la veu poètica, en relació amb 

el qual s’evoca el jo: «mi».  

No pas als déus ni a cap fat demano 
uns altres ulls, sota parpelles noves, 
per mirar-te i que em miris: és a tu 
i a mi, a qui convoco i a qui repto. 

Uns altres ulls que escandallin el pou 
de l’aigua i de la set, que interroguin la sal 

i aprenguin a llegir l’alfabet viu, 
indesxifrat, hermètic, del mirall. 

Uns altres ulls que esbatanin la mar. 

De l’intercanvi d’aquestes dues instàncies, el jo poètic vol ser capaç de fer aflorar, 

a través d’«uns altres ulls», aquest buit incomunicable del qual hem vist més amunt que 

Marçal parlava —«el pou de l’aigua i la set»—: a través del reconeixement de l’altra busca 

poder donar forma i paraules —«alfabet viu»— als significats sense significant que el 

travessen.  

  L’efecte positiu d’aquest intercanvi de mirades en el jo poètic, l’essència del qual 

es metaforitza amb l’aigua —posant en relleu la seva fluïdesa—, es fa evident a través de la 

contraposició de la imatge del pou —on l’aigua es troba delimitada per unes formes que la 

mantenen sota terra i en la foscor— amb la imatge del mar obert, l’última d’aquesta estrofa, 

posant èmfasi en la participació activa de l’altra —«No pas als déus ni a cap fat demano uns 

altres ulls[…]/ és a tu»— en l’obertura i canvi d’estat de la veu poètica: «Uns altres ulls que 
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esbatanin la mar». Al seu torn, la «set» del «pou» ens parla del desig d’aquesta veu que 

podem relacionar amb el desig que empeny a l’enamorada a les paraules, i que ja s’insinua en 

aquesta primera estrofa però que es confirma amb la següent: 

Als ulls demano unes altres paraules 
per dir-nos, quan haguem trencat les velles 

i escampat els bocins en solcs d’oblit: 
Ferments només, adob per a la terra.  

Caldrà pastar-les amb les notres mans. 
—Noves paraules que eixamplin l’espai. 

  Aquí trobem l’exemplificació exacta del lligam entre amor, identitat i escriptura. 

L’espai d’intercanvi entre la veu poètica i el «tu», que es suggereix en aquests versos, en tant 

que espai comunicatiu, s’acaba convertint en un espai lingüístic en el qual el jo poètic conjura 

la possibilitat d’elaborar un discurs, dotat de «noves paraules», d’un nou llenguatge, capaç 

d’expressar, de fer aflorar, aquelles experiències que tot i determinar la pròpia singularitat, 

sota la llei simbòlica, romanen silenciades. En l’expressió de la necessitat de transcendir les 

limitacions simbòliques fent «bocins» les «velles» paraules i escampant-los «en solcs 

d’oblit», està implícita la impossibilitat del llenguatge fal·logocèntric d’articular els sentits 

que es desprenen de la experiència femenina. Finalment, a través de l’últim vers d’aquesta 

estrofa, i que, com en la anterior, ens introdueix a la següent, trobem de nou l’efecte 

d’obertura que té aquest intercanvi; i, al mateix temps, a través de la importància verbal 

d’aquests versos —«Uns altres ulls que esbatanin la mar», «Noves paraules que eixamplin 

l’espai»— la poeta reflexa la «dimensió activa, creadora» de l’«amor-passió», i que, com ja 

hem vist, «tendeix a expressar-se […] fora de la mesura preestablerta» (Marçal, 2004: 176). 

A les paraules demano camins 
que ens assenderin les noves petjades. 

Uns altres llavis que deixin carmí 
en els vidres extrems de vells miratges. 
Noves mans, llengua nova, nous sentits. 
Uns nous camins excavats sang a sang. 

  Per acabar, a través dels versos d’aquesta última estrofa que analitzarem, podem 

percebre el poder estructurador que per a Marçal tenen les paraules a través de l’abast 
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intersubjectiu que els hi atribueix. Dintre del miratge que representa l’espai comunicatiu entre 

la veu poètica i aquest «tu» al què es dirigeix, Marçal conjura la possibilitat d’un nou jo, amb 

un nou cos i una manera diferent de relacionar-se amb l’exterior; un exterior que, al seu torn, 

com ara veurem, també ha canviat, s’ha feminitzat.  

  La corporalitat que aquí s’expressa ens remet directament a les idees de Cixous 

respecte a l’escriptura femenina com una via per a la dona de reconquerir el seu propi cos —

de redescobrir-lo amb uns nous ulls— lliure de la censura i les fronteres que els discursos 

patriarcals i logocèntrics  hi havien col·locat. En aquests versos, Marçal estableix una relació 

estreta entre la paraula i el cos —«a les paraules demano camins», «uns nous camins excavats 

sang a sang»— posant en relleu el poder expressiu i significatiu de la dimensió corpòria, 

doncs, com afirma Cixous en una entrevista al 1995, «esa experiencia vital, humana, de un 

alma en un cuerpo […], que es una experiencia tanto sexuada como historicamente situada, 

está en el origen del texto, forma parte totalmente de su génesis» (2010: 45). Tot seguit, la 

mateixa pensadora afirma: «con el cuerpo tengo la conciencia más aguda, más incontestable, 

de que existe lo no intercambiable» (Cixous, 2010: 45). En aquest sentit, Cixous defensa el 

cos com la fórmula de registrar l’esdevenir de la pròpia existència al ras dels imputs de 

sublimació a través dels quals se’ns imposen els discursos del poder; pel que conclou que «las 

mujeres son cuerpos, y lo son más que el hombre, incitado al éxito social, a la sublimación. 

Mas cuerpo, más escritura» (Cixous, 1979-1989: 58).  

  Com ja hem vist als anteriors apartats dedicats estrictament a les idees de Cixous 

al voltant de l’escriptura femenina i del cos, la pensadora feminista basa la seva teoria literària 

en el lligam que denuncia, al llarg de la tradició cultural occidental, entre la necessitat 

masculina de domini sobre el cos i sobre la dona. En aquest sentit, en tant que només a través 

d’una consciència corpòria s’accedeix a la noció clara de la pròpia situació, només aquella 

escriptura que sigui producte d’una autoconsciència integral adquirirà els valors transgressors 

i estructuradors que per a Marçal té la poesia. L’escriptura del cos serà aquella capaç de 

reconèixer el context fal·logocèntric en el que s’inscriuen les pròpies vivències i, en 

conseqüència, de transgredir els límits simbòlics a través dels quals s’efectuen els discursos 

de poder —que, al seu torn, neguen l’existència de la diferència i, per tant de l’opressió. La 

producció poètica de Marçal pertany a aquest tipus d’escriptura corporalment situada, doncs, 

com explica Marta Segarra: 
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És ben sabut que Maria-Mercè Marçal no és d’aquelles escriptores que diuen que el 
sexe no té res a veure amb l’escriptura, ja que aquesta estaria més enllà de la 
contingència sexual, genèrica, social o política. Ans al contrari, ens recorda 
immediatament la seva cèlebre divisa, que fa èmfasi en els tres factors que, segons 
l’escriptora, la defineixen com a subjecte i, per tant també com a poeta. Aquestes 
serien les tres «ferides inaugurals», segons l’expressió d’Hélène Cixous, de la poeta, 
que estan lligades a tres contingències ben precises: el sexe/gènere, la classe social i 
la pertinença a una nació determinada (2013: 241).  6

   Per la seva banda, la poeta catalana, afirma l’existència d’un seguit de 

«diferències fins ara irreductibles i gens banals: un cos diferent, una vivència diferent del 

temps i de la sang» (Marçal, 2004: 191), la producció artística de les quals no es pot 

desvincular si no és a través d’un moviment d’autonegació i d’acceptació d’una mena de 

«travestisme de la ment» (Marçal, 2004: 141). En un altre assaig, en el 1993, Maria-Mercè 

Marçal, mostra certa esperança per la seva banda respecte al panorama cultural i literari, en el 

qual, tot i seguir travessat «de d’alt a baix per l’ordre simbòlic del Pare, han aparegut, ens els 

marges, en les escletxes, nous discursos que critiquen el centralisme excloent masculí i que 

semblen obrir camins per a noves formulacions de la identitat femenina» (Marçal, 2004: 

141) . En els versos del poema que ens ocupa, trobem aquesta mateixa actitud respecte a la 7

possibilitat de construir, a través de les paraules, un camí cap al desenvolupament d’una 

subjectivitat femenina lliure de les constriccions patriarcals i logocèntriques: «A les paraules 

demano camins». 

  En aquest poema, i, especialment, en aquesta última estrofa, s’evoca un espai 

feminitzat —des d’on se situa la veu poètica— en tant que fora dels marges de la Cultura 

dominant, els quals, romanen només com a «vells miratges». Per altra banda, tant el mateix 

títol del poema, que aquí funciona com a paratext, com la imatge del «carmí» reforcen aquesta 

lectura d’una feminització de l’espai i del moment poètic. Tant Àrtemis com Diana són 

deesses de l’antiguitat clàssica que representen aquella part de la natura en la què l’home no 

ha intervingut, a la què no ha domesticat, salvatge. Marçal pren els símbols d’aquestes dones i 

els resignifica tot conjurant, com portem veient al llarg d’aquesta anàlisi, aquella dimensió de 

l’existència al marge —i, per tant, lliure— de les legislacions fal·locràtiques. Recuperant 

 «A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,/ de classe baixa i nació oprimida./ I el tèrbol atzur 6

de ser tres voltes rebel» (Marçal, 2017: 19).

 «Meditacions sobre la fúria» (1993).7
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aquestes dues figures clàssiques en el seu títol, la poeta està donant, també, una dimensió 

històrica a aquestes formes d’existència; doncs, una feina igualment necessària a l’hora de 

buscar nous camins és recuperar la memòria femenina silenciada i re-construir-la tot donant-li 

veu, dotant-la de paraules: «Les dones escriptores ens hem vist abocades a la tria, a l’esforç, al 

repte de recuperar, d’inventar-nos, de crear una altra memòria, una altra tradició, si no volem 

que la literatura sigui abdicar de les nostres experiències més irrenunciables» (2004: 141). 

  En intentar elaborar un discurs de la pròpia subjectivitat, en tant que femenina, el 

fet que el jo poètic es dirigeixi a un altre subjecte femení emfasitza la «tradicional imatge del 

mirall» amb la què la la poeta catalana caracteritza l’escriptura com «una manera de reflectir 

la vivència fragmentària del jo i donar-li sentit» (Segarra, 2013: 242). És més, segons Cixous, 

és de gran rellevància la feminitat absoluta del context comunicatiu per assegurar el valor 

transgressor de l’intercanvi, doncs: «Al escribir, desde y hacia la mujer, y aceptando el desafío 

regido por el falo, la mujer asentará a la mujer en un lugar distinto de aquel reservado para 

ella en y por lo simbólico, es decir, el silencio» (Cixous, 1979-1989: 56).  

  La poeta catalana evoca la possibilitat d’un nou espai interactiu —femení o 

feminitzat— on poder desenvolupar i expressar la pròpia subjectivitat —femenina— tot 

desbloquejant la dimensió significativa del cos. En augurar la possibilitat d’unes «noves 

mans», d’una «llengua nova» i d’uns «nous sentits» Marçal està fent referència a aquelles 

condicions corporals que habiliten el subjecte per a la relació amb l’exterior a través de la 

qual, com ja hem vist també, elabora una narració i un sentit propis. L’efecte intrapsíquic de la 

corporalitat que en aquests versos es posa de manifest, de la mà de l’elaboració d’un espai de 

llibertat i de feminitat —en contraposició al silenci i la negació de l’experiència femenina 

dintre de l’espai cultural i polític fal·logocèntic—, es pot dir de la poeta, a través de les 

paraules de Cixous, que «no ha sublimado, afortunadamente ha salvado su piel, su energía. 

No ha colaborado en la organización del estancamiento de las vidas sin futuro». Efectivament, 

Marçal es troba entre aquelles dones escriptores «que en una sola palabra del cuerpo 

inscribieron el inmenso vértigo de una historia arrancada, después de quienes ninguna 

relación intersubjetiva podrá ser como antes» (Cixous, 1979-1989: 59).  

  Com hem vist al llarg d’aquesta anàlisi, Marçal coincideix amb les propostes 

literàries d’Hélène Cixous, el nom de la qual comptava amb una posició destacada entre les 

lectures de la poeta. A través de l’estret vincle entre la passió amorosa i l’escriptura, tant pel 

seu caràcter transgressor com discursiu, arribem irremeiablement a l’existència d’un vincle 
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més profund: aquell entre el cos i la significació de l’experiència, més enllà del nivell de 

permissivitat del llenguatge, doncs, com bé ens recorda Marçal, «quan el desig no pot trobar o 

no troba les paraules per dir-se, sovint s’expressa a través del cos» (Marçal, 2004: 178). Els 

nous camins que han estat «excavats sang a sang» no són res més que l’aprofundiment en les 

pròpies ferides amb les quals els discursos del poder han marcat al jo poètic, doncs, com diu 

Cixous: «es necesario que la mujer escriba su cuerpo, […] es necesario que sumerja, perfore y 

franquee el discurso de última instancia» per a poder inventar aquell cos, aquella «lengua 

inexpugnable que reviente muros de separación, clases, retóricas, reglas y códigos» (Cixous, 

1979-1989: 58). 

6. El semiòtic i el llenguatge poètic 

  Lacan situa en l’estadi simbòlic la integració del subjecte a través de l’acceptació 

de la Llei del llenguatge que actua com a força repressora dels impulsos primaris: 

Todo ser humano está sometido a la castración por el lenguaje y la palabra. […] Para 
Lacan, lo primario es la limitación impuesta por el lenguaje a todos los seres 
hablantes, en el sentido que a la motivación del cuerpo (la pulsión freudiana) le es 
denegada la satisfacción plena. Ello crea un sujeto dividido entre su identidad 
simbólica y el cuerpo que la soporta (Wright, 2000: 31).  

  Dintre la tradició occidental, la idologia fal·logocètrica s’inscriu en aquest sistema 

de significació simbòlic; una llei, la simbòlica, estructurada, precisament, al voltat de la 

necessitat de divisió jerarquitzada de la realitat, des del seu aspecte més íntim i essencialista 

—el domini de les passions, i una corporalitat subordinada a la consciència— fins al més 

generalitzador, responsable de la violència sobre les alteritats a través de la quals s’erigeixen 

les identitats registrades en el poder.  

  En contraposició a l’aparent funció representativa del llenguatge, Kristeva posa en 

relleu la seva veritat productiva de realitat; i presenta el semiòtic com una dimensió 

lingüística i significativa prèvia a la disposició simbòlica. Des de la perspectiva d’aquesta 

possibilitat significativa de la realitat, la coneguda poestestructuralista afirma l’aflorament del 

Semiòtic en el Simbòlic a partir d’alguns usos del llenguatge explícitament no referencials, 

com són els casos d’aquells llenguatges  potencialment subversius que podem col·locar sota 
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el paraigües de la funció carnavalesca del llenguatge, on el mateix «se parodia y se relativiza, 

repudiando su papel de representación» (Kristeva, 1969a: 210), moviment que, alhora, permet 

l’entrada de diferents horitzons significatius iniciant un diàleg entre aquests i el sistema 

significant simbòlic. L’escenari carnavalesc del llenguatge «sería el único lugar en el que se 

realzaría “la infinitud potencial” […] del discurso, en el que se manifestarían a la vez las 

prohibiciones (la representación, lo «monológico») y su transgresión (el sueño, el cuerpo, lo 

«dialógico»)» (Ibídem). En aquest diàleg és on s’originen els discursos poètics, en els quals 

Kristeva posa èmfasi justament per aquesta dramatització del llenguatge a través de la qual 

s’evidencien els mecanismes de producció de sentit del llenguatge hegemònic i profundament 

simbòlic. La pràctica significant simbòlica es construeix en fórmules afirmatives que depenen, 

al seu torn, d’una negació; aquesta última, però, no té representants i és el sinònim de la no-

existència. Recolzada en una funció representativa del llenguatge, «la lógica del habla [del 

llenguatge habitual] implica que el habla sea cierta o falsa (o excluyente), misma u otra, 

exitente o no existente, pero nunca ambas a la vez» (Kristeva, 1969b: 58). Com passa amb la 

lògica del desig que hem tractat en els apartats de Cixous, en aquesta lògica del llenguatge 

simbòlic, la diferència és origen i alhora producte de la desigualtat que caracteritza tota 

relació de poder dintre del marc fal·logocèntric. Aquesta diferència està present en la lectura 

negativa de l’afirmació de la identitat, però no s’afirma la negativitat per se: l’alteritat és, 

dintre d’aquesta lògica del llenguatge simbòlic —de la Llei—, la no-existència, la mort. Així, 

mentre està present en l’origen d’allò que és afirmat, d’allò existent, «no puede participar en 

el habla más que como excluido de ella, esencialmente otro con relación a ella y por 

consiguiente marcado por un índice de no-existencia que sería el índice de la exclusión, de la 

falsedad, de la muerte, de la ficción» (Kristeva, 1969b: 59). Si la realitat simbòlica 

s’estructura a partir de la concepció dicotòmica excloent de vertader-fals —0-1—, els 

discursos poètics, fent ús del llenguatge en aquest escenari carnavalesc, s’obren a un ventall 

de possibilitats significants infinites —dintre de les possibilitats del codi del subjecte 

productor— més enllà d’aquestes posicions conflictives:  

Sólo en el lenguaje poético se realizará prácticamente la “totalidad” del código de 
qué dispone el sujeto. […] la práctica literaria se recela como exploración y 
descubrimiento de las posibilidades del lenguaje; como actividad que exime al sujeto 
de determinadas tramas lingüísticas (psíquicas, sociales); como dinamismo que 
quiebra la inercia de las costumbres del lenguaje (Kristeva, 1969a: 233). 
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  Segons Kristeva, a partir d’aquest moviment d’exteriorització de la pròpia 

estructura productiva del llenguatge, s’obre una porta a nous horitzons significatius: «la 

tradición carnavalesca popular […] sigue siendo hasta nuestros días la fuente que reanima el 

pensamiento literario remitiéndolo hacia nuevas perspectivas» (1969a: 211). La dimensió 

semiòtica del llenguatge és on s’alberguen aquells significats denegats pel simbòlic; la seva 

força subversiva rau en el confeccionament de la mateixa abans del contacte amb la llei 

simbòlica i el seguit de restriccions a través de les quals es forma la identitat. Els significats 

pre-simbòlics, que són negats en el moviment afirmatiu de la lògica del llenguatge simbòlic, 

són aquella veu silenciada del cos, aquella diferència negada que es revela per a Cixous com 

una necessitat expressiva per a la confecció d’una escriptura femenina. Tot i que l’activitat 

referencial de l’ordre simbòlic és necessària per a qualsevol comunicació; és només a través 

del semiòtic que som capaços de dotar de significat les expressions del mateix. El simbòlic és 

constitutiu de la identitat en el sentit que ho és dels límits i del judici; el semiòtic engloba 

totes aquelles possibilitats de configuració del subjecte i de l’existència, més enllà de les 

fronteres implícites en la dimensió simbòlica. A causa del caràcter restrictiu i excloent de la 

lògica simbòlica, segons Kristeva, els significats ex-lògics i pre-edípics només tenen la 

capacitat de ser expressats en el discurs poètic precisament pel seu caràcter estrictament no-

referencial.  

  En el cas de la tradició occidental «el falo ha servido para simbolizar esta 

limitación. Lacan llama a esta limitación “función fálica”, la de castración, operativa para 

ambos sexos» (Wright, 2000: 32). Per a Cixous, i les feministes de la dècada dels anys 70 que 

s’adhereixen al discurs de l’écriture féminine, no hi ha lloc per aquesta pràctica discursiva 

dintre del simbòlic masculí per l’eix fal·locràtic que el travessa (Wright: 2000: 15). I aquí és 

on entra en joc la teoria semiòtica de Kristeva i la seva conceptualització d’un espai 

significatiu pre-edípic —i per tant, lliure de l’amenaça de pèrdua al voltant de la qual 

s’estructura el subjecte masculí dintre la lògica del desig que Cixous denúncia— «en el que 

las pulsaciones corporales, aún no reunidas en un sistema de pulsiones, perturban 

intermitentemente el discurso simbólico» (Ibídem). L’individu s’erigeix al voltant del domini i 

la negació simbòlica d’aquestes pulsions, les què, al seu torn, continuen presents en la pròpia 

subjectivitat i afloren dintre del llenguatge poètic al reactivar-s’hi l’activitat semiòtica amb 

certa distància vers la lògica simbòlica per no assumir una funció essencialment referencial: 
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La irrupció del semiòtic en el Simbòlic suposa una espècie de vàlvula d’escapament 
controlada que permet que es mantingui l’status quo. I cal tenir en compte que la 
modificació del discurs sota l’efecte de les pulsions i procediments primaris 
desemboca en allò que es poètic, que pot ser produït tant per escriptors com per 
escriptores (Riba, 2015: 79). 

  Tot i això, la producció significativa en el llenguatge poètic, aquest «intento 

cultural por desplazar al logos […] donde éste representa el significante unívoco, la ley de la 

identidad» (Butler, 1999: 189) que representa i, que s’articula a través de la negació de la 

mateixa lògica fàl·lica, una negació que, al seu torn «sirve para articular la afirmación de 

[otra] identidad» (Kristeva, 1969b: 60), és expressament depenent d’aquesta llei que nega: 

El lenguaje poético es una díada inseparable de la ley (la del discurso usual) y de su 
destrucción (específica del texto poético), y esta coexistencia indivisible del “+” y 
del “-” es la complementariedad constitutiva del lenguaje poético, una 
complementariedad que surge a todos los niveles de las articulaciones textuales no-
monológicas (Kristeva, 1969a: 233). 

  En aquest sentit, Kristeva parla d’una «estructura semántica doble» en el discurs 

poètic que permet aquesta afirmació d’una no-existència —segons la lògica del llenguatge 

habitual— a través de la qual s’executa l’ambivalència del significat poètic (1969b: 65):  

la negación que actúa en el significado poético reúne en una misma operación 
significante la norma lógica, la negación de esa norma […] y la afirmación de esa 
negación —sin que esas etapas aparezcan diferenciadas en una tríada. […] La poesía 
enuncia la simultaneidad (cronológica y espacial) de lo posible en lo imposible, de lo 
real y de lo ficticio. 

  A partir d’aquest moviment de conjunció a través del qual s’elaboren els sentits en 

el text poètic, Kristeva situa la producció semiòtica del llenguatge poètic en un espai 

paragramàtic, que s’obre a través de la lògica de la parla habitual, i on és possible, 

precisament, afirmar allò que aquesta lògica nega: «el significado poético no puede ser 

considerado como dependiente de un códico único. Es el lugar donde se cruzan varios códigos 

(al menos dos) que se hallan en relación de negación mutua». El paragramatisme semiòtic del 
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text poètic s’explica a través de «la absorción de una multiplicidad de textos (de sentidos) en 

el mensaje poético que por otra parte se presenta como centrado por un sentido» (Kristeva, 

1969b: 67). Al que, finalment, afegeix: aquest paragramatisme és una llei fonamental per als 

textos poètics de la modernitat, els quals, essencialment, «se hacen absorbiendo y destruyendo 

al mismo tiempo los demás textos [o discursos] del espacio intertextual» (ibíd.: 69). 

  La importància d’aquesta dimensió semiòtica que Kristeva presenta rau en la seva 

activitat pre-simbòlica. Destacant els aspectes ideològics del Simbòlic, el discurs poètic, en la 

seva ficcionalitat, es presenta com aquell espai on és possible desenvolupar allò que queda 

restringit per la llei simbòlica; qüestió que lliguem aquí amb el vincle que estableix Cixous 

entre l’escritpura i l’aflorament de la feminitat. Finalment, cal ressaltar aquest caràcter 

ficcional de la producció semiòtica en text poètic, doncs, tot i que per una banda és la que 

precisament permet la negació de la lògica fal·logocèntrica inherent al llenguatge simbòlic, i 

la configuració d’una identitat femenina —en el sentit que, com ja hem vist, Cixous li dóna a 

aquest terme—, per una altra, només és possible de conciliar aquests significats dintre del 

marc ficcional degut a aquesta distància que permet respecte a la lògica simbòlica, i a través 

del qual es configura la negació de la mateixa: «lo semiótico es una posibilidad del lenguaje 

que evita la ley paterna [que] ineludiblemente se queda dentro o, de hecho, debajo del 

territorio de esa ley» (Butler, 1999: 187). En els següents apartats, veurem com Lorca i 

Marçal despleguen dintre del text poètic significats pre-simbòlics i, al seu torn, a través de 

quines formes poètiques desenvolupen la relació d’aquests envers les lleis simbòliques que els 

neguen.  

7. El silenci i la corporaliat de l’«amor oscuro» 

  Lorca afirma una consciència molt clara de la llibertat significativa que presenta 

el camp del text poètic i, alhora, de les restriccions inherents en el llenguatge habitual i la 

lògica que el mou. En una conferència l’any 1928, el poeta exposa la diferència entre la 

imaginació poètica i la inspiració (García Lorca, 1955). Mentre la «imaginación poética […] 

siempre opera desde nuestra lógica humana controlada por la razón, de la que no puede 

desprenderse» (García Lorca, 1955: 1544), la inspiració poètica és aquell «estado del alma» 

en el qual la producció textual s’allibera dels límits lògics. Les produccions de la imaginació 

són depenents de l’exterior, la imaginació poètica «está limitada por la realidad: no se puede 
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imaginar lo que no existe. […] No se puede saltar al abismo ni prescindir de los objetos 

reales.» (Ibídem). En canvi, la inspiració, de clara tradició romàntica, es produeix en un estat 

d’interioritat, i les produccions poètiques de la qual són fruit no tenen aquesta dependència 

respecte a l’exterior. Després d’haver explicat les diferències entre la dimensió Simbòlica i la 

Semiòtica del llenguatge, podem fer una lectura d’aquesta diferenciació que el poeta fa entre 

imaginació i inspiració a través de les idees de Kristeva. Les produccions fruit de la 

inspiració són aquelles el significat de les quals no està regit per les lleis lògiques del 

Simbòlic; la inspiració poètica és l’única via per a la construcció i expressió de les 

subjectivitats negades i silenciades per les normes simbòliques. Alhora, però, la interioritat 

que caracteritza aquesta capacitat de significació comporta que l’exteriorització de qualsevol 

expressió semiòtica presimbòlica vagi acompanyada de la seva negació, de l’amenaça de 

mort.  

  Uns anys més endavant, en la seva «Teoría y juego del duende» el poeta granadí 

aprofundeix en aquesta força de creació poètica que suposa l’estat d’inspiració i la col·loca en 

la figura d’un «duende». En contraposició a les muses o els àngels —les forces creadores que 

guien el poeta amb la llum de la lògica—, «la llegada del duende presupone siempre un 

cambio radical en todas las formas sobre planos viejos» (García Lorca, 1955: 40). Igual que 

l’estat de l’ànima que és la inspiració poètica, la presència d’aquest «duende», caracteritzada 

per la força de transcendir les barreres de la lògica del llenguatge habitual, s’ubica en la 

interioritat de l’artista, en concret, en el cos; és una força que se sent, més que s’entén, una 

força que ha de fluir des de l’interior: «para buscar al duende no hay mapa ni ejercicio. Sólo 

se sabe que quema la sangre como un tópico de vidrios, que agota, que rechaza toda la dulce 

geometría aprendida» (García Lorca, 1955: 39). La consonància entre la presència d’aquesta 

figura en l’estat d’inspiració creativa i l’existència d’uns significats presimbòlics que afloren 

en el terreny del llenguatge poètic es fa encara més evident amb aquesta experiència de 

corporalitat que se li atribueix a la primera, doncs «Kristeva considera que el cuerpo materno 

en su significación original es previo a la significación [simbólica]» (Butler, 1999: 192). En 

aquest punt, cal determinar els aspectes que aquí ens interessen respecte a aquesta relació amb 

el cos matern com a nucli de la significació semiòtica: la importància rau en el grau de 

comunicació i identificació amb l’altre —que encara no és rebut com a tal— que s’estableix 

abans de la integració del jo, abans de la delimitació de la pròpia subjectivitat respecte a 

l’exterior. L’evocació d’aquest estat semiòtic és interessant en la mida que s’apel·la a una 
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dissolució dels límits i de les fronteres de la individualització i s’obre la possibilitat de 

configurar un desig, un moviment cap a l’altre, des d’una  subjectivitat més fluida i des d’una 

perspectiva diferent de la que dicten les lleis simbòliques fal·logocèntriques:  

Soy partidaria de lo que sólo existe en otra parte, y busco, en la creencia de que la 
escritura tiene recursos indomables. De que la escritura es lo que está en relación con 
la no-relación […], lo que lo real excluye o no admite, puede manifestarse: del otro, 
del deseo de conservarlo vivo; por tanto de lo femenino vivo; de la diferencia y del 
amor (Cixous, 1979-1989: 62). 

  

  A aquestes nocions de corporalitat de les possibilitats semiòtiques que Lorca 

atribueix a l’estat d’inspiració, s’afegeix la llibertat respecte a les lleis lògiques 

espaciotemporals  que, un altre cop, només el fa possible en aquesta ubicació interior entesa 

com una situació que escapa de les lleis que regeixen la realitat. L’expressió d’aquests 

significats presimbòlics —les produccions artístiques amb «duende»— participa d’una 

essència tràgica en el sentit que estan condemnats per la seva fugacitat i alhora només són 

possibles en aquesta condició d’instant i de mort: «el duende no llega si no ve posibilidad de 

muerte» (García Lorca, 1955: 44). Així, mentre Eich posa en relleu la destrucció que implica 

l’articulació transgresora de significats semiòtics sota el signe del «duende», és necessari 

destacar el caràcter retroactiu d’aquest moviment destructor: 

Aquél de quien él se apodera trasciende las fronteras usuales y se expone al peligro 
de romperse el alma, pero penetra en territorios insospechados y virginales. La 
destrucción de lo que está ahí, de lo que supone un obstáculo, de lo que aparece ya 
provisto de formas determinadas, corre pareja con el elemento creador; los dos 
aspectos del tiempo, destrucción y creación, son inseparables en el duende (Eich, 
1970: 40). 

  Més endavant, el mateix intel·lectual destaca la consciència del buit i de la mort 

en les produccions lorquianes com una condició indispensable per a la passió i la vitalitat que 

les caracteritzen: «lo sensorial y lo espiritual, la muerte y la vida, la miseria y la grandeza de 

lo humano se descubren en tales momentos de una manera simultánea e indistinta» (Eich, 

1970: 41). Mentre al llarg de la tradició filosòfica i artística occidental «vemos nuestra mayor 

hazaña en la espiritualización del mundo de los sentidos», en Lorca «operan todavía fuerzas 
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vitales de raíz mágica que se oponen a la sublimación» (Eich, 1970: 41). Aquestes forces 

màgiques de les quals parla Christoph Eich aquí les llegirem, a través de les idees de Kristeva, 

com la capacitat del poeta de fer aflorar en el llenguatge poètic aquells significats semiòtics i 

presimbòlics. I, alhora, la desaparició de les lleis del simbòlic com allò que transporta el poeta 

a la foscor i a la buidor necessàries per a la connexió amb la pròpia corporalitat silenciada: 

«Lorca no siente el vacío como una opresión; antes bien, desata en él entera receptividad de 

sus sentidos.» (ibíd.: 53). En aquest sentit, tornem a veure com la concepció de l’escriptura 

femenina de Cixous i la seva ubicació en «un lugar de la intransigencia y de la pasión, un 

lugar donde nadie confunda un simulacro de existencia con la vida. [Donde] el deseo es 

nítido, como un rayo de fuego cruza la noche de algo» (Cixous, 1995: 62), coincideix amb les 

idees que el poeta exposa en les seves teories sobre la creació poètica: «Solo los poetas, no los 

novelistas solidarios de la representación. Los poetas: porque la poesía consiste únicamente en 

sacar fuerzas del inconsciente, y el inconsciente, la otra región sin límites, es el lugar donde 

sobreviven los reprimidos»  (ibíd.: 63). 

  Finalment, abans d’entrar en l’anàlisi pròpiament del poema que utilitzarem per a 

il·lustrar aquestes idees, en la seva «Teoría y juego del duende», Lorca atribueix aquesta 

capacitat expressiva de significats presimbòlics a totes les arts però recalca que «donde 

encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada, ya 

que estas necesitan un cuerpo vivo que interprete, porque son formas que nacen y mueren de 

modo perpetuo y alzan sus contornos sobre un presente exacto» (García Lorca, 1955: 41), 

condensant els dos aspectes essencials en l’origen d’aquests significats: corporeïtat i 

instantaneïtat. Com veurem més endavant, la veu tindrà una gran importància en el camp 

poètic textual per la seva capacitat de transmetre «estos sonidos negros [que] son el misterio, 

las raíces en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo 

que es sustancial en el arte» (ibíd.: 37). 

  A partir d’aquesta diferenciació entre imaginació i inspiració, de la mà de la 

relació entre el desig del jo poètic lorquià i la tradició mística —comentat amb anterioritat—, 

prenem aquestes declaracions del poeta sobre Góngora, al qual es remet explícitament al llarg 

dels Sonetos lligat a la forma dels versos, i que aquí es contraposa a la poètica de San Juan: 

«Góngora es el perfecto imaginativo, el equilibrio verbal y el dibujo concreto. No tiene 

misterio ni conoce el insomnio. En cambio, San Juan de la Cruz es lo contrario, vuelo y 

anhelo, afán de perspectiva y amor desatado» (dins Garlinger, 2002: 715). Al llarg dels 
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Sonetos és possible identificar aquesta tensió entre una forma limitativa gongorina a tall de 

contenció dels significats que s’hi desenvolupen amb constants referències a la poètica del 

místic. En aquest sentit, Garlinger recorda les paraules de Lorca a través de les quals el mateix 

poeta «expressed that the sonnet held un eterno sentimiento, que no cabe en otro frasco más 

que este aparentemente frío» (2002: 725). El que ens porta a la conclusió que «Lorca apoya 

esta dirección estética como medio de evitar el peligro de abandonarse sin orden ni 

medida» (Newton, 1986: 143). Com veurem a continuació, aquest «eterno sentimiento» es 

presenta amb la força d’un «amor desatado» a través de les referències, entre d’altres, a 

l’amor místic dels poemes de San Juan de la Cruz, però, al seu torn, es fan evidents les 

limitacions lògiques que s’imposen a aquest amor; i, precisament, aquest moviment dialèctic 

és el que Lorca atribueix a les expressions del «duende», semiòtiques, en tensió constant amb 

les lleis simbòliques: 

El duende gusta de los bordes del pozo en franca lucha con el creador. [...] el duende 
hiere, y en la curación de esta herida que no se cierra nunca está lo insólito, lo 
inventado de la obra de un hombre. […] El duende ama el borde, la herida, y se 
acerca a los sitios donde las formas se confunden (García Lorca, 1955: 42).   

En el sonet que analitzarem tot seguit, hi trobem juntes la «lógica poética» pròpia 

de les obres de la inspiració —aquelles que contenen «una emoción poética, virgen, 

incontrolada, libre de paredes, poesía redonda con sus leyes recién creadas para ella» (ibíd.: 

1544)—, i la «lógica humana», atribuïda a les produccions fruit de la imaginació, de la que el 

poeta vol lliurar-se però, enfront aquesta temptativa, conclou que «está en un triste quiero y 

no puedo» (García Lorca, 1955: 1545-1546). El motiu d’aquesta síntesi pot ser considerat a 

través de la necessitat d’una comunicació efectiva  que es desprèn de la forma epistolar dels 

sonets que Garlinger ressalta «as an intimate form of communication»: «the Sonetos recall the 

act of corresponding and in so doing draw attention to the absence of the 

addresse» (Garlinger, 2002: 712). Efectivament Garlinger destaca l’absència de l’amant a qui 

es dirigeix el jo poètic en els poemes com allò mateix que porta el poeta a invocar-lo en el text 

poètic; de manera que aquesta absència, aquest buit i aquesta foscor són indispensables, com 

hem vist més amunt, per a l’aflorament del sentit ocult del desig amb què el jo poètic 

impregna les onze composicions. A continuació, a través de l’anàlisi dels versos «¡Ay voz 

secreta del amor oscuro!» (García Lorca, 2010: 71), veurem les tensions que s’estableixen 
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entre la veu lògica i la veu del cos i del desig, a través de les què es fa evident la lluita, 

ubicada en l’interior del jo poètic, entre les dues forces de les quals hem parlat fins ara: 

¡Ay voz secreta del amor oscuro! 
¡ay balido sin lanas! ¡ay herida! 

¡ay ajuga de hiel, camelia hundida! 
¡ay corriente sin mar, ciudad sin muro! 

El caràcter encobert d’aquesta «voz secreta» de la que parlen els versos de Lorca participa de 

la ubicació interior de la força expressiva transgressora sota la figura del «duende» que 

acabem de veure. L’obscuritat, al llarg dels poemes, l’hem d’entendre principalment en 

al·lusió a la situació de soledat des de la qual escriu el jo poètic i des de la que anhela la 

presència de l’amant: «Así mi corazón de noche y día,/ preso en la cárcel del amor oscura,/ 

llora sin verte su melancolía» . Al seu torn, aquesta foscor en què deixa al poeta l’absència de 8

l’estimat és la condició perquè aflori la veu passional d’aquest desig. El caràcter amenaçant 

d’aquesta veu secreta es destaca en els primers versos en relació amb la força del crit informe 

i incontrolable —«balido»— el seu poder transgressor i caràcter desbocat —«corriente sin 

mar», «ciudad sin muro», «aguja de hiel»— lligat a la mortalitat —«camelia hundida». 

¡Ay noche inmensa de perfil seguro, 
montaña celestial de angustia erguida! 
¡ay perro en corazón, voz perseguida! 

¡silencio sin confín, lirio maduro! 

Els versos es desenvolupen a través d’una successió d’imatges poètiques naturals a través de 

les quals es configura «un paisaje interior de alienamiento debido a la ausencia del 

amor» (Newton, 1986: 148). D’entre aquest seguit d’imatges silencioses però, hi sona una veu 

humana «¡Ay! Este grito, informe, elemental en el informe mundo de los elementos, [que] 

reaparece constantemente en la obra de Lorca: ¡Ay! El grito rompe el silencio» (Eich, 1970: 

73). Aquest crit s’ha de llegir en paral·lel a les al·lusions a la «Noche oscura» de San Juan, on, 

a través de la vía iluminativa, el místic assoleix la unió amb Déu, però que, en Lorca, com ja 

hem comentat, no és possible per la corporalitat del desig. 

 «Soneto gongorino en que el poeta manda a su amor una paloma» (García Lorca, 2010: 69). 8
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Huye de mí, caliente voz de hielo, 
no me quieras perder en la maleza 

donde sin fruto gimen carne y cielo. 

  El jo poètic es presenta en lluita contra aquesta veu, contra aquest desig que el 

fereix, que transgredeix els límits de la seva individualitat i l’amenaça amb la pròpia mort. La 

lectura d’aquest crit que travessa la nit del jo poètic sense control, el dolor per l’absència que 

el traspassa, es pot fer en paral·lel a la petició que, uns poemes abans, Lorca fa al seu estimat: 

«Llena, pues, de palabras mi locura/ o déjame vivir en mi serena/ noche del alma para siempre 

oscura» . En aquest sentit, Eich destaca un «íntimo parentesco entre el puñal y el grito» al 9

llarg de l’obra poètica de Lorca, «pues no otra cosa que la concreción del grito es el puñal. 

[…] El grito produce una ruptura, un desgarrón» (Eich, 1970: 74); el que es confirma en els 

Sonetos, on trobem aquest punyal com un element més entre el jo poètic i l’amant: «Quiero 

llorar mi pena y te lo digo,/ [….] con un puñal, con besos y contigo» .  10

Dejo el duro marfil de mi cabeza, 
apiádate de mí, ¡rompe mi duelo! 

¡que soy amor, que soy naturaleza! 

A través d’aquests últims versos veiem una evolució del jo poètic vers la «voz 

secreta del amor oscuro»: mentre a l’inici destaca el seu aspecte amenaçant —«perro en 

corazón»—, i s’oposa a ella: «huye de mí, caliente voz de hielo», en l’estrofa final s’acaba 

identificant amb aquest amor. En aquest sentit, la natura pren la mateixa capacitat significativa 

que la natura panteística que trobem en la tradició poètica mística, aquella «que se conjuga 

con el sujeto y su culto amoroso: “¡que soy amor/ que soy naturaleza”» (Leuci, 2008). És 

important ressaltar el contrast que es fa explícit entre el moviment i la fluïdesa de les imatges 

naturals respecte a la rigidesa del «duro marfil» del que, finalment, el jo poètic es desprèn per 

a poder-se identificar amb les primeres figures, alliberades de la seva conflictivitat inicial. El 

«duro marfil de mi cabeza» representa la rigidesa de la lògica humana interioritzada pel jo 

poètic, i que lluita per silenciar el desig que l’apressa. En els versos del poema que continua, 

dintre del conjunt dels Sonetos, al poema que aquí estem analitzant, trobem una al·lusió 

directa a aquesta interiorització d’una «Norma que agita igual carne y lucero/ traspasa ya mi 

 «El poeta pide a su amor que le escriba» (García Lorca, 2010: 61).9

 «El poeta dice la verdad» (García Lorca, 2010: 63).10
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pecho dolorido» de la que el jo poètic oculta el seu amor «perseguido/ por una voz de 

penetrante acero» a través de la què hem de llegir l’acte de persecució que es manifesta en el 

poema que ens ocupa: «¡ay perro en corazón, voz perseguida». 

És interessant ressaltar l’evolució de les imatges poètiques a través de les quals 

se’ns presenten les ambivalències i les tensions irresolubles entre les diferents veus d’aquest 

«amor oscuro». La fluïdesa de la veu, acompanyada pel seu poder d’afectació, ens presenta un 

jo poètic completament obert, indefens i permeable, els límits del qual es difuminen per la 

força amorosa. En la seva identificació amb la natura trobem la confirmació d’aquesta idea 

d’un jo completament alienat per les forces del seu amor. I, com ja hem vist, aquest amor està 

íntimament lligat a la mort: la presència de l’amant és constantment evocada des de la seva 

absència —el dolor de la «voz secreta del amor oscuro» que neix en l’interior del propi cos i 

que el travessa irremeiablement—: «Lorca shows that desire for the other is inextricably 

linked to the pain of absence» (Richter, 2014: 277). L’intent del jo poètic de controlar el dolor 

de l’absència —la veu de l’«amor oscuro»— és inútil, les seves fronteres desapareixen en la 

total identificació amb aquest «amor», que el converteix en aquell desig d’alteritat que no és 

possible sense certa permeabilitat, sense certa feminitat en referència a les idees de Cixous: 

Escribir es trabajar, ser trabajado; (en) el entre, cuestionar (y dejarse cuestionar) el 
proceso del mismo y del otro sin el que nada está vivo; deshacer el trabajo de la 
muerte deseando el conjunto de uno-con-el-otro, dinamizado al infinito por un 
incesante intercambio entre un sujeto y otro. [...] Y no se produce sin riesgo, sin 
dolor, sin pérdida, de momentos de sí, de conciencia, de personas que se ha sido, que 
se superan, que se abandonan. Y no se produce sin un gasto, de sentido, de tiempo, 
de orientación (Cixous, 1979-1989: 47).  

  En aquest sentit, Eich observa aquest estat desinhibit del jo poètic al llarg de 

l’obra lorquiana i que també podem comprovar en la composició que ens ocupa, on el jo 

poètic es troba 

«ausente y como enajenado en medio de su mundo poético, deja llegar [las 
imágenes] sin perturbarlas, sin que su yo se interponga entre ellas. Aunque el verbo, 
salvo excepciones, no desaparece, lo que predomina es el nombre, pues siempre se 
trata de instantes, de momentos de poética constelación que inmediatamente se 
resuelven en otros» (Eich, 1970: 54). 
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Com apunta Veronica Leuci, l’amor de què parlen els Sonetos s’espacialitza de la 

mateixa manera tant «en el propio sujeto, en el sentido más literal, en su carne, dentro del 

sujeto; en las entrañas, en lo más hondo de su ser, que admite una perspectiva dual: alma y 

carne continentes del culto amoroso. Y, a la vez, en esa naturaleza panteísta, en especial, en el 

reino vegetal, que será testigo y símbolo del amor y los amantes» (2008). 

  De manera que, al seu torn, com conclou Eich, Lorca es mostra, a través d’aquests 

versos, obert al món: «fácilmente y sin esfuerzo entran en él las cosas, pues lo interior y lo 

exterior no se hallan separados» (Eich, 1970: 53). I, alhora, aquesta permeabilitat i, aquesta 

fluïdesa del jo poètic lorquià, li permet accedir a la senzilla veritat sobre l’íntima relació entre 

la vida, l’amor i la mort; concretada en aquests versos en el vertiginós moviment entre la 

presència i l’absència que sacseja la veu poètica: «por delgada, etérea e inaprensible que la 

vida aparezca, abierta está a las cosas del mundo, abierta a la erupción del grito y a la 

irrupción de la muerte» (ibíd.: 77). 

  Per acabar aquesta anàlisi, m’agradaria aprofundir en la corporeïtat que travessa 

els versos que ens ocupen, i que, al llarg dels onze sonets, revela tot un subtext corporal. Com 

ja hem vist en l’anterior apartat dedicat al poeta granadí, existeix una voluntat per part del 

mateix d’assimilar el seu amor, la força del seu desig, a les expressions místiques, 

principalment, a través de clares referències a l’obra poètica de San Juan de la Cruz, la qual es 

troba aquí al·ludida pricipalment a través de l’«amor oscuro». Amb això, cal recordar, que 

existeix una diferència cabdal entre els dos amors amb motiu de l’essència carnal del desig 

lorquià; doncs, mentre «en la noche oscura de San Juan, la oscuridad se ilumina con la luz de 

la fe», en Lorca, com ja hem vist, «la vía iluminativa trae una revelación de dolor» (Newton, 

1986: 155). Leuci, per la seva part, afirma la presència d’una «atmósfera mística» que 

acompanya les expressions carnals d’aquest amor —«amor de mis entrañas» , amor que 11

«duermes en mí» — que «se construye, principalmente, a través de la semántica litúrgica 12

aludida, en la esfera más ortodoxa del rito católico» (2008): «llagas de amor», «llanto de 

 «El poeta pide a su amor que le escriba» (García Lorca, 2010: 61).11

 «El amor duerme en el pecho del poeta» (García Lorca, 2010: 73).12
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sangre»,  «el fresco paisaje de mi herida/ […] bebe en muslo de miel sangre vertida» , «las 13 14

bocas puestas sobre el chorro helado/ de una sangre sin fin que se derrama» . 15

  A través d’aquestes expressions profundament corporals, el poeta transmet la 

intensitat del dolor que acompanya l’«amor oscuro», on la consciència de la pèrdua està 

present en totes les evocacions de moments conjunts: «Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas,/ 

tigre y paloma, sobre tu cintura/ en duelo de mordiscos y azucenas» . L’evocació d’aquest 16

amor només es fa des de la foscor, des de la nit, des d’espais alliberats de les necessitats 

lògiques de la vida, on els límits entre presència i absència, entre somni i realitat es confonen: 

«la muerte como el espacio del amor y la vida, la «eterna oscuridad» en que es posible, por 

fin, la unión y el éxtasis amoroso. […] El amor de los Sonetos es, pues, un amor sin tiempo ni 

espacio, es un amor ubicuo emplazado en un tiempo mítico» (Leuci, 2008). D’aquesta 

manera, Lorca pren la base mística per  expressar la impossibilitat del seu desig per la mateixa 

necessitat corporal d’aquest: «the intense desire to obtain communion with the beloved other 

recalls a mysticism that appeals to a sensorial and sensual experience» (Richter, 2014: 292). 

Per altra banda, cal ressaltar que el temps mític dels poemes només és possible en el text 

poètic, i la llum que il·lumina la foscor només s’efectua a través de la composició poètica: 

l’amor poètic està enfosquit per l’absència de l’amant i s’il·lumina a través de la producció 

lírica: «nadie diga esto es oscuro, porqué la poesía es clara» (García Lorca, 1955: 1543).  

  L’associació constant de l’empresa amorosa amb la mort porta a Garlinger a 

considerar la composició dels sonets —recalcant el seu estil epistolar comentat a l’inici— 

com un moviment melancòlic d’intentar omplir l’absència de l’estimat: «Lorca’s love [is] 

profoundly epistolary: desire is always at a distance, transmitted through writing in his poetry, 

and his desire is to join the lover through writing» (2002: 715). Dintre d’aquest marc 

melancòlic, el mateix intel·lectual adverteix  l’estat fragmentat de les evocacions del cos de 

l’amant amb què el jo poètic omple els versos de l’«amor oscuro». Existeix un silenci al 

voltant de la figura de desig que col·labora en l’expressió de la seva absència: 

 «Llagas de amor» (García Lorca, 2010: 59).13

 «Soneto de la guirnalda de rosas» (García Lorca, 2010: 55).14

 «Noche del amor insomne» (García Lorca, 2010: 75).15

 «El poeta pide a su amor que le escriba» (García Lorca, 2010: 61).16
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The incommensurable gap between sign and referent translates into the irreducible 
distance between the poetic voice and the lover’s body: the unobtainable body of the 
lover cannot be reached except by the substitution of the signifiers of the body 
(Garlinger, 2002: 724). 

  En aquest sentit, com ja hem vist abans amb la veu, cal ressaltar el caràcter fluid i 

obert dels símbols corporitzats d’aquest amor a través dels quals s’evoca l’intercanvi amorós. 

Aquí, el poeta juga amb la popular idea de la pell com la frontera corporal que en el contacte 

amorós es permeabilitza (Climent, 2008: 61). La sang i la veu, elements privilegiats del trànsit 

cutani per la seva fluïdesa, traspassen els límits corporals dels amants; i, alhora, les constants 

referències a les boques i les ferides emfasitzen l’obertura dels cossos i la seva permeabilitat: 

The desire for contact or communication with the beloved other is constant 
throughout «Sonetos del amor oscuro» and one need only look at the titles of the 
poems to understand the intention of the poetic subject to touch, hear from, 
correspond with, and interact with the other (Richter, 2014: 277). 

  Per sintetitzar la significió poètica que es destil·la de les diferents referències 

corporals al llarg dels versos que acabem d’analitzar, ens centrarem en la condició paradoxal 

al voltant de la què s’articula en tot el poema. En els primers versos es plantegen les dues 

oposicions principals a través de les que hem fet tota la lectura. Existeix una contradicció 

entre la condició expressiva de l’«amor» i la necessitat poètica de que es mantingui en un pla 

ocult, el de «voz secreta», que connecta amb el caràcter obscur del desig. El principal atribut 

de corporalitat d’aquest «amor oscuro», com és la veu, pren un caràcter amenaçant —«aguja 

de hiel»—, incontrolable i sense propòsit —«balido sin lanas», «corriente sin mar»— que 

fereix, també a nivell corporal, les fronteres del jo poètic —generant-li una «herida»— 

deixant-lo totalment desprotegit: «ciudad sin muro». La «voz caliente de hielo» amenaça al jo 

poètic en transgredir els seus límits simbòlics que es parapeten en els valors de la interioritat 

corpòria; el paisatge interior de la veu poètica es concreta aquí en les imatges de «noche 

inmensa de perfil seguro» i «silencio sin confín», que sota l’amenaça de la «voz secreta», 

genera el sentiment d’angoixa simbolitzat per la «montaña celestial de angustia erguida». En 

aquest sentit, és interessant recordar el vincle significatiu que Eich destaca, en el conjunt de 

l’obra poètica lorquiana, entre la recurrent interjecció «¡Ay!» i el punyal com element que 

perfora el cos, reforçant la realitat dolorosa que acompanya el sentiment amorós del jo líric i 
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la intensitat del seu poder transgressor. Finalment, el nivell corporal de l’experiència poètica  

—de la mà del context d’insomni que es suggereix al llarg de les onze composicions— 

col·labora amb la connexió de la mateixa amb el Semiòtic justificant les repercusions a nivell 

intrapsíquic de l’absència de l’estimat. La mort simbòlica de la veu lírica que s’expressa 

mitjançant la situació d’extrema alienació respecte el sentiment amorós que el constreny, 

implica una dificultat a l’hora d’evocar la totalitat del cos de l’estimat. Per això, Garlinguer 

relaciona el silenci a través del qual Lorca evoca la presència de l’absència de l’estimat amb 

la impossibilitat expressiva d’un desig homosexual: 

Homosexuality becomes—to use an admittedly hackneyed term—homotextuality, in 
which desire manifests itself in the semiotics of poetic form. The Sonetos are thus not 
simply verse letters addressed to an absent lover about lost love, but rather they stage 
the act of union through the metaphorical substitution of love letters for the lover: the 
act of writing becomes the act of recuperating and holding onto the lover in spite of 
his loss (Garlinger, 2002: 726).  

8. La germana, l’estrangera: les implicacions ontològiques d’un vincle corporitzat 

  En l’apartat anterior dedicat a la poeta catalana, hem vist el poder estructurador 

del jo que Marçal atribueix a l’expressió poètica a través del lligam que estableix entre el 

Desig i la producció lírica. A través dels versos «D’Artèmis a Diana» que hem analitzat, 

Maria Mercè Marçal expressa, com a persona amb un cos de dona dintre d’una cultura 

patriarcal, la necessitat d’un context femení per al desenvolupament d’un llenguatge capaç de 

configurar una identitat femenina completa. Partint d’aquesta base, al llarg de La germana, 

l’estrangera, el jo líric marçalià es desenvolupa a partir dels vincles que estableix amb 

l’alteritat femenina. Concretament, en aquest llibre, Marçal fa referència a la seva relació amb 

dues dones: per una banda, amb la seva filla Heura —«ja nascuda, i que, per tant, deixa de ser 

jo» en paraules de la mateixa poeta—, i, per una altra, amb Mai, la que va ser la seva amant: 

«l’altra dona» amb la qual «la no-diferència de gènere suscita, en un primer moment, la 

fal·laç utopia d’una sola identitat»: «Terra de Mai». «El trencament del miratge aboca —com 

en un part— a un àmbit estrany, caòtic i dolorós»: «Sang presa» (Marçal, 2004: 197) . A 17

 «Llengua abolida: poesia, gènere i identitat» (1995).17
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continuació, en primer lloc, veurem els atributs semiòtics i ontològics de l’idil·li femení que 

Marçal construeix al llarg de les sextines que formen el primer apartat esmentat i que, alhora, 

dóna inici a l’etapa literària marçaliana d’expressió homoeròtica. En segon lloc, analitzarem 

les conseqüències que, a «Sang presa», l’absència de l’estimada té per al jo poètic després de 

la ruptura de la relació al voltant de la qual havia articulat una via de construcció subjectiva.  

  A través dels diferents reculls que componen La germana, l’estrangera, Marçal 

ens presenta un jo poètic en crisi per la fallida de l’intent de construcció identitària. «A través 

de l’amor, la passió, el desamor, la maternitat en esqueix, i de la solitud sense sabates» la 

poeta descriu el seu «cos a cos amb l’ombra» (Marçal, 2004: 186) . Així mateix, Marçal ens 18

recorda que «la desintegració aparent és també possibilitat de fluir» (ibíd.: 187), l’estat de 

crisi comportarà alhora un nou camí de construcció subjectiva i identitària que es basarà 

principalment, com explica la poeta, al voltant de dos desencadenants que donaran cos al 

poemari al torn que s’hi confondran: «la mort del pare —real i/o simbòlica— i l’amor, que fa 

aparèixer en el mirall, sencer o trencat, l’ombra de l’altra dona» (Marçal, 2004: 187). Aquesta 

mort del pare simbòlic és la mateixa que la de la Llei del llenguatge de Lacan que, com ja 

hem vist, per a Kristeva, és necessària per a l’aflorament del Semiòtic amb motiu de la 

construcció repressiva respecte a aquest de la lògica del Simbòlic. El lligam que Marçal 

estableix entre aquesta mort i l’amor, ens indica la connexió entre aquest últim i la dimensió 

significativa semiòtica. En aquest sentit, és important ressaltar la conjunció, en una mateixa 

obra, de dos amors aparentment tan diferents com són el d’una mare cap a la seva filla i el 

d’una dona lesbiana cap a una altra dona; els quals es cristal·litzen, per igual, en la imatge que 

dóna nom al conjunt poètic. Com tot seguit veurem, el lligam lèsbic en La germana, 

l’estrangera té un gran sentit corporal: l’expressió eròtica es desenvolupa paral·lelament al 

vincle carnal evident entre la mare i la filla. Alhora, el poder del semiòtic aflora contra el 

silenci que s’imposa des de les lleis simbòliques fal·logocèntriques a aquestes relacions 

femenines:  

si una de les funcions del llenguatge i de la literatura és donar sentit […] i oferir 
miralls on reconèixer la pròpia vivència elaborada, hem de concloure que una 
experiència convertida en «inefable» es veu privada així de tota dimensió simbòlica i 

 «Sota el signe del drac» (1989).18
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cultural i, per tant, condemnada, no només a la invisibilitat i a la mudesa sinó fins i 
tot, en un cert sentit, a la inexistència (Marçal, 2004: 201) . 19

  Finalment, com ja hem vist en l’apartat anterior, de la mà del poder edificant que 

la poeta dóna a l’expressió escrita, a les paraules, Marçal es recolza en l’experiència lèsbica 

com una via per a l’experimentació lingüística (Climent, 2008: 201). Alhora, la disposició 

d’aquests dos amors tan diferents com a nucli d’una construcció tant subjectiva com 

lingüística, reflecteix una voluntat per part de la poeta d’articular una genealogia femenina 

pròpia. Com ja hem vist també en l’anàlisi «D’Artèmis a Diana», per a Marçal, «la 

construcció del llenguatge femení també ha d’apuntar, entre altres objectius, a la reconstrucció 

de la cultura femenina, del passat històric de totes les dones, per tal d’establir una relació de 

sororitat» (ibíd.: 203). El vincle somàtic que Marçal estableix entre la relació lèsbica i la 

maternal —tot reforçant aquesta genealogia femenina— es pot explicar a través de les idees 

de Kristeva al voltant de la fórmula carnavalesca del llenguatge poètic en tant que, al no 

implicar una funció referencial, no és esclau de la lògica discursiva ni de les lleis 

fal·logocèntriques que l’articulen. Efectivament, com ja hem vist amb anterioritat, la 

disposició lingüística carnavalesca a integrar nocions lògicament oposades fa, d’aquells 

llenguatges que s’integren en el marc carnavalesc, una eina significativa característicament 

ambivalent que permet la formulació semiòtica d’una connexió entre el món corporal i 

purament sexual amb el del pensament (Climent, 2008: 82-84). A continuació, a través 

d’alguns versos marçalians en referència a aquesta relació lèsbica amb Mai, analitzarem de 

quina manera l’erotisme i la corporalitat que els impregna ens obre la porta al procés evolutiu 

psíquic del jo líric i, en definitiva, la imbricació entre el vessant significatiu ontològic i la 

poetització d’una experiència corporitzada. 

  L’ambivalència que tenyeix les sextines, i que s’exten a tot el conjunt del recull de 

«Terra de Mai», la trobem plantejada, des d’un inici, en el mateix títol: mentre Mai és el nom 

de l’estimada a la qual fan referència els versos —per tant designa una realitat física, una 

persona—, el sentit de la paraula mai és en si una afirmació d’impossibilitat.  

  Els següents versos pertanyen a la «Sextina-mirall» on, també ja en el títol 

s’emfasitza la funció subjectivament edificant que la poeta atribueix a aquest vincle lèsbic. 

Com veiem en aquestes dues estrofes, a través del joc de la sextina, el jo líric descriu els 

 «Entre dones» (1995).19
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significats que per a ell té l’encontre amorós amb l’estimada i, tot seguit, refà les mateixes 

expressions referint-se a la vivència de l’altra: 

Em vesteixo de no, contra la runa. 
Em vesteixo de sí i afirmo l’arbre. 

Renego dels vells confins que clou l’espasa 
i, al cor de la revolta de la terra, 

convocant tots els verds en el teu sexe, 
reafirmo l’esclat urgent de l’hora. 

Reafirmes l’esclat urgent de l’hora. 
Et vesteixes de no contra la runa. 

Convocant tots els verds en el meu sexe, 
et vesteixes de sí i afirmes l’arbre. 
I, al cor de la revolta de la terra, 

renegues vells confins que clou l’espasa. 

  En els versos amorosos que componen l’etapa lírica heterosexual de Marçal s’hi 

fa palès «un desfasament entre el seu concepte eròtic i la finalitat heterosexual de penetrar el 

cos de l’amada» (Climent, 2008: 172). En canvi, en l’etapa lèsbica que, com ja hem vist, 

s’inicia amb el recull poètic de «Terra de Mai» en el qual s’inclouen els versos que aquí farem 

referència, l’esquema de dominació —que Marçal expressava respecte a la seva experiència 

amorosa heterosexual— desapareix per donar pas a un altre tipus de comunicació que, lluny 

del desequilibri forçós en el terreny heteropatriarcal, es basarà, a priori, en una voluntat, per 

part de les dues amants, de llibertat i cohesió absoluta. La conflictivitat de la penetració 

heterosexual  —present, com ja hem comentat, al llarg de les produccions líriques anteriors de 

la poeta— es condensa aquí en la imatge l’«espasa». El rebuig de les dues amants dels «vells 

confins que clou l’espasa» indica l’alliberament que per a la poeta representa aquest vincle 

lèsbic respecte l’estat de dominació femenina en el marc heterosexual. La idea d’un amor 

lluny de les lleis de la lògica fal·logocèntrica s’acaba de concretar, tot seguit, en el mateix 

poema, amb els següents versos: «L’amor és una dansa sense espasa/ quan cap rellotge no 

marca cap hora». En aquest sentit, l’expressió d’un vincle amorós fora inclús de les lògiques 

espaciotemporals emfasitza el caràcter semiòtic —per la seva col·locació presimbòlica— de 

l’amor lèsbic en el conjunt poètic de La germana, l’estrangera. 
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  Una altra qüestió interessant que es reflecteix en aquests versos és la noció de 

mirall —efectivament explícita en el títol mateix del poema— que aquí es manifesta amb la 

consecució de dues estrofes on el jo poètic expressa, primer, el seu estat de determinació, i tot, 

seguit, descriu exactament igual, amb les mateixes paraules, el de l’estimada. De la mateixa 

manera, podem identificar aquesta figura del mirall en l’ús de la sextina al llarg de les 

composicions líriques que la poeta dedica a la seva primera relació lèsbica. Aquesta estructura 

de versificació es caracteritza principalment per la repetició d’aquelles paraules entorn les que 

s’elabora la rima en la primera estrofa al llarg de les sis que composen el poema. Marçal 

articula, en aquest primer moment, una estètica de creació al voltant del vincle lèsbic basat en 

la idea de semblança que es tradueix en aquesta imatge del reflex. Tant el caràcter ontològic 

de la relació lèsbica —pel fet de subvertir la mateixa construcció de gènere (Climent, 2008: 

188)— com el poder transgressor i subjectivament estructurador que la poeta atribueix a 

l’escriptura es condensen en la idea del mirall que, per a Marçal, «va lligada a la recerca d’una 

unitat […] d’una identitat completa» (Marçal, 2014: 189). Al seu torn, la recerca d’aquesta 

coherència i d’aquesta imatge completa d’una mateixa, ve impulsada pel context 

d’emmudiment i d’inexistència simbòlica d’aquelles experiències femenines que no tenen 

cabuda expressiva dintre la lògica de dominació fal·logocèntrica el sentit de les quals només 

es pot construir en el pla semiòtic.   20

  Recordant les idees de Marçal sobre l’amor-passió que hem comentat amb 

anterioritat, veiem que en aquest vincle amorós es barregen l’amor i el desig per l’altra i el 

Desig de completesa simbòlica, de reconeixement per part de l’alteritat. D’aquesta manera, la 

complexitat compositiva de la fórmula lírica de la sextina conjuga també amb aquest sentit de 

dificultat respecte la satisfacció d’aquest últim Desig marçalià d’identitat. Efectivament, la 

poeta recorda que tot i que la «la literatura funciona sovint com un mirall», de vegades 

apareix «com un mirall impossible en aquest intent de construcció» (Marçal, 2014: 189). La 

sextina titulada «Mai» (Marçal, 2017: 254) —recollint així les ambivalències presents ja en el 

títol del conjunt poètic— la poeta catalana desenvolupa aquesta evidència d’impossibilitat 

simbòlica que la imatge de l’altra dona li retorna: «Aquest amor em diu que no tinc nom/ fora 

del que em grava la tempesta». Al mateix temps, referint-se a la relació amorosa amb Mai 

 Marçal es refereix a la història de les relacions lèsbiques com aquella «emmudida», doncs, «així 20

com amb l’homosexualitat masculina al llarg de la història, més aviat hi ha una repressió molt més 
directa, en el cas de la femenina la negació es produeix per silenciament. És una relació que 
aparentment no existeix» (Marçal, 2015: 192-193).
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com una «tempesta» la veu lírica conjuga els atributs de força, de lluita i de transcendència 

que aquest vincle representa per a la poeta. 

  Més endavant, en el mateix poema, trobem una autoreferència de la poeta 

—«Mercè de sal a mercè del desig»—, qui inclou el seu nom així com ha inclòs el nom de 

l’estimada al llarg del recull i, més específicament, com acabem de comentar, en aquest 

poema. El desig al qual el jo líric està «a mercè» prèn amb aquesta expressió la força d’un 

destí atzarós, ja que aquest amor no segueix cap llei ni designa cap autoritat. Aquest sentit 

s’emfasitza amb la presència de la «sal» al costat del nom de la poeta —«Mercè de sal»—; 

doncs, aquest element representa, en paraules de la mateixa Marçal, «un vitalisme que 

assumeix el dolor» (2004: 196) .  21

  Finalment, tot i les dificultats constructives d’aquest mirall que la veu poètica 

busca en la figura de l’estimada, i el dolor de veure’s reflectit com un buit —«Mai i mirall», 

«oferts al foc del meu desert»—, la poeta se serveix del contacte eròtic per conjurar un 

moment de connexió a escala ontològica. La corporalitat està present en aquests versos a 

través dels atributs amb què s’acompanya al mirall de Mai i al desert del jo marçalià: «vius en 

plata de plata,/ oferts al foc del meu desert voraç». La vivor del mirall i del desert es 

corporitza a través de l’element del foc —que ens remet a l’escalfor corporal— i al de la 

voracitat.  

Mai i mirall, vius en plata de plata, 
oferts al foc del meu desert voraç, 

trenquen als llavis i en molls de tempesta 
i rodolen pel cingle del desig 

on el teu cos i el meu fan un sol nom, 
on el meu nom i el teu fan un sol cos. 

  Laia Climent explica que, en algun moment d’aquest contacte eròtic, «la intensitat 

de l’acte d’amor pot aconseguir trencar amb el joc de les identitats» (2008: 174). De fet, 

aquest rodolar «pel cingle del desig» fins a un lloc d’unitat absoluta, tant corporal com 

subjectiva —«on el teu cos i el meu fan un sol nom, on el meu nom i el teu fan un sol cos»—, 

ens indica els components de la relació maternal amb què Marçal tenyeix la lèsbica i que 

explica la connexió entre el desenvolupament de la relació en el pla semiòtic al torn que en 

l’ontològic. Com veiem, Climent, proposa «un retorn envers l’úter» en aquest moment 

 «Entre dones» (1995).21
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d’intensitat afectivitat i de connexió sexual, present en aquests versos a través de la imatge de 

les amants rodolant cingle avall fins a «aquell espai on la unió de tots dos cossos no deixa 

créixer l’amarga consciència de la identitat» (Ibídem). 

  A la «Sextina dels sis sentits», Marçal (2017: 252-253) desenvolupa extensament 

aquesta connexió corporal i sensual entre les dues amants que, com ja hem vist, implica també 

una unió a nivell espiritual a través de la qual podem observar l’estat psíquic del jo líric.  

Diré besllums de l’olor de poma, 
la trena dels colors a la geniva, 

el deliri dels dits llepant la molsa, 
la música dels ulls, com un carbonacle, 

el cor del sexe, obert a la mirada: 
tu, que ets avui el meu sisè sentit. 

  En aquests primers versos veiem com la veu poètica incorpora l’estimada a nivell 

corporal, com un sentit més: «tu, que ets avui el meu sisè sentit». L’elaboració poètica de 

l’encontre eròtic que trobem en aquest poema, com veiem, es produeix a través de la confusió 

sensorial. Aquesta confusió implica una difuminació dels límits corporals que col·labora en 

l’expressió d’una eròtica descentralitzada on la potencialitat libidinal s’estén a tot l’espai 

corporal (Climent, 2008: 178-179). De la mà d’aquesta fórmula il·limitada de la corporeïtat, 

s’expressa una receptivitat absoluta de les amants durant l’encontre amorós, sovint, a través 

d’«elements que fan al·lusió o, fins i tot, que refereixen directament, a l’obertura»: (ibíd.: 

186-187): «el cor del teu sexe, obert a la mirada». Com veiem, en aquest moment de la seva 

producció poètica, Marçal concep la relació sexo afectiva com una predisposició absoluta dels 

cossos de les amants; la presentació d’aquests cossos oberts, descentralitzats i il·limitats ens 

expressen un grau de connexió a nivell corporal que, com ja hem vist amb l’anterior poema, 

ens remet a la situació semiòtica prenatal: per a la poeta catalana «la construcció de la 

genealogia femenina que parteix del contacte carnal amb la mare, pren força en la relació 

lèsbica» (Climent, 2008: 175). 

  La difuminació dels límits del cos a través de la confusió dels sentits corporals, 

com ara veurem, també implica una difuminació dels límits de la individualitat: la confusió no 

existeix solament entre les eines perceptives sensorials sinó també a nivell psíquic, posant, 

!55



així, de manifest la conjunció entre el cos i la consciència, concepte bàsic, per la seva banda 

—com portem veient al llarg del treball— per a la creació poètica marçaliana. 

  La mobilitat entre els elements receptors que podem apreciar en aquests versos 

transmet una sensació de fluïdesa que participa en aquelles experiències corporals —on, en 

primer lloc, trobem la maternal— que s’allunyen d’un estat, de consciència o sensual, 

delimitat i estàtic. En aquest sentit, com explica Climent, «Irigaray considera el fluid com un 

element essencial de la nostra existència pel fet que ens recorda la part més arcaica de l’ésser, 

[…] l’estat prenatal, aquella vida anterior preobjectiva, en definitiva, el que ella anomena 

jouissance féminine» (2008: 61). El grau de connexió corporal que s’expressa a través 

d’aquests versos ens recorda a aquest estat semiòtic primitiu pel fet que, en el mateix, per la 

unitat corporal que existeix entre la mare i el fetus, no es conceben els límits de la pròpia 

identitat: en la jouissance d’Irigaray, «no existeix la mancança produïda posteriorment per la 

separació mare/fill» i, per tant, es produeix una situació psicosomàtica que «permet la 

concepció de la multiplicitat en contra de la identitat diferenciada del Simbòlic» (Climent, 

2008: 94). En relació amb aquestes idees, unes estrofes més endavant, trobem aquesta 

declaració: «Sobre la molsa/ la mort sols és un nom sense sentit» (Marçal, 2017: 252).  

L’absència de l’amenaça mortal en aquest moment del contacte eròtic ens indica la concepció 

de la  relació lèsbica per part de la poeta com una defensa respecte a la mort simbòlica de la 

dona en el context patriarcal. 

  Amb el vers que continua després d’aquesta primera estrofa, la veu poètica 

confirma les reminiscències semiòtiques que s’activen en el pla corporal en relació amb 

l’estimada. «Tots els sentits avui tenen sentit/ en tu i en mi» (Marçal, 2017: 253) fa palès la 

funció cohesionadora del contacte eròtic lèsbic per a la vivència del jo líric: «l’estimada és la 

que aporta sentit de plenitud al plaer desconcertant en proporcionar una concreció i una 

orientació al cúmul de sensacions» (Climent, 2008: 187). Finalment, com hem vist, Marçal 

estableix una connexió entre la construcció psíquica del jo i algunes experiències corporals 

que, en el cas d’aquesta sextina, s’emfasitza a través del joc evident que la poeta fa al voltant 

de la paraula «sentit»: mentre en alguns versos, com en aquest últim, la referència al món de 

les sensacions corporals és evident, en d’altres, al voltant de la mateixa paraula, s’hi barregen 

connotacions semiòtiques, reforçant el caràcter ontològic de la vivència: «dins de tu trobo i 

sento el meu sentit» (Marçal, 2017: 252). 
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  A l’apartat de «Sang presa» la sang esdevé un símbol clau per a l’elaboració del 

conjunt poètic. Com s’indica en el títol que encapçala el recull, el constant moviment i la 

fluïdesa que apreciàvem en els poemes de «Terra de Mai» desapareix per donar pas a un estat 

d’estancament i rigidesa. Així mateix, la corporeïtat continua essent per a Marçal la fórmula 

poètica a través de la qual elaborar la pròpia experiència sentimental i expressar les 

conseqüències psicològiques de la ruptura. A continuació analitzarem un dels poemes més 

extensos que conformen aquest recull a fi de fer-nos una idea de l’abast que per al jo poètic té 

la desfeta de la relació a través de la qual, com acabem de veure, havia articulat una defensa 

envers la negació simbòlica de l’existència en femení (Marçal, 2017: 310): 

I sé que ets tu, i sé que no ets tu 
la sang que xuclo d’aquesta ferida. 
Recordes? Menstruaven les estrelles 

i un crit de primavera temerària 
tacava els llençols lívids de la por: 

ja cap lleixiu n’esborrarà l’empremta. 
¿Recordes, lluny, l’escampadissa boja, 

incruenta, bogal, roses enceses 
del teu-meu sexe, entre la seda i l’ònix 

—parany de melangies indomables: 
Rellotge viu, contrallum d’hores foses 

sense senyal, llunari i abraçada? 
I ara que tu no hi ets, absurdament, 

la sang se’m fa, absurdament, ferida. 

  En els primers versos —«I sé que ets tu, i sé que no ets tu/ la sang que xuclo 

d’aquesta ferida»— veiem l’estret vincle entre la impossibilitat de conjurar un tu complet, a 

conseqüència de la seva absència, i les imatges de la ferida i la sang. La conjunció d’aquestes 

dues últimes evoca l’intensitat del dolor que genera en el jo líric la pèrdua de l’estimada, 

ampliant la negativitat que acompanya a la «sang» en el títol del recull. La veu poètica es 

dirigeix a un «tu» que ja no hi és, des  de la distància; i, aquesta absència, en paraules Marçal, 

«esdevé un blanc llençol on ballen només, multiplicades sense fi, ombres en sang» (2004: 

187) . En els versos que aquí continuen, podem apreciar aquestes «ombres en sang» recorrent 22

el record d’un temps passat on les amants estaven unides: l’evocació d’aquest passat d’unió es 

 «Sota el signe del drac» (1989).22
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tenyeix pel dolor de l’absència en l’actualitat lírica. Així, és des d’aquesta dolorosa actualitat 

que la veu lírica qualifica de «temerària» la «primavera» —símbol del moment passat de 

plenitud—, reconeixent, des de les conseqüències, el perill que podia comportar el tipus de 

vincle que havia establert amb l’estimada. L’atribució de l’acte de menstruar a les estrelles 

construeix la imatge d’un passat amb una sang diferent —femenina i naturalment harmoniosa, 

situada en un espai lògicament impossible per a la vida humana— que ràpidament es torna 

negativa: el «crit de primavera temerària», en tacar «els llençols lívids de la por» ens remet 

directament a la sang de la ferida dels primers versos, reforçant, alhora, la intensitat del dolor 

que  aquesta última produeix amb la impossibilitat d’esborrar la seva empremta.  

  En el seguit de versos que continuen, el jo poètic aconsegueix evocar l’estat 

idíl·lic d’imbricació corporal al situar-lo «lluny» de la conflictivitat actual; en aquest sentit, 

els aspectes positius que es destaquen d’aquest moment passat representen una negació de la 

realitat de separació sagnant i dolorosa: «l’escampadissa boja,/ incruenta, bogal, roses 

enceses/ del teu-meu sexe, entre la seda i l’ònix». Alhora, trobem un reconeixement negatiu 

de la dimensió semiòtica que havia pres la relació lèsbica i, més concretament, de les 

reminiscències del vincle carnal maternal que es despertaven en l’encontre sexual lèsbic, 

referint-se al «el teu-meu sexe» com un «parany de melangies indomables». En aquest sentit, 

la força que la veu poètica atribuïa al vincle, per la seva intensitat —amb tints, fins i tot, 

d’immortalitat representats aquí a través de l’atemporalitat: «Rellotge viu, contrallum d’hores 

foses/ sense senyal»—, amb la ruptura, s’inverteix produint aquesta ferida terrible que, com 

tot seguint veurem, pren la dimensió d’una mort simbòlica de la veu poètica: eros ha 

desembocat en thanatos, i l’amenaça de la mort pren el relleu a la jouissance (Marcer, 2016: 

119).  

  Si en «Terra de Mai», la força ontològica de la relació lèsbica es recolzava en un 

estat de simbiosi, a nivell corporal, i en la figura del mirall, a nivell intersubjectiu, a «Sang 

presa» trobem les conseqüències de la desfeta amorosa també a aquests dos nivells. El sentit 

positiu de l’obertura corporal en les sextines es devia a la voluntat de permeabilitat en motiu 

de la presència de l’estimada, però, quan aquesta és impossible, el dolor de l’absència 

converteix aquesta disponibilitat física en «la ferida, la sang, imatge bàsica del recull, [que] 

testifica l’intent inútil de traspassar el llindar cap a l’altra banda» (Marçal, 2004: 187) : «I ara 23

que tu ni hi ets, absurdament,/ la sang se’m fa, absurdament, ferida».  

 «Sota el signe del drac» (1989).23
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  Com hem vist més amunt, el vincle lèsbic empenyia el jo poètic a les paraules 

guiat pel desig d’articular una identitat femenina lliure; d’aquesta manera, la ruptura amorosa 

implicarà, com a mínim, en un primer moment, també un trencament d’aquest procés de 

construcció simbòlica. La ferida és la imatge que representa el buit dolorós que ha deixat 

l’estimada en el jo líric a través de la que s’escola la sang, irremeiablement i sense cap 

propòsit precís. Així i tot, la poeta es veu igualment empesa a les paraules, com un intent de 

fer aflorar aquells fragments del jo que encara poden ser-li útils per a explicar-se: «l’escriptura 

esdevé un correlat del seu cos sagnant [ferit], darrere de l’escriptura hi ha la recerca d’una raó 

[d’un sentit] d’existència» (Marcer, 2016: 123). El  recull de «Sang presa» està produït des de 

la derrota psicològica de la veu poètica —la ferida— la via expressiva de la qual és la sang, 

participant d’aquesta «idea de la literatura i de la poesia, concretament, lligada a la mancança, 

com un intent segurament il·lusori de no tancar-la […] com un procés continu de voler parlar 

a través de la sang» (Marçal, 2014: 196). 

9. Conclusions 

  Al llarg d’aquestes pàgines, hem fet una aproximació a una part important de 

l’obra poètica de Lorca i de Marçal a partir de les categories exposades per Cixous en el recull 

d’assajos titulat Le rire de la Méduse i de la teoria semiòtica desenvolupada per Kristeva al 

voltant de llenguatge poètic. Com hem vist, Cixous concentra en la idea d’escriptura femenina 

el valor de la diferència com un dispositiu de creació literària capaç de transcendir les lleis 

d’individualització fal·logocèntriques, a fi d’articular una narració pròpia susceptible de 

superar els binarismes ontològics i que permeti una construcció subjectiva fluïda al marge de 

la conflictivitat patriarcal. D’aquesta manera, la intel·lectual francesa proposa l’escriptura 

com una activitat amb un abast intrapsíquic i de caràcter edificant; i col·loca en la producció 

textual la capacitat de desenvolupar unes subjectivitats i uns intercanvis lliures de la lògica del 

desig masculina, articulada sobre l’Imperi del propi i on l’alteritat —la feminitat— representa 

una amenaça a subordinar. Així mateix, Cixous estableix un vincle entre l’activitat literària 

femenina i la corporalitat. En el cos és on romanen inalterades aquelles veritats sobre les 

experiències que no tenen cabuda en l’àmbit simbòlic. Pel caràcter repressiu de la construcció 

simbòlica, l’afirmació d’un tipus d’individualitat i d’experiència implica la negació i la 

inexistència —a aquest mateix nivell— de les altres, doncs, com ja hem explicat, en el marc 
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fal·logocèntric, aquells subjectes construïts sota el signe del poder necessiten mantenir-se en 

un estatus superior respecte aquelles realitats no hegemòniques —les dones, els infants, etc.

—, a través del domini de les quals s’articula el seu sentit discursiu.  

  Per la seva banda, Kristeva proposa l’existència d’una dimensió significativa 

prèvia a l’activitat simbòlica. El Semiòtic és aquella regió psíquica on s’elaboren sistemes de 

significació alternatius a la conflictivitat de la lògica simbòlica, la qual, conseqüentment, és 

inherent a la construcció de la individualitat. Per la seva situació presimbòlica i preedípica, en 

els primers sistemes de sentit de l’individu, la relació amb la mare en l’àmbit corporal té una 

gran importància. La rellevància del vincle matenfilial rau en l’estat difós de les fronteres de 

la individualització. Des del Semiòtic es pot apel·lar al seguit de significats que es desprenen 

d’aquest vincle primari per al desenvolupament de futurs intercanvis lliures de la violència 

que implica l’articulació d’identitats sota l’amenaça de la pèrdua. D’aquesta manera, Kristeva, 

com Cixous, ubica en la realitat corporal un conjunt de principis potencialment incompatibles, 

a priori, amb la llei simbòlica i la lògica del llenguatge habitual. La teòrica de la literatura 

búlgara sosté que el llenguatge poètic, per participar de la fórmula lingüística carnavalesca, 

està essencialment en contradicció amb la lògica simbòlica. La clau d’una nova possibilitat 

lògica en el text poètic es troba en el caràcter essencialment no referencial d’aquells 

llenguatges inscrits en el marc carnavalesc. La pràctica semiòtica poètica esdevé una eina 

lingüística subversiva per la seva capacitat d’afirmar aquells elements o aquelles figures que 

són necessàriament negades en les construccions afirmatives simbòliques. En aquest sentit, 

l’espai  lingüístic carnavalesc permet revelar, per la seva situació de distanciament respecte  a 

les lleis lògiques que regeixen la realitat, el mateix funcionament del Simbòlic i, alhora, 

subvertir-lo incorporant el seguit de contradiccions al voltat de les quals s’articulen les 

estructures lingüístiques habituals. Els espais semiòtics on es produeix una transgressió de les 

lleis simbòliques — com el camp de l’inconscient o el poètic— són susceptibles a 

l’aflorament d’aquells motius descodificats  en el pla simbòlic —producte d’aquelles 

experiències no sublimades i impregnades de corporalitat— a través dels què es construeix la 

xarxa significativa pròpia dels discursos en qüestió. La impossibilitat categòrica d’una 

construcció ontològica sense entrar en conflicte amb aquelles  subjectivitats llegides com a 

diferents va de la mà de l’edificació de la identitat al voltant de l’Imperi del propi des d’on els 

intercanvis es produeixen sota els principis de possessió i dominació. La necessitat d’expulsar 

l’alteritat a fi de mantenir l’hegemonia fal·logocèntrica també es fa evident a nivell discursiu; 
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les narracions d’aquelles subjectivitats sobre les quals recau l’empremta del poder —

masculines, segons els termes de Cixous— responen als restrictius principis de la lògica 

simbòlica. D’aquesta manera, en contraposició a la rigidesa de les lleis d’individualització 

simbòliques en les què es construeixen les identitats masculines, la intel·lectual francesa 

atribueix una permeabilitat i una fluïdesa a les  femenines —en part, per la falta de dimensió 

simbòlica—  que conjuga amb la seva concepció de la producció discursiva com un moviment 

fluid de construcció subjectiva. El dinamisme de la feminitat es deu a una predisposició 

d’obertura respecte a l’alteritat; el desig femení neix d’una voluntat de connexió i de 

comunicació amb l’altre en contraposició al desig d’apropiació masculí. La permeabilitat de 

les subjectivitats poètiques que hem vist, tant en Lorca com en Marçal, posen en relleu el 

component ontològic del vincle amb l’altre. Al seu torn, l’expressió d’aquest grau d’intensitat 

afectiva, en tant que transgredeix les fronteres simbòliques de la individualització i subverteix 

les lleis lògiques del desig, se serveix de la dimensió semiòtica corporal. En aquest sentit, els 

dos poetes converteixen el text poètic en l’hàbitat d’aquells cossos  que viuen als marges, que 

no tenen veu en el context fal·logocèntric. A través de les diferents anàlisis poètiques que hem 

realitzat en aquest treball hem pogut veure que tant el poeta granadí com la poeta catalana 

aborden la corporalitat des de dues perspectives íntimament relacionades. Per una banda, 

existeix una denúncia, més o menys explícita en cada cas, de les diferències sexuals sobre les 

quals es basen les contruccions de gènere a partir de les que s’imposen a uns i altres cossos 

uns tipus de desig i unes conductes sexuals determinades. I, per altra banda, ambdós autors 

recorren a la construcció poètica de la pròpia experiència eròtica-amorosa a través d'una 

expressió lingüística corporitzada —conscients de la falta de significació simbòlica— que 

lliga amb potencialitat significativa a-simbòlica que tant Kristeva com Cixous atribueixen a la 

dimensió corporal. En aquest sentit és interessant recalcar la importància dels fluids corporals 

i naturals en les composicions poètiques que hem analitzat. La sang, de la mà de la ferida, 

com ja hem vist en el comentari de «Sang presa», és essencial en l’articulació del sentit poètic 

en aquest apartat de La germana, l’estrangera; mentre que en els Sonetos, les mateixes dues 

imatges també presenten un grau significatiu elevat. En els dos casos poètics, es concentra 

entorn la ferida i la sang la tragicitat que caracteritza ambdues empreses amoroses.  

  A través de l’anàlisi de «¡Ay voz secreta del amor oscuro!» hem vist com el dolor 

per l’absència de l’amant es barreja amb la idea d’una realitat exterior amenaçant que 

converteix a la «voz secreta del amor oscuro» en una «herida». La necessitat que la veritat del 
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desig del jo poètic lorquià als Sonetos es mantingui secreta i en silènci, obscura, conjuga a 

«Deseo» amb l’evocació de l’encontre amorós en una ubicació paradisíaca, allunyada de les 

lleis de la realitat. Tot i que des de dues perspectives gairebé oposades, en aquestes dues 

composicions poètiques Lorca expressa la necessitat de transgressió de les fronteres de la 

lògica simbòlica per al desenvolupament del sentit del seu desig. Com podem recordar, en 

«Deseo» el poeta és capaç conjurar l’intercanvi, tot i que en temps condicional, en positiu; en 

canvi, en els Sonetos, l’absència de l’estimat s’estén com una ombra d’impossibilitat sobre les 

onze composicions. L’anàlisi de «Deseo» és important per l’atmosfera poètica d’irrealitat i 

l’emplaçament de l’encontre eròtic a un espai mític, que no trobem en els Sonetos. Així, la 

fluïdesa i l’obertura de les imatges de l’aigua i del camp que acompanyen el sentit amorós en 

la composició de 1920 es converteixen en les imatges de la sang i la ferida que impregnen el 

projecte líric al voltant de l’«amor oscuro». Per altra banda, les al·lusions a la tradició mística 

des de les dues composicions analitzades emfasitzen la necessitat transgressora respecte a 

certes contingències del desig lorquià, i, el subtext litúrgic que es desenvolupa al llarg dels 

Sonetos concreta el sentit tràgic del mateix suggerint les conseqüències mortals que tindria 

l’exposició del seu amor. D’aquesta manera, com hem vist en el capítol 4, Beatriz Urrea 

apunta que al voltant de la tragicitat que acompanya les experiències amoroses es pot establir 

un lligam entre la veu poètica dels Sonetos i les veus femenines de les anomenades tragèdies 

rurals. L’amenaça que es cerneix entorn de l’expressió del desig dels subjectes literàris 

lorquians promou la consciència de l’estat de censura respecte aquells desitjos subalterns 

dintre de l’estructura social i cultural fal·logocèntrica. En aquest sentit, Cixous proposa la 

necessitat d’acceptar l’element femení en la construcció subjectiva d’aquells poetes que 

s’inclouen en el seu concepte d’escriptura femenina, demostrant un vincle entre la pròpia 

identitat i l’alteritat fora de les necessitats conflictives de la lògica del desig fal·logocèntrica. 

Amb això, en aquest treball hem sostingut la hipòtesi de que, en el pla literari, Lorca reconeix 

el component femení del seu desig al establir aquesta complicitat amb les veus femenins 

entorn de l’expressió d’un amor lligada a la mort. Reprenent la idea de la sang i de la ferida 

com imatges indestriables de l’«amor oscuro», veiem com aquestes remeten, un altre cop, a 

un sentit de la corporalitat arrelat a el més essencial: la fluïdesa i la ubicació naturalment 

interior de la sang ajuden a determinar l’estat de construcció significativa presimbòlica i, per 

tant, al marge dels inputs de sublimació fal·logocèntrics; per altra banda, la ferida aporta el 

sentit d’una necessitat de superació de les fronteres lògiques. El dolor que es desprèn 
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d’aquestes dues imatges conjugades respon a la condició repressiva de la realitat externa al jo, 

que s’acompanya de la situació d’absència de l’estimat, afegint-se, a escala semiòtica, a la 

situació d’impossibilitat que constreny al jo poètic respecte la realització del seu desig. En el 

cos s’inscriuen els límits de la norma de la realitat que impossibilita l’expressió simbòlica de 

l’«amor oscuro»: les lleis lògiques espaciotemporals es barregen amb les fronteres de la 

individualització determinades per la perspectiva d’una identitat masculina que condueix els 

intercanvis sota la construcció de l’Imperi del propi. L’actitud poètica als Sonetos conjuga la 

plena consciència de l’existència d’instàncies repressives a nivell sociocultural —pel que es 

parla d’un «amor oscuro» i d’una «voz secreta» i «voz perseguida»— amb una resposta 

transgressora respecte a aquestes limitacions. Amb tot, Lorca mostra una predisposició 

femenina a l’expressar una voluntat de construcció identitària oberta i fluida, lluny de les 

rígides fronteres de la individualització masculines i fal·logocèntriques. L’alienació del 

subjecte líric dels Sonetos en l’alteritat absent i la falta de dimensió simbòlica per a 

l’expressió de l’«amor oscuro» es tradueix, a nivell del text poètic, en la força expressiva i 

significativa que prenen elements corporals com la veu o la sang —incontrolables i que 

comparteixen una ubicació original interior—, i la construcció d’un cos ferit pel buit de 

l’estimat i per la condició amenaçant associada a l’exteriorització de la pulsió eròtica. 

Finalment, l’alienació de la veu poètica en el desig de l’altre genera una situació de 

vulnerabilitat —suggerida al llarg del treball— que es produeix per la difuminació de les 

fronteres de la individualització; com ja hem vist en el capítol 7, en el poema «¡Ay voz secreta 

del amor oscuro!», el jo líric es mostra indefens i completament a mercè del seu desig com 

suggereix la identificació pròpia amb les imatges naturals: «¡que soy amor, que soy 

naturaleza!».  

  Per la seva banda, Marçal també expressa un sentit de mort simbòlica vinculat a la 

relació amorosa. Mentre en Lorca les forces simbòliques actuen a través de la repressió, en 

l’obra marçaliana que aquí hem analitzat, apareixen en forma de buit, de mancança —el sentit 

de la qual ha estat extensment elaborat per la mateixa poeta al llarg de diverses conferències, 

algunes de les quals hem comentat en els apartats 5 i 8—, des d’aquest buit simbòlic Marçal 

buscarà tant en el text poètic com en el vincle amb l’«altra dona» el reflex de la pròpia imatge 

completa. El camí cap a les paraules i el camí cap a l’alteritat estan conduïts pel desig 

d’identitat. En aquest sentit, com ja hem vist en el capítol 8 al voltant de La germana, 

l’estrangera, el mirall esdevé un símbol cabdal en el desenvolupament d’aquesta primera 
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etapa poètica sàfica. La influència de l’alteritat en la construcció subjectiva, en Marçal, 

presenta a un jo poètic, com en Lorca, obert i permeable a l’exterior, els límits del qual es 

troben en procés de construcció; al seu torn, aquesta situació implica una deconstrucció prèvia 

de la presumpta identitat femenina estipulada pels discursos del poder fal·logocèntric. Partint 

d’un context que nega l’existència de certes experiències femenines i que, en conseqüència, 

genera una mancança simbòlica en aquelles subjectivitats que es construeixen entorn a la 

socialització des d’un cos de dona, el vincle lèsbic en «Terra de Mai» té un desenvolupament 

també a nivell ontològic, ja que es presenta com l’alternativa al context masculinitzat a través 

de la qual construir lliurement una subjectivitat femenina plena, lluny de les necessitats de 

subordinació o de renúncia que es donaven en la relació heterosexual. Mentre que en Marçal 

el vincle lèsbic té un component subjectivament edificador que, al seu torn, empeny la poeta a 

l’expressió escrita com a via de construcció identitària; a «Sang presa», la ruptura de la 

relació amorosa i l’absència de l’estimada provoca una crisi en el jo líric, tant a nivell 

ontològic com lingüístic, que es traslladarà al text poètic a través dels mateixos motius 

corporals que hem vist en els Sonetos: la sang i la ferida. Com hem vist que passava en Lorca, 

el context de negació o repressió que es cerneix entorn del desig que estructura el subjecte 

líric marçalià agreuja la situació de separació; a través de les imatges de la ferida i de la sang 

s’emfasitza la realitat dolorosa des de la qual s’expressa la veu poètica de «Sang presa». La 

significació ontològica del vincle corporal que hem vist en la anàlisi de «Terra de Mai» 

continua en l’apartat dedicat a la ruptura en forma d’aquesta corporalitat adolorida. Com 

també hem vist en Lorca, sobretot en l’anàlisi de «Deseo» o en les seves conferències entorn 

la figura del «Duende» o la inspiració poètica, la poeta catalana expressa, tant en «Terra de 

Mai» com en diversos assajos comentats al llarg del treball, la necessitat de transgredir les 

limitacions identitàries —així com la lògica del desig que es desprèn de les mateixes— que 

els discursos del poder fal·logocèntric inscriuen en els diferents cossos; i, alhora, el vincle 

amorós, la relació amb l’altre, es converteix en un nou camí a través del qual construir-se més 

enllà de les fronteres de la individualització patriarcal. Tant en l’anàlisi «D’Artèmis a Diana» 

com en «Terra de Mai» hem trobat la necessitat explícita d’un context femení per al 

desenvolupament de la pròpia subjectivitat poètica que lliga amb l’observació que hem fet 

també en el capítol dedicat a «Deseo» en el què Lorca caracteritza el moviment amorós a 

través d’imatges horitzontals i fluides com la del camp o la del riu que contraposa 

expressament amb la verticalitat i l’agressivitat de les imatges de «la espuela del viento/ sobre 
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la fronda» o «la estrella que quiere/ ser hoja», a través de les quals el poeta suggereix la 

necessitat de dominació i violència que exigeix la lògica del desig fal·logocèntrica, i alhora 

s’hi desvincula. En aquest sentit, podem trobar també un paral·lelisme entre l’apel·lació a la 

idea d’una natura no subordinada al poder de l’home, que hem comentat tant «Deseo» —a 

través de les diferents imatges que acabem de tornar a mencionar— i de les figures 

mitològiques clàssiques de Diana i d’Artèmis, deesses representants del regne animal no 

domesticat i de la natura salvatge. Finalment, és interessant destacar la ubicació 

espaciotemporal gairebé mítica i amb tints d’irrealitat en què es desenvolupen els encontres 

amorosos tant en «Terra de Mai» com en «Deseo»; l’ús del temps verbal condicional —

referència implícita a la realitat d’impossibilitat— i la imatge del paradís, en la qual s’emplaça 

la relació sexual en la composició del poeta granadí, concorden amb el caràcter il·lògic que es 

desprèn del joc presentat en el títol del recull poètic de Marçal al voltant dels diferents 

significats de «Mai».  

  De la mà de l’apel·lació a un lloc fora de les lleis lògiques que regeixen la realitat 

que acabem de comentar, veiem com en «Terra de Mai» aquest espai es concreta en la 

interioritat corporal de l’estimada. La imbricació física que Marçal descriu en la «Sextina 

mirall» —«on el teu cos i el meu fan un sol nom,/ on el meu nom i el teu fan un sol cos»—  

ens condueix directament al Semiòtic que Kristeva proposa com espai significatiu previ a 

l’entrada al Simbòlic. D’aquesta manera, en el capítol 8, hem suggerit l’anàlisi del vincle 

lèsbic marçalià com una regressió —tot i que temporalment impossible— a la situació 

semiòtica prenatal on encara no estan configurades les fronteres de la individualització. Per 

altra banda, a la «Sextina dels sis sentits» també s’expressa aquesta difuminació de les 

fronteres a nivell corporal a través de la confusió sensorial que es descriu: «besllums de l’olor 

de poma,/ la trena dels colors a la geniva,/ el deliri dels dits llepant la molsa». En aquest 

sentit, com hem vist en el mateix capítol, la connexió física comporta unes implicacions 

psíquiques; el component homosexual de la relació, la inscripció de les dues amants dintre de 

l’existència femenina, permet un reconeixement mutu complet, un reconeixement de totes 

aquelles experiències vinculades a un cos de dona i que, com ja hem explicat, pel propi 

funcionament excloent de la lògica fal·logocèntrica, són negades en el pla simbòlic. En un 

primer moment, l’altra dona actua com un mirall que retorna al jo marçalià una imatge 

sencera de sí mateix, en la qual, evidentment, també es reflexa, s’afirma, la negació patriarcal 

i simbòlica de la realitat femenina: «aquest amor em diu que no tinc nom». Al seu torn, com 
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hem vist en el capítol 5, és també des d’aquesta mancança simbòlica que Marçal, guiada per 

un desig d’identitat, se sent empesa a l’expressió escrita. El terreny homosexual femení 

esdevé l’espai on articular una narració pròpia i recuperar la veu silenciada del cos subvertint 

la situació de fragmentació simbòlica: «Mai i mirall, vius en plata de plata, / oferts al meu 

desert voraç». Finalment, el trencament d’aquest mirall, com acabem de veure més amunt, 

produeix un vessament de sang que impregna de dolor i mortalitat l’últim recull poètic de La 

germana, l’estrangera. Mentre en «Terra de Mai» parlàvem d’un «vitalisme que assumeix el 

dolor» (Marçal, 2004: 196), en paraules de la mateixa poeta, condensat en el símbol poètic 

marçalià de la sal —en íntima sintonia, també, amb el de la sang—, la ruptura amorosa genera 

una doble situació de mort en el jo líric; doncs, si, com acabem de tornar a recordar, la relació 

lèsbica s’erigeix, en tant que defensa contra la mort simbòlica, com una via de construcció 

subjectiva, la desaparició d’aquest vincle deixa el jo poètic en un estat de desfeta psicològica i 

identitària absoluta, que només es pot transmetre a través d’aquestes imatges d’una 

corporalitat ferida sense força ni propòsit: «I ara que tu no hi ets, absurdament,/ la sang se’m 

fa, absurdament, ferida». Com veiem, la consciència de la pròpia ubicació en el context 

cultural i social patriarcal i la necessitat de revertir-la que, com a dona, expressa Marçal, 

porten a la mateixa, en tant que escriptora, a obrir una nova via expressiva que es desmarca de 

la tradició poètica —on el femení s’ha desenvolupat sovint sota les perspectives de 

socialització fal·logocèntriques. D’aquesta manera, l’obra de la poeta catalana esdevé 

d’especial rellevància per la contribució que representa a l’empresa de construcció d’un 

llenguatge i d’una escriptura femenines, la necessitat de les quals s’ha posat en relleu des de 

diversos àmbits de la teoria literària i feminista. 

  Tornant a la imatge del mirall com a símbol que adquireix la seva significació a 

partir dels atributs ontològics que Marçal desenvolupa al voltant del vincle lèsbic a La 

germana, l’estrangera, hem vist com l’estructura de versificació de la sextina es semantitza 

en concordança amb el mateix. Per la seva banda, com hem vist en el capítol 7, també Lorca 

fa un ús deliberat de la forma poètica del sonet amb relació a les característiques que 

determinen l’experiència del seu desig; les quals, al seu torn, són indestriables de la realitat 

conflictiva que entranya un intercanvi homosexual i entren en contradicció amb les lleis 

lògiques del desig patriarcal. En aquest sentit, Garlinger parla d’«homotextuality» recolzant-

se en la interpretació d’aquesta determinada composició poètica com un desplaçament 

melancòlic de la totalitat corporal de l’estimat al voltant de la qual es cerneixen el silenci i 
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l’obscuritat que caracteritzen els onze sonets. Aquests dos recursos expressius concorden amb 

la idea de Kristeva al voltant del llenguatge poètic com un terreny on desenvolupar 

alternatives significatives enllà de les rígides formes de la lògica del llenguatge habitual; a les 

quals, al seu torn, no deixen de referenciar. Seguint aquesta idea del pla poètic com un espai 

semiòtic on presentar en paral·lel significats oposants segons la lògica simbòlica, podem 

apreciar una naturalesa contradictòria en els dos títols de les obres poètiques amb les quals 

aquí hem treballat. Tant en La germana, l’estrangera com en Sonetos del amor oscuro es 

presenta una dualitat integrada en l’empresa amorosa. La conjunció de mort i de desig, que 

hem comentat al llarg del treball, va de la mà de la recuperació de la corporalitat com espai 

semiòtic en el text poètic. Tant l’obra lírica de Lorca com la de Marçal desprenen 

l’experiència del vincle amorós des d’unes subjectivitats poètiques fluides i obertes a 

l’alteritat — femenines, segons Cixous—, que no s’han construït segons les restrictives lleis 

d’individualització fal·logocèntriques; pel que ambdues empreses amoroses es desenvolupen 

al marge dels conflictius inputs de sublimació als quals respon la lògica del desig patriarcal. 

Tant la foscor de l’«amor oscuro», com l’estrangeritat d’aquella «altra dona» que també ha 

sigut «germana», es presenten com una cara més del desig i de l’amor; els perills que 

comporta fer aquest camí cap a l’altre es reconeixen i, en cap dels dos casos, s’eviten ni 

representen un impediment per recórrer-lo. Finalment, al fil d’aquest últim paral·lelisme, cal 

posar en relleu les diferències des de les quals ambdós poetes practiquen la seva forma 

d’escriptura femenina, proporcionant-nos una aproximació a les narratives concretes que 

travessen les distintes corporalitats. Mentre Lorca busca un vincle a través del qual poder 

desenvolupar-se enllà de les rígides estructures de la identitat masculina, posant molta atenció 

en la repressió simbòlica del seu desig i, per extensió, de la seva individualitat, Marçal busca 

en l’amor lèsbic una via de construcció ontològica per a fer front a la mort simbòlica que 

actua, en el seu cas, per omissió més que per repressió. 
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