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1. Antecedents i evolució de la investigació  
 
1.1 Any acadèmic 2008-2009  
(Data d’inici de la beca FI, gener de 2009)  
 
L’objectiu primordial i l’eix vertebrador de la meva investigació se centrava, en l’etapa 

més prematura de la recerca, en la urgència d’analitzar, en la poesia catalana des dels 

anys 70 fins als nostres dies, la construcció de la subjectivitat femenina a les obres 

poètiques escrites per dones. Des de la teoria de la recepció es poden considerar 

constructores d’una nova experiència poètica, és a dir, textual, fet que em permetia 

inscriure-les dins la poesia catalana del segle XX com a una tendència literària 

subversiva i, per tant, innovadora. No obstant això, a partir de l’estudi d’un dels 

principals corpus seleccionat, l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal, em vaig trobar 

amb la problemàtica del que he anomenat “l’espai contextual del desig” en la poesia 

catalana. Conseqüentment, la investigació em requeria ampliar el corpus de poetes i a 

poètiques estrictament contemporànies, en les quals la temàtica eròticoamorosa es 

presentés com a vehicle de ruptura respecte del que es coneix com a realisme històric o 

poesia social.   

 

És així que, allunyant-me de les possibles classificacions de la poesia catalana 

contemporània, ja sigui per generacions com ofereixen les antologies o, simplement, per 

afinitats temàtiques i contextuals, em vaig proposar marcar un abans i un després en la 

poesia catalana, a partir dels anys 70, sota el principi teòric de la conjunció Alteritat i 

poesia, seguint la popular frase de Rimbaud: “Je est un autre”. És a dir, com la poesia 

catalana contemporània, també, és travessada per les pràctiques poètiques on el jo líric 

es construeix en el text a partir de la interrogació d’ell mateix enfront al món, de 

l’exploració de si mateix en tant que estranger (hors de soi), la revelació del llenguatge 

poètic com una contesta de la construcció de si mateix en una tradició poètica i, 

sobretot, la construcció identitària mitjançant el diàleg amb l’altre/a, amb el tu amorós. 

Aquest nou enfocament responia a la necessitat de posicionar una poesia com la nostra 

en un dels debats i problemàtiques que abraça els actuals estudis literaris europeus, i una 

de les principals temàtiques del que s’ha anomenat la postmodernitat.  
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1.1.1 Resultats significatius de la investigació de l’any acadèmic 2008-2009 

 
•  Participació al Seminari “L’escriptura de l’Espera”, amb la comunicació “El desig 
com a espera en Terra de mai de Maria-Mercè Marçal”. Organitzat pel Centre Dona i 
Literatura i per CURE, Universitat de Granada, i va tenir lloc al Centro de estudos 
Brasileiros de Barcelona, el divendres 20 de març de 2009.  

•  Invitació a participar al II Workshop Internacional CURE (Cuerpos Re-escritos: 
Dolor y violencia en Escritoras y Personajes Femeninos de la Literatura de Mujeres) 
“La espera”, amb la comunicació “El deseo como espera voraz en la obra de Maria-
Mercè Marçal”. El Workshop, coordinat pel Instituto Universitario de Estudios de la 
Mujer, va tenir lloc al Saló d’actes del Centre de Documentació científica de Granada, 
el  28 i 29 de maig de 2009.  

•  Coordinació, juntament amb la Dra. Helena González, del Seminari “Hi ha una 
criatura mecànica darrere de tot això”, amb la poeta gallega Estíbaliz Espinosa. L’acte 
va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, el 13 de març de 2009. Organitzat pel Centre 
Dona i Literatura.  

Altres actes rellevants:  
•  Invitació i participació al programa de televisió “CAL Parlar de Llengua” de ETV 
Llobregat, per parlar sobre el feminisme català i l’obra de Maria-Mercè Marçal, 
juntament amb Fina Llorca i Maria Antònia Massanet. L’emissió del programa va tenir 
lloc el 12 de març de 2009.  

•  Impartició d’una sessió a l’assignatura “Literatura i  Postmodernitat” del Màster de 
Construcció i Representació d’identitats de la Universitat de Barcelona sobre les 
darreres investigacions respecte al subjecte líric contemporani.   

•  Participació en la creació de l’espectacle de celebració del Dia Internacional de les 
Dones del 2009, produït pel Centre Dona i Literatura i coordinat per la Dra. Marta 
Segarra. L’acte va tenir lloc al Palau de la Generalitat de Catalunya, el 3 de març de 
2009.  

 
1.2 Any acadèmic 2009-2010  
 
Al llarg d’aquest any, la investigació es va centrar en primer lloc, en la redacció del 

marc teòric per treballar les representacions del desig vinculades a l’alteritat poètica i 

amorosa, i a la construcció d’identitats textuals des d’una perspectiva científica i 

contextualitzada en el seu moment d’emergència, des del postestructuralisme fins a la 

crítica literària feminista dels anys 70 als nostres dies. Això es tradueix a efectes reals, 

amb la finalització de l’escriptura del primer capítol on es disposa la teoria crítica i la 

metodologia que fonamenten la meva investigació. En segon lloc, a mesura que anava 

delimitant les categories d’anàlisi era necessari revisar la poesia catalana escrita a partir 

dels anys 70, per avaluar quines obres i poètiques responien o es podien acollir sota 

aquest paraigües teòric. És així com vaig ampliar el corpus inicial (centrat només en 

autoria femenina) per tal d’establir un estudi comparatiu entre les obres més rellevants 
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respecte a la temàtica proposada. Així, doncs, vaig partir de Gabriel Ferrater (punt 

d’inflexió) fins a Enric Casasses, passant pel realisme màgic (Pere Gimferrer), 

l’erotisme vital de Francesc Parcerisas i Palau i Fabra o l’homoerotisme de Maria-

Mercè Marçal o Biel Mesquida. Amb l’objectiu d’establir un marc conceptual i temàtic 

propi de la nostra literatura, en el qual es pogués resseguir les petjades del “desig” 

vinculades, al seu torn, amb la construcció de noves subjectivitats i, ensems, a la 

construcció d’un “jo” textual que s’expressa a través de les vicissituds culturals 

contemporànies.  

 
La reflexió sobre la poesia no pot evitar, encara avui, la lectura ingènua que superposa 

el text a la vivència o la correspondència de les imatges a la biografia. De forma 

involuntària, seguim essent deutors de l’imaginari romàntic que concep la poesia com 

aquella que enllaça l’escriptura i l’exaltació d’una subjectivitat lliure, única i monolítica 

en essència. Aquesta reflexió em va conduir a investigar com la teoria literària sobre la 

poesia moderna i postmoderna s’encamina, justament, a establir els paràmetres d’anàlisi 

per poder treballar la dissolució del “jo” en tant que fonament de la identitat de 

l’enunciació del subjecte en el vers. Arrel de la premissa de Pere Ballart sobre “la crisi 

profunda de l’expressió del jo i les seves possibilitats”, era necessari esbrinar i esclarir  

quines noves variables participen en l’enunciació dels subjectes poètics contemporanis. 

De tal manera que se’m van obrir les següents vies d’anàlisi:  

 

- Llenguatge i alteritat: la dissolució del jo líric tradicional en el magma d’un 

llenguatge que malda per recrear aquesta fractura i incompleció del subjecte 

textual.  

- Les representacions del desig: les noves dinàmiques del desig i els seus subjectes 

s’estableixen en la matèria poètica. Variable que es troba substancialment 

relacionada amb la construcció de les subjectivitats textuals que prenen la 

representació del cos com a epicentre de les poètiques que cerquen un espai 

diferenciat d’expressió.  

- Les noves pràctiques poètiques, que impliquen una subversió del propi gènere 

líric i a través de les quals es reformula l’operació d’escriptura, novetat que 

evidencia la urgència d’incorporar en la definició del gènere la mobilitat dels 

seus límits. 
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1.2.1 Resultats significatius de la investigació de l’any acadèmic 2009-2010 

 
• Article: «La dissimilació del jo vs tu en la poesia de Maria-Mercè Marçal. Anàlisi 
comparativa entre les sextines de Terra de mai i Sang presa». Publicat a la revista 
Lectora, Revista de dones i textualitat, nº16, 2010, p. 247-264. 
 
• Coordinació del dossier “Una taula per a quatre veus”. Publicat a la revista Lectora, 
Revista de dones i textualitat, nº16, 2010, p. 307-321.  
 
• Participació al Seminari “El gènere que s’escriu a la cultura popular”, amb la ponència 
“El estado per/verso: la poesía oral de hoy”. Organitzat pel Centre Dona i Literatura, 
2010.  
 
• Impartició d’una sessió a l’assignatura “Des de Rosalia de Castro i Clarice Lispector: 
escriptura i gènere”, del Màster de Construcció i Representació d’Identitats. Sota el 
títol: Formes i subversions en la poesia actual. Escriptura femenina: cos i sexualitat 
(8/03/2010). 
 
• Coordinació i moderació de la Taula rodona de joves poetes, "Sóc la foradada 
vertiginosa que escup aigua en un salt magnífic". Organitzada pel Centre Dona i 
literatura (5/11/2009).  
 
 
1.3 Any acadèmic 2010-2011 
 
Vaig començar l’any acadèmic 2010-2011 realitzant una estada de recerca de l’1 de 

setembre al 31 d’octubre de 2010 al Centre d’Études Féminines et d’Études de Genre(s) 

(Université Paris 8), gràcies a la concessió de l’ajuda de mobilitat (BE) a què pots optar 

amb la beca de formació de personal investigador FI. L’empresa que vaig portar a terme 

va ser, a partir dels nous itineraris teòrics esmentats anteriorment, redefinir novament 

les línies teòriques sobre les representació del desig ara estrictament vinculades amb les 

noves formulacions dels subjectes poètics postmoderns.  

 

Paral·lelament, vaig reduir substancialment els corpus seleccionats. Com ja he 

especificat partia d’una gran franja temporal on convergien molts autors i poètiques 

deferents. Atès això, a través de les variables estudiades, l’obra de Gabriel Ferrater i 

Maria-Mercè Marçal se’m van evidenciar com les més significatives dins dels 

paràmetres proposats, ja que són obres que s’inscriuen en una poesia eròticoamorosa 

determinada per la prominència d’unes veus intimistes que s’instal·len en la retòrica de 

l’alteritat i en resignifiquen l’espai conceptual: el doble textual i l’altre amorós com a 

eixos de representació i experimentació dels límits textuals del “jo”.  
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Així mateix, resseguint l’espai conceptual del desig com a intertext propi de la poesia 

contemporània, vaig proposar l’obra i la poètica d’Enric Casasses com aquella que 

respon a l’actualització del desig des d’un marc estrictament postmodern.  

 

Amb tot plegat, vaig endegar l’escriptura del capítol central de la tesi, partint del 

següent plantejament: si partim de la premissa que el desig és sentir la manca, és a dir, 

experimentar un buit, és indispensable plantejar-se fins a quin punt el llenguatge és 

potencialment vàlid en la seva representació. Tant és així, que aquest problema formal 

m’ha obligat a indagar sobre la seva naturalesa, el tret principal de la qual és 

experimentar l’absència de l’objecte del desig perquè n’és contingut intrínsec, la 

implicació abrupta de la seva matèria conceptual. Conseqüentment, m’ha remès a una 

altra pregunta: “Quelles sont les formes, quel est le statut de son absence?” (Le Lannou 

96). M’he proposat delimitar, així, la manera com l’absència —a la qual el desig sempre 

s’hi remet― s’escenifica en el llenguatge poètic dels tres autors. Aquest serà l’espai 

privilegiat en què, per una banda, he estudiat les coordenades de les seves poètiques; i, 

per altra, a partir del terme de Michel Collot, la matèria-emoció, he investigat com 

s’incardinen i entrecreuen el desig i el significant, per tal d’observar com el moviment 

del poema és origen i patró del moviment intern de l’emoció poètica.  

 

La investigació s’ha confegit al llarg d’aquest anys com una reescriptura constant, ja 

que les categories d’anàlisi es defineixen, precisament, per la seva mobilitat i obertura, 

no pas per la seva fixació i categorització radicals. Per això mateix, m’agradaria 

destacar tres plans que s’han tingut en compte simultàniament en el moment de portar a 

terme l’exegesi pròpia de les obres escollides.  

 

En primer lloc, l’anàlisi de la inscripció i manifestació del jo líric, a través dels 

paràmetres crítico-literaris proporcionats pels estudis poètics de l’Alteritat. Aquests es 

poden dividir en dos: els que afecten a l’expressió i la construcció de la veu poètica i els 

que afecten pròpiament a la materialitat del poema (la creació mateixa i al poema com 

artefacte cultural). En el primer cas, s’ha observat com els diferents jo lírics es 

construeixen i configuren a partir de manifestar-se com a estrangers de si mateixos, és a 

dir, en la distinció entre qui escriu i el “jo” que es manifesta en el text, i en l’ús de la 

segona persona i tercera persona per representar-se i parlar-se a un mateix. En el segon 



6 
 

cas, el concepte d’alteritat textual, m’ha conduit inevitablement a la idea que el poema 

es construeix a través de la seva preexistència, és a dir, és un text teixit per fils que ja 

estan disposats en la tradició literària. Així, la intertextualitat m’ha donat peu a 

sistematitzar quins referents de la poesia catalana amorosa són reiterats per ser 

subvertits i actualitzats en les noves poètiques.  

 
El segon pla, el més estudiat fins al moment gràcies a l’obra de Maria-Mercè Marçal, és 

la construcció poètica de l’alteritat amorosa, dins dels paràmetres crítico-literaris oferts 

per l’àmbit de la crítica de la representació del desig, com he anotat en més d’una 

ocasió. En aquest pla s’ha pretès analitzar com la construcció identitària del jo líric a 

través del diàleg textual i la construcció de l’altre/a  té lloc en el desig. Per “desig” no 

s’entén tot allò vinculat directament amb la sexualitat, sinó que, sota la perspectiva 

psicoanalítica, em refereixo, també, a allò que mou el subjecte a crear artefactes poètics, 

impulsat pels seus anhels més íntims, així com el fet de superar els marges del jo per 

comunicar-se i ser amb l’altre/a, és a dir, en alteritat. És clar, que aquest pla és 

l’epicentre des d’on s’erigeixen els altres dos.   

 

I el tercer pla s’inscriu en els paràmetres crítico-literaris propis de la representació del 

cos. Primerament, partint de la idea que la poesia té l’origen a dins del cos (actua com 

una necessitat biològica), aquesta remet directament al concepte d’écriture féminine des 

de l’òptica d’Hélène Cixous, que presenta l’acte d’escriure com una relació física entre 

el subjecte i el cos (identitat / subjectivitat femenina). Segonament i en un nivell més 

textual, les tesis del teòric francès Roland Barthes m’han servit per posar en 

concomitància  el concepte d’estil amb l’expressió del cos. Per a l’autor l’estil s’origina 

a la part privada del ritual (escena d’escriptura), on inconscient i cos s’imbriquen per 

donar-li forma. Així, doncs, l’estil ve determinat pel moviment del cos, està plenament 

vinculat a la carn, a la sang, a les entranyes més profundes del “jo” i, per això mateix, 

escriptura i cos passen a establir una relació recíproca i circular. És així com l’acció 

poètica esdevé una activitat transformadora i afirmativa de la identiat.  

 

1.3.1 Resultats significatius de la investigació de l’any acadèmic 2010-2011 

 

• Article: « El estado per/verso. Reflexiones sobre poesía oral: voz, cuerpo y palabra». 
Publicat al llibre: Máxima Audiencia. Cultura popular y género, Helena González y 
Isabel Clúa (eds.), 2011, p. 65-84 
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• Participació al II Congreso internacional los textos del cuerpo: “Generar cuerpos: 
producciones discursivas” amb la comunicació “Cossos d’aigua i sang: els marges en la 
poesia de Maria-Mercè Marçal”. Organitzat pel grup Cos i Textualitat (UAB), 2010.   
 
• Participació al Curs Representacions corporals de la subjectivitat, amb la ponència  
“Cossos x versos: poètiques orals en femení”. Organitzat per investigadors/es del Centre 
Dona i Literatura (UB) i Cos i textualitat (UAB).   
 
• Participació al Curs Representacions corporals de la subjectivitat, amb la ponència  
“Cossos x versos: poètiques orals en femení”. Organitzat per investigadors/es del Centre 
Dona i Literatura (UB) i Cos i textualitat (UAB), 13 i 14 de juliol, Centre Cívic Pati 
Llimona.  
 
• Participació al Curs Representacions corporals de la subjectivitat, amb la ponència  
“Cossos x versos: poètiques orals en femení”. Organitzat per investigadors/es del Centre 
Dona i Literatura (UB) i Cos i textualitat (UAB), Centre Cívic Pati Llimona, 13 i 14 de 
juliol de 2011.  
 

• Participació al Curs De l’atribut a l’acció: els relats del cos, amb la ponència  
“Nació dividend de cossos: la paraula política/poètica de Maria-Mercè Marçal”. 
Organitzat pel grup Cos i textualitat (UAB), Casa de Convalescència de l’Hospital de 
Sant Pau, juny de 2011.  
 
• Participació al Laboratori de tesi: l’experiència d’innovació docent. Presentació de la 
meva tesi doctoral i exposició metodològica. Organitzat pel Seminari Filosofia i Gènere 
– GRC Creació i Pensament de les Dones, juny 2011.  
 
• Coordinadora del comissariat de l’exposició "No volem que la revolució ens neixi 
morta. Maria-Mercè Marçal, acció feminista i política, 1975-1985”, dins de les III 
Jornades Marçalianes: "«No no sé pas on són els meus confins». Obertures teòriques i 
polítiques en l’obra de Maria-Mercè Marçal". Org. Centre Dona i Literatura (UB)- 
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures, 2010.  
 
• Coordinació, presentació i moderació de la "I Jornada sobre l’obra de Carme Riera: el 
subjecte de la seducció". Org. Centre Dona i Literatura (UB) – Càtedra UNESCO 
Dones, desenvolupament i cultures, 2010.  
 
•  Membre del Comitè Organitzador de les "Jornades Noves subjectivitats / sexualitats 
literàries". Org. Centre Dona i Literatura (UB) – GRC Creació i pensament de les dones, 
2010.  
 

Paral·lelament, en el curs acadèmic 2010-2011 em vaig incorporar a l’equip docent del 
Grau d’Estudis Francesos, per impartir l’assignatura del segon semestre: Introducció a 
la literatura francesa (6 crèdits).  
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1.4 Any acadèmic 2011-2012 
 
Redacció final del projecte d’investigació. Presento, doncs, l’índex resultant:  
 
 

Índex 
 

0. Introducció 
 

PRIMERA PART  
 
CAPÍTOL I. Coordenades teòriques i metodològiques  
  

1. Marc 
1.1 La postmodernitat com a trencaclosques: nous espais per pensar la poesia 
catalana contemporània  
1.2 Posicionament metodològic: poètiques d’alteritat 

1.2.1 L’obertura cap a l’Altre  
- Del “jo” monolític a la desfragmentació del 

subjecte  
- “On me pense” 
- Alteritat i subjecte  
- L’enunciació del jo: del subjecte al subjecte poètic 

1.2.2 La paraula poètica  
- La paraula poètica: matèria-emoció  
- Els plecs de la matèria-emoció 

 
2. El desig com a marc teòric 

2.1 Una estructura d’horitzons 
2.2 Desig i alteritat 
2.3 Cap a una definició 
2.4 El desig del desig de l’altre 
2.5 El desig d’escriptura 
 

     3.   El desig i el ser  
   3.1 Eros: separació definitiva 
   3.2 La carícia: sagrades escriptures entre cossos 
   3.3 Discontinuïtat: vertigen de l’existència  
 
     4.    Lectures psicoanalítiques  
   4.1 Primer écart: constitució del subjecte del desig 
   4.2 Segon écart: l’obertura de la paraula  
   4.3 Tercer écart: representacions (im)possibles  
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SEGONA PART  
 
 
CAPÍTOL II.  Paraula i poètiques del desig 
 

1. Tres  obertures cap a l’Altre: el desig. Construcció de subjectivitats 
poètiques 

1.1 Gabriel Ferrater: les dones  
1.2 Maria-Mercè Marçal: homoerotisme femení   
1.3 Enric Casasses: la gana, la parla de l’amor  

 
 

2. Teixir identitats   
2.1 El subjecte líric desitjant a Les dones i els dies   
2.2 De la il·lusió d’una continuïtat del ser a la desfeta: Terra de 

mai i Sang presa 
2.3 Esbós d’una autopoètica d’Enric Casasses 

 
3. Representació de l’altre/a amorós  

3.1 Les dones: espai de l’alteritat 
3.1.1 El cos del desig 
3.1.2 La cambra  

3.2 L’altra especular. De la fusió a la dissimilació  
3.2.1 El mirall i el seu re-vers 
3.2.2 La progressiva dissimilació del jo vs 

tu  
3.3 Les coordenades del “tu”  

3.3.1 La irrupció de l’amada: estructura 
poemàtica 

3.3.2 La individuació de l’experiència 
amorosa 

 
4. Retòriques del desig  

 
4.1 El dialogisme ferraterià 

4.1.1 L’eclosió de l’escena amorosa 
4.1.2 L’experiència poemàtica del jo  

4.2 Transposició dels marges del cos social al cos textual 
4.2.1 Textures del cos femení 
4.2.2 Del plaer a l’abjecte  

4.3 Actualització del llenguatge poètic. Cap a una estètica 
del sotrac 

4.3.1 Cosmologia amorosa  
4.3.2 El poema com a metadesig  

 
5. La  recerca del plaer textual: matèria-emoció  

5.1 La revelació de la consciència    
5.2 La sensualitat del vers   
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5.3 L’aliança musical entre significant-significat 
 

6. Morals i poètiques  
6.1 Erotisme moral  
6.2 Praxi politicopoètica: Subversió i subjectivitat  
6.3 L’amoral poètica: els dominis que fonamenten la gana  

 
CAPÍTOL III. Enric Casasses: la mise en scène de l’alteritat amorosa  

 
1. Do’m. Drama en tres actes.  

1.1 Els diferents plans  
1.1.1  El pla de la realitat quotidiana. Llenguatge comú /desig    
subjectat a la demanda primera 
1.1.2 El pla de la realitat “tapadora” 
1.1.3 El pla d’allò màgic: l’espai amorós  

 
2. La construcció de l’alteritat amorosa: l’amor entre-deux 

2.1 El moviment del cos textual: la dissonància dels Cavallers de la mort 
2.2 Reconeixement simultani del ser desitjant: la Campanera i l’Esmolat 

 
 

CONCLUSIONS  
BIBLIOGRAFIA  

 
 
1.4.1 Resultats significatius de la investigació de l’any acadèmic 2011-2012 

 
• Article: « Cossos d’aigua i sang: els marges a la poesia de Maria-Mercè Marçal». 
Publicat al llibre: El cuerpo del significante. La literatura contemporánea desde las 
teorías corporales, Diego Falconí y Noemí Acedo (eds.), 2011, p. 367-376.  
 
• Article: «Un procés de feminació de la nació catalana: la paraula política/poètica de 
Maria Mercè-Marçal». Publicat al llibre: A flor de text. Representacions de la 
corporeïtat als llenguatges artístics, Noemí Acedo i Aina Pérez (eds.), 2011, p. 97-114.  
 
• Coordinadora del monogràfic “Els subjectes poètics contemporanis”, publicació a 
452f. Revista electrònica de Teoria de la Literatura i Literatura comparada, 8, 2013.   
 
• Coordinadora, juntament amb el Dr. Francesco Ardolino, del Dossier: “Carme Riera. 
El subjecte de la seducció”, publicació a Lectora. Revista de dones i textualitat, 19, 
2013.  
 
• Participació al I Congrés Internacional Joan Maragall, amb la comunicació “Versos 
en ressonància: lectures maragallianes d’Enric Casasses”, 28, 29 i 30 de setembre de 
2011, Universitat de Barcelona.   
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2. Exposició dels resultats obtinguts 

Per tal de presentar els resultats específics de la meva investigació, tot seguit proposo 

resseguir les parts centrals de cada capítol —seguint la numeració de l’índex― per 

poder il·lustrar de forma concreta la recerca desenvolupada al llarg dels tres anys (2009-

2012) com a investigadora en formació.  

 

2.1 PRIMERA PART  
 
CAPÍTOL I. Coordenades teòriques i metodològiques  
 
1.2 Posicionament metodològic: poètiques d’alteritat 
 
La teoria literària centrada en l’estudi de les poètiques i de la pràctica, gairebé inefable, 

del fer poètic sempre presenta com a condició de possibilitat el fet de moure’s en una 

tradició, continuum literari o subtextos culturals que acomoden unes veus textuals en 

discursos crítics que dictaminen, en moltes ocasions, la lectura, diguem-ne adequada i 

conseqüent, de l’expressió poètica d’un determinat autor/a. Aquests espais imaginats 

estan constituïts, com tots sabem, per uns esquemes que prefiguren els temes, els tòpics, 

els gèneres, els trops... Aquests són els que signifiquen els elements que cal tenir en 

compte per portar a terme la sistematització d’una poètica i aconseguir una interpretació 

exhaustiva i valorativa. En cert sentit, la crítica literària a la manera de les poètiques 

clàssiques, passant pels tractats normatius propis del Renaixement i arribant a l’actual 

teoria literària, basteixen les directrius de caràcter normatiu que forneixen l’educació 

lectora i determinen la qualitat estètica d’una obra en funció dels paràmetres considerats 

“científics” (Salvador, 1984: 21). És clar que per afinar aquesta generalització caldria 

elaborar un estudi de metacrítica literària per veure quin és l’estat de la qüestió sobre el 

debat estrictament “científic” de la nostra disciplina i, amb això, no ens referim a les 

diferents metodologies, sinó als discursos que problematitzen el seu estatus dins l’escala 

jeràrquica de les ciències.  

 

Aquest preàmbul ens serveix per situar, en primera instància, una investigació que 

concep l’anàlisi de textos poètics com un xoc de forces entre el model literari ideal, 

“unívoc i excloent” (Alzamora, 2002: 75)  que configura el paradigma formal des d’on 

es certifica la validesa d’una obra, és a dir, que legitima una tradició poètica, i els nous 

posicionaments de lectura respecte a les pràctiques poètiques contemporànies.  

D’aquesta manera, ens col·loquem just al problema que anunciava Pere Ballart respecte 



12 
 

de la poesia catalana moderna i grosso modo de la poesia occidental, sobre la crisi 

profunda de l’expressió del jo i les seves possibilitats (Ballart, 2007: 67-68). Així és que 

la matèria poètica ja no és un mer instrument que permet la projecció mimètica de la 

interioritat del subjecte, com van armar els romàntics, sinó que, després d’una 

desentronització del jo monolític cartesià, la inscripció del jo poètic en la matèria textual 

resta suspesa en les vicissituds de les formulacions identitàries dites postmodernes. De 

tal manera que, en el moment en què ens situem en la premissa que el “jo” és una 

construcció textual en moviment i en reformulació permanent, el poema o artefacte 

poètic exigeix pensar-lo com un producte que es regeix per les lleis de l’alteritat.  

 

L’objectiu del present capítol és descriure el posicionament metodològic a través del 

qual s’abordaran els diferents textos; i per fer-ho, caldrà elaborar el que anomenarem  

reflexions cap a una teoria del poema. Malgrat l’ambició que comporta la mateixa 

formulació, no es vol posar en joc les grans preguntes essencialistes de què és la poesia, 

sinó que vorejant precisament els marges de la qüestió, assentarem, de forma 

preliminar, les diferents variables que determinaran la nostra anàlisi tant textual com 

contextual de l’objecte d’estudi.  

 
 
1.2.1 L’obertura cap a l’Altre  
 
Formular el fenomen poètic dins de les estructures constitutives de l’alteritat està 

intrínsicament lligat al fet d’obrir la reflexió entorn al gènere poètic sota el principi 

d’identitat del jo textual. Encara avui, la reflexió sobre la poesia no pot evitar la lectura 

ingènua que superposa el text a la vivència o la correspondència de les imatges a la 

biografia. De forma involuntària, seguim essent deutors de l’imaginari romàntic que 

concep la poesia com aquella que enllaça l’escriptura i l’exaltació d’una subjectivitat 

lliure, única i monolítica en essència.  Tanmateix, en el moment en què la consciència o 

la percepció del subjecte unitari entra en crisi, representat per Palau i Fabre de la 

següent manera:   

 

Un dels elements que han entrat en crisi o han estat més radicalment trasbalsats i, 
per tant, sotmesos a una profunda revisió en el món modern és el de la concepció 
del jo. Enfront a l’antiga idea monolítica de la identitat, el jo ha anat rebent 
batzegades cada vegada més fortes d’una banda i de l’altra, fins arribar a 
l’esmicolament. (Doble assaig sobre Picasso, 1964) 
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estem obligats a qüestionar quines noves variables participen en l’enunciació del 

subjecte poètic, les quals alteraran de forma substancial, per no dir ontològica, la 

concepció i la necessitat d’expressió del jo.  

 
En la societat àgrafa de l’antiga Grècia, el poeta tradicional, oral i anònim, es va veure 

desplaçat progressivament del seu paper central a causa de l’aparició d’altres mitjans 

d’emmagatzematge i transmissió de la informació, i codificació d’una identitat, ja 

fragmentada i individualitzada, d’autoria: l’escriptura. I amb ella anava adquirint 

independència objectivable un element consubstancial al ser humà: el llenguatge. 

D’aquesta manera, quan el pensament i el llenguatge se separen de la persona que parla, 

es produeix un nou enfocament de la percepció de la subjectivitat. El suport escrit va 

facilitar el pensament més abstracte, capaç de conceptualitzar el jo respecte al món. La 

cultura oral, que es movia amb el verb “fer”, va començar a girar entorn el verb “ser”. I 

és a partir d’aquest canvi que el subjecte ja no viu submergit irreflexivament a la seva 

cultura, sinó que es qüestiona a si mateix des de la pròpia construcció conscient de la 

cultura i la pot modificar à volonté, motiu pel qual pensem l’escriptura, des dels seus 

orígens a Occident, com a fenomen de representació i reflexió de la subjectivitat1. Per 

aquest motiu, la veu agent de l’escriptura ha estat i és mudable en la seva representació 

tot i dependre d’una performativitat assentada per l’imaginari poètic d’un context 

històric i sociocultural determinat. Això justifica que no puguem parlar d’un jo 

romàntic, modern i/o postmodern, en els mateixos paràmetres respecte als 

posicionaments del subjecte líric. Així mateix ho insinua Octavio Paz quan afirma que 

la nova poesia no repetirà les experiències de la primera meitat del segle XX, 

simplement, perquè els nous poetes s’han d’enfrontar a dues noves crisis: la pèrdua de 

la imatge del món i a la crisi de significats (Paz, 2011: 26).  Dit amb altres paraules, la 

reflexió del poema que vol ser Los signos en rotación (1965) situa com a centre 

gravitatori la desfragmentació del jo com a totalitat o consciència pensable i habitable 

des de l’escriptura poètica contemporània.   

 

                                                 
1 Cal precisar, com veurem més endavant, que el concepte de subjectivitat és indissociable del concepte 
de subjecte. Aquest binomi s’instal·la en una casuística teòrica que travessa el pensament contemporani, 
les grans disciplines del qual (lingüística, filosofia, literatura, sociologia, etc.) l’han abordat en funció de 
l’especificitat de cada camp. Des del nostre punt de vista, prendrem el “subjecte” com una construcció 
discursiva i, conseqüentment, la subjectivitat s’evidenciarà com la capacitat de l’agent, en l’acte 
comunicatiu, de plantejar-se subjecte.  
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Així mateix, ens servirem de Los signos en rotación per assentar la noció central del 

present capítol: “la poesía de la otredad”. Si ens centrem per uns moments en la 

disposició conceptual de l’assaig, veurem que la conjunció entre poesia i alteritat és el 

resultat del que l’autor anomena la disgregació del jo. O. Paz proposa una desunió que, 

al seu torn, afecta a les tres grans coordenades, que fins ara, havien sustentat els punts 

cardinals del subjecte: el temps, l’espai i el món2. L’atomització de les parts integrants 

d’aquest tot passa a ser constitutiva i essencial d’un jo múltiple que, justament, malgrat 

la pèrdua d’un centre, troba en els seus múltiples la fortalesa. Segons el poeta, això 

genera una cadena reiterativa d’incomunicació, ja que és l’aniquilació del tu com a altre 

en benefici del jo com a altre, com una retroalimentació circular de l’ego. 

Consegüentment, aquesta nova posició del subjecte posa en perill la comunicació amb 

allò altre, i Paz ho exemplifica amb la contradicció que resideix entre la relació que es 

pressuposa al diàleg i al monòleg en tant que funcions del llenguatge. El diàleg 

(pluralitat) es basteix sobre una estructura unidireccional, ja que “cada uno habla 

consigo mismo al hablar con los otros” i el monòleg (identitat) per la seva banda, 

implica l’altre com a receptor del missatge “nunca soy yo, sino otro, el que escucha lo 

que me digo a mí mismo” (íbid.). Atès això, la doble funció del llenguatge ens brinda 

dues escenes ideals d’incomunicació: no es pot parlar amb l’altre ni tampoc amb un 

mateix.  

 

És en aquest marc que la poesia emergeix, potser amb un punt d’essencialització per 

part del poeta, com l’única via de comunicació possible perquè, justament, el que la 

defineix és l’obertura cap a l’altre: “La poesía no dice: yo soy tú; dice: mi yo eres tú” 

(ibíd.). Analitzant detingudament aquestes dues frases veiem que Paz atorga a la poesia 

la capacitat de construir el jo des del tu, gràcies a la persona gramatical del verb 

copulatiu “eres”. En el primer cas, no hi ha convergència dels dos subjectes sinó una 

assimilació radical i egocèntrica que bloqueja l’espai perquè el tu s’esdevingui. 

Contràriament, en el segon cas, el possessiu “mi”  determina el jo i li concedeix un 

caràcter objectivable, és a dir, al·ludeix al jo com a construcció paral·lela del jo 

preponderant de la primera oració. Així es proposa una conversió del jo en el tu, el “mi 
                                                 
2 “El espacio se expande y disgrega; el tiempo se vuelve discontinuo; y el mundo, el todo, estalla en 
añicos. Dispersión del hombre, errante en un espacio que también se dispersa, errante en su propia 
dispersión. En un universo que se desgrana y se separa de sí, totalidad que ha dejado de ser pensable 
excepto como ausencia o colección de fragmentos heterogéneos, el yo también se disgrega” (Paz, 2011: 
26-27) 
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yo”, en tant que construcció, té lloc en el tu, n’és el seu atribut. D’aquesta manera, es 

podria entendre la poesia com la tercera funció del llenguatge que venç l’aporia de les 

dues primeres, aconseguint la possible comunicació del jo modern, ja que inclou en el 

seu si l’expressió d’un jo constituït des de l’espai altre, des de la presència altra i des del 

subjecte altre. A més, la poesia retorna al llenguatge la seva funció dialògica.  

 

Emprarem, doncs, la formulació d’Octavio Paz de la poesía de la otredad com a 

preàmbul per encarar i emmarcar l’eix central de la teorització sobre el poema: la 

construcció del subjecte líric. D’aquesta manera, ens desmarquem del concepte clàssic 

de Poètica, que seguint les paraules de Roland Barthes, aquesta tindria tres patrons:  

 

Aristóteles (que en su Poética hizo el primer análisis estructural de los niveles y 
las partes de la obra tràgica), Valéry  (que pidió que se estableciera la literatura 
como un objeto del lenguaje), Jakobson (que llama poético a todo mensaje que 
hace hincapié en su propio significante verbal). Así pues, la Poética, es muy 
antigua (ligada con la cultura retórica de nuestra civilización) y, a la vez, muy 
nueva, en la medida en que hoy día puede sacar provecho de la importante 
renovación de las ciencias del lenguaje. (Barthes, 2002: 215) 

 

Dit això, és evident que la intenció no és la de maniobrar amb diversos sistemes 

conceptuals per trobar les constants que ens permetin arribar a unes conclusions 

preconcebudes o volgudes sobre una teoria estètica contemporània o una teoria del 

poema líric stricto sensu. Per aquest motiu, entre altres coses, hauríem de respondre, per 

exemple, a premisses com la que emet Pere Ballart quan considera que l’analogia hauria 

d’ocupar un paper central en qualsevol teoria del poema (Ballart, 2007: 61); o, tal com 

fa Vicent Salvador al seu llibre El gest poètic. Cap a una teoria del poema  (1984), en el 

qual analitza i disposa sistemes estructurals per abordar el poema com a unitat de sentit 

des d’un punt de vista semiòtic (“Microestructures poemàtiques”, on inclou l’ús retòric 

del llenguatge —‘Trops i figures’, ‘Marques semiòtiques’, o en el capítol “El poema 

com a text”, on treballa els fenòmens més macroestructurals interns i externs al propi 

text com ara la cohesió i coherència  textual, el tema o el paper del lector, la 

intertextualitat, etc.). Exemples com aquests mostren clarament l’abast de la proposta, i 

per això és necessari que precisem encara més el nostre objectiu.  

 

Amb tot l’exposat, hem anat il·luminant la lectura de l’experiència poètica en tant que 

experiència de l’alteritat. Així, doncs, concebrem el jo líric o veu poètica com una 



16 
 

subjectivitat en construcció, és a dir, el poema com a una mise en scène de la recerca  

identitària, la qual disposa tots els elements que participen de la creació poètica sota el 

principi d’alteritat. Per assolir aquest objectiu, centrarem el capítol en repassar algunes 

teories tant filosòfiques com pròpiament literàries que prenen l’expressió del subjecte 

com a centre i aborden el fenomen poètic com a acció o resultat de la reflexió 

ontològica d’aquest ser en alteritat.  

 

Abans, però, d’entrar en matèria, recuperem per un instant la “poesía de la otredad”,  

per subratllar dues coses. Per una banda, Paz atorga a la naturalesa poètica la dimensió 

plural des de la seva enunciació, és a dir, no concep el poema com un nínxol conceptual 

i immutable en espera de ser escollit per la mà de l’eternitat; tot el contrari, la possible 

exaltació del jo que facilita el gènere queda diluïda en la noció d’una identitat en 

alteritat, la qual aconsegueix expressar gràcies al llenguatge i que, per tant, és 

coextensible a un dels punts de les teories de l’expressió poètica, com és el cas de la 

teoria de Bousoño: la poesia es comunicació i no només expressió (Bousoño, 1970: 64). 

En últim terme, la comunicació és la idea sobre la que treballa el poeta i el que nosaltres 

hem designat, seguint el seu text, la tercera funció del llenguatge. Tal com afirma 

Bousoño, per justificar que la poesia és essencialment comunicació s’ha de demostrar 

una estructura recolzada en els altres o en un mateix en tant que autor o agent de 

l’enunciació. Així és que ho justifica a través del que categoritza com la “llei de 

l’assentiment” (íbid.: 17). Pressuposant que la poesia és comunicació, treballa amb la 

figura d’un lector ideal, la funció del qual (en l’esquema de comunicació jakobsonià és 

més que obvi que és el receptor) és la d’apropiar-se, fer-se seu per mitjà de la lectura 

allò que el poeta ha enunciat. I és en aquest punt on la poesia demana l’altre, ja que, 

perquè hi hagi assentiment, el lector s’ha de solidaritzar amb un estat d’ànim que 

identifiqui com a propi o que pugui experimentar i entendre. Atès això, l’assentiment és 

una llei poètica que s’activa en la mateixa pràctica escriptural i que determinarà la 

forma de l’expressió. En conseqüència, la poesia és comunicació en essència, fins i tot, 

abans de ser-ho físicament. Per això, a partir d’aquesta tesi es pot afirmar que el vers 

convoca l’altre ja en la seva formulació i, indissociablement, en la seva materialitat.  
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Del jo monolític a la desfragmentació del subjecte líric 
 
Seguint la distinció sobre la noció d’alteritat que fa Salvi Turró en el capítol ‘L’alteritat 

en filosofia’ (Turró, 2005: 15-30) —d’un caire simplificador, però no per això poc 

significatiu—, cal disposar els dos sentits que activa el concepte, els quals tenen sempre 

en comú una sintaxi relacional que es basteix des de l’oposició. Això és, per una banda, 

el significat genèric que al·ludeix a tota realitat que no és constitutiva de la consciència, 

del jo i, per tant, la seva manifestació comporta l’oposició subjecte-objecte (“ob-jectum, 

no-jo, món”). I, per altra banda, el significat més específic que refereix a la relació del 

jo respecte allò que se li oposa en qualitat d’un “altre jo”, que es materialitza en una 

consciència altra.  

 

No cal dir, doncs, que l’objecte d’estudi proposat se centra en el segon sentit de 

l’alteritat, ja que l’activitat relacional del jo textual té lloc en el seu món interior i amb 

el seu món exterior. Afegim el possessiu voluntàriament per remarcar que en poesia el 

món exterior no es pot presentar com un objecte separat de la consciència, és a dir, que 

el subjecte no es pot separar de l’objecte; per tant, afegim de la mà d’Emil Staiger 

(1946) —dins dels conceptes fonamentals de la poètica―, que no hi hauria oposició 

entre subjecte-objecte. Aquesta apreciació ens serveix per situar  clarament la reflexió 

poètica a la segona definició d’alteritat. No obstant això, si ho presentem d’aquesta 

manera veiem que els binomis “interior”/“exterior” i “subjectiu”/“objectiu” restarien 

fusionats  substancialment a tota enunciació poètica. Per la qual cosa la metodologia de 

lectura del poema que proposem se sustenta en el fet de concebre la construcció del jo, 

el món o cosmos representat i/o evocat i la paraula poètica com una consciència altra.  

 

Un dels salts que ha marcat la diferència entre la poesia romàntica i la poesia moderna 

és la relació preconcebuda de la correspondència entre el jo empíric i el jo líric. El text 

es concep com una còpia de la subjectivitat, és a dir, la veu agent s’acompanya de la 

funció poètica del llenguatge per bastir una poètica de la sinceritat, de l’exaltació dels 

sentiments, que en últim terme acaba essent la representació d’una veritat del jo. En 

aquest sentit, sí que opera la funció del llenguatge en tant que monòleg en paraules de 

Paz, ja que el solipsisme que acompanya la concepció del fer poètic correspon a una 

identitat. La poesia romàntica o ruptura romàntica, entre moltes altres coses, va prendre 

en el seu centre la dicotomia logos vs pathos. Recordem que la Il·lustració havia 
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proclamat l’emancipació de l’home gràcies a la raó, que li concedia l’autosuficiència 

per poder situar-se i manipular la realitat en funció del progrés dictat per principis 

catalogats com a científics. Talment, la raó es va posicionar com a metodologia de 

pensament i, també, com a ideologia. Grosso modo, la mirada del subjecte i cap al 

subjecte estava determinada per el triomfant antropocentrisme, el qual va cuidar de 

definir els seus límits ontològics, epistemològics i, també, axiològics, prenent un únic 

centre: l’home. Per la qual cosa, la formulació de qualsevol proposta de pensament 

consistia en reduir el món a principis mecànics amb una conseqüència simplificadora i 

abolicionista de tot allò que s’acostés a altres plans com l’emocional, per exemple. Així 

és que l’individualisme va passar a ser un atribut consubstancial a l’acció del subjecte. 

Davant d’aquesta nova perspectiva imposada pel Segle de les llums, va sorgir un nou 

pathos a les escriptures del jo: l’aïllament en la particularitat irreductible de la seva 

pròpia individualitat. El subjecte es va veure enfrontat a la recent conquesta 

d’autonomia intel·lectual, fet que el va arrossegar a un vertigen de saber-se i reconèixer-

se en una extrema llibertat fonamentada en el seu jo. D’aquí que un dels gèneres propis 

dels romàntics sigui, a més de la poesia, la fórmula testimonial o de diari íntim, tal com 

ratifica la conegudíssima obra de Goethe en tant que paradigma romàntic. És clara, 

doncs, l’autarquia del jo en aquest moviment estètic, la qual respon, per part del crític de 

la poesia moderna Michel Collot al que anomena la “poesia subjectiva” enfront de la 

“poesia objectiva”. Si es planteja la veritat del jo com a leitmotiv romàntic, és clara 

l’atribució de l’etiqueta de poesia subjectiva, la qual, enfront de l’objectiva, presenta, 

segons el crític, l’enunciació d’un jo empresonat en els límits d’una identitat estable i 

definida prèviament (Collot, 1990: 31). Per això mateix, el concepte de “poesia 

objectiva” s’aixeca contra aquest imperi del jo, per referir-se particularment a 

l’objectualització del jo: el jo-altre com  a principi constitutiu de la subjectivitat poètica. 

En efecte, ens trobem davant d’una transformació de les possibles representacions del jo 

líric, la més destacable de les quals seria la seva despersonalització i la conversió del 

vers en un espai “exterior” en què el jo es posa en circulació amb el que hem anomenat 

les consciències altres.  Així ho dibuixa Jordi Julià:  

 

El creador més propi i característic del segle XX serà aquell que aconsegueixi 
perdre les pròpies qualitats, els seus atributs més distintius, i tot despullant-se de 
la seva pròpia personalitat –sense oblidar-la, això sí– pugui anar a l’encalç de les 
diferents formes d’existència que bateguen al seu voltant, i gràcies a les quals 
identificarà continguts privats desconeguts, i això li servirà per reconèixer-s’hi, 
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conèixer-se i explicar-se, davant d’ell mateix i davant dels seus lectors. (Julià, 
2008: 184).  

 

Per això mateix, la poesia moderna es construeix des del pensament altre. El jo serà el 

centre però no només com a agent sinó, també, com a objecte de l’auscultació atenta de 

totes les interjeccions que condicionen la seva possible formulació. Ja n’hem vist un 

exemple: “La poesía no dice: yo soy tú; dice: mi yo eres tú”, el qual no fa més que 

amplificar la cèlebre frase de Rimbaud extreta de la carta del Vident que inaugura tots 

els estudis d’alteritat poètica:  “―Je est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve 

violon” (Carta a Georges Izambard, 13 maig de 1871). 

 

Aquest vers dóna peu a plantejar molts camins, tanmateix ara per ara en ressaltarem dos. 

El més important i el que il·lumina el nostre plantejament és la ruptura entre la 

veu/subjecte enunciador i el subjecte de l’enunciat. Això comporta que el pronom 

personal mantingui la seva funció de designació però la ruptura gramatical causada pel 

verb en tercera persona que l’acompanya aconsegueix el procés d’objectivar el jo com 

una consciència altra. No obstant, és important remarcar que Rimbaud posà l’accent a la 

construcció del jo textual fora de si mateix, i el mitjà per materialitzar i formalitzar 

aquest procés constitutiu del subjecte líric és a través de la impersonalització del “je”. 

Amb tot plegat, es desplega el segon punt: atorgar autonomia al llenguatge ―a la 

paraula poètica— per convertir-la en un espai, la materialitat del qual es convertirà en el 

centre d’atenció i de subversió de l’expressió tradicional del jo. 

 

Sense voluntat d’entrar en un tema propi de la filosofia del llenguatge, simplement 

volem precisar que, tal com hem avançat amb Octavio Paz, la poesia moderna se 

singularitza per qüestionar els límits de l’expressió del subjecte poètic a partir del 

trencament de la correspondència entre l’auctor i el jo textual. Així mateix, aquest 

desplaçament del subjecte líric implica l’ingrés a una realitat altra, a una consciència 

altra, gràcies a la manipulació del llenguatge, i permet, justament, aquesta obertura a 

l’exterior, a l’alteritat.  

 

Tot i amb tot, abans de traçar la revolució del llenguatge poètic, és necessari establir les 

coordenades teòriques significatives a l’hora d’esbossar el que hem insinuat, però no 

explorat ni definit, com a crisi de la unitat i unicitat del subjecte. Formulació que ens 
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condueix cap al problema dels límits ontològics del ser. Dit amb altres paraules, 

l’autarquia del subjecte queda desplaçada pel fet d’interpretar-se com a ésser relacional i 

social, és a dir, que no es basteix a si mateix per a si mateix, sinó que les seves 

estructures depenen substancialment de l’Altre.  

 
 “On me pense” 
 
Seguim amb una altra lliçó rimbaldiana: “c’est faux de dire: Je pense: on devrait dire: 

On me pense” (íbid.), que evidencia la ruptura entre consciència i subjecte, desmuntant 

així l’edifici lògic que va construir la teoria cartesiana del subjecte, segons la qual se li 

atribueix a aquest la facultat de coincidir amb ell mateix en l’acte de pensar i de pensar-

se (Collot, 1990: 31). Seria del tot imprudent donar per sobreentès que el pensament 

filosòfic de Descartes va suposar una ruptura radical pel que fa al viratge cap al 

subjecte, cap a l’autonomia de la raó, ja que ens movem en un continuum de tradició 

filosòfica que arrenca com és evident de la tradició clàssica. Tanmateix, el pensament 

cartesià forma part dels autors que han constituït el que M. Wittig en diria ciències 

revolucionàries, les quals transformen les categories del saber i modifiquen els camps 

simbòlics de representació (Wittig, 2006: 34). En aquest sentit, doncs, des d’una 

voluntat de cartografiar els salts conceptuals de la ciència filosòfica, la teoria del 

subjecte cartesià ens serveix per situar l’essencialització moderna del jo. El centre de la 

veritat se situa entorn del subjecte; per tant, a partir d’aquest moment el model de 

subjectivitat passa a ser fonament de qualsevol pensament abstracte. El punt clau, però, 

és que en l’entramat teòric cartesià no es contempla cap referència a l’alteritat, a l’altre 

jo. Tot recau en un monòleg substancialment individual, una meditatio en la qual el 

mitjà i el fi resten trenats a una mateixa unitat: el jo. Així mateix, s’estableix el subjecte 

com a base del coneixement i constructor, des d’aquest centre, del món “dissenyat 

d’acord amb les regles i les lleis físico-matemàtiques” (Alegret, 2005: 63), amb la 

conseqüent anihilació de l’altre en tant que possible constitutiu de la consciència. Per 

aquest motiu, tota presència altra queda supeditada a la comprensió racional de 

l’esmentat subjecte, el qual es defineix des de la seva unitat i unicitat.  

 

Sota aquesta perspectiva, la frase de Rimbaud és més que significativa si la llegim al 

costat de la locució llatina cogito ergo sum (“je pense, donc je suis”), la qual recordem 

que ja va veure el seu revers amb Rousseau: “je sens, donc je suis” (Les Rêveries du 

promeneur solitaire, 1769). Talment, el poeta aconsegueix materialitzar el trencament o 
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divisió de la correspondència entre llenguatge i pensament, causant l’esfondrament de 

l’imperialisme del subjecte racionalista, dominador i anihilador de l’alteritat; i, sobretot, 

de la veritat de la seva enunciació lingüística.   

 

Vist això, és clar que l’horitzó de la significació del jo líric s’obre i depèn principalment 

d’allò altre.  

C’est en «bondissant par les choses inouïes et innommables», qu’il découvre 
l’inconnu qu’il porte en lui: «La première étude de l’homme qui veut être poête 
est sa propre connaissance, entière; il cherche son âme, il l’inspecte, il la tente, la 
prend. Dès qu’il la sait, il doit la cultiver.» Le sujet devient ainsi à lui-même son 
propre objet” (Collot, 1997: 42).  

 
L’Altre que erigeix la poesia moderna és l’objecte-subjecte del subjecte líric. És a dir, 

que aquest darrer es desplaça de la identitat cartesiana a l’alteritat en què subjecte i 

objecte es fonen. La veu agent de tot poema es converteix en objecte de la seva pròpia 

expressió tan bon punt s’enuncia. En cert sentit, es podria dir que s’elimina la 

performativitat del jo líric, entesa com una veu conscient i durable en un poema o 

poemari, per passar a la contingència d’un subjecte textual no controlable, lliurat a les 

noves lleis de l’enunciació poètica i de la matèria poètica.  

 

Així mateix, caldria apuntar quins són els trets que suposen aquest canvi de paradigma 

en l’escriptura poètica. Per una banda, pel que fa a l’àrea de l’enunciació, la separació 

del subjecte enunciador i el subjecte de l’enunciat que inaugura Rimbaud elimina el 

comú denominador preconcebut ―la consciència— motiu pel qual la poesia es 

transforma en un espai on pot emergir tot allò que sigui de naturalesa irracional, és a dir, 

secreta a l’enteniment a primera instància. En efecte, estem al·ludint a la irrupció de 

l’inconscient, que no per casualitat troba la seva formalització científica a finals del 

segle XIX en els treballs de S. Freud i posteriorment en els de J. Lacan. No es pot 

obviar que la psicoanàlisis es presenta com un saber sobre el llenguatge, el seu 

funcionament i els efectes que té en el subjecte, cosa fonamental a l’hora de reflexionar 

sobre la constitució del subjecte poètic modern i la pròpia praxi poètica: 

 

La época del psicoanálisis, tiempo de reivindicar al inconsciente como lenguaje y 
al psiquismo como inscripción textual; tiempo de poner en juego una operatividad 
del imaginario sobre la palabra que por su carácter atópico e inconcluso deshace 
no sólo la idea de sujeto sino también el “sentido común”, los hábitos de nuestro 
modo de pensar. (Caro, 1999: 248) 
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Per altra banda, si ens referim al pla de la materialitat poètica, és clar que la poesia 

simbolista és la culminació de la revolució poètica del s. XIX: la substitució de 

l’expressió per la creació. És a dir, tal com recupera Derrida seguint les paraules de G. 

Picon, la significació poètica deixa de ser la traducció d’una experiència anterior per 

passar a ser per ella mateixa una experiència nova. És per això que es pot parlar d’una 

ruptura radical entre món i llenguatge:  

 
Hay que separarse para alcanzar en su noche el origen ciego de la obra. Esta 
experiencia de conversión que instaura el acto literario (escritura o lectura) es de 
tal especie que las palabras mismas «separación» y «exilio», en tanto designan 
siempre una ruptura y un camino en el interior del mundo, no pueden manifestarla 
directamente sino solamente indicarla mediante una metáfora, cuya genealogía 
merecería por sí sola toda una reflexión. Pues se trata aquí de una salida fuera del 
mundo, hacia un lugar que no es ni un no-lugar, ni otro mundo, ni una utopía ni 
una coartada. Creación de «un universo que se añade al universo», según una 
palabra de Focillon que cita Rousset. (Derrida, 1989: 15) 
 

Sense anar més lluny, els trets distintius que va subratllar Jean Moréau en el que es 

considera el primer manifest simbolista (publicat a Le Figaró (1886), sota el títol 

“Manifeste littéraire”), apel·len, sobretot, al que Paul Verlaine condensa a la seva “Art 

Poétique” amb el vers: “Prends l’éloquence et tords-lui son cou!”. O sigui que el viratge 

cap a la revolució poètica ve marcat per l’autonomia del llenguatge i per les fissures 

entre significat i significant:   

 
Et que peut-on reprocher, que reproche-t-on à la nouvelle école ? L'abus de la 
pompe, l'étrangeté de la métaphore, un vocabulaire neuf ou les harmonies se 
combinent avec les couleurs et les lignes : caractéristiques de toute 
renaissance.  Nous avons déjà proposé la dénomination de symbolisme comme la 
seule capable de désigner raisonnablement la tendance actuelle de l'esprit créateur 
en art. (Manifeste littéraire) 
 

Ara bé, cal fer especial referència al fet que la matèria poètica es transformi en un mitjà 

no d’expressió del jo en tant que resultat, sinó d’exploració de les revelacions de la 

imaginació, del pensament irracional, d’allò desconegut per arribar a un coneixement 

ple del subjecte. És clar, que això respon a la crisi finisecular de la concepció positivista 

del món. La realitat és inaprehensible, per tant hi ha una caiguda dels sistemes de 

representació objectiva (Realisme, Naturalisme) i, per contra, un aixecament de la visió 

subjectiva del món de l’artista. Amb tot això es pot sintetitzar que si el Romanticisme ja 

havia substituït la noció d’imitació pel de creació, i definia el treball artístic no com a 
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mirall sinó com a reflex de la realitat,  com un prisma o un focus que l’exalta, la 

dinamitza i la condensa; amb el Simbolisme, la concepció del text i de l’obra d’art 

culmina com a pura creació de l’esperit, exempta de tota relació amb la realitat material. 

Dit amb altres paraules, es postula una correspondència entre l’esperit i la matèria, entre 

cada ànima particular i l’ordre universal de la naturalesa. En aquest context, és on 

apareix la funció profètica de la poesia, les capacitats visionaries del verb.  

 

Segons la lògica rimbaldiana, la voluntat de ser poeta resta intrínsecament lligada no pas 

a la necessitat d’expressar l’emoció o la percepció d’una realitat passada pel filtre del 

subjecte líric, sinó que es planteja com un coneixement de les profunditats de l’ànima. 

“Elle est le lieu où se rencontrent ‘des choses étranges, insondables, repoussantes, 

délicieuses” (Friedrich, 1999: 85). Palau i Fabre ho descriu clarament quan afirma que 

“Rimbaud havia cregut adquirir, a través de la poesia, a través del verb, que creu 

atènyer, poders excepcionals, una veritable demiúrgia. O tot o res.” (Quadern secret). 

Així és que el fer poètic adquireix un ascens en el seu paper cognitiu i el poeta per 

extensió es presenta com a vident, aquell que veu més enllà: la poesia deixa de ser un 

mirall de la subjectivitat per passar a ser la mà que corre el vel de Maia de la unicitat del 

jo.  

 

En el cas de la poesia simbolista, aquesta correspondència entre materialitat (significant) 

i coneixement d’allò ocult del subjecte, s’accentua i es disposa entorn al concepte de la 

Idea:  

 

La poésie symbolique cherche à vêtir l’Idée d'une forme sensible qui, néanmoins, 
ne serait pas son but à elle-même, mais qui, tout en servant à exprimer l'Idée, 
demeurerait sujette. L'Idée, à son tour, ne doit point se laisser voir privée des 
somptueuses simarres des analogies extérieures ; car le caractère essentiel de l'art 
symbolique consiste à ne jamais aller jusqu'à la concentration de l'Idée en soi. 
Ainsi, dans cet art, les tableaux de la nature, les actions des humains, tous les 
phénomènes concrets ne sauraient se manifester eux-mêmes ; ce sont là des 
apparences sensibles destinées à représenter leurs affinités ésotériques avec des 
Idées primordiales.  (Manifeste littéraire) 

 

Amb aquest fragment més aviat pamfletari de l’estètica simbolista, cal destacar com es 

trasllueix una cosmovisió xopada de subjectivitat. Seguint el fragment, caldria distingir  

el concepte de símbol que opera i com aquest es trasllada al poema. De primer, 

l’element escollit de la realitat, l’objecte de capacitat simbòlica esdevé en una espècie 
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de projecció de l’ego exaltat, posseït per l’emoció: el paral·lel verbal d’una pauta de 

l’experiència. Aleshores allò material es manifesta com un correlat de la subjectivitat 

del jo, però en cap cas és una associació arbitrària ni al·lucinada, sinó que la funció del 

poeta és saber escollir l’objecte per revelar el parentiu entre l’objecte-símbol i el jo-

interior. Per tant, es pot dilucidar un procés de re-velació, per això, la tendència 

esotèrica del poeta simbolista: el poeta conjura l’objecte, el carnalitza. Una vegada, 

doncs, la realitat s’estableix com a símbol es converteix en la via de penetració per 

descobrir les correspondències entre el pla de l’emoció i el pla de la realitat (objecte-

símbol) per tal d’ascendir al pla metafísic i transcendir, així, la realitat objectiva. En 

aquest sentit el concepte símbol s’aproximaria més al seu valor etimològic (symbolon), 

pel fet que designa el tros trencat o desprès d’un cos, el punt de fractura del qual encaixa 

perfectament amb el cos d’origen. És per això que el cos derivat de la fractura assegura 

el reconeixement de l’altre. Per analogia, doncs, és el poeta que revela aquest encaix 

inherent a la realitat. 

 

Saltant al pla del poema, cal precisar, però, que no només es crea una nova relació entre 

significant/significat sinó que, en i des del mateix pla del significant és necessari 

descobrir la seva materialitat simbòlica. D’aquí l’experimentació amb el so, les rimes, 

els patrons mètrics i melòdics, etc. És a dir, la forma poètica és, al seu torn, un símbol 

que ha d’harmonitzar-se amb el pla del significant. I, aquí es forja la paradoxa 

simbolista: l’escriptura poètica esdevé realment subjectiva, en el sentit que aposta per 

un procés de significació sense correlat en la realitat efectiva proposant un procés 

cognitiu alternatiu a través de situar en un primer pla la suggestió de la materialitat 

poètica, l’experimentació del poema. Per contra, aquesta personalització de l’escriptura 

desencadena un hermetisme interpretatiu, un mecanisme deliberat per ocultar o, fins i 

tot, bloquejar el sentit, tal com representa l’obra de Mallarmé. Sigui com sigui, el que 

ens interessa és com la matèria poètica es planteja desplaçada radicalment del subjecte 

enunciador: “la disparition elocutoire du sujet, qui donne l´initiative aux mots” (Crise 

de vers, 1885). La paraula poètica s’allibera d’aquesta subjecció i el poema ascendeix a 

una entitat sensible plenament independent.  

 

Atès això i per sintetitzar, podríem simbolitzar la poesia moderna com el desglaç del jo 

que genera dos grans torrents que s’aniran creuant constantment. Per una banda, la 

transformació del subjecte líric: la poesia com un laboratori de qüestionament del jo, el 
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qual se sustenta, com hem deixat més que palès, sobre el naufragi del subjecte cartesià, 

després del qual la seva formulació demana unes noves formes no tan sols de 

representació sinó també de lectura. Per altra, l’escissió entre consciència i paraula 

poètica: l’exploració del llenguatge poètic es converteix en una revolució conceptual del 

mateix gènere.   

 

Tot això desemboca a la idea que el subjecte (líric) ha deixat de pertànyer-se a si 

mateix, punt de partida dels discursos com són la psicoanàlisi, la lingüística o la 

fenomenologia, que converteix ―amb aproximacions de naturalesa diferent— la 

qüestió del jo i de les relacions amb l’Altre com un dels punts centrals. Així ho 

sintetitza Collot:  

 

La psychanalyse a révélé que le sujet avait affaire, au plus secret de lui-même, à 
une intimite étrangeté, qui est aussi la marque de sa dépendance vis-à-vis du désir 
de l’autre. La linguistique a montré que loin d’être le sujet souverain de la parole, 
il est aussi pour une part assujetti à elle. La phénoménologie a mis l’accent sur son 
ek-sistence et son incarnation, son être au monde et pour autri” (Collot, 1997: 32) 

 
 
Alteritat i subjecte  
 
Aquests discursos seran en moltes ocasions horitzons de pensament teòric o, fins i tot, 

marcs contextuals tematològics que ens oferiran aproximacions valoratives per poder 

abordar conceptes que no pertanyen només a la crítica literària stricto sensu. A l’hora 

d’endegar la temptativa d’inscriure el subjecte líric sota la tensió de les lleis de 

l’alteritat, no creiem que sigui desafortunat realitzar una aproximació a textos filosòfics 

que han actualitzat el concepte “jo” en tant que relació versos consciència i 

autoconsciència; i, sobretot, que han traslladat la problemàtica de l’alteritat al 

llenguatge, com són Emmanuel Levinas i Jean-Paul Sartre.  

 

Des d’un nivell contextual, ens situarem en el que Diego Sánchez assenyala com la 

tercera accepció del jo —el jo “en relació” (la construcció del subjecte des de 

l’alteritat)—, apareguda en el pensament contemporani a causa de la tendència, entre 

d’altres, cap a una nova sensibilitat davant d’allò concret i existencial. L’al·lusió a 

Kierkegaard, per al qual el jo és la relació amb un mateix i amb els altres, o a 

Heidegger, que il·lumina la noció del jo des de l’espai conceptual que obre la 

formulació ser-en-el-món; seria més que pertinent. Tanmateix, prendrem com a comú 
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denominador els textos que conjuguen alteritat i subjecte a través del llenguatge 

(comunicació) com a nexe: “Al hablar, no transmitimos lo que es objetivo para 

nosotros, sino que lo objetivo llega a serlo sólo en la comunicación. Conocimiento 

objetivo e intersubjetividad coinciden” (Sánchez, 1997: 412). 

 

Una de les grans problemàtiques respecte la concepció del jo com autoconsciència, 

transmesa per l’idealisme en els textos contemporanis, és la justificació filosòfica de la 

realitat dels altres subjectes com a altres o distints al propi jo. Talment, per a Sánchez la 

filosofia dialògica ―en la qual inscriu les teories de Martin Buber3 i, també, 

d’Emmanuel Levinas— ha plantejat aquest problema i ha engendrat el discurs modern 

sobre el pensar l’impensable, la introducció de l’altre en tant que indeclinable, no 

tematitzable, indicible. Des d’aquest punt de vista, és clar que estem fent referència al 

principi de la diferència entre el “jo” i l’altre; i, així, s’hi refereix Derrida:   

 
El otro no sería constituido como un alter ego, fenómeno del ego, por y para un 
ego monádico que procede por una analogía apresentativa. Todas las dificultades 
que encuentra Husserl serían «superadas», si se reconociera la relación ética como 
cara a cara originaria, como surgimiento de la alteridad absoluta, de una 
exterioridad que no se deja ni derivar, ni engendrar, ni constituir a partir de otra 
instancia que ella misma. «Fuera» absoluto, exterioridad que desborda 
infinitamente la mónada del ego cogito. (Derrida, 1989: 142) 

 

 Ara bé, aquesta “alteritat absoluta”, no apareix de la mateixa manera en els autors que 

hem considerat dins de la filosofia dialògica, de les mans de Sánchez. La descripció de 

la relació dialògica entre el “jo” i el “tu” que ofereix Martin Buber a Jo i Tu (1923), se 

sustenta en el següent principi ontològic: “un membre no pot viure sense l’altre. Jo no 

fundo la relació des de mi mateix, sinó que sóc jo en la mesura en què abans estic en 

una relació, així l’ordre s’ha invertit” (Seguró, 2005: 198).  Amb altres paraules, el punt 

de partida no és el subjecte conscient sinó que l’existir té lloc en la mesura que a priori 

forma part de la relació jo-tu. Atès això, Buber instal·la un nou espai on el subjecte 

s’esdevindrà dins aquesta relació: el llenguatge. L’entitat del “jo” restarà inscrita a la 

realitat del discurs, la qual està, al seu torn, supeditada a l’acte d’enunciació. De manera 

que en la cosmovisió de Buber, l’ésser té una doble actitud possible, la qual ve 

                                                 
3 El mateix Emmanuel Levinas a Altérité et transcendance considera Martin Buber el primer que formula 
la reciprocitat entre Jo-tu en oposición a Jo-allò. Per tant, és el primer en col·locar, de forma estructural, 
els pols des d’on pensar l’alteritat: “Bien que Buber soit l’un des premiers penseurs à mettre l’accent sur 
une relation du Je-tu par rapport au Je-Cela” (Levinas, 1995: 111).  
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determinada per les “paraules primordials que pronuncia”. L’autor al·ludeix així a la 

polaritat bàsica dels pronoms personals que són, a la vegada, complementaris i 

reversibles. No pot emergir el “jo” en el discurs sense fer visible el “tu” i a la inversa. 

Per tant, es defineixen per mútua relació indissociable. Des d’aquest principi lingüístic, 

Buber destaca dues relacions dins de les quals el jo és substancialment diferent: el Jo-Tu 

(parlar a algú, l’acció de dirigir la paraula) i el Jo-Allò (parlar sobre). A través 

d’aquestes dues estructures dialògiques emergeix la diferència entre l’altre (determinat) 

i allò altre, que remetria al que Derrida anomena “alteritat” en general. Tanmateix, 

aquestes dues actituds estan formulades des d’una  neutralitat respecte l’alteritat que 

marca la controvèrsia entre el plantejament de Buber i de Levinas.  

 

La relació buberiana del jo-tu se sustenta sobre un principi radical d’igualtat dins de la 

diferència. Per tant, l’altre es defineix com allò diferent a un mateix per se. 

Conseqüentment, l’esfera de reciprocitat estableix un escenari neutral, d’igualtat entre 

els dos pols, en el qual, podríem dir, que el jo no activa el tu sinó que el troba. En cert 

sentit, correspondria a una escena ideal de l’encontre amb l’altre. Per això, segons 

Derrida, Levinas retreu a la relació dialògica Jo-Tu de Buber tres principis fonamentats 

segons el seu concepte d’alteritat:  

 
Levinas reprocha, en sustancia, a la relación Yo-Tú: 1. el ser recíproca y 
simétrica, haciendo violencia así a la altura y sobre todo a la separación y al 
secreto; 2. el ser formal, al poder «unir el hombre a las cosas tanto como el 
Hombre al hombre» (TI); 3. el preferir la preferencia, la «relación privada», la 
«clandestinidad» de la pareja «que se basta a sí misma y se olvida del universo» 
(TI). (Derrida, 1989: 142) 

 
Ens interessa, sobretot, el primer punt en el qual Levinas obre una escletxa a aquesta 

estructura simètrica4 —que correspondria a l’espai on coneixement objectiu i 

intersubjectivitat coincideixen― desplaçant la irrupció de l’altre com a principi per 

convertir-lo en el camí per accedir a l’alteritat absoluta i irreductible d’allò altre. Així 

l’altura de la que parla Derrida és l’Ell de Levinas, però no entès com a objecte 

impersonal que s’oposa al tu, sinó a la transcendència invisible de l’altre (íbid.) 
                                                 
4 Levinas qüestiona a la teoria de Buber aquesta reciprocitat inicial, en la qual s’estableix la mateixa 
relació entre el jo i el tu, radicalment simètrica, i se’n deriva la següent premissa: “Par conséquent dans 
cette relation, Je-tu, nous sommes d’emblée en société, mais dans une société où nous sommes égaux l’un  
par rapport à l’autre, je suis à l’autre ce que l’autre est à moi” (Levinas, 1995: 111). Per a Levinas aquesta 
esfera de reciprocitat s’allunya, ja d’entrada, de les relacions socials més fàctiques com poden ser les 
comercials. Tanmateix, el principi fundador d’aquesta asimetria és que tota relació amb altri és una 
relació amb un ser respecte el qual el “jo” té obligacions i responsabilitat. (íbid.)  
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El punt de partida de Levinas és l’adaptació de la diferència ontològica del ser i de 

l’ens, determinada per Heidegger, a l’existència i l’existent: “C’est l’existant qui existe” 

(Levinas, 1983: 25). Per entendre-ho, proposa que imaginem el retorn al res, ni coses ni 

éssers ni ningú. Amb això, ens evoca a sentir l’absència que ens retorna una presència, 

quelcom d’indeterminat: “comme le lieu où tout a sombré, comme une densité 

d’atmosphère, comme une plénitude du vide ou comme le murmure du silence” (ibíd. 

26). És aquesta presència, l’existir impersonal que la llengua ens ofereix amb les 

fórmules dites impersonals (“il y a”), on apareixen els existents, el ser personal. 

Talment, l’existent es pot considerar com la consciència individual constitutiva de la 

identitat. Ara bé, és interessant el plantejament que en fa, ja que defineix la identitat 

com una relació no pas inofensiva amb un mateix sinó que suposa l’encadenament a si 

mateix: l’existent es redueix a la radical soledat del seu existir. Aparentment, anihila 

l’altre en el jo conscient. És en aquest marc solipsista que apareix el llenguatge com el 

vehicle que fa possible l’experiència de l’altre. En aquest cas, l’altre es troba representat 

metafòricament si es vol, com un rostre, justament, pels atributs que essencialitzen allò 

radicalment altre: la nuesa, la gestualitat, el que tenen d’ànima la mirada i la boca, 

aquella que ofereix la possibilitat del “dir”. Cal, però, que ens detinguem breument en la 

relació entre rostre i llenguatge il·luminada per la lectura que en fa Judith Butler a 

Precarious Life (2004). D’entrada, l’ex-posició del rostre, segons Levinas, resta 

associada a dues possibilitats: l’amor i la mort; per tant, tal com mostra el següent 

fragment, la prohibició de la mort de l’altre ens emmarca a una mirada ètica de l’altre:  

 

Ce visage de l’autre, sans recours, sans sécurité, exposé à mon regard dans sa 
faiblesse et sa mortalité est aussi celui qui m’ordonne: “Tu ne tueras point”. Il y a 
dans le visage la suprême autorité qui commande, et je dis toujours, c’est la parole 
de Dieu. Le visage est le lieu de la parole de Dieu. (Levinas, 1995: 114).  
 

Per a Butler aquest no mataràs afegeix, en la relació jo-tu, la mort com a teló de fons. 

Això implica que en l’ex-posició del rostre de l’Altre, moment en el qual s’experimenta 

la vulnerabilitat o precarietat respecte l’altre, la lluita entre la temptació de l’amor i de 

la mort (assassinat) s’instal·la en el “jo”; per tant, l’origen de la subjectivitat se situa en 

el pla de l’ètica. Així mateix, el rostre i el discurs són indissociables perquè és en el 

rostre on es constitueix la demanda ètica:  
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El Otro nos habla, nos demanda, antes de que asumamos el lenguaje por nuestra 
cuenta. Podemos concluir entonces que somos capaces de hacer uso del lenguaje 
con la condición de la apelación. Es en ese sentido que el Otro es la condición del 
discurso. Si el Otro es obliterado, el lenguaje también, desde que el lenguaje no 
puede sobrevivir fuera de las condiciones de la demanda (Butler, 2004: 174).  

 

És moment d’aturar-nos en la distinció que proposa Levinas entre la supremacia del 

“dir” versus allò “dit”. Per al filòsof, el “dir” manifesta la direcció dativa del llenguatge 

que no permet reduir-ho al pla acusatiu. Atès això, és com si sostingués el “dir” en 

relació amb l’existir (presència) i no pas en l’existent concret (sistema de signes); i, 

seguint les paraules de Butler, és al rostre a qui concedeix la virtut d’activar el discurs. 

En aquest sentit atorga al llenguatge una qualitat transcendent, la qual és irreductible a 

la relació subjecte-objecte. Anant una mica més enllà, el rostre de l’altre és el que 

propicia l’experiència de l’infinit, ja que en ell reposa la paraula de Déu. Per tant, el 

llenguatge és vehicle últim per atènyer l’obertura cap a l’altre, la qual suposarà 

l’experiència d’una continuïtat, d’una possible completesa, pel fet que l’allibera de 

l’encadenament esmentat anteriorment. En el reconeixement de l’altre, doncs, reposa el 

dir.  

 

Dit això i per sintetitzar, el llenguatge permet convertir les coses en ofrenes, despendre-

les d’un ús propi, retornar-les conseqüentment a l’exterior. És així com Levinas —a 

diferència de la neutralitat de Buber― configura una nova subjectivitat basada en la 

capacitat de rebre l’Altre, entesa com una hospitalitat, sense reduir-ne la diferència. No 

obstant, la imatge del rostre és el més singular del pensament de Levinas, justament 

perquè implica pensar l’altre des de la vulnerabilitat, des de la nuesa tant de l’altre com 

del jo. Aquesta idea de pensar la subjectivitat no des del poder, la “maîtrise”, la 

sobirania com diu Derrida, sinó des de “l’impoder” en paraules seves5; o la precarietat o 

vulnerabilitat segons l’ontologia corporal de Judith Butler6 i la mort (tant del jo com de 

                                                 
5 “Es la inspiración misma: fuerza de un vacío, torbellino del aliento de alguien que sopla y aspira hacia 
sí, y que me sustrae aquello mismo que deja llegar a mí y que yo creo poder decir en mi nombre. La 
generosidad de la inspiración, la irrupción positiva de una palabra de la que no sé de dónde viene” 
(Derrida, 1989: 242) i en cert sentit, tampoc se sap cap a on va, ja que la irresponsabilitat és l’origen de la 
paraula.  
6 Per a Judith Butler, la recuperació del pensament de Levinas troba justificació com a via per pensar la 
relació actual entre representació i humanització (Butler, 2004: 176). Així mateix, dins del discurs 
butlerià sobre la reconfiguració ètica de les relacions polítiques, és a dir, normativitzades, que 
constitueixen  preformativament les subjectivitats, destaca la vulnerabilitat física en què es veu subjecte 
tot ésser humà. Aquesta vulnerabilitat, condició a priori de la formació del jo, és assimilable a l’alteritat 
que activa el concepte de rostre de Levinas. Això és: “Esto significa que en parte cada uno de nosotros se 
constituye políticamente en virtud de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos —como lugar de deseo 
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l’altre) suposa un canvi de paradigma en la lectura de les relacions jo-tu com a 

fundadores de la subjectivitat.  

 

En canvi, si Collot considera Levinas més religiós que poètic malgrat que el llenguatge 

sigui el vehicle per sortir fora de si i experimentar una totalitat, la coneguda teoria que 

fonamenta el subjecte en Jean-Paul Sartre dista d’una forma radical de la demanda ètica 

de Levinas, i, precisament, aquesta tensió és el que ens interessa problematitzar.  

 

Abans, però, recordem la teoria del subjecte sartrià: la mirada de l’altre és la que 

constitueix el jo en relació amb si mateix i amb el món. El jo s’adona de les seves 

possibilitats des de fora, per l’altre, al mateix temps que les experimenta com a pròpies. 

És en aquest sistema bidireccional on emergeixen les dues categories d’ésser 

expressades a l’Être et le néant (1943): el “per a si” i “l’en si”. Més concretament, el 

“per a si” designa la consciència buida, un no-res que per arribar a ser, s’ha de formular 

des del principi fenomenològic de la intencionalitat de la consciència, és a dir, ha de ser 

“consciència de”, dirigida a les coses, a l’exterior, allò que constitueix “l’en si”. El 

comú denominador que comparteix amb Levinas és que, també, utilitza el rostre per 

desenvolupar la casuística entorn al ser; tanmateix, focalitza l’atenció als ulls, a la 

mirada objectivadora que determina la relació entre el “per a si” i el “per a l’altre”, que 

sense precisar massa més, és una relació d’amor o d’odi. Ja veurem en el capítol següent 

que el desig, en tant que manca propiciadora de la incompleció, és el que promet la 

relació amb el “per a l’altre” que cosifica el “per a si”. Valorant, doncs, de forma 

general l’epistemologia sartriana, ens adonem que no concedeix al llenguatge gran 

interès i menys encara al llenguatge creatiu.  

 

Retornant per un instant a una de les premisses bàsiques realitzada a l’apartat “1.2.1 

L’obertura cap a l’altre” —la poesia és comunicació―, és necessari considerar que, a 

més, forma part d’aquella comunicació que té quelcom d’enigmàtic, de màgic (la màgia 

del joc de mans com diria Casasses) o de transcendent —recordem que un dels atributs 

de la relació d’alteritat per a Levinas és concretament la separació i el secret—. No és 

casual, doncs, l’ocultisme i el misteri que envolta l’atmosfera creativa de la poesia 
                                                                                                                                               
y de vulnerabilidad física, como lugar público de afirmación y de exposición―. La pérdida y la 
vulnerabilidad parecen ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente constituidos, sujetos a otros, 
amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición.” 
(Butler, 2004: 46) 
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simbolista, per exemple, on el subjecte de l’enunciació no cerca intencionalment 

convocar l’altre, ja que com hem vist amb Mallarmé, el repte és anul·lar la inscripció del 

subjecte en el vers. No obstant això, si proposem la projecció dels discursos filosòfics 

citats respecte la concepció del subjecte líric, per analogia, el poema sempre  serà un 

espai de configuració del jo en alteritat, ja sigui per mecanismes de presència o 

absència, perquè l’Altre és indissociable del jo, es troba en el seu dir-se.   

 

Des d’aquest punt de vista i seguint les categories sartrianes, podem reformular la 

concepció del poema com un monòleg plural ―com ens ha ensenyat Paz—  i en veu 

alta que desfà i refà el llenguatge. El fer poètic és un acte d’intensitat del jo, del “per a 

si”, ja sigui des de la seva composició o descomposició, que en cert sentit prescindeix 

del ser que ens ve determinat pel llenguatge en tant que instància de poder. Així obrim 

l’acció poètica a una radical llibertat. La psicoanàlisi lacaniana ens ha demostrat que el 

subjecte està travessat pel llenguatge de dalt a baix, des del conscient fins a 

l’inconscient i, per tant, el llenguatge ja és una condició preexistent al jo, ens ve donada. 

Aleshores, en la poesia el llenguatge és dinamitat des del seu interior: “llegar a ser 

escritor (...) es crear una lengua y un público de sí, es pues volver a empezar a un nivel 

superior la creación del lenguaje (Merleau-Ponty, 1964: 233).  

 

Conseqüentment, és un radical “per a si” que, tanmateix, és ofert als altres, no a un tu 

immediat ni recíproc, sinó a una extensió del tu en aquest temps anul·lat de l’escriptura 

poètica, com si busqués una connexió fora del temps, un tu fabricat no com una 

projecció narcisista, sinó com quelcom que emergeix de les pròpies lleis del llenguatge 

que es reformula: un tu afegit al ser del llenguatge. Així mateix, amb la “llei de 

l’assentiment” de  Bousoño hem valorat que la mateixa acció poètica inclou aquest tu; 

de fet, és com si l’expressió de la intensitat del jo no pogués estar desvinculada de 

l’emergència del tu, de l’experiència radical d’una exterioritat. Talment, en el pla 

d’escriptor-lector, quan el subjecte de l’escriptura rellegeix els versos, espera que dins 

de les seves lleis fòniques, conceptuals, figuratives, etc., el tu lector no tingui més remei 

que emergir constret per l’acte de llegir des d’un nou posicionament, des d’una nova 

realitat subjectiva: una subjectivitat nova i diferent que s’associa al grau de percepció 

que brota del llenguatge reconstruït.  
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Amb tot això, volem demostrar la necessitat de qüestionar-nos sobre  per què 

l’escriptura poètica és un acte que en la mesura que no pot ser controlada per l’autor,  

—tal com va instaurar l’escola simbolista―, excita una necessitat compulsiva de 

controlar el llenguatge. Des d’aquí s’entén el punt de vista més objectual que llegeix el 

poema com una unitat precisa i completa. Això explicaria perquè la filosofia sempre ha 

sospitat de la poesia, com que són dos usos que desborden el propi llenguatge i en cert 

sentit es transcendeixen, es tenen un respecte mutu, enveja, odi i, també, admiració. 

Ambdós són actes de totalitat, de rebel·lió contra el sentit comú.  

 
Enunciació del jo: del subjecte textual al subjecte poètic  
 
Anteriorment, hem considerat que un dels trets que determina les noves fórmules del 

subjecte líric és l’exploració del llenguatge poètic, que assolirà, amb les teories 

saussurianes, una autèntica revolució conceptual que obrirà les portes al regne del 

significant. Tal com destaca Raül-David Martínez en el llibre Textualisme i subversió 

—quan desplega el ventall teòric per justificar una lectura de la literatura 

experimental―, si ens preguntem sobre la possible sistematicitat dels mecanismes o 

lleis literàries com a productores d’un significat particular, estem jugant amb el reflex 

de la pregunta sobre la sistematicitat de la producció del significat que inunda la 

lingüística europea contemporània (Martínez, 2007: 384). La teoria saussuriana per la 

qual significat i significant tenen una relació arbitrària no deixa de continuar 

problematitzant el llenguatge des d’un punt fenomenològic, però a més, desencadena la 

reflexió entorn de l’enunciat poètic. Amb això, volem ampliar la cobertura de l’estudi 

de la categoria del subjecte en poesia, mitjançant l’aparat teòric que determina l’entitat o 

categoria del jo com a constructe lingüístic que ingressa a les lleis de la realitat gràcies 

al que entenem com a pràctiques discursives.  

 

És evident que la mateixa manera de plantejar-ho ens obliga a reprendre un dels 

fonaments bàsics de les tesis de Benveniste, la teoria de l’enunciació (Benveniste, 1979: 

82-91), la qual ens serveix per presentar la doble dimensió de la subjectivitat en el 

discurs: el subjecte de l’enunciació i el subjecte de l’enunciat. Ens resulta difícil parlar 

de l’escissió, en el marc de la parla, entre el locutor (subjecte de l’enunciació) i el “jo” 

dit (subjecte de l’enunciat), sense abans definir què entén Benveniste per enunciació. 

Amb paraules del mateix lingüista l’enunciació se’ns presenta com l’acció mateixa de 

produir un enunciat, un missatge, i no tant el producte resultant, que seria més aviat 
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contingent al context de l’emissió. Així és que l’atenció se centra en la posada en 

funcionament de la llengua en un acte individual d’utilització d’aquesta (íbid. 83), el 

qual acabarà formulant-se com una apropiació de la llengua per part de cada parlant.  

 

Aquesta apropiació no és en va, ja que origina el marc formal de la realització de 

l’enunciació, l’estructura del qual ve determinada per l’emergència substancial de la 

figura de l’altre, del receptor (tu). És a dir, l’enunciació del subjecte es manifesta 

discursivament quan té lloc l’apropiació de la llengua o, altrament dit, quan hom 

s’instal·la com a locutor, com a centre, fet que implicarà la instauració de l’altre davant 

d’ell, sigui quin sigui el grau de presència que se li atribueixi (íbid. 85).  

 

A partir d’aquí, ens interessa esbossar com el locutor es converteix en subjecte de la 

seva enunciació. Tal com exposa Benveniste, la presència del locutor en la seva 

enunciació tindrà lloc gràcies al joc de formes específiques, la funció de les quals serà 

subjectiva i referencial: en primer lloc, hi ha l’emergència dels indicis de persona, els 

pronoms personals, els quals determinen l’oposició entre el “jo” i el “tu”; i l’oposició 

del sistema “jo-tu” i “ell”, tal com s’explicita en el següent paràgraf:  

 

Proporciona el instrumento lingüístico que asegura el doble funcionamiento, 
subjetivo y referencial, del discurso: es la distinción indispensable, siempre 
presente en no importa qué lengua, en no importa qué sociedad o época, entre el 
yo y el no yo, operada por índices especiales que son constantes en la lengua y 
que sólo sirven para esto, las formas que en gramática se llaman pronombres, que 
realizan una doble oposición, la oposición entre el “yo” y el “tú” y la oposición 
del sistema “yo/tu” a él. (Benveniste, 1979: 103)  

 

Tanmateix, l’entitat d’aquests és exclusivament discursiva, són producte de l’enunciació 

i només tenen sentit en ella. El “jo” denota l’individu que profereix l’enunciació i el 

“tu”, a qui va dirigida. És una seqüència exclusivament “interhumana” (subjectiva), no 

com l’oposició del sistema “jo-tu” i “ell”, que, pel fet d’oposar la persona a la no  

persona, situa el discurs en relació al món, és a dir, fora de la llei dialògica anterior, 

d’aquí que el llenguatge sigui referencial. D’aquesta manera, els pronoms personals es 

converteixen en “individus lingüístics”.  

 

Sota aquesta premissa, podem entendre l’afirmació de Collot quan explicita que “en 

disant Je, le locuteur sort de soi pour s’énoncer” (Collot, 1997: 36), pel fet que la 
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constitució del subjecte té lloc en el llenguatge, i fora de si mateix. Conseqüentment, tot 

acte d’enunciació evidencia la possibilitat de canvi o intercanvi de rols discursius; per 

exemple, tot interlocutor al seu torn és susceptible de dir “jo”. Per això mateix, el 

subjecte de l’enunciació mai no restarà vinculat ni lligat a una interioritat ni intimitat 

estable sinó que sempre dependrà de l’obertura cap a l’altre, ja sigui en el diàleg com en 

el monòleg (transposició del jo com a tu). En segon i tercer lloc, tindríem l’organització 

espacial i temporal respectivament, entorn al subjecte que s’ha instal·lat com a centre 

gràcies a la condició d’instància enunciativa.  

 

Amb tot això, hem vist com la categoria de subjecte es produeix en el discurs per acció i 

efecte del mateix llenguatge. Ara bé, cal tenir en compte que fins ara ens hem situat en 

el marc de la parla i a nosaltres ens interessa l’enunciació escrita. Per aquest motiu, 

recuperem un fragment de Problèmes de linguistique générale, amb el qual Benveniste 

deixa la qüestió oberta. Per una banda, segons l’autor, en l’enunciació escrita es mouen  

dos plans (Benveniste, 1979: 91): el pla de l’escriptor-escriptura i el del text. En el 

primer cas, l’enunciació té lloc en l’acte d’escriptura, que substituiria l’acte de parla 

respecte a l’esquema anterior; però, a la vegada, dins del text també s’activen 

individualitats que profereixen una enunciació, que al seu torn estableixen noves 

oposicions. Aparentment, aquesta darrera definició ens aproximaria més al gènere 

narratiu; tanmateix, el gènere poètic és el que més s’assimila a l’acte d’enunciació 

proposat per Benveniste, sobretot, per la individualització que pressuposa a tot 

establiment del subjecte. En efecte, la poesia ens trasllada a un espai molt significatiu 

des d’on qüestionar la construcció del subjecte textual (poètic, valgui la redundància).  

 

Tenint en compte els dos plans, de primer, ens situarem en el de l’escriptor-escriptura. 

Gràcies a la llei poètica de l’assentiment ―presentada anteriorment de la mà de 

Bousoño— podem erigir una primera alteritat en la pràctica escriptural, aquella que 

assegura la comunicació amb el lector (o agent de l’enunciació) a partir del principi 

d’apropiació d’allò enunciat. És a dir, si hem vist que perquè tingui lloc l’acte de parla, 

l’enunciació, és necessària l’apropiació de la llengua, acció inevitable per tal que es 

manifesti el subjecte de l’enunciació i es disposin els elements específics (jo-tu, ara i 

aquí), en l’escriptura poètica, es tradueix en l’apropiació de l’enunciat que tindrà lloc en 

l’acte de lectura (l’última seqüència de la comunicació escrita si parlem de públic 

lector), que en primera instància realitza el mateix agent de l’enunciació (el poeta). És 
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obvi que l’apropiació de l’enunciat tindria molts nivells d’anàlisi, però, ara per ara, ens 

centrarem en la identificació amb el “jo” que implicarà de retruc el seu altre, “tu”. Si el 

“jo” lingüístic canvia el seu significat denotatiu a cada enunciació, el “jo” poètic, encara 

que mantingui il·lusòriament una correspondència amb el jo poeta, sempre presentarà la 

possibilitat que el lector (sigui qui sigui) redirigeixi el seu significat denotatiu. Des 

d’aquest punt de vista, a la identitat del jo poètic sempre se li pressuposarà una 

permeabilitat. Davant d’aquesta condició, el poeta pot bloquejar o no aquesta apropiació 

creant un efecte estètic determinat. Per il·luminar aquest plantejament, prendrem el 

poema “Si puc” de Gabriel Ferrater:  

 
Alguna cosa ha entrat 
dins d’algun vers que sé 
que podré escriure, i no  
sé quan, ni com, ni què  
s'avindrà a dir. Si puc 
te'l duré cap a tu.  
Que digui els teus cabells  
o l'escata de sol  
que et vibra en aquesta ungla.  
Però potser no sempre  
tindré del tot present  
el que ara veig en tu.  
He sentit el so fosc  
d'una cosa que em cau 
dins algun pou. Quan suri  
he de saber conèixer  
que ve d’aquest moment? 
(Ferrater, 2002: 59) 
 

D’entrada, hem escollit aquest poema ja que l’acció que descriu és la representació 

d’una possible escriptura; per tant, Ferrater versifica la relació entre poeta i escriptura, 

que és, justament, el pla des d’on estem analitzant el subjecte poètic. Tot i això, el poeta 

ens situa davant del no-poema, és a dir, de l’anunci d’un altre poema que no és el que 

estem llegint7. Només coneixem la certesa del seu esdevenir, amb l’afirmació: “que sé 

que podré escriure”. Això crea una primera escissió de la possible apropiació de 
                                                 
7 En aquest poema hi ressonen uns textos de Kavafis, però no en la seva literalitat sinó per la inversió de 
l’esquema que Ferrater realitza. L’originalitat de Ferrater rau en el fet que no hi ha una comprensió, un 
reconeixement tardà de com es van originar els versos en un passat; el que fa el poeta és una profecia. Es 
col·loca a l’altra banda de la línia temporal: “El ansia de su ilícito placer / se ha saciado. Del colchón se 
han levantado / y aprisa se visten sin hablar. / Por separado salen, a escondidas, de la casa / y por la calle 
van inquietos, parece / como si sospecharan que algo en  / ellos les traiciona / por la clase de lecho en que 
hace poco cayeron. Cómo se ha enriquecido, en cambio, la vida del poeta. / Mañana, pasado o años más 
tarde se escribirán / los versos vigorosos que aquí tuvieron su origen”.  
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l’enunciació per part del lector, pel fet que bloqueja qualsevol identificació a través de 

l’anul·lació de la instància del temps i la indeterminació de què serà el poema i de la 

manera com es produirà. Aquest punt fa emergir una subjectivitat poètica agent i 

preexistent al mateix poema, que determina el significat denotatiu del “jo”. Tot seguit, 

instal·la el tu, l’amada, la qual es presenta com a possible matèria del no-poema, “si puc 

te’l duré cap a tu” (no apel·la tant a la destinatària sinó que expressa el desig que el vers 

la pugui cantar), alhora que ho està essent en el poema present. En efecte, a través de 

l’antiga recusatio, Ferrater parla d’un altre text que només existeix en el text que el 

nega, que afirma no ser-ho. I aquí és on podem situar la segona escissió que 

impossibilita encara més l’apropiació del “jo”: l’estructura dialògica (vv. 7-12) que es 

recrea mitjançant l’ús dels demostratius (“teus” i, sobretot, “aquesta”)  que  fingeixen, 

precisament, la copresència del poeta i de l’amada en un present. D’aquesta manera, 

l’amada passa de ser una possibilitat a estar simultàniament amb el “jo”. “Aquesta 

ungla” refereix directament a què el jo poètic està assenyalant el dit de l’amada. A més, 

és molt significatiu que després de citar, senzillament, els seus “cabells” aparegui el 

centre de llum del poema, amb aquest detall fugisser i incapaç de perviure com és 

“l’escata de sol / que et vibra en aquesta ungla”. El poema, doncs, s’ha creat. El jo 

poètic ha atrapat el moment, “aquella cosa”, mentre afirmava que no sabia ni quan ni 

com passaria. Així mateix, en el marc dialògic cal sumar el present “ara” que situa la 

imatge de la llum com a tret essencial del tu.  

 

Si seguim endavant, però, torna haver-hi un salt de pla. Si a l’inici, la “cosa” ha entrat 

“en algun vers”, per analogia, en els versos finals és la mateixa cosa que cau “dins algun 

pou”. El poema torna, doncs, a desfer-se, és una cosa que li cau a dintre. La llum que 

connotava claredat i seguretat en l’enunciació es transforma en dubte, a través de la 

sinestèsia “he sentit el so fosc”, i torna la indefinició inicial, amb la pregunta “he de 

saber conèixer que ve d’aquest moment?”. Vet aquí la màgia: a quin moment es 

refereix? A l’únic que ha succeït, el moment exacte, real, que ha creat el no-poema, 

aquest “ara”. I és aquest moment que potser no sabrà reconèixer mai.  

 

En síntesi, cal destacar dos punts d’escissió que bloquegen o dificulten l’apropiació i 

que resumim de la següent manera: per una banda, caldria matisar que l’apropiació 

sempre és una il·lusió, una possible identitat que ofereix cada poema i que serà 

determinada i individualitzada sobre la relació recíproca que el lector/autor hi pugui 
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establir. Amb això, no cal dir que l’apropiació té diferents graus i la posició de la veu 

poètica, centre des d’on es desplega la resta d’elements específics de la comunicació, és 

determinant en el procés d’identificació. Per tant, el poeta no està despullat davant de la 

seva pròpia escriptura sinó que pot controlar, a través dels mecanismes dialògics, fins a 

quin punt vol i pot omplir de significat aquest “jo”, és a dir, saltar del subjecte poètic a 

la subjectivitat poètica. D’altra banda, els mecanismes són clars en el poema “Si puc”. 

Primerament, el fet de ser lectors d’un no-poema del qual només en coneixem la 

possibilitat, en un primer moment, exclou el lector pel fet que el situa en un no-temps, 

un futur indeterminat respecte al text. Per això, tal com s’ha analitzat, el jo poètic es fa 

agent dels propis versos i instal·la una subjectivitat poètica preponderant que va més 

enllà de l’existència contingent del poema. Segonament, l’estructura dialògica tanca el 

poema en una escena íntima (en un “ara”) entre el “jo” i el “tu”. Ella passa de ser 

simplement un tu indefinit a convertir-se en una presència que il·lumina tot el poema. 

Així la conversa bloqueja l’apropiació perquè si volgués convidar el lector, l’apel·laria 

amb un vosaltres o amb un tu, entre altres. Per contra, Ferrater fa seure el lector i si vol, 

que miri des de fora. Aquest és l’efecte que provoca l’estructura dialògica en aquest 

poema.  

 

Després d’aquesta anàlisi sota el principi d’apropiació, tornem a posicionar-nos en el 

pla presentat per Benveniste d’escriptor-escriptura. Hem vist que l’escriptor s’enuncia 

escrivint, fet que si es posa en concomitància amb la definició d’enunciació, implica que 

l’acte d’escriure és el que permet l’emergència del subjecte i, a través del poema 

ferraterià, podem afegir, la constitució d’una subjectivitat poètica. És a dir que a la part 

privada del ritual ―així representa R. Barthes  l’escena d’escriptura— és on s’esdevé el 

subjecte poètic. Per aquest motiu, tots els elements coparticipants en aquest ritual 

formaran part de la constitució d’aquest subjecte poètic, a través dels quals es 

desplegarà la subjectivitat (cos-pulsió, cos-sexuat) en el text, mitjançant les oposicions 

que s’instal·lin a la matèria poètica. Al·ludim així al segon pla que assenyala 

Benveniste:  

- el Jo-tu (amant/ada) 

- el Jo-tu (jo)  

- el Jo-tu (lector/a) 

- el Jo/tu-ell (món) 

- el Jo/tu-ell (poema) 
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- el jo neutre (impersonal) 

 

Tot amb tot, com accedim a la part privada del ritual, a l’esdeveniment del subjecte 

poètic? Només hi podem accedir a través de les autopoètiques i dels metapoemes, com 

és el cas de “Si puc”, que no tan sols versen sobre el fer poètic sinó que en si mateixos 

són la creació in situ.  Per extensió, aquests textos esdevenen la matèria prima de les 

poètiques contemporànies, des d’on la crítica literària rescata les regles internes que 

determinen una obra poètica i els posicionaments del poeta envers la creació i la 

mateixa poesia. Així ho evidencia Bousoño quan afirma:  

 

La materia verbal que los románticos manejaban era aproximadamente la misma 
tradicional, con alguna que otra excepción. Los poetas contemporáneos, al revés, 
han solido ser “intelectuales”, racionalmente reflexivos en su postura frente al 
poema: lo dice su vigilante atención a la ley interior de la pieza, que “exige” al 
poeta lo que antes “exigía” un exterior sistema de reglas (Bousoño, 1970: 281-
282) 

 

Amb tot això, hem analitzat i evidenciat que el poema esdevé un espai on el “jo”, 

instància enunciativa i textual lliga la construcció identitària a la problematització del 

propi gènere poètic, ja que la poesia moderna i postmoderna sempre dialoga amb el 

fantasma d’un jo forjat en l’estabilitat i en l’embriagadora creença en les seves 

emocions; per això la poètica ferrateriana, tal com mostra Pere Ballart en El riure de la 

màscara amb l’expressió “El jo a l’inrevés” (Ballart, 2007: 67-91), no inaugura però sí 

marca un abans i un després en la representació del subjecte poètic en la poesia catalana. 

Fins al moment, doncs, hem observat com el “jo” és una instància permeable i 

manipulable, per part de qui escriu, fins al punt de determinar el grau d’apropiació —

que seguint les tesis de Benveniste és un dels factors que activa l’emergència del 

subjecte― d’un enunciat poètic. Aprofitant, doncs, que hem obert la porta ferrateriana i 

hem introduït l’acte d’escriure com la part privada, secreta, del ritual, estem obligats a 

deturar-nos al poema “A l’inrevés”, a través del qual fem un nou salt conceptual en les 

possibilitats de representació8 del subjecte poètic.  

 

                                                 
8 És significatiu distingir en aquest cas el terme representació vs expressió del subjecte poètic. En el 
gènere líric ambdós conceptes es podrien sobreposar a causa de la impostada correspondència entre autor-
subjecte de l’enunciat.   
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En el nostre context, “A l’inrevés” és substancialment significatiu per dues raons: de 

primer, ens permet posar en concomitància la possibilitat, ara ja per se, del bloqueig de 

l’apropiació en funció de la inscripció d’un jo que proclama explícitament “No diré res 

de mi” (v. 14), és a dir, la impersonalització emocional com a recurs aparentment 

distanciador; i, en segon lloc, ens dóna la possibilitat d’il·luminar un dels centres més 

problemàtics que, en més o menys grau, les poètiques contemporànies no tan sols hi 

negocien les formes sinó també el concepte de missatge poètic: aquest és l’emoció o, 

manllevant el sintagma a Michel Collot, la matèria-emoció. Contràriament, la teoria i la 

crítica literàries han tendit a conduir l’emoció, per defecte, al pantà de la contingència 

de l’expressió arbitrària derivada de l’inconscient, d’allò ocult i del sentimentalisme, 

quan, paradoxalment, la poesia contemporània, entre altres, es defineix pel fet 

d’emmascarar  i desemmascarar l’emoció sota formes, potser, menys evidents respecte 

la poesia considerada moderna (Bousoño, 1970: 278); però, sobretot, cal emfasitzar que 

aquesta presència-absència de l’emoció està al servei d’un nou concepte de subjecte 

líric.  

 

A l’inrevés  

Ho diré a l’inrevés. Diré la pluja 
frenètica d’agost, els peus d’un noi 
cargolats al fil del trampolí,  
l’agut salt de llebrer que fa l’aroma 
dels lilàs a l’abril, la paciència 
de l’aranya que escriu la seva fam, 
el cos amb quatre cames i dos caps 
en un solar gris del crepuscle, el peix 
llisquent com un arquet de violí,  
el blau i l’or de les nenes en bici, 
la set dramàtica del gos, el tall  
dels fars de camió en la matinada 
pútrida del mercat, els braços fins. 
Diré el que em fuig. No diré res de mi.  
(Ferrater, 2002: 36) 

 

Coincidint amb l’extens comentari que en fa P. Ballart (2007: 81-88), a primer cop d’ull 

el poema pren el to d’una autopoètica, ja que al·ludeix a un possible principi moral i 

estètic des del qual Ferrater construeix la seva poesia9. Com si entre el poema 

                                                 
9 En cert sentit també podria al·ludir al revers de la seva pròpia escriptura. Hi ha gestos literaris de 
Ferrater que desprenen una olor horaciana. En aquest cas concret, per exemple, sembla que hi hagi un eco  
segons el qual un poema pot ser la palinòdia, el revers del poema anterior. 
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“Literatura” i “Diumenge”, dins de Les dones i els dies, inscrivís una elucidació sobtada 

sobre l’arrel de la pròpia poeticitat. De manera que simula la presa de consciència de la 

voluntat que hi ha darrere de qualsevol enunciació poètica; el resultat és 

l’objectualització d’un principi general que repercuteix imminentment en la relació que 

s’estableix entre poeta i escriptura: “No diré res de mi”. Òbviament, aquesta declaració 

final, en la poètica de Ferrater, és la punta de l’iceberg; a més d’una provocació 

interessantíssima quan tenim presents poemes tan íntims com “La fi del món” o 

“Posseït”, entre tants d’altres. La concatenació d’imatges, potser sí que “deliberadament 

inconnexes” (íbid. 82) tenen un comú denominador: són representació d’allò que el jo 

poètic entén per dir al revés. Entre les imatges no hi trobem cap unitat aparent, ni un fil 

narratiu ni una coincidència en el temps, en el cas que tinguin marques temporals (ni el 

mateix mes: “agost”, “abril”; ni la mateixa hora, ni la mateixa llum: “crepuscle”, 

“matinada”). L’acumulació asindètica de les imatges, com si fossin ràpides diapositives, 

suggereixen aquells records que assalten la memòria carregats d’intensitat emocional. 

Sense oblidar, a més, que és un poema plenament sinestèsic, tal com demostra la cura 

acumulativa de les sensacions: l’olor dels lilàs, el tacte del peix que s’escorre de les 

mans, el rebombori de l’aigua quan el gos beu assedegat. Precisament, la substitució de 

verbs per noms (en comptes de “Diré que plovia” trobem “Diré la pluja”) aconsegueix 

una essencialització dels objectes  “retrats” (a través del determinant s’accentua la seva 

substància) a més, de la sensació d’imatges aturades.  

 

Però heus aquí la singularitat del poema, el “dir” al revés: l’emoció és retallada del jo 

poètic i és transmutada en poeticitat. No hi ha vincle explícit entre el “jo” i el text 

excepte el que hi pugui haver en el “dir” les imatges. Conseqüentment, aquest dir a 

l’inrevés al·ludeix al revers de l’escriptura poètica, és a dir, el revers del subjecte poètic: 

el no-jo o subjecte poètic absent. Dit amb altres paraules, el principi poètic que es 

postula és l’expressió de porcions de realitat, les visions d’instants que Ferrater elabora 

estèticament sotmetent-les a unes lleis preestablertes de poetització, com ara —i la més 

singular― netejar el missatge poètic de qualsevol empremta emocional del jo. Tot i que, 

això no bloqueja les personalitzacions, com la pluja “frenètica” o la set “dramàtica”, a 

través de l’atribut emocional.  
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Si resseguim més detalladament la retòrica del text, trobem una alternança entre escenes 

humanes i no humanes: pluja-noi, aroma/aranya-cossos (hi ressona el mite de l’androgin 

de Plató, a més de la imatge explícita de la còpula), peix-noies-gos. No hi ha un ordre 

d’alternança estricta, sinó talment una mena de fusió dels dos camps semàntics, ja que 

els animals o elements naturals són humanitzats en el sistema metafòric proposat: la 

pluja és frenètica, l’aranya és pacient i escriu, la set del gos és dramàtica; i, 

contràriament, allò humà és representat des de la seva animalització i parcialització 

(fragmentació del cos com a unitat): els peus cargolats, les extremitats dels amants 

ofereixen el monstre de dos caps, els braços; o fins i tot, l’al·lusió a subjectes complets 

són sempre previs a la maduresa, noi o noies.  

 

Aquesta suma d’elements ens indica no tant una deshumanització del missatge poètic 

sinó l’expressió de la impossibilitat de representar res humanament sencer i total, fins a 

l’extrem que el jo poètic no dirà res de si mateix, perquè mai no ho podrà dir complet. 

Ara bé, aquesta anul·lació literal de l’ego en l’escriptura, valorada per la crítica com a 

una impersonalització o una poesia “el·líptica”, com la categoritza Ballart,  

paradoxalment, no es converteix en més personal que mai? El pronom personal “mi” 

se’ns presenta com l’única obertura, escletxa textual des d’on el jo poètic emergeix en el 

text. I ho fa justament des de la negació en tant que subjecte poètic —el jo mai no 

s’expressarà a si mateix― fet que singularitza radicalment el posicionament de la veu 

poètica i li concedeix una presència total. És a dir, el poema s’estructura 

intencionadament sobre l’esquelet de l’absència del “jo”, i construeix la tensió del 

poema des de la seva no-revelació. Així, Ferrater aconsegueix assentar l’experiència del 

poema en una doble distància infranquejable: per una banda, la del “jo” respecte les 

imatges que se li escapen, visions buides de relat i de sentiments; i, la del lector, que és 

copartícep del mateix rol de voyer que el subjecte líric però amb l’afegit d’experimentar 

el hiat entre el jo i els versos: el forat conceptual de la instància enunciativa s’omple 

amb l’afirmació de la seva absència.  

 

Abans de seguir endavant, és necessari rescatar la nota que encapçala el poemari Les 

dones i els dies, que hem descuidat expressament:  

 

L’autor vol fer notar que, encara que les peces aquí recollides són poemes des del 
moment que són escrites en vers, les coses que diuen no eren pas fatídicament 
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destinades a la poetització. Així, per exemple, A l’inrevés (pàgina 36) és un 
comentari crític sobre Huckleberry Finn de Mark Twain, i la Cançó del gosar 
poder (pàgina 74) és un exercici sobre els verbs modals catalans. Però l’autor no 
ha arribat encara a escriure una prosa que no tingui forma d’esponja. (Ferrater, 
2002: 13) 

 

D’entrada i sense remarcar massa més l’evident desdoblament entre Ferrater i l’autor, 

que aconsegueix incrementar i subratllar la distància entre el text i l’escriptor, no deixa 

de sorprendre la presència d’un poema de crítica literària o de reflexió lingüística al si 

d’un recull minuciosament calculat. A més, el fet que Ferrater subratlli la natura 

extrínseca del missatge poètic en un text adreçat als lectors amb l’objectiu de desvelar, 

en certa manera, la veu poètica acaba essent un avís sobre les poques garanties que els 

poemes citats siguin els únics poemes-assaig o poemes-concepte que puguin aparèixer. 

Tanmateix, val la pena afirmar que aquests dos exemples d’intrusisme en el recull no 

contradiuen en cap cas la personalitat de Ferrater, ans al contrari; la crítica literària i 

lingüística són dues activitats fortament lligades a la seva vida professional i, per tant, 

en aquest sentit, la poesia és presentada com una eina o un engranatge lingüístic que li 

permet l’exploració d’altres continguts, titllats de no poètics, i amb diversos objectius 

d’escriptura. El motiu, però, és significatiu per tal com indirectament apel·la a la 

precisió i la concisió del gènere poètic com a atributs que afavoreixen l’expressió 

enfront de la prosa que sempre quedarà buida o foradada, és a dir, que en certa manera 

l’autor disposa en vers realitats que no sap dir en prosa, que seria el seu lloc natural.  

 

Amb això, Ferrater no deixa de fer una carta de presentació que dissol les connotacions 

associades a la categoria de poeta respecte a la veu agent dels poemes, pel fet que es 

presenta com un fals poeta o com un corruptor del gènere. De fet, la composició que 

obre el poemari, “In memoriam”, no dista massa d’una narració aparentment 

autobiogràfica. De tota manera, cal subratllar que d’una forma deliberada, la “nota” 

destrueix l’horitzó d’expectatives situant el lector en un estat d’alerta i d’incomoditat 

davant de qualsevol poema, exceptuant el pacte de lectura ―si és que el lector 

l’accepta― dels dos poemes esmentats.   

 

Ara, però, ens interessa establir relacions amb la reflexió anterior respecte del poema “A 

l’inrevés” llegit com una crítica literària de l’obra de l’autor de Huckleberry Finn. En 

primera instància, vist que a la novel·la el narrador-protagonista, Finn, parla només de si 
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mateix, el títol del poema recupera aquest revers i per això assenta els versos en la 

manifestació d’un jo poètic que no diu res de si mateix. O tampoc seria desafortunat 

pensar que Ferrater treballés el “mecanisme bàsic damunt del qual descansa la novel·la 

del nord-americà, novel·la de formació de la personalitat, de creació d’una consciència 

moral” (íbid. 85); idea que ens desembocaria a llegir el riu d’imatges com a visions 

d’infant, aquelles que constitueixen la memòria (punt central en l’obra del poeta). 

D’aquí que els records configurin una percepció del món i del cos fragmentada, que hi 

hagi una fusió d’allò animal i humà, i, sobretot, el filtre d’ingenuïtat en veure els dos 

amants com un sol cos, una figuració que toca allò monstruós. Sigui com sigui, els 

diversos camins ens porten al mateix punt: bloquejar l’emergència del jo en la matèria 

textual, evitant, així, la sinceritat (que òbviament des del romanticisme està lligada a la 

“veritat” emocional), és a dir, allunyar el fer poètic de l’agent emocional que el 

produeix —si és que el produeix― per transmetre poetitzada, gràcies al virtuosisme del 

llenguatge poètic, una realitat o experiència de la qual el “jo” només en pot sentir la 

fuga.  

 

Amb tot això ens situem de nou davant de la crisi de l’expressió del jo poètic i els seus 

límits. Si per un costat hem vist com la veu poètica pot bloquejar l’acció d’apropiació 

del missatge poètic, ara observem com aquest bloqueig adquireix unes connotacions que 

abracen tota una poètica com és la de Gabriel Ferrater. Gràcies al poema “A l’inrevés”, 

on poeta i teòric escriuen a la vegada, deduïm que en la Weltanschauung de Ferrater, la 

fixació del jo en l’art és gairebé un despropòsit per part de l’artista; precisament perquè 

tot és caduc, tot és fugaç, i la percepció i constitució del “jo” no existeix com a tal, la 

seva representació és informulable. Fixem-nos en aquest fragment de Ferrater a propòsit 

de l’obra À la recherche du temps perdu que agraïm de nou al llibre de Pere Ballart:  

 

[...] recíprocamente, una persona no es más que la estructura, el sistema de las 
percepciones objetivas que en ella se han vertido. Pero como dicha estructura se 
altera con cada nueva sensación, resulta que sólo los muertos poseen una 
personalidad fijada, susceptible de descripción, y sólo a través de una persona 
muerta puede darse una explicación del universo; pero como por otra parte sólo el 
sujeto de la experiencia tiene acceso a ésta, en definitiva el mundo sólo puede ser 
expresado por un muerto vivo, por alguien que haya logrado adoptar la actitud 
mental de superviviente de sí mismo, cerrando el proceso de su adquisición de 
experiencia y viviendo sólo en la descripción de la misma.  (Ballart, 2007: 86) 
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La precisió de les paraules del poeta no requereixen més aclariment que el fet de 

plantejar l’experiència (sensacions) i, per tant, tots els seus anàlegs com un motor de 

canvi perpetu de la personalitat. Així és que en traslladar-ho al terreny artístic i, 

concretament, en el marc de les possibilitats de la representació del jo, l’única 

possibilitat d’aconseguir la fórmula que s’acosti més a la reproducció vera del jo en el 

món, ja que un s’equilibra en l’altre, és la mort en vida. Aconseguir una momificació de 

la personalitat, en sentit figurat, per poder aturar-la en el temps i a través de la pràctica 

escriptural aconseguir viure en ella d’una forma completa. Amb aquesta paràfrasi fem 

surar a la superfície aquells elements que participen en la constitució dels límits de 

l’expressió del jo. L’experiència lligada, al seu torn, per dos extrems: per una banda, 

l’emoció i, per l’altra, el temps. D’aquesta manera, amb el Ferrater teòric ens endinsem 

en el que anomenarem la matèria-emoció, encara que aparentment sigui contradictori.  

 

1.2 La paraula poètica  

 

La poesia moderna i postmoderna assumeix una pesantor, una dificultat per enlairar el 

vers des d’una ingenuïtat estètica ja impossible. El poema és com una mena 

d’aprenentatge de vol de l’albatros baudelairià: d’un costat, ja no és una unitat de sentit 

tancada en si mateixa i per si mateixa, sinó que se’ns presenta com un centre des d’on es 

desplega l’altre. Un altre que no correspon al tu bàsic (destinatari real o fictici); 

l’alteritat esdevé estructuradora dins del text i fora d’aquest, provocant que el lector 

estigui involucrat en la tensió de tots els plans (escriptor-escriptura, text), que resideixen 

en el text, a la vegada que el creen. Per altra banda, el fet literari és una proposta o, 

millor dit, una invitació a entrar al problema de la seva textura poètica, el qual és 

simultani al del seu contingut.  

 

En els apartats anteriors hem il·luminat quins són els punts cardinals de la constitució 

del subjecte poètic, la representació del qual depèn de les diferents relacions i tensions 

d’alteritat que s’activen quan es formula el “jo” en tant que instància textual que 

s’esdevé fora del subjecte creador en el moment de la seva enunciació. Tanmateix, per 

poder analitzar com té lloc la inscripció del “jo” poètic en el vers i amb quina voluntat 

estètica i/o moral, és indispensable —com hem descrit anteriorment― focalitzar la 

nostra atenció en el pla escriptor-escriptura. Així mateix, respecte d’aquest se’ns 
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desplegaran altres plans que ajudaran a definir la configuració de la present teoria del 

poema.  

 

1.2.1 La paraula poètica: matèria-emoció  

 

Mon hypothèse est que l’émotion, loin d’enfermer le poète dans la sphère de la 
subjectivité, constitue un mode d’ouverture au monde. Elle n’est certes pas 
«objective» mais n’est pas irrationnelle; elle repose sur une autre logique que celle 
du tiers exclu, et propose un autre approche de l’objet. Elle peut donc devenir une 
source de création artistique ou intellectuelle [...]. (Collot, 1997: 11) 

 

Amb aquestes paraules el crític francès circumscriu d’una forma nítida i senzilla el 

concepte d’emoció en tant que, per una banda, eina metodològica per llegir l’artefacte 

poètic; i, per altra banda, matèria i motor del fer poètic, punt de partida per comprendre 

l’escriptura com a fenomen a través del qual s’activa l’obertura del subjecte cap a l’altre 

(el món, el jo, el llenguatge) i, al seu torn, el poema es converteix en l’escenari de 

l’encontre amb aquest(s) altre(s). És sabut, però val la pena recordar-ho, que “emoció” 

prové etimològicament de movere / e-movere, treure alguna cosa del seu lloc. Atès això, 

per extensió l’e-moció implica moviment, un canvi de situació d’un estat previ; 

conseqüentment, l’emoció pivota entre dos punts oposats, l’interior i l’exterior del 

subjecte. És a dir, té la força d’alterar l’estat present d’un subjecte (modificació interna), 

la qual cosa, a la vegada, mourà el subjecte fora de si mateix, fet que implicarà un canvi 

en les estructures relacionals que hi havia entre el subjecte i el món. Amb tot això, la 

naturalesa de la expressió (poètica) resultant provindrà justament d’aquest motlle.  

 

El plantejament de Collot en aquest fragment i al llarg del llibre ―que en certa manera 

és el que reproduïm en aquest capítol—, no tracta en cap cas de realitzar un estudi 

psíquic del que impliquen o no les emocions en l’acte d’escriptura; sinó d’observar com 

el concepte “emoció” està tan inherentment lligat ja no al gènere sinó a la mateixa 

creació i expressió poètiques, que ha esdevingut un discurs, un text cultural 

indispensable a l’hora d’analitzar les propostes literàries de la construcció del subjecte i 

subjectivitats poètiques. I un clar detonant en són les autopoètiques, com és, per 

exemple, la de Ferrater, que negocien els límits de l’emergència del jo en el vers 

descarnant  voluntàriament l’emoció de l’expressió poètica. Clar és que ens distanciem 

teòricament dels plantejaments lingüísticoestructurals, sota els quals, amb paraules de J. 
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Cohen, “la poesía es inmanente al poema: tal ha de ser su principio básico. Igual que la 

lingüística, ha de habérselas exclusivamente con el lenguaje, y ello con la única 

diferencia de que el objeto de la poética no es el lenguaje en general, sino una de sus 

formas específicas” (Cohen, 1974: 41). No obstant això, en cap cas neguem aquest 

principi, però sí que l’actualitzem des del prisma de la creació i de la recepció. 

Primerament, l’acte d’escriptura ha esdevingut un espai des d’on pensar el subjecte i 

això té un efecte directe sobre la seva representació; segonament ―i emmarcant-nos en 

el pla de la recepció—, el poema no és un constructe estàtic, tal com ens mostra la 

poesia recitada o oral, ja que “las formas de cultura expresiva crean eventos donde los 

significados se constituyen mientras son experimentados” (Vich; Zavala, 2004: 14). 

Motiu pel qual la recepció sempre l’entendrem com una activitat dinàmica, mai com una 

simple contemplació estètica. 

 

Dit això, prendrem l’anàlisi de l’emoció en els tres plans que hem fet evidents en les 

línies anteriors: en l’acte d’escriptura (creació poètica), el qual té un correlat directe 

amb la matèria poètica (matèria-emoció) i, finalment, en la recepció.  

 

Tal com hem vist, el poema “A l’inrevés” inscriu el subjecte poètic des de la seva 

absència o elidint qualsevol grau de participació en les imatges evocades. Si llegim, 

doncs, aquest text al costat del comentari crític sobre À la recherche du temps perdu  

ens adonem que la poètica ferrateriana no pretén desprendre’s de l’empremta emocional 

per allunyar-se de qualsevol contacte amb la poesia romàntica i circumscriure’s així en 

l’etiqueta d’antiromàntica. Si més no perquè tota poesia moderna i postmoderna seria, 

doncs, antiromàntica; precisament, pel fet que tota realitat per ser l’oposada a una altra 

requereix tenir uns trets comuns que en permetin la relació, que en aquest cas seria 

d’oposició: “para que un par de cosas contrasten y se contradigan es preciso que 

disfruten de un género próximo en común y de una diferencia específica en desidencia” 

(Bousoño, 1970: 281).  Així és que el Ferrater teòric ja s’ocupa de carregar les tintes 

contra el romanticisme sumant-se a les paraules de Riba: “el poema, com a forma 

realitzada, és la defensa de la nostra vida contra la poesia” (Ferrater, 2001: 21-22). Es 

veu clarament la lluita contra el mite romàntic des d’on defensa que la techné del poema 

ha de ser una disciplina intel·lectual i moral. Però això seria significatiu en el cas que 

volguéssim ordenar les afiliacions i subratllar un continuum estètic en la poesia 

catalana. El que és realment rellevant, des del nostre prisma, és identificar quina és la 
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“diferència específica en dissidència” respecte l’emoció. Això és, aquesta impedeix la 

representació del subjecte poètic d’una forma plena i total perquè “el subjecte de 

l’experiència” mai no podrà tenir una personalitat estable, fixa i, per tant, reconeguda. 

Des d’aquest punt de vista, expressar o amarar els versos del que entenem, ara per ara, 

com a emoció, seria reproduir una incompleció, la crisi de la subjectivitat del jo poètic; 

per això, en l’explícita impersonalitat ferrateriana és on es troba la construcció 

identitària del subjecte poètic. En certa manera hi ha una re-enunciar del jo.  

 

El fet d’observar, doncs, que un dels poetes més el·líptics de la nostra literatura negocia 

la textura i el contingut poètic amb l’emoció ens aboca inevitablement a valorar el fer 

poètic com el motor del moviment que disloca la posició permanent del subjecte en un 

equilibri, el qual determinarà la seva relació amb si mateix i amb el món.  

 
 
Els plecs de la matèria-emoció  
 
Tal com hem fet evident en l’apartat anterior, l’emoció se’ns presenta en la poesia 

contemporània com a centre teòric a través del qual tota poètica i artefacte poètic s’hi 

poden mesurar en tant que mecanisme per velar o desvelar el subjecte de l’enunciació. I 

això té un efecte directe en el procés de significació de qualsevol enunciat poètic. En 

conseqüència, l’emoció com a concepte i, deixant de banda, ara per ara, el vessant 

pulsional, es converteix en l’eix epistemològic mitjançant el qual el poeta calibra la 

intensitat dels seus versos i en vehicula el seu valor estètic i moral. En efecte, quan una 

obra guarda en el seu si la intenció que en el traç del vers no hi emergeixi un “jo” 

identificable, o, més ben dit, un subjecte creador de la paraula dita, es produeix un tall 

net entre l’emoció, el jo i el poema; per tant, s’està proposant una estètica que negocia la 

seva materialitat poètica en funció de les possibles representacions del jo poètic, és a 

dir, de la interpretació dels límits ontològics del ser en el llenguatge. Amb tot això, 

podem afirmar que la poesia del segle xx se sustenta en el moviment pendular, que va i 

ve de la presència a l’absència i de l’absència a la presència de l’emoció, sempre 

sostingut per una actitud estètica que inclou el subjecte en el centre de  mira.  

 

Tanmateix ambdós extrems provenen del mateix origen: la impossibilitat de restaurar en 

el llenguatge poètic una relació unilateral respecte a l’altre. Així emergeixen dos 

extrems essencials: la poesia que cerca la imatge de la mateixa dissolució del jo i en la 
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qual el llenguatge apareix com una temptativa de recreació d’aquesta fractura i 

incompleció; o bé, a l’estil ferraterià, la que intenta anul·lar, bloquejar o emmascarar 

l’emoció del “jo” poètic, per esquivar la impossibilitat de representar-lo de forma plena, 

i aposta per la tècnica de l’objectivació (mitjançant recursos de distanciament), la qual 

és un intent de sortir d’un mateix per aconseguir la representació des de fora, des de 

l’altre lloc. Lluny de l’emoció però inevitablement encarat a ella.   

 

Per introduir, però, els plecs de la matèria emoció ―i per plecs entenem els diferents 

substrats que participen en la configuració de la substància lírica en tant que matèria del 

poema—, no podem passar per alt la poètica de la “paraula viva” de Joan Maragall que, 

dins de la història de la poesia catalana, va incorporar en el discurs literari català la 

criticada i, tal volta, reeixida “emoció poètica”. D’entre totes les interpretacions que se 

cenyeixen, inevitablement, a un context d’experiència mística de la realitat, ens 

interessa desgranar l’emoció poètica maragalliana seguint un dels seus trets distintius, ja 

estudiats per Ramon Pla des de l’estètica de la recepció. Es tracta, precisament, de com 

cobreix Maragall l’explicació de la transposició de l’emoció viscuda en l’ordre de les 

sensacions (del pla d’allò irracional) a l’ordre del llenguatge poètic (significant-

significat). Aquesta anàlisi, lluny de caure en particularismes, ens conduirà a 

reflexionar-hi d’una forma global, atès que, gràcies a la “paraula viva”, la matèria 

poètica es presenta com aquella capaç d’activar i produir elements significatius que 

resideixen fora de l’esfera pròpiament lògica de la cadena de significats.  

 

De fet, és innegable que el posicionament místic maragallià guarda postulats de ressò 

romàntic; tanmateix, seguint la distinció de Bousoño entre la poesia romàntica i la 

poesia moderna,  la teoria de la “paraula viva” és exemple del que aquest crític anomena 

el canvi de direcció davant el fer poètic. Dit amb les seves paraules, la poesia romàntica 

se sustentava en la posició del poeta davant del poema, és a dir, en la relació que 

s’establia en l’acte d’escriptura entre creador i text, la qual determinava inevitablement 

l’expressió. Per contra, la poesia moderna col·loca en el seu centre la matèria lingüística 

i les seves capacitats i límits expressius. No obstant això, la virtut de Maragall és que no 

fa ingressar l’emotivitat poètica en una operació intel·lectual, a la manera dels 

noucentistes i reivindicada, en certa manera per Ferrater: “[qui] ho ha dit d’una manera 

esplèndida [és] Riba en un passatge que es refereix a Verdaguer però que es podria 

referir també a Maragall, que diu: ‘Com l’aigua certes terres baixes, la poesia sol·licita, 
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inunda i penetra de per tots costats la nostra vida; s’hi filtra i la corrompria, sense el 

drenatge i els canals del poema’” (Ferrater, 2001: 22)10; però ni molt menys es distancia 

Maragall de les exigències de la forma, de l’expressió poètica. Si filem més prim, tot i 

essent l’anul·lació del pensament un dels criteris per a l’escriptura de  la “paraula viva”, 

això és, lliure d’artificis i de manipulació de l’expressió a través de la consciència, 

també ho és “el desig prematur de parlar” (Maragall, 1996: 50). És a dir, el poeta 

condemna, d’un costat, l’extrem més conscient de la manipulació de l’expressió i, 

d’altre costat, la “necessitat d’una expressió forta”, amb urgència, però no prou perquè 

determini l’expressió mateixa. Amb aquest no prou assenyalem que va més enllà del 

que entendríem com a sentiments. Així és que està constituint una nova relació entre 

emoció i matèria poètica, el principi de la qual recau en l’experiència del llenguatge. 

Aquest és, sens dubte, un dels punts claus que circumscriuen la poètica de Maragall en 

la modernitat: l’autoconeixement acaba essent en últim terme una experiència del 

llenguatge, si entenem l’expressió de l’emoció sota els principis lingüístics i no 

teològics.  

 

Des d’aquest punt de vista, podem obrir dues vies per analitzar la substància lírica: en 

primer lloc, si la paraula viva/poètica és la forma pura de l’emoció, aquesta és una 

interpretació del subjecte i, al seu torn, una manera d’ingressar a la realitat. Per tant, 

l’escriptura poètica es converteix en una relació in progress de coneixement i contacte 

amb l’altre/el món. I en segon lloc, si l’expressió poètica és en ella mateixa emoció 

reveladora de sentit, és indispensable desglossar quins són els atributs substancials del 

llenguatge poètic que permeten la transmutació de l’emoció, en tant que experiència 

indicible, a l’ordre del poema. Entrem, doncs, a la màgia del verb.  

 

Hem rescatat la poètica de Joan Maragall, en la nostra teoria del poema, no tan sols com 

a tret de sortida en l’estudi de l’emoció, des d’un punt de vista diacrònic, sinó perquè, 

talment, ens ofereix un pretext per abordar l’emoció com a matèria i motor de 

l’escriptura sota els principis fenomenològics del subjecte de l’enunciació i, per tant, 

sota el prisma de la constitució del subjecte poètic com un esdevenir en el llenguatge.  

 

                                                 
10 És clar que Ferrater es refereix als plans de la significació poètica maragalliana pel que tenen de 
contingut diví, tal com ratifiquen aquestes paraules del poeta de “La vaca cega”: “la paraula del poeta surt 
amb ritme de so i de llum, amb el ritme únic de la bellesa creadora” (Maragall, 1996: 41). 



50 
 

Cal que prenguem en consideració que, en l’aproximació de la “poesia pura” que 

postula Maragall, és explícit que allà on recau la significació, en últim terme, és a la 

forma, a l’expressió poètica. Per això, entre les moltes tesis que trobem esculpides en 

Elogis de la paraula i la poesia, el principi actiu de la creació de l’emoció estètica és  

“l’afany d’expressió sense altre interès que l’expressió en si”. I per aconseguir-ho 

s’exigeix un posicionament per part del subjecte creador: trobar-se sota els efectes de la 

sinceritat. Ho hem expressat així, expressament, perquè Maragall no llegeix la sinceritat 

com una actitud o voluntat davant de qualsevol enunciació; la designació que més se li 

podria aproximar seria un estat del subjecte en el qual la paraula viva/poètica li és 

revelada en un entramat de falses paraules poètiques pensades. Per tant, ens trobem 

davant d’una  resignificació del concepte poesia, ja que no tot poema és poesia, sinó que 

aquesta resideix en l’espai de l’impensable. I aquest espai és l’entre, el punt de fractura 

de la significació lingüística, allà on té cabuda l’explosió, l’emergència de l’indicible:  

 

“Entre aquestes i altres impureses, sol brollar la poesia, la flor verbal, gairebé 
sempre accidentalment i en la mesura de riquesa poètica de l’home que la cerca a 
través del propòsit, de la pruïja, de l’eloquència altrament interessada: estimulada, 
és cert, de vegades per l’activitat espiritual que aquests estats promouen en el 
poeta, però sempre com una cosa diferent a ells mateixos, impensada entre els 
pensaments, casual entre els propòsits, sobtada aparició d’una forma viva entre els 
fantasmes verbals d’una altra esfera, pura entre impureses”. (Maragall, 1996: 53) 

 

La Poesia en majúscules, doncs, és la “veu impensada”, “la Paraula entre mil paraules”, 

“el ritme entre idees”. Així, presentem el sentit del llenguatge poètic com a recerca de la 

Poesia, la qual queda intrínsecament lligada a l’erupció d’un subjecte poètic que només 

pot ser manifestat en el seu esdevenir-se en el llenguatge poètic, la substància lírica del 

qual és l’única que permet aquest entre.  

 

No podem obviar, però, que per al poeta, l’espai entre on s’esdevé la paraula 

viva/poètica és anàleg a la “manifestació de l’esforç diví de la creació”, però 

transposada a “l’expressió humanada de la forma natural”, és a dir: “Poesia és l’art de la 

paraula, entenent per Art la Bellesa passada a través de l’home, i per Bellesa la 

revelació de l’essència per la forma” (Maragall, 1996: 43). Tanmateix, aquest tipus de 

reflexions condueixen la poètica maragalliana a encapçalar els discursos sobre les 

potencialitats de la substància lírica i, ensems, sobre la “crisi del significat”: “el 

llenguatge deixarà de ser percebut com un sistema de representació, per passar a ser 
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l’única forma de realitat possible, cosa que desbancarà completament la qüestió de 

l’experimentació sobre la mimesi, és a dir les maneres d’adaptar la representació a una 

realitat canviant” (Martínez, 2007: 396). Així és que aquesta nova consciència de 

fragmentarietat, relativitat i inestabilitat de la identitat de l’individu en relació amb si 

mateix, amb el món i la seva impossible representació tindrà una correspondència en 

l’escriptura, en el procés creador de la paraula. Això ens fa recordar les frases de 

Derrida, esmentades anteriorment, quan afirma que el llenguatge ha de produir el món 

que ja no pot expressar (Derrida, 1987: 15). És a dir, abans de l’art modern el pas de 

l’experiència a l’obra era una qüestió de tècnica d’execució, ja que l’obra remetia a una 

interpretació de la realitat ja concebuda. En canvi, l’art modern i, afegim, postmodern, 

s’entén com una nova realitat que ingressa al món ja codificat i, per tant, no és expressió 

sinó pròpiament creació. Amb tot això, doncs, no deixa de ser significatiu que dins de la 

cosmologia teològica maragalliana, ja s’anunciï, a través de l’emoció estètica, la paraula 

impensable, apel·lant així al seu possible esdevenir. Recordem que la poesia és “sempre 

com una cosa diferent a ells mateixos [els poetes]”.   

 

Tanmateix, abans de seguir és necessari retornar un instant a l’exclusiva atenció que rep 

l’expressió poètica per part del poeta de la vaca cega. A simple vista és lògic remarcar 

la seva intuïció precursora pel que refereix a la funció poètica de llenguatge (denotar-

connotar). Però el que no és tan habitual de subratllar és el fet de pensar l’expressió 

poètica alliberada del subjecte creador. És a dir, Maragall ja enunciava la iniciativa i 

autonomia del llenguatge en la creació i recepció poètica (vegeu Bousoño, 1970: 327). 

Així és que va concebre una poètica en què l’anul·lació del subjecte conscient de 

l’emoció pren sentit. Fixem-nos que el centre que permet l’analogia entre l’emoció de 

l’experiència i l’emoció estètica és, precisament, aquesta anul·lació de l’ego, 

determinada per la sortida del jo fora dels seus límits conscients (èxtasi o amor): “sóc la 

natura sentint-se a si mateixa” o “Tinc un benestar molt gran, però pacífic: no penso res, 

és un èxtasi” (Maragall, 1996: 49). Proposicions que tenen una equivalència directa amb 

l’èxtasi amorós reproduït en la figura de l’enamorat a Haidé: “que a l’alçar-me ubriac de 

vora seva / i trobar-me privat de la presència, / ja no trobí en son lloc ma consciència / 

enduta per la forta rierada” (Maragall, 2010: 121). I així fem el salt cap a l’anul·lació de 

l’ego en el procés creador de l’emoció estètica, ja que la consciència no pot forma part 

de la paraula revelada:   
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que així com el ferro és treballat en calent i després ell treballa en fred, el poeta (i 
no solament el poeta tal vegada) ha de treballar-se en fred i actuar en calent: 
llavors en la fosa tot hi entra poèticament sense que ell hagi d’adonar-se’n, 
perquè, si se n’adona massa, corre el perill de refredar i frustrar l’efusió divina del 
ritme en la forma (Maragall, 1996: 57). 

L’objectiu de tot això i per recapitular, és voler demostrar amb un cas concret i 

inaugural en la poesia catalana com l’experiència mística de la realitat té una 

formalització essencial en el llenguatge poètic, la qual acaba essent, en últim terme, la 

recerca de la comunió del subjecte amb el cosmos, per fet que l’anul·lació del jo en 

l’emoció estètica juga a favor de la continuïtat ontològica del ser en un tot. 

Paral·lelament, però, el que ens interessa subratllar de tot plegat és que el llenguatge 

poètic no apareix com l’expressió d’una emoció que el precedeix o que li és exterior, 

sinó que el llenguatge és l’emoció mateixa. D’aquí que Collot afirmi que “dans 

l’émotion, le moi et le monde, l’expérience et l’expression tend[e]nt à se confondre” 

(Collot, 1997: 24).  

El sil·logisme que se’n dedueix determinarà la definició de la substància lírica: si 

anteriorment hem assenyalat que l’emoció implica un moviment de dins cap enfora del 

subjecte, l’experiència del llenguatge poètic es regirà pel mateix moviment i, per tant, 

tindrà la capacitat de conduir el subjecte (creador/lector) fora de si mateix. D’aquesta 

manera, el llenguatge poètic en tant que matèria-emoció involucra l’esdevenir del 

subjecte de l’enunciació en un dir o un dir-se sempre en alteritat. I, al seu torn, aquesta 

alteritat és indissociable de la mateixa matèria poètica; a diferència “de la signification 

conceptuelle, transcendante et arbitraire, le signifié poétique entretient une relation 

immanente et nécessaire au sigifiant” (Collot, 1997: 27). Aquesta relació ve 

determinada pel patró del ritme, el qual es llegirà com l’obertura on l’altre es deixa 

imaginar. Òbviament, aquesta afirmació requereix concreció i fem un salt més entorn la 

definició dels plans de la matèria-emoció.  

El ritme, l’empremta del subjecte 

D’entrada, el ritme està compost de les recurrències que constitueixen un poema: les 

estructures accentuals, els conceptes, certs patrons expressius, models sil·làbics, etc.; i, a 

la vegada, les que aquestes convoquen, les seves altres no dites. Com que el ritme fa 

equivaldre, per la seva posició mètrica, paraules equivalents fonèticament, sempre hi 

haurà altres equivalència possibles que seran convocades, com un ressò de significants, 
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on s’acabarà fonent el patró rítmic. Així les paraules que són equivalents fònicament i 

estructuralment es fonen de manera imperceptible en la ment del lector/oient.  

D’una manera semblant opera la rima quan és encertada. A l’instant de fusió de dos 

conceptes rimats, té lloc una osmosi impossible, i aquest estat de tensió per assimilació 

origina una vibració a causa del contrast i la identificació entre les paraules, que crea 

l’efecte d’encert, una fogonada de lluminositat conceptual que va més enllà de la 

correspondència fònica. Estem suggerint, doncs, que la funció de la rima és fondre els 

conceptes en el moment de ser dits, i s’origina el que en direm un transconcepte ―que 

pivota entre en l’ordre del significant i d’allò no expressable—, la identitat del qual es 

prové de l’origen dels sons emparentats que el poeta convoca rítmicament. És clar que 

aquest transconcepte d’origen rítmic es resisteix al llenguatge i tan sols se sosté en el 

constructe poètic. En efecte, aquest plantejament comportaria un diàleg amb la 

semiologia i els processos de significació; i no és casualitat que en La Révolution du 

langage poétique (1974) de Julia Kristeva, el ritme aparegui juntament amb els sons i 

els gestos com “allò semiòtic” (els elements prelingüístics que sobreviuen en el 

llenguatge), la potencialitat significativa dels quals apareix gràcies a la interacció que 

s’activa amb l’allò simbòlic en el llenguatge poètic. Atès això, el text poètic es 

converteix en un espai que ofereix noves bases per a l’esdevenir del subjecte de 

l’enunciació.  

D’aquesta manera, en Kristeva trobem una possible resposta respecte a la conjunció que 

hem fet emergir entre ritme, sentit i subjecte. La pensadora francesa se centra en el 

procés de significació per veure no només com es produeix el significat sinó també allò 

que es resisteix a la significació, seguint les tesis psicoanalítiques lacanianes, i com 

aquest indicible es fa present a l’ordre del simbòlic.   

Per a Kristeva, en el llenguatge poètic, l’ego transcendental, aquell que es forma en 

l’operació predicativa, és a dir, en la consciencia activa de la predicació en l’enunciació, 

i l’objecte significat, són un límit constitutiu que s’estableix com a horitzó 

fenomenològic d’aquest llenguatge poètic; per tant, si s’estudia tan sols el sentit i la 

significació no es veurà que la funció poètica escapa aquest límit. Atès això, l’escriptura 

poètica és quelcom distint al saber i per això es converteix en un escenari on té lloc la 

destrucció i la renovació dels codis socials (Kristeva, 1981: 258). El que ens interessa, 

però, és quin paper atorga al ritme en el que anomena la “significança semiòtica”:  
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habría que empezar afirmando que en el lenguaje poético, pero también, aunque 
de manera menos marcada, en todo lenguaje, existe un elemento heterogéneo 
respecto del sentido y la significación. Esta heterogeneidad se revela 
genéticamente en las primeras ecolalias del niño a modo de ritmos y entonaciones 
anteriores a los primeros fonemas, morfemas, lexemas y frases; este elemento 
heterogéneo lo encontramos reactivado como ritmos, entonaciones, en el discurso 
psicótico, que sirven de soporte último del sujeto parlante amenazado por la 
destrucción de la función significante […]. (íbid: 259)  

Aquest element “heterogeni” opera en el llenguatge poètic a través de la pròpia 

significació però sobrepassant-la; i, això s’aconsegueix a través dels efectes musicals i, 

també, en el no-sentit, el qual arrossega el llenguatge a enfrontar-se als seus propis 

límits. Les recurrències constitutives del ritme imposen la seva pròpia sintaxi exercint 

una funció organitzadora que pot arribar a transgredir certes regles gramaticals de la 

llengua, o a disposar-les en benefici d’aquesta. Com diu Bousoño, quan es col·loca la 

substància lírica en el pla conceptual això comporta una destrucció de l’emotivitat 

poètica, pel fet que allò poètic és sempre una unitat complexa, en la qual el concepte és 

tan sols una part menor (Bousoño, 1970: 324). Per aquest motiu Kristeva posa l’accent a 

l’altra part, i fa evident que una de les conseqüències pugui ser el fet de descuidar la 

importància del missatge. De totes maneres,  

por suprimida, atacada o corrompida que esté la función simbólica en el lenguaje 
poético debido a la importancia que cobran en él los procesos semióticos, esta 
función perdura y por eso mismo es un lenguaje: 1. [...] un significado 
multiplicado y a veces incluso inaprehensible es, de todas maneras, comunicado; 
2. Perdura también porque los procesos semióticos mismos, lejos de quedar a la 
deriva [...] disponen una nueva formalidad: lo que se llama un nuevo “universo 
del escritor”, formal o ideológico; la producción jamás concluida, indefinida, de 
un nuevo espacio de significancia. (Kristeva, 1981: 261) 

Així, doncs, a través del ritme, que Kristeva associa a l’estadi prelingüístic, ens permet  

contextualitzar els elements que constitueixen la matèria-emoció en aquesta nova 

formalitat de la funció poètica del llenguatge. De manera que dir l’indicible, 

l’impensable, “el ritme entre idees”, significa per a la paraula poètica restaurar-se en 

l’anterioritat de la seva existència, “en un magma lingüístico en el que el significante no 

había inscrito su discontinuidad en el significado” (Gamoneda, 1995: 241). Des 

d’aquest punt de vista, no tan sols el llenguatge poètic sinó el procés d’escriptura 

poètica se’ns descobreix com un écart; o sigui, allà on es coneix el límit del sentit, 

justament, perquè té lloc la seva fractura, causada per l’erupció en el poema de la vida 
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corporal, pulsional i afectiva del subjecte que es troben en tensió respecte els codis 

simbòlics.   

Tanmateix, aquesta erupció íntima del jo, com bé diu Kristeva, té els seus propis patrons 

ja que el ritme requereix les recurrències per emergir. En aquest sentit, la substància 

lírica ofereix un moviment intern al poema que, marcat per la pròpia seqüència temporal 

generada pel ritme, se’ns convida a imitar, dins de cada un de nosaltres (Ferraté, 1982: 

27). Això s’observa molt clarament en les estructures estròfiques marcades stricto sensu 

pel ritme i la rima, com, per exemple, el sonet. Tot sonet desemboca en un determinat 

vers, no forçosament l’últim però d’habitual sí, en el qual el concepte guia és descobert, 

revelat. En certa manera, el ritme apareix com a requisit perquè l’artefacte poètic sigui 

en si mateix una experiència del seu moviment intern, el qual és un conductor 

d’irradiacions en múltiples direccions íntimes capaces de fer emergir l’imprevisible.   

Amb tot això, segons Joan Ferraté, a Dinámica de la poesía (1968), tot bon poema és 

una emoció, toca allò espiritual, l’inefable; per tant, el llenguatge poètic sempre serà 

entès com una formalització d’una experiència íntima, en la qual el moviment intern del 

poema vindrà determinat per les interrelacions de tots els elements, que a la vegada, 

crearan un camp de correlacions presents-absents. És clar que aquest plantejament 

participa d’un enfocament lingüísticoestructural, perquè emmarca la funció poètica en 

un sistema de relacions i interrelacions internes al text. No obstant això, el nostre interès 

és desplaçat cap al mateix procés de significació, però, a través del ritme, amb el qual 

s’aconsegueix que el poema sigui un sistema orgànic, tal com insinua Joan Ferraté, però 

sense atrevir-se a formular-ho d’una forma més expansiva: “El movimiento íntimo que 

el poema simboliza es una representación del mundo interior, la idea del alma propia del 

poema y que sólo en el poema alcanza cumplimiento” (íbid.). És així com arribem a 

assimilar el moviment intern del poema amb el moviment intern de l’emoció, i per 

extensió, entendrem el constructe poètic com un cos viu, dinàmic en el seu origen i 

recepció, i creador d’un espai reformulable, expansiu i mòbil.  

L’exemple que ens ajudarà a sintetitzar tot allò exposat són les sextines de Terra de mai 

(1982) de Maria-Mercè Marçal. Aquesta composició mètrica, que té els seus orígens en 

la poesia provençal d’Arnau Daniel i en tota la tradició dantesca i petrarquista, ja havia 

estat investigada i experimentada per part del poeta Joan Borssa, com es pot veure en el 

seu llibre  Viatge per la sextina: 1976-1986. Brossa definia aquesta estructura mètrica 
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com “una de les més nobles i rígides de l’antiga cançó amorosa, [la qual] ofereix unes 

possibilitats infinites de joc” (Brossa, 1987: 7). Així mateix, l“Advertiment” que 

encapçala el poemari, Marçal es presenta com la “deutora de l’esperit de Brossa”, i 

afirma que utilitza la sextina,  sobretot, per l’“estructura recurrent, cíclica, que fa 

progressar el poema amb un constant retorn i replantejament dels seus termes inicials” 

(Marçal, 2000: 295). Malgrat això, la “camisa de força de la forma” permet a la poeta 

“un constant retorn i replantejament dels seus termes inicials” (Llorca, 2002a: 63), és a 

dir, una perpètua resignificació dels mateixos mots-rima, la qual cosa ens porta a 

actualitzar el seu significat, a partir d’una redefinició que té lloc en el nou context on 

s’instal·la la paraula. Tots aquests atributs podrien presentar poques similituds respecte 

a la recerca d’una forma adequada a la intensitat amorosa que es pretén representar. 

Així és que ens hem de preguntar per què Marçal escull la poca flexibilitat de la sextina 

per donar cos a allò indicible (la continuïtat del ser en el desig), i la resposta es troba en 

la plena assimilació del moviment intern del poema amb el moviment de l’emoció. 

Gràcies al ritme in crescendo mitjançant les ressonàncies de significats generades per la 

repetició, per al·literacions o per anàfores constants s’aconsegueix una intensitat musical 

en acord amb la intensitat temàtica. Aquesta correspondència entre forma i 

desbordament la trobem calculadament expressada a la sextina que obre el recull 

“Sextina-mirall”, en la qual la poeta aprofita la simetria del constructe mètric per 

equivaldre el “jo” i el “tu” en l’escenari sexual en tant que amant-dona-amada 

simultàniament.   

 
 
Cap foc no s’arbra com tu dins la terra, 
dins de l’espai atònit del meu sexe 
on es dreça el deler contra la runa.  
Lluny dels topants que defineix l’espasa 
l’ombra i l’atzar s’abracen i creix l’hora  
arrapada a l’arrel d’aquest gran arbre. 
 
 Arrapada a l’arrel d’aquest gran arbre, 
cap foc no s’arbra com jo dins la terra. 
L’ombra i l’atzar s’abracen i creix l’hora 
dins de l’espai atònit del teu sexe,  
lluny dels topants que defineix l’espasa, 
on es dreça el deler contra la runa. 
 […]  
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Marçal reprodueix estèticament el procés de reflexió entre cada parell d’estrofes. Tal 

efecte és creat, no només repetint els mots-rima, com requereix la composició, sinó que, 

a partir de la repetició dels mateixos versos en l’estrofa contigua i en un ordre diferent, 

aconsegueix redoblar-los en sentit, creant el seu altre11. A més, en substitueix el “tu” per 

“jo”, és a dir, crea l’efecte mirall en el seu sentit referencial, però, també, en trenca la 

jerarquia inherent, ja que no hi ha cabuda pel subjecte que reflecteix ni el reflex. No hi 

ha real ni còpia. Tot és real i còpia a la vegada (Irigaray, 1982: 206). Amb això,  

s’elimina la dicotomia actiu/passiu, i el “jo” i el “tu” es col·loquen en la mateixa 

posició. El material poètic de la sextina és el subjecte que reflexa i el seu reflex.  

 

En efecte, ens trobem amb un poema que és tant formalment com temàticament l’escena 

del moviment d’anar cap a l’altre; per això, el jo i el seva altra es troben en un primer 

pla de la mateixa manera: “Cap foc no s’arbra com tu dins la terra” vs “Cap foc no 

s’arbra com jo dins la terra” (296, vv. 1,8). Així s’obre un espai sense límits, sense 

temps, sense asimetries, i on les diferències es deixen a mans de la sintaxi del llenguatge 

(mateixes paraules, diferent lloc oracional).  

 

A diferència, doncs, del poema de Ferrater “A l’inrevés”, l’escletxa que obre el subjecte 

de l’enunciat no tan sols és omplerta per la relació recíproca entre el jo-tu, sinó que a 

més Marçal hi assenta la construcció d’una subjectivitat textual basada en la fusió 

amorosa in situ. De tal manera que els pronoms personals evidencien ja no una 

consciència enunciadora per se que activa al seu altre, sinó un jo que es canta des de i a 

través del cos sexuat en femení. Per aquets motiu, la poètica marçaliana inaugura de 

forma conscient i reivindicativa la correspondència entre cos i subjecte líric. Per 

introduir aquesta perspectiva, ens basarem en un sonet de la poeta, en el qual la 

substància lírica es converteix en un correlat del seu propi cos.  

 

En l’obra poètica de Marçal opera un distanciament deliberat i impactant de l’arsenal de 

referents tradicionals que expressen l’eros. La dona passa a ser objecte/subjecte que 

envaeix el text mitjançant la presència nítida d’una exploració i reconstrucció del cos 

femení a través del llenguatge poètic. Així és que un dels punts més significatius en la 

seva obra és l’ús dels fluids corporals pròpiament femenins que impregnen els versos i 

                                                 
11 Com a precedent d’aquesta estructura tenim la “Cançó sextina” dins del poemari Sextines 76 de Joan 
Brossa (1977). 
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transmeten, entre altres, una textura líquida i tàctil dels seus poemes. Com hem vist, 

doncs, la poeta participa en el destronament de la concepció del poema com a cos 

immòbil, entès com un monument de pedra o de bronze, dur i etern, per passar a l’efecte 

especular que l’aigua retorna i convertir aquesta aquositat en la matèria-emoció on el 

“jo-femení” esdevé. Marçal crea tota una simbologia entorn als fluids que allibera el cos 

de dona: l’aigua, la suor, la sang menstrual, la sang del trau o, fins i tot, el vòmit, els 

quals es converteixen en la mateixa materialitat poètica. Fixem-nos:  

 
Un tren travessa, com un roc brunzent 
l’ull de la nit. El cor no sap la fona. 
El balast bressa l’arma i la ferida 
i alça cançons de tenebra eixorbada. 
 
Dins l’esvoranc tu i jo, com una embosta 
de sang extasiada que borbolla 
d’una mateixa mort i se n’abeura 
tesant una abraçada de sal viva. 
 
Dins el mirall, tu i jo, l’assassí. 
S’esborren les fronteres, sota l’ombra.  
Sols el xiulet que m’estrafà la queixa 
 
és un rastre precís. Cerco la lluna 
dins dels meus ulls i hi trobo un trau atònit 
que perboca la sang d’aquest poema.  
(Marçal, 2000: 363) 
 
 

Si ens situem en la polaritat aigua vs sang, s’activen un seguit de binomis, molts dels 

quals formen part del simbolisme judeocristià com, per exemple, puresa/pecat. No 

obstant això, Maria-Mercè Marçal invoca dues entitats que no deixen de ser símbols 

universals complexos, ja que ambdós presenten un substrat semàntic que abraça vida i 

mort. Una de les al·lusions polaritzades d’aquesta parella conceptual és precisament la 

idea que l’aigua simbolitza el fluid exterior, la naturalesa total on els individus dilueixen 

les seves fronteres, on no hi ha ordre marcat ni camí traçat: a l’aigua és tot provisional, 

borrós, impredictible, canviant. I, al seu torn, és un espai privilegiat d’immensitat 

inabastable i misteriosa. En canvi, la sang és el fluid interior, la mobilitat del qual 

simbolitza la persistència de la vida i, per contra, la seva quietud és la mort. És l’espai 

íntim que reverbera la fluïdesa de l’aigua exterior i és el més vital i sagrat dels líquids, 

l’efusió del qual, a més de ser fruit de la ferida i de la mort, és senyal ambigu de 

fertilitat.  
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No és estrany, aleshores, que Marçal absorbeixi en el seu llenguatge poètic amorós 

aquests dos elements simbòlics, dels quals la literatura catalana n’havia estat exclosa i 

orfe, en tant que representatius del plaer homoeròtic femení. D’aquesta manera, la poeta 

s’arrenca del tronc de la tradició marcadament masculina i, precisament, allà on alguns 

veurien un senyal de fractura i en voldrien encaixar el símbol heretat, Marçal n’inunda 

el trau, en bloqueja la lectura, i a través de nous contextos i resemantitzacions, els 

versos queden mullats i sagnants, en femení.   

 

Al sonet, la sang es transforma en la textura de la paraula. El jo poètic situa l’escriptura 

en el més interior de la ferida, s’instal·la en el tall; per això, els versos són per ells 

mateixos representació de la sang. Una il·lusió estètica que, per extensió, ens permetria 

imaginar-los secs, com un residu fosc i negrenc que malda per restar enganxat a la 

pàgina. Aquesta potència visual no és arbitrària, ja que escenifica el moment climàtic 

del dolor, el “trau atònit” derivat de la ferida amorosa: “ i hi trobo un trau atònit / que 

perboca la sang d’aquest poema”. La ferida demana una forma, una expressió artística, 

concreta i sexuada, perquè inclou “l’exclusiu femení”. Per aquest motiu, en la conversió 

del poema en un cos que allibera la sang més interior, més femenina, més abjecta12, 

Marçal hi troba el correlat específic per expressar el dolor de la pèrdua de la continuïtat 

en el pla del desig.  

 

Si a la sextina, hem vist una fusió entre el jo i el tu, és a dir, l’assoliment d’una 

compleció identitària, el sonet és representatiu de la mutilació del nou cos que s’havia 

conformat a Terra de Mai.  D’aquí l’ús del singular “assassí” (“Dins el mirall, tu i jo, 

l’assassí. / S’esborren les fronteres, sota l’ombra”). Amb tot això, es pot considerar que 

el subjecte de l’enunciació expressa la fractura del plaer instal·lant-se en el terreny 

d’allò considerat abjecte, justament, perquè la sang equival a la ferida, però, també, a la 

sang menstrual, la sang femenina. Tant és així que la paraula poètica es converteix en la 

                                                 
12 L’ús de la categoria estètica d’abjecte ens arriba de la mirada semiòtica interessada pels usos artístics 
dels fluids corporals, un marc teòric formulat per Kristeva (Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, 
1980), dins del qual es presenta allò abjecte com una amenaça per a la identitat (des del pla sexual, 
psicològic i social). Aquest punt de vista, activa la presentació del processos d’abjecció com aquells que 
operen a la psique per excloure allò que amenaça la constitució de la pròpia subjectivitat, l’establiment de 
les pròpies fronteres corporals, és a dir, individuals. D’aquesta manera, Sang presa s’evoca de ple a 
interferir en els límits corporals socials i tocaria l’espai d’allò prohibit.  
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taca inesborrable i impura, és a dir, la sang buidada pel seu cos, sang conformada per 

totes les sangs, la menstrual, la del trau i la sang que neix de l’esquarterament  del cos 

sencer.  

 

Veu i subjectivitat    
 

Prenent l’escriptura poètica com un écart a través del qual el subjecte es concreta en el 

seu esdevenir-se en la matèria-emoció, podem afegir una nova lectura en el procés de 

significació del subjecte poètic: la construcció no tan sols d’un subjecte sinó d’una 

subjectivitat poètica. Si recordem els passatges citats anteriorment de Kristeva, veurem 

que ni tan sols hem fet referència a un dels punts més importants de La Révolution du 

langage poétique. En el llenguatge poètic, basat en la ruptura del magma del codi 

simbòlic per l’erupció del que hem vist com els moviments interns de l’emoció del 

subjecte, es crea un nou espai de significança que implica dos moviments inseparables: 

la relació amb un mateix com a subjecte i la relació amb un mateix en el procés 

d’esdevenir llenguatge. Per això l’escriptura poètica és l’escenari d’un procés de 

subjectivització lliure si tenim en consideració la possibilitat d’emergència dels 

elements semiòtics que no han estat reduïts a una significació única i preestablerta. En 

certa manera és com si el subjecte tingués la clau per enunciar-se des d’una nova 

formalitat interna, íntima i secreta.  

 

Aquest plantejament es troba en concomitància amb la idea del fer poètic com acció 

creadora. Per tant, es posa l’accent no ja en el resultat sinó en el sentit d’acció, de 

creació en procés, tal com guarda el sentit etimològic de poesia, poie-sis “como 

actividad hacedora, creadora y creativa, una acción que genera un resultado más allá de 

la acción misma (praxis)” (Meri, 2010: 268). En canvi, poie-ma, en sentit estricte, remet 

a allò creat, a l’objecte, al producte mateix que ingressa a la realitat. Ara bé, tenint en 

compte que en l’evolució de la llengua, el terme no marcat de l’oposició lèxica (sufix –

sis) pot envair l’espai del terme marcat (sufix –ma), poie-sis va estendre el seu 

significat, també, a la realitat resultant. D’aquí que en determinats contextos la paraula 

poesia refereixi tant a la capacitat abstracta com al producte concret. És, doncs, 

indispensable recuperar el seu sentit original, pel fet que posa en actiu tots aquells 

elements que participen en l’acció poètica i que, talment, la signifiquen: matèria-

emoció, cos i veu.   
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Tal com destaca Collot, una de les reflexions modernes més intenses sobre el llenguatge 

és aquella que no tan sols l’entén com un reflex del pensament sinó que estableix una 

relació directa amb el cos. A la Fenomenologia de la percepció, Merleau-Ponty 

assenyala que la paraula és d’entrada un gest fonètic i articulatori, que passa a ser 

contenidor de la veu. Atès això, el llenguatge depèn en origen de l’expressivitat de tot el 

cos i aquest, al seu torn, activa la relació del subjecte amb el món. Valgui, doncs, 

remarcar que el cos ens permet ser i estar en un temps i un espai, però la veu és  

l’emanació del cos. De tal manera que la veu esdevé la seva proclamació i manifestació, 

fent evidents els marges del cos, a causa de franquejar els seus límits físics i tangibles. 

En efecte, la veu ens permet arribar a l’espai altre, a l’altre en la comunicació poètica.  

 

El fet de disposar veu, llenguatge i cos en el seu esdevenir ens situa, també, en el camp 

de la filosofia del llenguatge, des del qual, seguint les paraules de Zumthor, “cada sílaba 

es un soplo”, el vent que produïm a l’exhalar, que ve directament dels pulmons i que no 

podem dissociar del ritme del batec de la sang. “La voz es palabra sin palabras, 

purificada, fino hilo vocal que nos une frágilmente con lo ÚNICO» (Zumthor, 1983, p. 

14). En aquest sentit, veu i cos són entitats complementàries en la percepció de la 

consciència de ser, ja sigui amb un mateix i el seu ser en soledat o en la relació amb 

l’altre. Ara bé, aquesta afirmació evoca directament la relació que s’estableix entre veu i 

veu poètica, és a dir, subjecte de l’enunciació. Amb això, no pretenem resoldre els 

orígens de la veu poètica, és a dir, precisar quan el concepte de veu s’empra per primera 

vegada per designar la consciència personal i ser, així, un sinònim més del jo poètic, 

com ho pot ser el jo líric. Però el que sí és clar, és que veu i jo són equivalents en 

l’epistemologia poètica, per la qual cosa, quan ens disposem a analitzar la construcció 

d’una subjectivitat poètica, s’erigeix com a indispensable la valoració de les marques o 

modulacions corporals (els ecos del cos), perquè seran determinants en el procés de 

significació del text.    

 

Prenent de nou l’etimologia —que com en moltes altres ocasions ens ofereix certes 

claus interpretatives que es troben en el substrat semàntic de les paraules i que 

condicionen no tan sols el seu significat, sinó, fins i tot, el comportament, l’acció cap a 

elles―, en grec existeixen principalment dues paraules per significar veu, que es 

distingeixen perquè una designa la facultat i l’altra la materialitat: audé i phoné. 

Capacitat d’emetre so davant de la veu en tant que so, en el sentit d’estar sonant. En 



62 
 

efecte, no és el mateix tenir veu (audé) que produir un so, emetre veu (phoné). Aquesta 

complementarietat lèxica, habitual en l’entramat de la semàntica del grec antic, es 

reforça per un fet que resulta d’extraordinària importància per a tota la concepció de la 

cultura hel·lènica: la paraula llatina vox no és altra cosa que l’evolució de l’arrel 

indoeuropea weqw-, que en grec desemboca en epos, un terme que acabarà significant 

vers, poesia, èpica, al final del seu recorregut semàntic. És a dir que el vers i, per 

extensió, la poesia és essencialment veu.  

 

En un primer pla, el fet de recórrer a la veu com a sinònim de jo poètic és rellevant 

perquè permet a la crítica moure’s en el camp semàntic que la paraula obre i 

condicionar tota una analogia entre allò expressat en el poema i, per exemple, el to del 

jo poètic, la modalització dels versos (el xiuxiueig o el crit), la dissonància o 

l’harmonia, etc. Tant és així, que per extensió la praxi poètica oral s’obrirà pas, des 

d’aquest plantejament, com l’escena ideal on tots els atributs de la veu poètica entren en 

joc simultàniament. Dit amb altres paraules, per analogia, el fer poètic oral es converteix 

en un procés d’escriptura, l’écriture à haute voix, en paraules de Roland Barthes. La veu 

emana del cos, desborda els seus límits però per això té l’efecte contrari, és un retorn a 

ell. La veu fa evidents els seus marges i el converteix en productor i intèrpret del text 

poètic executat.  

 

En un segon pla, seguint les paraules de Zumthor, la veu resta emmotllada als 

moviments interns del cos, al ritme de la sang;  idea que reforça la significança d’allò 

semiòtic de Kristeva i que es podria reformular amb el concepte d’estil proposat per 

Roland Barthes.  

 

Així, doncs, si fem el salt al concepte d’escriptura barthesiana, Le Degré zéro de 

l’écriture (1972) ens ofereix una aproximació a la noció d’estil no com a producte d’una 

intenció de l’escriptor, com marca la tradició, sinó com a quelcom que s’origina a la 

part privada del ritual (escena d’escriptura), on inconscient i cos s’imbriquen per donar 

pas a l’estil. I encara que sembli contradictori, l’estil resulta així una de les realitats 

formals que conformen l’escriptura, i l’origen de la qual resta vinculat, precisament, 

amb el cos. Per tal d’evitar equívocs, caldrà precisar que la noció d’estil s’allunya de la 

definició comuna que fa al·lusió al conjunt de directrius formals que segueix un 

col·lectiu, una escola literària (o moviment) o, també, les normes/vies que segueix un 
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autor al marge de les tendències latents en la seva època. No és producte de cap 

intenció, ja que és originat per un estat de rauxa que només pot tenir lloc a la part 

privada del ritual. Barthes el descriu com una necessitat, “com si en aquesta espècie de 

rauxa floral, l’estil no fos sinó el terme d’una metamorfosi cega i obstinada, part d’un 

infrallenguatge que s’elabora al límit de la carn i del món” (Barthes, 1973: 15). De fet, 

Maurice Blanchot, reprenent la distinció barthesiana sobre literatura, estil i escriptura13, 

ho il·lumina una mica més: “Quant au style, il serait la part obscure, liée aux mystères 

du sang, de l’instinct, profondeur violente, densité d’images, langage de solitude où 

parlent aveuglément les préférences de notre corps, de notre désir, de notre temps secret 

et fermé à nous-mêmes” (Blanchot, 1986: 280). Talment, no creiem que sigui inadequat 

associar aquest infrallenguatge, que modela, en últim terme, el que anomenem matèria-

emoció, amb el llenguatge poètic que postula Kristeva, pel fet que en ambdós casos en 

l’escriptura poètica té lloc una simbiosi d’allò més íntim del subjecte i l’experiència 

pròpia del llenguatge poètic. Així desemboquem de nou en l’equivalència del moviment 

intern de l’emoció i el formalisme intern del poema, tot i que ara li podem atorgar la 

condició d’estil passat pel filtre de la subjectivització de la matèria poètica.  

 

 

                                                 
13 En canvi, el pla de l’escriptura es mou en la relació existent entre creació i societat, on operen les 
ideologies i la solidaritat històrica; “és la forma copsada en la seva intenció humana i lligada, així, a les 
grans crisis de la Història” (Barthes, 1973: 14).  
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2. El desig. Estructura d’horitzons  
 

            “Sens lo desig de cosa deshonesta” 
Ausiàs March  

  
 

 
En el capítol anterior hem posat l’accent sobre com la poesia moderna i postmoderna 

representen la dissolució del jo líric tradicional en el magma d’un llenguatge poètic 

encarat a recrear aquesta fractura i incompleció. A través de la matèria-emoció hem 

definit el “jo” com una construcció textual —l’enunciació del qual ja es nodreix de les 

lleis de l’alteritat― en moviment i en reconstrucció permanent. Així mateix, hem 

desmarcat l’emoció d’una interioritat radicalment subjectada a l’ego, per convertir-la en 

el mateix moviment que impulsa el subjecte a sortir dels seus propis límits, motiu pel 

qual modifica o altera la relació que s’estableix amb l’Altre. 

 

Aquest desplaçament del jo provocat per l’emoció (e-movere), segons Collot, pot 

provenir de l’interior del subjecte, com pot ser un somni o l’emergència d’un record 

involuntari; o, per contra, el seu origen deriva d’una causa externa. Per il·lustrar-ho, el 

crític francès escull curiosament l’enamorament sobtat, per simular el possible caràcter 

contingent de l’emoció i el sotrac que comporta la descol·locació d’un centre des d’on el 

subjecte es pensa i pensa l’altre (Collot, 1997: 12-13). És clar que aquest exemple per a 

Collot és un argument més per formular les dinàmiques de l’emoció en relació a 

l’experiència estètica; tanmateix, està presentant una situació que va més enllà del com-

moure’s: el desig.  

 

Ja hem vist que les vicissituds de l’expressió del jo líric se sustenten en la impossible 

restitució en el llenguatge poètic d’una relació unilateral respecte a l’altre i que això es 

troba en concomitància amb l’ordre del ser. Així mateix, quan al·ludim al desig 

s’incorpora un nou element, tan sols insinuat fins al moment i del qual ja no ens en 

podrem desprendre, això és l’alteritat com a identitat: “Elle [l’altérité] est identité dans 

la relation. C’est-à-dire, d’une part, identité rendue possible par celui avec lequel on est 

en relation” (Juranville, 2000: 37). I aquesta relació ens l’ofereix la “llei del desig”, la 

qual inscriu la identitat del subjecte en l’acció de desitjar (alteritat) i l’experimentació 

de la manca de l’objecte/subjecte de desig (subjecte incomplet). Per això mateix, el 
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desig es converteix en un dels grans constructes culturals des d’on es problematitza i 

qüestiona la identitat del subjecte postmodern.  

 

D’aquesta manera, aterrem a les portes del desig, espai discursiu que prendrem com a 

fonament de la poesia i poètiques catalanes postmodernes. Talment, donem la mà a un 

dels grans impensats en el diàleg entre crítica literària i poesia catalana, ja que com a 

dispositiu conceptual, el desig viu en la tensió de ser emmascarat per aquells semblants  

amb els quals comparteix el sac semàntic de l’eros en tant que lloc comú del gènere 

líric: amor, plaer, desig, passió; o, enamorar-se, estimar, desitjar, etc. D’entrada, l’únic 

efecte que hauria de provocar aquesta suma de termes és incomoditat, pel fet que entre 

ells només comparteixen la interfície de ser simplement copartíceps del mateix espai 

imaginat, l’amor, com a motiu literari. Així és que abans d’aventurar-nos a distingir el 

desig dels seus homònims, cal treure’l del sac de l’eros, però no per a posicionar-lo com 

a sinònim, sinó per atorgar-li una cobertura molt més àmplia que anirà més enllà del que 

refereix el propi significant i absorbirà l’amor dins de les seves lleis. O sigui, el desig 

s’identificarà amb una construcció cultural inscrita en un camp semàntic que desbordarà 

el mateix “desig” (Segarra, 2008: 5).  

 

El Tot que es fon, és només el meu Buit? 
I, inabastable en l’alta solitud, 
la teva mar, sols el meu suïcidi? 

(Marçal, 2000: 373) 

 

Recordem la premissa proclamada per Roland Barthes a l’inici de Fragments d’un 

discours amoureux: “le discours amoureux est aujourd’hui d’une extrême solitude” 

(Barthes, 1995, 28). Idea que atorga al nostre horitzó de lectura una necessitat de 

restitució, i, encara més en el marc de la poesia catalana, amb el qual embastarem un 

diàleg actiu i interdisciplinari respecte a les propostes teòriques sobre la im/possibilitat 

de la representació del desig. Aquesta formulació apel·la clarament al conflicte que gira 

entorn a la materialització literària del concepte, pel fet que si hem partit de la premissa 

que el desig és el sentir la manca, la falta, és a dir, experimentar un buit —tal com 

expressen els versos citats de Marçal― és indispensable plantejar-se fins a quin punt el 

llenguatge és potencialment vàlid en la seva representació. Així mateix, per començar a 

traçar aquest eix de discussió, no es pot passar per alt el requeriment teòric que 
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evidencia Nora Catelli a l’article “¿Es representable el deseo?”: cuando nos 

interrogamos acerca de la posibilidad de la representación [del deseo] necesariamente 

debemos utilizar una perspectiva psicoanalítica” (Catelli, 2007: 63-70). Amb això, 

Catelli il·lumina el trasllat de la problemàtica del pla psíquic al pla lingüístic. La 

conjunció freudiana entre desig i subjecte  —marc en el qual el desig en tant que pulsió 

només és identificable a través d’allò que la representa, que conforma l’escenari psíquic, 

ja que no pot emergir a la consciència― es complementa, aquí, amb les tesis lacanianes 

que obren la conjunció citada a la dimensió del significant. Així mateix, és la noció de 

fantasma de la teoria lacaniana (representació de la pulsió i significant del desig), el que 

li permet a Catelli instituir el vincle entre desig i representació com un problema formal 

i, conseqüentment, susceptible d’interpretació (íbid.: 64).  

 

Tan és així, que el fet de plantejar-nos sobre la seva possible representació ens obliga a 

indagar sobre la seva naturalesa, el tret principal de la qual és experimentar l’absència 

de l’objecte del desig. L’absència, doncs, és el seu contingut intrínsec, la implicació 

abrupta de la seva matèria conceptual. Conseqüentment, aquesta condició ens remet a 

una altra pregunta: “Quelles sont les formes, quel est le statut de son absence?” (Le 

Lannou, 2009: 96). Ens proposem, així, delimitar la manera com l’absència —a la que 

el desig sempre s’hi remet― s’escenifica en el llenguatge poètic. Aquest serà l’espai 

privilegiat en què, per una banda, distingirem i analitzarem les coordenades de les 

poètiques del desig; i, per altra banda, desplegarem els atributs de la matèria-emoció en 

la qual s’incardinen i entrecreuen el desig, la crisi del subjecte i del significant, i, per 

aquest mateix motiu, concebrem la poesia com l’escenari on es conformen les noves 

subjectivitats poètiques que emergeixen des de la reformulació de l’operació 

d’escriptura. Novetat que evidenciarà la urgència d’incorporar en la definició del gènere 

la mobilitat dels seus límits. 

 

Així, doncs, l’objectiu d’aquest capítol és bastir els diferents horitzons de lectura que 

prendrem com a teló de fons: analitzarem com les regles d’alteritat que disposen la 

funció i constructe poètics segons el grau —volgudament mesurat― de re-velació del jo 

poètic es fonamenten en el desig. I,  en segon lloc, es valorarà quin impacte té el desig 

sobre el llenguatge, el subjecte i la seva enunciació i constitució en un sentit ontològic i 

epistemològic, les quals seran reordenades i resignificades gràcies a les teories 
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postestructuralistes i, sobretot, pel que en direm feminismes literaris14 o crítica literària 

feminista.  

 

2.1 Desig i alteritat  

 

Presentem, així, el primer marc per pensar el desig, que és justament l’estructura des 

d’on s’articula: l’alteritat15. És interessant per començar adreçar-nos a les definicions 

dels diccionaris normatius que, en més o menys mesura, en el ventall de significats que 

presenten, cartografien el concepte i n’evidencien els seus atributs principals. Cal 

distingir, d’entrada, la forma nominal de la verbal, ja que la primera objectualitza i la 

segona remet a l’acció i, per tant, col·loca el subjecte en actiu, un estat que cal remarcar 

perquè desitjar comportarà una obertura dinàmica cap a l’altre. Talment, en la seva 

forma verbal significa que un subjecte és atret per un altre subjecte o un objecte “fins al 

punt de voler-lo posseir o atènyer” (DIEC). Més concretament, és la força interna o 

pulsió que activa el moviment de depassar els límits del jo per atènyer o unir-se amb 

l’altre. Conseqüentment, el desig esdevé el motor que activa la relació d’alteritat, és la 

obertura cap a l’altre.  

 

No obstant això, és en ell mateix principi i final. En aquest sentit, se li deu a Lacan una 

de les característiques més singulars del desig, la de perpetuar-se per si mateix, com si 

fos un moviment performativament entern cap al subjecte/objecte de desig. En efecte, 

suposar el trencament d’aquesta llei comportaria dues conseqüències fatals: la 

desactivació del desig i l’assimilació de l’altre en les estructures internes del jo 

formulable. Pel que fa a la primera, cal matisar que el desig es planteja com una força 

que supera el subjecte i l’objecte que l’habiten. Seria, també, el que G. Bataille anomena 
                                                 
14 Amb aquest terme volem recuperar la voluntat de les editores del llibre que porta el mateix nom, 
Feminismos literarios (ed. Meri Torras i Neus Carbonell), segons la qual opten per una formulació en 
plural per expressar i representar una pluralitat d’aproximacions teòriques i línies ideològiques que, 
malgrat convisquin en contradicció en alguns casos, no necessàriament són antitètiques sinó, fins i tot, 
complementàries, a l’hora d’afrontar  noves lectures i nous posicionaments d’escriptura/lectura.  
15 Tal com s’ha exposat en el capítol anterior, els límits de l’expressió del jo es troben en concomitància 
amb el principi constitutiu del subjecte contemporani: el jo s’instal·la en l’obertura cap a l’altre des del 
llenguatge. Paral·lelament, la configuració conceptual del desig a través de la qual s’explica la constitució 
del subjecte (la realitat psíquica) des de la teoria lacaniana va suposar un abans i un després per a la 
conjunció desig i alteritat. Així ho evidencia Nora Catelli quan afirma que la incorporació, per part de 
Lacan, de l’alteritat en les estructures del desig (“Cada conciencia desea ser deseada a través del objeto 
que ella desea. En ese sentido, el deseo siempre se constituye como deseo del deseo del otro (Dor, 1994: 
152)) —i, per tant, del subjecte― va generar tal expansió del terme, que el desig va desplaçar el seu 
estatus de concepte per ascendir a categoria (Catelli, 2004: 65). De tal manera que molts dels discursos 
contemporani han obert noves línies per pensar l’Altre des del desig.  
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la veu del desig front la veu dels éssers desitjables (veg. Bataille, “El aleluya” y otros 

textos: 107). El desig es desplaça de l’objecte i es converteix en el seu propi desig, el 

desig de desitjar: “Le désir est essentiellement défense, conjuration de lui-même, 

précaution pour ne pas se réaliser [...] désir de se retrouver lui-même” (Sauverzac, 2000: 

140). Aquesta veu es funda, així, en la seva impossible satisfacció. Es governa a si 

mateixa per a si mateixa. Aleshores, l’objecte del desig —entès com l’element que 

l’activa― és arrossegat al pla de la impossibilitat perquè, seguint Lacan, el possible 

assoliment de l’objecte concret només omple el forat, que l’objecte a ha cavat en el 

subjecte, com si fos un miratge, una al·lucinació; a causa que  “el objeto a, en tanto que 

eternamente faltante, inscribe la presencia de un hueco que cualquier objeto podrá 

ocupar” (Dor, 1985: 163). Atès això, el subjecte per definició està instal·lat eternament 

en l’obertura cap a l’altre desitjat (inassolible).  

 

Un exemple paradigmàtic d’aquesta representació seria, com assenyala Marta Segarra, 

la literatura trobadoresca, pel fet que fixa un ritual per aplaçar l’acompliment del seu 

desig cap a la dama, construint, així el triangle amorós de la fin’amor (trobador/drutz 

/midons). De tal manera que el leitmotiv que travessa la creació trobadoresca se sustenta 

en la representació del desitjar. Des d’aquest punt de vista, la poètica d’Enric Casasses 

—que amb paraules de Jesús Aumatell ha begut de la literatura trobadoresca, en part, 

per comprendre les “estructures poemàtiques”(Aumatell, 1998: 126)― actualitza 

aquesta concepció del desig i l’absorbeix en els seus versos com a governador del 

subjecte creador. Dit amb altres paraules, el principi dinàmic de l’operació d’escriptura 

és el desig de desitjar. Aquest és un principi que travessa tota la seva poètica; tanmateix, 

ara per ara només hi farem una breu intromissió.  

 

Quan obrim El poble del costat16, just allà on ens esperaríem trobar l’epígraf, Casasses 

hi situa un poema propi, “L’amor em llepa i m’ho dón’tot”. La presència aïllada del 

poema, ja que no forma part de cap de les tres parts, el converteix en un paratext i, per 

això, és significatiu preguntar-nos quin diàleg s’estableix entre ell i la resta de textos. 

D’entrada, és el primer que llegim, cosa que fa pensar amb una funció projectiva o 

representativa del contingut de l’obra. No obstant això, actua com una carta de 

presentació de la veu narrativa que teixirà els textos i, per consegüent, ens trobem 

                                                 
16 L’única obra narrativa que composa el corpus d’Enric Casasses.  
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davant d’un doble artifici textual. Dit amb la terminologia de Pere Ballart, el “jo” 

empíric, l’escriptor real, es representa com a poeta i des d’aquesta presa de posició en 

termes d’identitat és des d’on s’escriu, es pensa i pensa el món i la matèria que el 

conforma. La consciència construïda des de la substància lírica juga a ser una primera 

persona narrativa.  

 

Ateses les circumstàncies paratextuals que hem assenyalat, “L’amor em llepa i m’ho 

dón’tot” passa a ser significatiu per a la interpretació de la poètica casassiana, si ens 

atenem al fet que el poeta l’ha situat aquí intencionadament per instituir la subjectivitat 

del jo poètic. I, precisament, l’amor —que equivaldríem en aquest context a desig― 

apareix com a centre d’atracció i d’ordenació de tot allò que composa el món poètic de 

l’autor. Dit en altres paraules, l’amor esdevé principi estètic inevitable, perquè és 

presentat com l’element que el lliga intrínsecament a la vida.   

 
L’amor em llepa i m’ho dón’tot, 
em fa cardar, menjar, dormir, 
de fred em guarda i de calor, 
m’ama els badalls, m’omple els sospirs, 
em torna sant i màgic 
vol que l’abraci despullat  
i em deixa i tot al coll plorar, 
no vol que els déus em matin, 
no em vol trair ni enganyar 
i sóc ben seu i té els meus daus. 
[...]  

 

La personificació de l’amor, ja des del primer vers, carnalitza la veu del desig donant 

cos a l’intangible a la vegada que transcendeix el mateix subjecte i el situa com a ésser 

dominat i no dominador. El fet de desplaçar-lo fora del “jo” com a ens autònom, el dota 

d’un poder diví, amb ressonàncies platòniques evidents. Malgrat el sentit d’alienació 

reforçat, també, amb la idea que el jo líric esdevé víctima o subjecte passiu davant 

d’aquesta força superior —sobretot després del darrer vers de la primera estrofa, on 

declara que és posseït per l’amor i que aquest domina el seu destí, “i sóc ben seu i té els 

meus daus”―, no es manifesta cap to de queixa ni de lamentació; ans al contrari, el 

poeta presenta l’amor com la font de vida.  Així és que l’amor li és motor de les accions 

fisiològiques, les quals respondrien a la lectura del desig merament pulsional (“cardar” i 

“menjar”); i, també, el protegeix de les adversitats. Sigui com sigui, el que ens interessa 
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subratllar és que l’amor/desig el transforma, precisament, en poeta: “em torna sant i 

màgic”17.  

 

Així, doncs, el plantejament metapoètic del text ens serveix com a preàmbul per 

inscriure la poètica d’Enric Casasses en l’entramat teòric del desig i les seves 

representacions, justament, perquè a través de presentar la paraula poètica soberguejada 

per l’amor/desig, Casasses construeix la subjectivitat lírica en funció d’aquesta 

categoria. Altrament, la concepció d’escriptura que se’n deriva s’instal·la en el que 

anomenarem la pulsió d’escriptura (veg. Jandey, 2009: 95) que per extensió ens 

conduirà al desig d’escriptura. És evident que la formulació del primer sintagma 

nominal es construeix sobre el subtext psicoanalític, però en aquets cas la pulsió activa 

dos camps conceptuals en l’escenari d’escriptura elaborats i que, ensems, posa en 

relació la matèria-emoció: el cos i el desig. En aquest cas, però, el poema ens ofereix 

clarament la conjunció amor/desig i escriptura, cosa que ens permet afirmar que la força 

motriu o primordial que determina la subjectivitat poètica de l’autor i marca el seu gest 

d’escriptura és, precisament, la pulsió que, per definició, empeny al jo cap a l’Altre. Ara 

bé, cal insistir en la desterritorialització del desig respecte la interioritat del jo, la qual 

metaforitza la construcció d’una veu poètica suspesa a la perpetuació del desig. És a dir, 

que instal·la la seva escriptura a l’obertura cap a l’altre, perquè l’objecte és impossible. 

Així ho demostra la tercera estrofa:  

 

I així la dona faig patir 
per adorar-la per favor 
fins a ofegar-la de desig 
per un pinyol de dàtil, 
per un donar-se que es fa fals,  
per un dependre fantasmal,  
fins que es torna automàtic, 
llavors em deixa amb els meus mals, 
llavors em diu: si et toco, caus.  

 

L’ús determinatiu per referir-se a l’altre (la dona en sentit genèric) indica que l’escena 

presentada és l’única possible: l’obertura cap a l’altre només pot ser en tant que falsa 

absorció de l’altre, ja que el donar-se és impossible: “per un donar-se que es fa fals”. En 

                                                 
17 Per a Casasses, el poeta és qui treballa la matèria fantàstica que és, al seu torn, aquella que prové de 
l’esperit, d’allò més íntim: “i la matèria aquesta de l’esperit el que ella vol és cantar, que mal que bé ja ho 
va fent, ja” (Casasses, 2005: 6). 
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aquest sentit és significativa la despersonalització descendent, la qual es construeix quan 

el jo poètic s’exposa com l’agent del sofriment de “la dona” a causa del desbordament 

del desig. Aquest “ofegar-la de desig” és metaforitzat per l’ós del dàtil, dolça temptació, 

que queda travessat al coll i el qual no és res més que l’entrega hiperbòlica del jo poètic. 

Així és que s’inicia l’anul·lació del jo a través de l’evocació del “dependre fantasmal”, 

de l’automatisme i traduïda als versos amb la sintaxi impersonal. Tot i així, seguint les 

transicions ràpides del poema, al final de l’estrofa la veu poètica recupera l’enunciació 

en primera persona, però amb la càrrega de l’anul·lació, amb els “meus mals”. I, no tan 

sols això, sinó la seva debilitat es reprodueix amb el contrast de passar d’una 

impersonalització a la irrupció sobtada de la veu de la dona, que afirma que si el toca es 

desfarà, caurà del tot.  

 

Amb això, les històries d’amor particulars que s’inscriuen a l’obertura del desig només 

ocuparan de forma il·lusòria el forat eternament faltant, però en cap cas modificaran 

l’amor, entès com la veu del desig. Això ho corrobora el fet que la veu poètica es 

proclama des de la naturalesa contradictòria de l’amor/desig. Aquest tendeix a la seva 

satisfacció i, a la vegada, a la seva perpetuació, cosa que només pot desembocar a la 

insatisfacció. Aquí l’antilogia, el subjecte líric s’afirma en el dolor (“Però jo estimo el 

meu dolor”) perquè és la sensació consegüent de ratificar els seus límits, de sentir 

l’angoixa del donar-se “fals”. Tanmateix, la mort de l’amor implica tornar a tenir gana 

de l’altre, “així l’amor el duc forçat / perquè l’amor no em deixi en paus”. 

  

Retornem així a la llei del desig —la seva perpetuació sobre si mateix―, però ara ens 

centrarem en la segona hipòtesi respecte el trencament d’aquesta llei:  l’assimilació de 

l’altre en les estructures internes del jo formulable. Tal com hem plantejat,  la dinàmica 

del desig activa  “la movilización del deseo del sujeto al servicio del Uno” (Dor, 1998: 

86). És a dir, que el subjecte que l’experimenta es com-mou per assolir una continuïtat, 

una compleció. Ara bé, aquesta inèrcia, aquest moviment narcisista ha exigit en el camp 

del pensament contemporani una revisió del “totalitarismo de es[ta] ceguera subjetiva” 

(íbid.), a través de la qual la construcció del subjecte des del desig es mesura en la 

irreductible distància que el separa de l’altre. Més concretament:  

 

La nueva red tejida sobre el campo semántico y conceptual del deseo y de sus 
vínculos con el goce [...] ha sido además contemporánea de la crítica del género y 
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de la teoría feminista, por lo que la dialéctica del deseo se vincula ahora tanto con 
esa suerte de esencia filosófica de lo humano —desde Hegel a Kojève y Lacan― 
como con el surgimiento del sujeto, no sólo como individuo dentro del campo del 
Otro, sino también como ente sexuado, es decir, en relación con el problema de la 
existencia de una única marca (el Falo) para soportar las diferencias de los sexos. 
(Catelli, 2007: 67) 
 

Així, doncs, a través de l’actualització de la categoria del desig dins del camp de l’Altre 

en el pensament contemporani, presentem la primera definició del desig que ens 

permetrà limitar els següents horitzons de lectura.  

 

2.2 Cap a una definició 

   

El desig conté la fecunditat d’un temps obert, la desraó amenaçant de la ferida, una 

frontera relliscosa que aliena i exilia el jo d’una vida i una consciència percebudes com 

estables i coherents. No és com l’amor preconcebut, corona i límit rotund d’un subjecte 

ferm i segur —segons Lacan “El amor es impotente, aunque sea recíproco, porque 

ignora que no es más que el deseo de ser Uno, lo que nos lleva a lo imposible de 

establecer la relación de ambós” i segueix “[...] si bien es cierto que el amor tiene 

relación con el Uno, jamás hace salir a nadie de sí mismo” (citat per Dor, 1998: 86)―; 

sinó, contràriament, empeny al subjecte a travessar els seus límits. El desig esdevé 

emblema d’una espera vigilant, expectant i en tensió, una apetència tensa, la inquietud 

alienada dels sentits. Allunya l’individu de tota meditació complaent i celeste, i el 

subjuga a la tirania irresistible del voler: el cos, l’altre, el fugitiu objecte de desig.  

 

Aquest sortir d’un mateix per retornar fatídicament a si, se li podria assimilar el gest del 

vençut. Tanmateix, aquesta sensació de mancança, que és allà on el desig troba un nom, 

esdevé l’espai d’afirmació de la identitat. Dir amor és nombrar quelcom possible, una 

realitat que disfressa el desig en subjecte/objecte posseït, en quelcom abastable i 

narrable. Per contra, aquest espai per on circula el desig és per definició oximorònic en 

dos nivells: la irreductible tensió entre vida (plaer, passió, ardor, ganes) i mort (dolor, 

ferida, finitud); i entre la il·lusòria totalitat del subjecte (sentit) i la discontinuïtat real 

(incompleció).  

 

En aquest sentit, organitzarem les representacions i teoritzacions del desig en funció de 

la lectura del ser en alteritat perpetua, perquè recordem que un dels trets distintius que 
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vehicula el discurs del desig és qüestionar el subjecte que l’experimenta, a través de 

problematitzar els seus límits. Per tant, quan el jo desborda, depassa, surt en aquest 

espai estranger de si mateix, impulsat per la força primordial que l’empeny cap a l’Altre 

(Segarra, 2004: 27), té lloc la vivència de la crisi del subjecte unitari, l’experiència de la 

incompleció. Explorarem, doncs, aquest estat del subjecte des de dos pols antagònics:  

 
Desitjar és construir Desitjar és destruir 
 

Jo ja no sé com dir-te això, 
hi ha algú que es mor, hi ha algú que neix, 
hi ha un somni que ens pot impregnar  
i un somni que es pot practicar, 
no som un ni dos ni el mateix, 
si tu et fas tu jo em faig més jo 
(Casasses, 1994:117) 

 
El Tot que es fon, és només el meu 
Buit? 
I, inabastable en l’alta solitud, 
la teva mar, sols el meu suïcidi? 

(Marçal, 2000: 373) 

 

 

Desitjar és construir 

 

A partir dels versos de Casasses endeguem la lectura del desig, amb connotacions 

positives, malgrat la seva naturalesa ambivalent. Els versos citats, extrets de l’apartat 

“Alquímia d’amor” del poemari Començament dels començaments i ocasions de les 

ocasions, refereixen a una trama eròtico-amorosa en la qual el poeta reinverteix la unió 

sexual, i el que aparentment era la fusió de dos subjectes en un sol estat (“S’ajunta tot, 

s’ajunta tot”(íbid.:113)), és a dir, la pèrdua dels límits d’un mateix (“quina mà és teva? 

Quin peu meu?”(íbid.:17)) acaba essent constructor d’allò radicalment altre, perquè la 

construcció del jo depèn de la construcció del tu.  

 

Tanmateix, el moviment d’anar cap a l’altre sempre serà dramàtic perquè desestabilitza 

l’estructura interna del subjecte travat en si mateix:  

Ens unim tant que no! no! no!  
em faig tan pur que em torno obscur, 
ens barregem, i això no es fa,  
no sé qui sóc ni de què va  
(íbid.) 
 

És en la tensió de l’encontre amb l’altre ―la separació del jo respecte el tu que 

representa Casasses— on s’esdevé el subjecte. Conseqüentment, si ens allunyem del 

text i perfilem millor aquest subjecte del desig, la mancança s’inclouria en la definició, 
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pel fet que aquest s’atura, simbòlicament, en el límit d’absorbir el tu en el jo. Ara bé, tal 

com rescata Marta Segarra a través d’una cita de Robert Graves sobre l’angoixa de 

Narcís davant del seu reflex: “Cómo soportar a la vez poseer y no poseer?” (citat per 

Segarra, 2004: 27).  

 

En aquest sentit, un dels nostres horitzons de lectura serà l’espai que obre Hélène 

Cixous per pensar l’alteritat a partir del que anomena “amour-autre”. El que ens 

interessa, sobretot, és com Cixous tradueix la tensió del subjecte que experimenta la 

necessitat d’apropiació, d’aborció de l’altre en respecte. Si per a Lacan el desig de ser 

reconegut per a l’altre és una exigència de l’amor i per aquest fet és causa de dolor, ja 

que és impossible formar l’U amb ell (Dor, 1998: 87); Cixous, a través de bloquejar la 

dialèctica del poder en tant que estructura de les dinàmiques del desig seguint una lògica 

fal·logocèntrica, capgira el significat d’amor i l’actualitza en funció d’una nova mirada 

ètica de l’altre que es basarà, justament, en el reconeixement de l’altre des de la seva 

diferència. Per tant, l’espai del desig es construirà des de l’“amour-autre”.  

 

Paral·lelament, però, aquest amor, estructurat des del desig, no està exempt de ser 

representat des de la pulsió que activa la necessitat d’absorció de l’objecte de desig. En 

el llibre L’amour du loup (2003), Cixous, a través de la figura del llop i l’evocació de la 

seva boca devoradora, metaforitza la violència inherent al desig, la necessitat física 

d’absorbir i menjar-se l’altre:  

 

C’est le mystère: pourquoi me fait tellement plaisir et tellement peur 
l’idée que tu vas me manger? C’est pour ce délice que l’on a besoin 
du loup. Le loup est la vérité de l’amour, sa cruauté, ses crocs, ses 
griffes, notre aptitude à la férocité. L’amour c’est quand tout d’un 
coup on se réveille cannibale, et pas n’importe comment, ou bien 
promis à la dévoration. (Cixous, 2003: 33)  

 

Com resolt, aquí, la tensió de la mort de l’altre, la desaparició de l’altre? Cixous 

proposa situar el plaer en l’experimentació del gairebé tocar. És a dir, en sentir 

precisament la naturalesa oximorònica del desig (simultàniament plaer i crueltat18) en 

                                                 
18 És important subratllar que Cixous a “Ma conscience me mord la langue avec tes dents” (dins de 
L’amour du loup – et autres remords), a diferència de les tesis freudianes, en les quals la insatisfacció del 
desig  implica angoixa, connota la impossibilitat d’apropiació de l’objecte de desig no en negatiu per al 
subjecte (angoixa, dolor) sinó que a través del concepte crueltat, activa el que hem anomenat la mirada 
ètica de l’altre. És a dir, el voler devorar l’altre fa participar el subjecte del possible sofriment de l’altre. 
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un pla bidireccional: entre el Jo i l’Altre, l’amor és voler menjar-se l’altre al mateix 

temps que vols ser menjat per l’altre. 

 

C’est une histoire très belle, celle du tourment même. Parce que aimer c’est 
vouloir et pouvoir manger et s’arrêter à la limite.[...] Tout l’amour est tourné vers 
cette absorption. En même temps le véritable amour est un ne-pas-toucher, mais 
quand même un presque-toucher. Mange-moi, mon amour, sinon je vais te 
manger. (Cixous, 2003: 34) 

 

El fet d’aturar-se al límit, de frenar la violència devoradora quan el subjecte és impulsat 

des de la pulsió de la gana, implica un canvi de paradigma, un canvi de mirada dels 

límits, un nou estar basat en el reconeixement de l’altre: “prendre le risque de l’autre, 

de la differénce, sans se sentir menacé(e) par l’existence d’une altérité, mais en se 

réjouissant de s’augmenter d’inconnu à découvrir, à repecter, à favoriser, à entretenir” 

(citat per Segarra, 2004: 203). Això situa l’altre desitjat en un infinitament-altre, com 

diria Derrida, en l’espai de l’impensable perquè no és prèviament conceptualitzable. No 

hi ha un horitzó en què l’alteritat amorosa s’insinuï i es pugui preveure. Ens trobem 

davant de l’imprevisible, de la sorpresa, del descobrir la diferència.  

 

Desitjar és destruir 

 

Per contra, la carrega negativa del desig és la seva potencialitat destructiva. En aquest 

sentit hi hauria tres punts possibles de destrucció a primera instància: l’objecte del 

desig, la relació objecte-subjecte i, també, el subjecte. Per il·lustrar aquest darrer, 

reprendrem els versos de Marçal, en els quals observem que el subjecte poètic s’inscriu 

en la conversió del “Tot” (la plenitud originada per la unió amorosa amb l’altra) en el 

“Buit” (la incompleció del ser a causa de la desfeta amorosa). La majúscula dels dos 

termes significa els dos estats extrems entre els quals pivota el desig. Tot i això, el 

“Buit” és la runa que en resta després del sorgiment del desig. D’aquesta manera, 

Marçal ens brinda la representació de la força destructiva del desig a través de situar el 

subjecte líric davant les portes de l’absència, és a dir, el jo experimenta el buit que deixa 

l’objecte de desig en el moment en què es desvela com un impossible, com una 

al·lucinació davant els ulls de la consciència. Per tant, la irreductible distància entre el jo 

i el tu que el desig evidencia condueix cap a la ruïna de la interioritat, cap a la desfeta 
                                                                                                                                               
Tanmateix, com hem vist, el desig es mou en un circuit recíproc, per tant, aquesta mossegada també 
implicaria la dissolució de les estructures del subjecte desitjant.  
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del subjecte (la mar inabastable és el seu suïcidi). Òbviament, no prenem aleatòriament 

la imatge del “Buit”, perquè apel·la directament a la petjada o forat de l’objecte a que en 

un pla psicoanalític determina la construcció de la subjectivitat del subjecte en el desig 

perpetu. Altrament, prendrem la imatge del buit com la representació formal de 

l’absència. Si les coses i les realitats físiques són constitutives de l’espai per a nosaltres 

el buit esdevé així un espai que s’anul·la a si mateix perquè no l’habita res. Per tant, un 

espai buit és inexistent o, per contra, il·limitat. Ofereix una resistència que no té 

antònim, és una resistència impossible de superar, no cedirà mai. I és així com esdevé 

una metàfora funcional per representar l’encontre amb l’altre des de la separació radical.  

 

En la mateixa línia, no podem passar per alt el concepte d’amor-passió de Georges 

Bataille a L’érotisme (1957), el qual ens ofereix un marc conceptual que ens servirà per 

pensar la conjugació de plenitud i mort. L’única via per poder arribar a la plenitud de 

l’ésser és la fusió amb l’altre a través de l’erotisme, però la resolució de la unió total 

només es produeix a l’instant de la mort dels subjectes. És a dir, segons Bataille els 

individus som discontinus, presoners del nostre propi cos perquè tot queda en un 

mateix, en una individualitat que no es pot superar.  

 

Entre un ser y otro ser hay un abismo, hay una discontinuidad.  
Este abismo se sitúa, por ejemplo, entre ustedes que me escuchan y yo que  les 
hablo. Intentamos comunicarnos, pero entre nosotros ninguna comunicación  
podrá suprimir una diferencia primera. Si ustedes se mueren, no seré yo quien  
muera. Somos, ustedes y yo, seres discontinuos.  
Pero no puedo evocar este abismo que  nos separa sin experimentar de  inmediato 
el sentimiento de haber dicho una mentira. Ese abismo es profundo; no veo qué 
medio existiría para suprimirlo. Lo único que podemos hacer es sentir en común 
el vértigo del abismo. Puede fascinarnos. Ese abismo es, en cierto sentido, la 
muerte, y la muerte es vertiginosa, es fascinante. (Bataille, 2010: 17) 

 

Bataille caracteritza, doncs, la fusió eròtica amb violència: la pèrdua de la discontinuïtat 

de l’ésser amb la unió sexual és una transgressió perquè representa la mort del subjecte.  

L’acció eròtica té com a objectiu arribar fins al més íntim de l’altre ésser, la dissolució 

de dos éssers en el mateix punt, fet que implica la destrucció de l’estructura (essència) 

del subjecte per assolir la continuïtat (veure apartat 3.3). Aquest, doncs, seria un 

exemple de la destrucció de la relació del jo i el tu a causa de la mort d’ambdós. Amb 

paraules de Blanchot “el deseo es siempre deseo de morir”, és a dir, “el deseo, puro 
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deseo impuro, es llamada a atravesar la distancia, llamada a morir en común por la 

separación” (citat per Gamoneda, 1995: 36).  

 

Cal precisar, a més, que Bataille basteix el seu discurs entorn la força evocadora de la 

imatge de l’abisme, amb la qual, per una banda, es pot establir una clara analogia amb la 

imatge del buit com a figuració de la separació. I, per altra banda, les connotacions 

derivades del concepte, com són el vertigen, el mareig, la basca, el torbament o, també, 

l’angoixa, ens permeten conjuminar la potencialitat destructiva del desig amb un dels 

principis de la insatisfacció del desig segons la teoria lacaniana: l’angoixa. No obstant 

això, per comprendre la font originària de l’angoixa segons Lacan hem de traçar el 

darrer horitzó de lectura.  

 

El desig del desig de l’altre 

 

Aquesta irreductible distància que separa el jo de l’altre ens permet projectar el desig en 

un espai altre, fora de les estructures del ser. Així mateix, aquesta exterioritat no es pot 

entendre com un espai físic, ja que com afirma Gamoneda “todo espacio conocido es el 

lugar del «mismo»” (Gamoneda, 2004: 27). No es tracta d’una exterioritat espacial, sinó 

que es defineix per oposició a la interioritat, per tant, aquest espai altre és un espai no-

interior, allà on té lloc l’impensable.  

 

Seguint la sintaxi de l’alteritat com a marc on se sustenta el desig, hem de ressaltar la 

darrera definició que ens brinda la Gran Enciclopèdia Catalana, segons la qual —i  

apel·lant directament a la teoria del desig metafísic de René Girard― el desig és 

mimètic. Aquesta perspectiva ens obre radicalment a l’altre, pel fet que el centre actiu 

de l’origen del desig no està vinculat stricto sensu a les cavernes del cos del subjecte 

desitjant sinó als condicionants exteriors que articulen l’essència mimètica de l’ésser 

humà. Segons Girard, els desigs mimètics són els que tenen una major capacitat 

mobilitzadora perquè són els que atorguen identitat al subjecte. A través de la imitació 

del model, aquest s’inscriurà en un sistema d’éssers desitjants: voler ser l’altre per 

desitjar el desig de l’altre. Aquesta seqüència és impensable sense les teories lacanianes 

del desig (veure 2.4). El principi fundador de la subjectivitat humana es troba en les 

primeres experiències de satisfacció, en les quals el subjecte experimenta l’encontre 

amb l’Altre a partir de l’entrada al món dels significants amb la demanda. Així és que el 
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subjecte transforma el desig en una paraula que, al seu torn, es regirà pels significants 

de la paraula de l’Altre, per això la definició del desig lacaniana més significativa —

heretada de Kojève― és: el desig és el desig del desig de l’Altre. Dit això, cal anotar 

que aquesta conceptualització del desig parteix de les coordenades hegelianes sobre la 

definició de subjecte, l’eix de la qual és el desig de ser reconegut per l’altre, que hem 

vist actualitzat per Cixous. Lacan, però, s’endinsa al pensament de Hegel a través de la 

lectura que en fa Alexandre Kojève. Anteriorment, hem estudiat com la construcció del 

subjecte comença a partir de la seva enunciació lingüística. És des d’aquí que Kojève 

elabora la presa de consciència d’un mateix com un acte de desig, ja que l’enunciació 

permet separar l’experiència d’un mateix i del desig de l’objecte desitjat. En aquest 

context, el desig comença a circular i activa, així, la seva principal i única exigència: 

satisfer-se. Aquest procés s’escenifica com a destructiu, pel fet que implica la 

transformació o destrucció de l’objecte desitjat dins les estructures del subjecte cosa que 

el situa davant d’un horitzó buit on no s’hi pot reconèixer. Atès això, perquè el jo pugui 

adquirir consciència de si mateix, necessita orientar el desig cap a un altre jo desitjant 

que li pugui reconèixer el desig (Marín-Dòmine, 2004. 86). D’aquesta manera arribem a 

la proposició: el desig es funda en el desig del desig de l’altre. Tot i que per a Lacan, 

com hem anotat, el desig i l’entrada del subjecte al llenguatge són indissociables.  

 

El teu desig engendrà el meu desig.  
La negra melangia dels meus ossos 
et va fer dea d’un desert ofert 
a les dents vives de la primavera. 
De sobte es capgirava el decorat 
i el meu desig es menjà el teu desig.  
(Marçal, 2000: 373) 

 

Amb això, podem situar l’angoixa lacaniana sense perdre’ns en la dialèctica del desig. 

D’entrada, cal precisar que el sorgiment de l’angoixa no es conditio sine qua non del 

desig, sinó que és una possibilitat. Tal com explica Joël Dor, l’angoixa seria la 

conseqüència d’experimentar la captació pura del desig de l’Altre, sense objecte. És a 

dir, quan l’àrea psíquica de projecció del desig de l’Altre esdevé opaca, es vela el desig 

de l’Altre i el subjecte descobreix de forma violenta que era aquest Altre qui el 

constituïa com a subjecte desitjant. De tal manera que, per un costat, se sent objecte 

possible d’un desig de l’Altre i, de l’altre, no sap el que desitja de l’Altre. Aquest estat 

el confronta amb el res, en un circuit buit, que Lacan defineix com el punt de sorgiment 
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de l’angoixa (Dor, 1998:120). Des d’aquest punt de vista, els versos marçalians no 

corresponen exactament a la dinàmica exposada sobre el sorgiment de l’angoixa, però, 

altrament, representen d’una forma explícita el gir radical d’un canvi de percepció del 

desig.  

 

Ens centrarem, sobretot, en el primer i últim vers, que és on hi ha la inversió del canvi 

d’escena. El primer vers segueix la lògica lacaniana d’una forma clara, l’origen del 

desig del subjecte líric és el desig de l’altre. Ara bé, aquest desig del tu és significatiu 

pel que fa a l’estructura del subjecte (jo líric) respecte l’altre (tu). És a dir, és a través de 

“el teu desig” que es construeix el subjecte desitjant i, per extensió, subjecte líric. Atès 

això, quan Marçal proposa que “el meu desig” es mengi “el teu desig”, està destruint 

simultàniament el desig del tu i l’origen del seu. Escena que tindria com a teló de fons 

la conseqüent angoixa, ja que aquesta acció comportaria la descoberta violenta que era 

aquest altre que la constituïa com a subjecte desitjant.  

 

Un altre exemple a destacar que segueix la sintaxi d’aquest tercer horitzó de lectura és 

el de G. Deleuze, tot i que participa d’una nova formulació de l’alteritat.  Segons 

Deleuze “l’altre” no és ni un objecte en el camp de la percepció del jo, ni el subjecte que 

el percep, sinó que “c’est d’abord une structure du champ perceptif” (Deleuze, 1982: 

357). És a dir, no conceptualitza l’altre en tant que entitat que ens determina com a 

subjectes dins l’esquema relacional, sinó que és tota realitat possible que el jo pot 

percebre en positiu i en negatiu, perquè l’altre també inclou el senyal d’allò que el jo no 

percep en la seva percepció. En aquest context, s’inscriu el fonament del desig en 

l’altre: “En tous ces sens, c’est toujours par autrui que passe mon désir, et que mon désir 

reçoit un objet” (íbid. 355). No es pot desitjar res que l’altre no hagi fet possible, pel fet 

que, sense l’altre, com diu Gamoneda, “la categoría de lo posible desaparece” i, 

conseqüentment, no hi hauria res per desitjar (Gamoneda, 1995: 27). Dit això, l’altre 

constitueix el camp perceptiu on es desplega tot el que el jo pot desitjar. En aquest 

sentit, desig i altre resten imbricats en origen.  

 

El desig d’escriptura  

 

Retornem momentàniament al desig en la seva forma substantiva, la qual, a més de 

denotar l’objecte de desig (subjecte/objecte), trobem que en català refereix a la taca que 
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apareix a la pell de la mare durant l’embaràs com a conseqüència d’un antull no satisfet. 

I no tan sols això sinó que, tal com recull el Diccionari Català-Valencià-Balear, en 

l’imaginari popular, el nadó també pot néixer “tacat” o “marcat” per aquest desig 

insaciat de la mare. Amb això, volem  evidenciar les connotacions pejoratives que se’n 

deriven, pel fet que el desig embruta el que Paul Valéry va definir com “ce qu’il y a 

de plus profond en nous” la pell. És a dir, el desig tatua el cos, marca el que ens fa 

ingressar a la realitat i que és, al seu torn, frontera entre l’interior i l’exterior d’un 

mateix. En aquest sentit, el desig en tant que taca entra a l’ordre de l’estigma, ja que fa 

evident, fa visible el més íntim, privat, secret i, per això, tal volta, pervers19. Societat i 

cos tenen una relació recíproca i, així, ho mostra l’antropòloga M. Douglas a Purity and 

Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1966), quan afirma que la 

societat es “corporeïtza”, es fa palpable i visible a través del cos però, alhora, el cos (i 

els seus límits) també es reflecteixen en  la societat, en l’estructura social, en els símbols 

culturals, etc. I, més específicament, la classificació inherent en tota cosmovisió es 

deixa entreveure en la relació que s’estableix entre brutícia i netedat, i el cos. És així 

com aquest binomi acaba formant part de tot un entramat simbòlic que sistematitza el 

prejudici moral, és a dir, categoritza pròpiament el que és apropiat i el que no ho és, i de 

fet, allò que no està net/pur es troba fora de lloc. Per aquest motiu, la norma de puresa 

està lligada a la normativització dels cossos i li concedeix la validesa per ser acceptat en 

la nostra cosmovisió. Amb tot això, i allunyant-nos ja de l’antull que ens ha servit com a 

pretext, podem reformular que el  desig activa el perill perquè fa poroses les fronteres 

entre intimitat i exterioritat, convertint-se en un fort potencial per a desequilibrar i 

desestabilitzar els marcs de control del subjecte. D’aquí que el desig estigui associat al 

descontrol del subjecte, a una apetència incontrolable “de menjar o d’obtenir alguna 

cosa”.  

 

Des d’aquest punt de vista, en el moment que conjuguem desig i escriptura ens 

endinsem en un context potencialment subversiu. Un exemple paradigmàtic d’aquesta 

conjunció ens l’ofereix Hélène Cixous amb el concepte ja conegut de l’amour-autre. 

Per a la pensadora francesa l’escriptura, el text pròpiament, és l’espai on s’esdevé el 
                                                 
19 Cal precisar que la idea de pervers o perversitat s’entendrà al llarg de la tesi en concomitància a la 
desestabilització dels dispositius de control sobre els cossos. És clar el ressò de les tesis foucaultianes 
sobre la relació de la sexualitat amb les estratègies de poder. Segons Foucault, la sexualitat és construïda a 
la cultura en concordança amb els propòsits polítics de la classe social dominant (De Lauretis, 2009: 19). 
Des d’aquest prisma, allò pervers sempre estarà relacionat amb les representacions artístiques que 
guarden en el seu si una intenció subversiva respecte els esquemes normatius i hegemònics.  
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desig, és a dir, on té lloc la seva representació. Tan és així que “l’amour-autre c’est le 

prénom de l’écriture” (Cixous, 1975: 184). Motiu pel qual arribem a un dels eixos 

centrals respecte la concepció de l’escriptura poètica ―amb paraules de Marta Segarra: 

“l’écrivain, le poète, occupe toujours une position féminine” (Segarra, 2008: 209). 

Aquesta afirmació, construïda sobre la revisió de l’emergència del subjecte en el text 

psicoanalític per part del feminisme francès (entenem en el nostre context Cixous i 

Kristeva), l’assumim com un canvi de paradigma respecte els nous posicionaments de 

lectura, és a dir, d’interpretació de la creació i la matèria poètica. D’entrada, cal precisar 

que aquesta posició femenina no implica en cap cas un determinisme de gènere, sinó 

que dóna nom a aquest nou espai obert des d’on pensar la poesia contemporània.  

 

Gràcies als feminismes literaris, el desig ha assolit l’entitat d’un vastíssim espai 

discursiu des d’on es problematitza i es qüestiona no tan sols la identitat del subjecte 

postmodern, sinó la condició subversiva de l’escriptura i, concretament, de la poesia. A 

partir dels anys setanta, la literatura femenina se centra en ampliar l’écart del llenguatge 

amb els següents eixos: “écrire ce qu’on ne peut pas dire, l’affectif, le corps organique 

de la femme, sa jouissance, són désir, tous sujets tabous” (Jandey, 2009: 7). Tanmateix, 

si ens centrem en el llenguatge poètic20, cal evidenciar la importància del text de Cixous 

“Le rire de la Méduse” (1975), en el qual, a part d’inaugura l’expressió d’écriture 

féminine21, posa sobre la taula la conjunció desig, escriptura i poesia:  

 

«Le rire de la Méduse», que, partiendo de la idea que el mismo acto de escribir 
puede ser un acto de deseo, proponía a las mujeres aprovechar el potencial 
expresivo de la escritura poética para hacer entrar en la sociedad su inconsciente y 
su deseo, rompiendo, alterando y desquiciando los límites de las retóricas 
masculinas. 

 
Així, doncs, aquesta posició femenina, aquest nou espai per pensar l’escriptura poètica 

parteix, precisament, de la subversió des de la seva materialitat. El text es revela com un 

discurs no lineal, marcat per la recerca de la sensualitat i amb la creació d’un nou 

llenguatge. Aquesta línia teòrica ens permet pensar el text poètic des de la seva 

liqüescència, deslliurat de la identitat que se li ha exigit sempre d'ens immòbil, com a 
                                                 
20 Marta Segarra destaca tres textos fonamentals ―contemporanis entre si—que basteixen els grans focus 
teòrics (psicoanalític, polític i poètic, respectivament) sobre les representacions del desig: Speculum, de 
l’autre femme (1974) de Luce Irigaray, Sputiamo su Hegel (1974) de Carla Lonzi i el cèlebre article 
d’Hélène Cixous “Le rire de la Méduse” (1975), (Segarra, 2007: 15-34).  
21 Entenem aquest terme tal com el conceben les teòriques franceses i italianes com Cixous, Kristeva i 
Irigaray.  
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monument de pedra o de bronze, dur i etern ―segons la imatge de perennitat 

tradicional— per passar a l’efecte especular que l’aigua retorna i convertir aquesta 

aquositat en l’adjectiu de l’espai on el poema s’esdevé. De tal manera que la poesia és 

un espai reformulable, expansiu, transformable, mòbil, fluid, etc. 

 

Així, doncs, la pràctica escriptural, l’acció pròpiament dita es converteix en la veritable 

escriptura perquè és on podem situar el seu esdevenir, en el sentit més heideggerià. 

Tornem, doncs, a restaurar el sentit de poie-sis, el fer poètic com acció creadora i no pas 

com a resultat. Anteriorment hem anotat que, seguint els principis de l’evolució de la 

llengua, poie-sis va estendre el seu significat i va passar a designar no tan sols la 

pràctica sinó també la realitat resultant. D’aquí que la paraula poesia refereixi avui tant 

a la capacitat abstracta com al producte concret. I, que, per tant, correlativament, el 

terme poeta designi no tan sols un estat de la persona en tant que productor de poesia; 

sinó també una qualitat permanent que investeix al “poeta” com a constructor legítim 

del gènere líric. Conseqüentment, se’n deriva la cosificació de la categoria de poeta com 

a màxim autor de la paraula poètica. Atès això, amb la recuperació del sentit original de 

poie-sis s’aconsegueix subvertir la categoria i col·locar en un primer pla la mateixa 

acció de crear, i que cos, veu i vers siguin el centre del discurs. És, doncs, en aquest 

marc on la pulsió d’escriptura pren sentit:  

 

La «musique des pulsions» survit, à un degré plus ou moins haut, à la pression 
culturelle, et surgit dans le langage comme quelque chose d’«hétérogène» à la 
signification. Cela ne veut pas dire que, dans le langage poétique, le symbolique 
ne soit pas aussi présent, notamment pour préserver la communication avec le 
récepteur. Le discours poétique serait ainsi « un indécidable procès entre le sens et 
le non-sense, entre la langue et le rythme [...] entre le sémiotique et le symbolique 
» (Kristeva, 1977: 159-169). (Segarra, 2008: 210).  

 

A partir d’aquestes coordenades, proposem la conversió de la pulsió amb el desig 

d’escriptura. Ja hem vist que per a Cixous l’escriptura és l’amour-autre, per tant, el traç 

de la paraula poètica esdevindrà un gest amorós, l’encontre amb l’altre: “Car j’écris 

pour, j’écris depuis, j’écris à partir ; de l’Amour. J’écris d’Amour. Écrire : aimer, 

inséparables. Écrire est un gest de l’Amour. Le Geste” (Cixous, 1977: 47). El gest que 

podem identificar a l’escriptura d’Enric Cassses.    
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D’entrada, amb el poema “L’amor em llepa i m’ho dón’tot”, hem analitzat que la 

construcció de la subjectivitat poètica s’assenta, precisament, en l’amor, ja que és aquest 

que el torna poeta. Ara bé, fixem-nos en el següent poema:  

 

La manera més salvatge,   
selvàtica i salvadora 
de moure el cos, la manera   
més subtil i muscular, 
més a prop de la Matèria 
Feta Font Perquè Font És, 
el moviment del cos més  
insultant de tots i, sí,  
si vol, el més amorós 
és la paraula i parlar.  
(Casasses, 2006)  

En aquests versos, primerament, la creació es vincula amb el cos, partint de la idea que 

el subjecte en el moment de crear és travessat des de dins per l’estil viu, fins als límits 

de la carn i del món, seguint les paraules de R. Barthes. D’aquesta manera, la 

importància de la “creació en acte” permet imbricar físicament i conceptualment el cos 

amb el text. Ara bé, de quina manera? Seguint la discriminació que en fa Margalida 

Pons (2004: 391-402), podríem considerar que Casasses no es troba entre els escriptors 

que escriuen el cos, on la transitivització de l’obra determina la seva objectualització i, 

per tant, el domini del subjecte creador sobre el text, sinó que escriu amb el cos, és a dir, 

que el text és expressió de la pulsió del subjecte creador, entesa com aquella impuls de 

vida que prové de l’interior: el desig. Aquesta idea la corroboren les següents paraules 

de Casasses, pronunciades a l’entrevista publicada a l’Avui l’any 2002, les quals són 

una extensió del poema: “Aquesta forma d’art és la poesia, existeix des del primer dia. 

El poema és dit, de sempre. És el llenguatge: si no hi ha entonació, no hi ha poema. I hi 

ha el gest i tot. És el llenguatge tal com és. Surt del cos humà. La paraula, i parlar, és la 

matèria feta font “perquè font és”. En aquest sentit, Casasses escenifica la posició 

femenina de la creació, en el sentit que conjumina paraula, cos i desig.   

 

Així mateix, tal com afirma Jandey, “Cixous est la première à faire du corps une théorie 

de l’écriture” (Jandey, 2009: 63), però, sobretot, cal ressaltar on situa la pensadora 

francesa l’epicentre de la creació: a l’interior del cos, allà on la subjectivitat és 

preverbal; per tant, fora de l’ordre del simbòlic, això és: “aucun a priori, pas d’identité, 
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pas d’Autre, pas de règles. Perte totale de repères et de la censure de l’intellect qui 

permet de remonter à la source de la pulsion et de la franchir” (íbid.: 96).  

 

Més concretament, per a Cixous l’origen de la creació és una “força alegre” provinent 

de les entranyes del subjecte, el qual no coneix ni controla la font o les fonts 

originadores. És evident que aquesta força es pot permutar per pulsió. Per tant, l’escena 

d’escriptura es planteja com un acte físic, en el qual hi ha un desbordament intern que 

inunda tots els racons del “jo”.  

 

Síntesi: Amb aquests dos apartats he volgut exposar les dues línies teòriques que 

configuren el mapa de coordenades conceptuals des del qual s’han abordat les anàlisis 

de l’obra de Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i Enric Casasses. A continuació, 

presento una aproximació del que és pròpiament l’estudi que he portat a terme, el qual 

constitueix el segon capítol de la tesi.  
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2.2 SEGONA PART  
 
CAPÍTOL II.  Paraula i poètiques del desig 
 
 
  
 

Mostra el teu vici. Dóna’t  
sencer. Si te l’estimes,  

no li ofeguis aquest tremolor: 
la curiositat del cos, que tu 

fa massa temps que en dius desig.  
Gabriel Ferrater 

M’endinso pel paisatge del teu cos 
i em trobo quan l’amor et fa de plata.  

I, al punt on Mai comença a ser el teu nom, 
se’m menja viva el teu mirall voraç, 

i jo et menjo, i em menjo el teu desig 
i el meu, que em fiblen amb dents de tempesta.  

Maria-Mercè Marçal 
Si tingués fil de seda invisible 

i ella me’l volgués cosir 
déu com l’embolicaríem 

jo i la seda i la nit.  
Enric Casasses  

 

Per una banda, hem vist que el desig ―a través de les aproximacions interdisciplinàries 

del seu estatus— és un dels constructes culturals centrals des d’on es problematitza i 

qüestiona la identitat del subjecte postmodern. Per altra, que la poesia moderna i 

postmoderna s’encamina, justament, a l’expressió de la dissolució del jo líric 

tradicional, en el magma d’un llenguatge que malda per recrear aquesta fractura i 

incompleció del subjecte textual. Així, doncs, establerts els dos centres conceptuals, és 

el moment de fer palpable la necessitat de configurar l’espai discursiu del desig en la 

poesia catalana contemporània, a través d’endinsar-nos en aquells corpus que, des del 

nostre punt de vista, han marcat un canvi de paradigma respecte a la convergència 

d’ambdós plans.  

 

Dins del gran ventall de tendències poètiques a Catalunya, en el moment d’escollir el 

criteri que ens permetés establir el corpus poètic, no ens hem basat en les possibles 

classificacions de la poesia catalana, ja sigui per generacions com ofereixen les 

antologies ―tan venerades en el procés de construcció de les comunitats nacionals i 

alhora tan excloents— o, simplement, per afinitats temàtiques i contextuals; sinó que 

hem escollit aquelles trajectòries poètiques que han propiciat un trencament tant 
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tematològic com discursiu emmarcat en el paràmetres crítico-literaris proposats al 

primer capítol. Concretament, erigim el triangle Gabriel Ferrater, Maria-Mercè Marçal i 

Enric Casasses prenent la variable compartida del desig i la seva representació com a 

centre de les seves poètiques. Això és una poesia eròticoamorosa determinada per la 

prominència d’unes veus intimistes que s’instal·len en la retòrica de l’alteritat amorosa: 

el doble textual i l’altre amorós com a eixos de la constitució de la identitat poètica i, 

sobretot, de l’experimentació dels límits textuals del “jo”.  

 

Per il·lustrar millor la dinàmica interna del triangle proposat ens servirem 

metafòricament de la forma semiòtica, la tripartició del signe, per categoritzar les tres 

línies i establir-ne una lògica. Si proposem com a punt de partida la significació del 

signe-desig, dins el triangle de Peirce, cada poeta ocuparia un vèrtex:  

 

Maria-Mercè Marçal 

           (Significat)  

 

 

 

 

Enric Casasses  Gabriel Ferrater  

(Significant)  (Referent)  

 

 

Gabriel Ferrater: referent  

 

Seguint la nostra metàfora, l’obra ferrateriana ocuparia el lloc del referent perquè el 

considerem el constructor genuí d’un nou marc per pensar el jo en el discurs poètic sota 

els paràmetres del desig. És clar que proposar-lo com a inaugurador de la 

postmodernitat resulta banal si partim de la premissa assenyalada per Núria Perpinyà 

segons la qual albirar la reacció immediata i diferida entre obres contemporànies és 

d’una alta dificultat, ja que la perspectiva històrica insuficient obstaculitza el fet de 

resseguir les petjades que ha deixat la recepció coetània d’un corpus determinat a un 

altre. Allò cert és, però, que en el moment de la publicació dels poemaris ferraterians, 

com és el cas de Menja’t una cama el 1962, ja es percebia un canvi de paradigma, tal 

Desig 
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com suggereixen les paraules d’Arthur Terry en una ressenya a Serra d’Or, en la qual 

afirma que el poemari citat “serà un camí important per a la nova poesia catalana” 

(1962: 38), o de Colomines, quan ens recorda que ja “[va anotar] que la poesia de 

Ferrater era sàvia i incisiva i assolia els cims de l’erotisme català” (Colomines, 1970: 

49). El nostre criteri de selecció no se sustenta en la repercussió justificada de l’obra de 

Ferrater, és a dir, en l’intent de construcció d’una canonització en vida, sinó en la 

ruptura que impliquen les regles internes de la seva poesia.  

 

Terry es pregunta intencionadament a la ressenya esmentada si Ferrater entra dins de la 

categoria de “poeta social”, distanciant-lo així del conegut realisme històric. És 

necessari que ens detinguem breument en aquesta valoració, atès que Ferrater conviu 

amb l’efervescència d’un realisme22 que va tenir el seu punt àlgid entre els anys 

cinquanta i seixanta i que es va convertit en un estira-i-arronsa a l’hora de fer encabir la 

producció poètica catalana en uns motlles programàtics i acadèmics ideats per Joaquim 

Molas i Josep M. Castellet. Àlex Broch considera que “la formulació del realisme 

històric català té un procés que passa per diferents moments fins assolir uns 

plantejaments més pròpiament marxistes” (Broch, 2000: 16). Tanmateix, el punt de 

sortida va ser el pròleg de l’antologia Poesia catalana del segle XX (1963)23, signat per 

ambdós crítics, seguit per Poesia, realisme i història (1965) de J.M. Castellet i un any 

més tard per Literatura de postguerra de J. Molas (Balaguer, 2000: 23). Aquest motlle 

estètic construït des de bon principi com a moviment i no pas com a resultat d’una 

producció literària real trobaria la seva raó de ser en una voluntat de compilar uns textos 

per constituir el pla simbòlic d’identificació subjectiva de l’individu amb la comunitat-

nació catalana, refundant així el sentiment de pertinença a un territori, a un contínuum 

cultural i, sobretot, a una llengua, en la lluita antifranquista. Per això, seguint les 

paraules de Broch aquesta literatura “ha de tenir una voluntat interventiva, moral, en la 

consciència de les persones, els ha d’educar en el compromís [amb la història, amb el 

                                                 
22 Respecte a les diferències entre Realisme Social, Realisme Històric i Neorealisme, i a les confusions 
terminològiques que s'han produït al llarg del temps, ens limitem a remetre a l'assaig de Vicent SIMBOR 
(2005): El realisme compromès en la narrativa catalana de postguerra, València/Barcelona, Institut 
Universitari de Filologia Valenciana/PubIicacions de l'Abadia de Montserrat. 
23 Segons Broch el realisme socialista pren dins la literatura catalana el nom de realisme històric. Un 
adjectiu que ajuda a emmascarar la carrega ideològica “socialista”, fet que permetria una major circulació 
del terme. Tot i amb això, Broch considera que sota l’etiqueta “històric” s’entrecreuen tres propostes 
estètiques que arribem a desembocar en un plantejament comú: “Són la teoria del compromís sartrià, 
l’objectivisme nord-americà amb les seves derivacions italianes i franceses, i el realisme socialista 
luckacsià” (Broch, 2000: 16-17).  
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present històric que viu la cultura catalana i la societat catalana] i en la llibertat” (2000: 

17).  

 

En un qüestionari realitzat a Ferrater l’any 1963, aquest respon, a la pregunta “¿Podríeu 

situar la vostra poesia en els corrents literaris d’aquest mig segle?”, el següent: “Sí; vinc 

molt més tard que Catul, més o menys alhora amb en Joan Brossa, i una mica abans que 

Miquel Bauçà” (Ferraté 1963: 498). L’intel·lectual català fuig de tot arrelament. Parla 

des d’un “jo” que es deslliura o, més aviat, no requereix del parentesc vertical —

responsables del caos incomprensible i irredimible de la guerra civil24— i del parentesc 

horitzontal —que d’una forma deliberada i conscient fuig d’emmarcar-se en el corrent 

literari dominant i de les formes de sistematitzar una literatura, com són les generacions 

literàries, per tal de crear el seu propi sistema retòric, que tants han intentat encabir en 

aquest realisme històric de la postguerra—. En aquest sentit el rebuig davant de 

l’etiqueta de poesia social és palès per dues raons. Per una banda, en vàries ocasions ha 

remarcat que la seva poesia es desmarca de la producció del moment. Fixem-nos en el 

comentari transcrit per Oriol Ponsatí abans d’una lectura de “Poema inacabat” per boca 

del mateix poeta:  

 
Ara bé, crec que he de dir algunes coses per introduir en la intenció d’aquest 
poema perquè, a part de la seva llargada, crec que també en altres aspectes pot 
desconcertar, ja que s’aparta una mica del que és normal a la poesia catalana 
d’avui. No és que tingui cap pretensió d’originalitat, però podria dir que 
estilísticament aquest poema és enormement datat i concretat en les 
circumstàncies en què va ser escrit [...] És un poema que va ser escrit fa cinc anys 
i aleshores el que em preocupava a mi estilísticament era fins a quin punt jo podia 
ser prosaic (Ferrater, 2003: 25).  

 

L’objectiu de Ferrater  —tot i seguir un llenguatge poètic propi dels postulats realistes 

com ara el vers discursiu, descriptiu i narratiu― no és altre que experimentar els límits 

del vers cercant una forma narrativa. Una obsessió que també recull a la “Nota” que 

                                                 
24 Jordi Julià subratlla, precisament, aquest posicionament per part del poeta respecte a la generació que el 
precedeix: “cal destacar que aquest [Gabriel Ferrater] també va ser un jove que va viure la guerra, tal com 
es reflecteix en molts dels poemes («In memoriam», «Lliçó d’història», «Temps enrera», «Petita guerra» 
o «Cançó idiota»), i aquesta el va marcar d’una manera determinant a l’hora de contemplar la generació 
anterior, la dels seus pares, que els havia portat ―igual que els expressionistes— cap a una situació de 
revolta” (Julià, 2007: 219). Tot seguit, el crític recupera unes paraules de Ferrater d’una entrevista 
realitzada per Baltasar Porcel, en la qual el poeta responsabilitza “els pares” del caos: “la gent de la meva 
edat, gràcies a aquell desordre col·lectiu, a catorze anys ja vam tenir la reacció ―i en aquell poema meu 
«In memoriam» ho dic i ho insinuo clarament— de menyspreu o, parlant malament, de pixar-los a l’ull, 
davant dels nostres pares, que havien fabricat aquell merder. Ja ni els vam prendre seriosament en cap 
sentit.” (Porcel, 1986: 523).  
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encapçala Les dones i els dies quan afirma que “no ha arribat encara a escriure una 

prosa que no tingui forma d’esponja” (Ferrater, 2002: 13). En el capítol anterior hem 

subratllat aquest tret com una apel·lació a la precisió i a la concisió que li ofereix el vers 

enfront de la prosa. No obstant això, tot plegat ens situa en la gran incongruència dels 

postulats realistes vista des de Ferrater i compartida amb altres intel·lectuals de l’època 

com Joan Fuster, per exemple. Això és, “la ratlla entre dos blocs: formalisme i 

realisme” (Balaguer, 2000: 23). La crítica literària catalana s’ha fet ressò d’aquesta 

disjuntiva a través del pròleg que encapçala el poemari de Marta Pessarrodona Setembre 

30 de 1969, en el qual el poeta de Reus, en un to molt contundent, assenyala que “Deu 

fer ben bé una dotzena d’anys que la gent literària d’aquest país no fem sinó parlar de 

realisme, i em fa cara que comença a ésser hora que mirem de tocar les realitats. Perquè 

si no ens afanyem a fer-hi entrar una mica de realitat”; i segueix: “la teorització del 

realisme ha estat fins ara toca-boires, més que res, perquè s’ha plantejat com una 

contraposició del realisme amb el formalisme. Ara en art tot és forma, i les formes d’art 

realistes són precisament formes i no cap altra cosa” (Ferrater, 1969: 5). Tanmateix, per 

no ser repetitius, prendrem unes altres paraules del poeta que complementen aquest 

posicionament amb un to més pedagògic i, per això mateix, més mordaç:  

 

Al meu primer llibre jo ja recordo que deia que la poesia medieval m’interessava 
enormement com a lliçó de realisme. Ara bé, parlar de realisme a propòsit de 
Chrétien de Troyes sembla una cosa una mica absurda ja que és una persona que 
es passava la vida parlant del rei Artur, que tots sabem que no va existir mai i que 
és un pur somni. Ara bé, hi ha realisme perquè, diguéssim, si se li atribueix a ell 
no ser realista és perquè se suposa que era un imbècil que no sabia que el rei Artur 
no havia existit mai. Chrétien de Troyes ho sabia perfectament, i el rei Artur era 
per ell una mena de figura retòrica per introduir-hi per sota el seu realisme. 
(Ferrater, 2003: 26) 

 

Òbviament, remet a la idea que qualsevol text és una representació (respongui a una 

realitat o no real, valgui la redundància) i que la veu agent de l’escriptura sempre es 

procurarà un instrumental d’artificis per modular-ne la forma, la qual determinarà 

l’expressió resultant. Per això mateix, encara que la poesia vesteixi el missatge poètic 

d’un lèxic quotidià i abordi una temàtica sociopolítica d’un context específic, això no 

implica que la qualitat del vers es ponderi segons el grau de realitat, justament pel fet 

que tot és una construcció formal; per tant, aquest criteri és extremadament anodí i 

simplificador.  
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Amb tot això, s’ha fet palès que Ferrater s’ocupa al seu moment de situar-se al marge 

del corrent literari de l’època, cosa que permet considerar la seva producció poètica com 

un punt d’inflexió entre els requeriments teòrics d’una societat catalana que pugna per 

restituir una tradició i llenguatge propis i un poeta que insinua les vicissituds identitàries 

postmodernes a través de problematitzar formalment la matèria poètica des dels límits 

d’expressió del jo poètic. Des d’aquest punt de vista, si Maria-Mercè Marçal considera 

que Salvat-Passeït “obre les portes de la poesia catalana del segle vint al Cos” (2004: 

93), paral·lelament, es pot postular que Gabriel Ferrater obre les portes de la poesia 

catalana contemporània al desig i, per això, ocupa el lloc de referent en l’esquema 

proposat.  

 

Maria-Mercè Marçal: significat  

 

Seguint així el nostre triangle, anem ara al significat del desig —etiqueta que hem 

atorgat a l’obra poètica marçaliana―. Coneguda com a poeta, novel·lista, traductora i 

assagista, Maria-Mercè Marçal ha estat, també, una important activista del forjament de 

la reconstrucció nacional catalana i de la lluita feminista en plena transició democràtica. 

La conegudíssima triple rebel·lió marçaliana, la qual circumscriu allò poètic en allò 

polític, inaugura una construcció textual-identitària a través de situar el jo en tres 

categories de subalternitat: “A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, de classe 

baixa i nació oprimida” (Marçal, 2004: 193). Amb la “Divisa” Marçal se situa en un 

camí dins de l’ordre d’allò irrepresentable, en paraules de Françoise Collin, ja que per la 

pensadora belga, el repte d’una subversió del camp simbòlic —que és on s’instal·là la 

poeta— rau en el fet que no pot ser ni predeterminada ni predefinida perquè en última 

instància és una feina que s’esdevé a llarg termini i que depèn dels reposicionaments 

eticopolítics en què es va modulant l’acció transformadora de la realitat (Collin, 2006: 

190-191).  

 

Un exemple paradigmàtic d’aquest darrer punt és que la poeta declara, al títol de 

l’article “Llengua abolida: Poesia, gènere, identitat” (Marçal, 2004: 189-200), la 

substitució del terme dona per la categoria de gènere, alliberant així l’atribut biològic i 

essencialista de sexe, per passar a la construcció social, històrica i, també, cultural de la 

diferència de gèneres. Sense caure en banalitats, és significatiu subratllar com, a partir 

dels anys 90, la producció assagística de Marçal adopta aquest terme i sota quins 
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criteris. En destaca, en primer lloc, la dimensió social i històrica que permet ressituar la 

categoria de masculí/femení com a règim binari constitutiu de les relacions socials i 

articulador de les estructures de poder; en segon lloc, la interdependència del binomi, 

que suposa la simultaneïtat en les transformacions i redefinicions d’un i altre. Així, 

aquests dos primers li permeten enfocar el tercer punt: la importància de revisar les 

construccions discursives de la història, la filosofia i la literatura per destronar el gènere 

masculí com a homogeneïtzador de tots els textos i pràctiques culturals associades a la 

veritas, constitutiva, consegüentment, de la legitimació del saber. Atès això, no hi ha 

cap “esfera humana” que no estigui construïda per “categories culturals” i, en últim 

terme, “lingüístiques”. Tot i amb tot, ens interessa evidenciar el criteri de recepció: “la 

paraula gènere té l’addicional d’ésser un mot molt menys gastat i potser, de no provocar 

de seguida aquella mitja rialleta i aquella sensació de cosa vista que altres formulacions 

solen produir —fins i tot, ho confesso, a mi mateixa, que tinc una flaca confessada en 

aquest tema...” (Marçal, 2004: 191). 

 

Aquesta doble confessió (la present-textual i la que ja es coneix) comporta, òbviament, 

el reconeixement d’haver subvertit els seus propis plantejaments. Dit amb altres 

paraules, al·ludeix —sense filar massa prim— al constant reposicionament de la pròpia 

veu en el discurs feminista i, afegim, nacional i poètic. Sota aquest prisma podria 

semblar contradictori establir un diàleg entre les diverses veus marçalianes, 

singularitzades cada una d’elles per un context sociopolític i per una maduresa del seu 

projecte personal diferents; però és, justament, l’esforç de trobar els espais controvertits 

d’una mateixa personalitat discursiva, el que permetrà l’anàlisi d’una subjectivitat 

femenina en construcció, com es porta a terme i quines són les interjeccions que hi 

conflueixen.  

 

A partir, doncs, de la triple rebel·lió, amb les tres ferides inaugurals (Segarra, 2012: 15) 

obrim la poesia de Marçal en la significació del desig, que serà l’afirmació d’una 

identitat de gènere a través de l’alliberament del plaer sexual femení. És cada vegada 

més reconegut que en l’obra poètica de Maria-Mercè Marçal opera un distanciament 

deliberat i impactant de l’arsenal de referents tradicionals que expressen l’eros. En els 

versos marçalians la dona és subjecte doblement actiu: primerament, perquè és qui crea 

l’acció, la veu agent, la qual envaeix i construeix els significats textuals com una 

exploració i reconstrucció del cos des de l’experiència femenina; segonament, la 
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producció de la veu poètica resta enxarxada en una alteritat amorosa explícitament 

recíproca; per tant, la dicotomia amant i amada es dissol i el subjecte és amant/amada a 

la vegada. Talment, el desig ascendeix com a categoria amb tota la seva esplendor 

teòrica i intervé en la construcció i significació del subjecte líric marçalià.  

 

Enric Casasses: significant 

 

Finalment arribem al darrer vèrtex del triangle, el significant. Enric Casasses va 

començar a escriure en vers a partir dels anys setanta. Amb aquestes paraules ens 

referim no tan sols a l’escriptura, sinó, sobretot, a la poesia oral, la qual és un dels eixos 

idiosincràtics de la seva poètica i ha singularitzat la seva trajectòria literària. Casasses 

ho explica en una entrevista a Serra d’Or:  

 

Amb això que arriba el Pope, el Jordi Pope, i amb tres o quatre amics 
més, al bar de la cantonada, vam decidir que muntàvem un recital. El 
bar era La Figuera del carrer Progrés de Gràcia[...]. A partir d’aquí les 
actuacions es van anar succeint i a poc a poc l’escenari s’anava fent 
gran sota els peus. (Bussé, 2007: 65)  

 

Tot i amb això, no serà fins als anys noranta que podrem parlar d’un reconeixement i 

consolidació de l’obra casassiana. El punt de sortida el va marcar la publicació de La 

cosa aquella a Empúries l’any 1991 (guayadora del premi Crítica Serra d’Or l’any 

1992) promoguda per David Castillo i Julià Guillamon, els quals es van fixar en l’obra 

del poeta i la van presentar a l’editor Xavier Folch. Aquest poemari és encapçalat per un 

pròleg del mateix Guillamon on el crític es demana els motius pels quals un poeta amb 

una activitat literària tan prolífica, ja sigui pels recitals o per les nombroses 

col·laboracions en publicacions alternatives amb una distribució limitada, no hagi 

despertat l’interès dels especialistes ni de les editorials. A partir d’aquí, els premis es 

van anar encadenant: el Premi de la crítica-poesia catalana l’any 1993, per al poemari 

No hi érem; el Carles Riba per a Calç, l’any 1995 o l’Ausiàs March de poesia de Gandia 

per al poemari D’equivocar-se així, l’any 1996. 

 

Però, no serà fins el 2001 que Casasses és escollit com una de les veus poètiques 

representatives de la poesia catalana del tombant del segle XX, inclòs dins del que 

Manel Guerrero anomena “un altre model cultural”:  
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un altre model cultural, el de la tradició de la modernitat, amb tota la seva riquesa 
i tota la seva complexitat, que no renuncia ni a l’exigència ni al rigor, que 
prefereix el risc en comptes del conformisme, més partidari de la dissidència que 
del consens, que aposta, per damunt d’altres objectius, per l’aventura espiritual i 
verbal, per l’excel·lència artística i per la literatura de qualitat. (Guerrero, 2001, 
13).  

 

Aquest és un dels criteris subratllats per l’antòleg  amb el qual justifica l’elecció de les 

obres disposades a l’antologia Sense contemplacions. Caldria, però, matisar la seqüència 

d’atributs que defineixen aquesta proposta de model cultural i el perquè hi inscriu 

l’activitat poètica d’Enric Casasses. No obstant això, subratllarem la paraula 

“dissidència”, en la qual hi ressona una certa actitud subversiva respecte la concepció 

hegemònica del fer poètic.  

 

D’entrada, hem de tenir present que partim de la premissa que “las formas de cultura 

expresiva crean eventos donde los significados se constituyen mientras son 

experimentados” (Vich y Zavala, 2004, p. 14). Evidentment, això encercla el missatge 

poètic en la contingència pròpia de la paraula oral. La poesia està constituïda per dos 

elements: paraula i temps. El concepte és estàtic, els significants, en canvi, es traven en 

una seqüència que es desenvolupa en un temps. Per aquest motiu, l’escriptura oculta la 

dimensió dinàmica i, per això, temporal del text. Com a imatge visual, allò escrit és 

aparentment simultani a tota la seva extensió. Tanmateix, aquesta fal·laç representació 

mental queda desemmascarada quan el text recupera, en l’oralitat, en la lectura, la seva 

evident materialitat de temps, com un cos viu. Dit això, a través de la paraula oral 

Casasses invoca l’artefacte poètic des de la seva mobilitat en tant que espai 

reformulable i transformable.  

És, doncs, en la seva representació pública, en la seva (im)postura irreverent ―criticada 

en més d’una ocasió com a imatge de poeta “d’una certa tradició maleïda, marginal, que 

es dedica a posar en escena performances de gran efectivitat” (Farré,  2005: 95)—, on 

podem situar la pràctica oral casassiana en una posada en escena que evidencia 

l’evolució i la cerca de formes expressives noves o actualitzades, alienes al nínxol 

conceptual de gènere literari. Aquesta idea de subversió tindria molts plans; tanmateix, 

ens interessa ressaltar la voluntat del poeta de redefinir la concepció de la praxi poètica, 

allunyada del que entendríem com a cànon per desarticular la poesia de les retòriques 
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dominants, i traslladar-la al pla de l’écriture à haute voix, amb paraules de Roland 

Barthes, és a dir, en el terreny del plaer: “S’il était possible d’imaginer une esthétique 

du plaisir textuel, il faudrait y inclure : l’écriture à haute voix” (Barthes, 1974: 88). 

Ara bé, recuperant l’entrevista que anteriorment hem citat per traçar la presentació de 

Ferrater, cal que atenguem la seva resposta a la pregunta de Federico Campbell sobre 

quina és la diferència entre la paraula oral i escrita:  

 

La palabra hablada va siempre acompañada de gesticulaciones, de inflexiones de 
voz que la palabra escrita no puede tener. [...] Bien, pues resulta que la palabra 
escrita tiene que cargar más de las funciones, tiene que pasar algo de valor de esos 
elementos más abstractos, como el orden, la entonación, a los elementos más 
léxicos, como son las palabras. [...] Naturalmente el escritor auténtico ya sabe dar 
un tono de ironía. [...] La lucha de los escritores consiste justamente en hacer 
recuperar esa sensibilidad, o sea, hacer que la palabra escrita enriquezca a la 
hablada (Ferrater, 1986: 516-517).  

 
Sota aquesta mirada, citada amb tota la intenció, quan Casasses afirma a una entrevista a 

The Barcelona Review: “[els poemes] no sé si realment estan acabats fins que no han 

estat recitats, com si el gest, la veu o la música en formessin part” (Casasses, 1997), 

¿implicaria que estem davant d’un escriptor poc “autèntic”?  Enric Casasses reinverteix 

les funcions i convoca la paraula oral a l’escrita. Amb el ritme, epicentre de la 

substància lírica casassiana, s’incardinen i entrecreuen el desig (pulsió d’escriptura) i el 

significant (text), aconseguint que el moviment intern del poema, originat en la paraula 

recitada, sigui origen i patró del  moviment intern de l’emoció. Així és que el poeta 

empra l’ús d’un estrofisme determinat —Aumatell assenyala que les estratègies 

poemàtiques més que no pas els temes és el que permet catalogar en blocs la seva obra 

(1998: 126)―, la forma en el sentit més epidèrmic, com a constructora de la significació 

textual, la qual, al seu torn, no es legitima per les seves pròpies regles internes sinó que 

requereix d’un contracte explícit o no amb l’altre (lector/oient ). Per il·luminar aquesta 

idea prendrem la sextina:  

 

Dóna’m dóna’m 
dóna’m aire 
dóna’m cerca 
dóna’m corda 
dóna’m quasi 
dóna’m mata’m. 
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Mata’m mata’m 
mata’m dóna’m 
mata’m quasi 
mata’m aire 
mata’m corda 
mata’m cerca 

 [...] 

Dóna’m aire 
Cerca corda 
Quasi mata’m 
(Casasses, 2007: 16,17) 

 

Els versos estan conformats tan sols per la combinació de sis mots rima presentats a la 

primera estrofa, tres verbs (dóna, mata, cerca), dos substantius (aire i corda) i un adverbi 

(quasi). D’entrada, la sextina s’emmarca en una tradició que té els seus orígens en la 

poesia provençal d’Arnau Daniel. Aquest és el punt de sortida que ens obliga a 

emmarcar la composició en un sistema d’expectatives que intervindrà d’una forma 

decisiva i que Vicent Salvador defineix de la següent manera:  

 

a) el coneixement d’una seriació diacrònica literària de textos i metatextos 
(intertextualitat literària o gènere històric en sentit estricte), i b) percepció del text 
en relació amb altres tipus (sincrònic) de discurs no literari, com per exemple el 
col·loquial o el científic. El background sobre el qual es projectarà el text —i amb 
el qual hauria de contrastar― és un espai bidimensional situat per referència a un 
eix literari diacrònic (tradició genèrica) i a un altre de sincrònic i lingüístic o 
comunicatiu en general (la tipologia dels discursos). (Salvador, 1984: 245) 

 

Si prenem la primera característica, observem que Casasses redueix la sextina a la 

paraula rima. En reprodueix l’esquelet, per això utilitza estrictament les paraules justes 

(d’aquí la necessitat mínima de tres verbs) per maniobrar amb una sintaxi a voltes 

absent, però no per això sense sentit. Per aquest motiu, el poeta deconstrueix “una 

[composició rítmica] de les més nobles i rígides de l’antiga cançó amorosa” (Brossa, 

1997: 7), per subvertir l’enaltiment associat a lírica amorosa i traslladar-la al pla del joc 

textual. En aquest sentit, el poeta s’instal·la en un joc que exigeix un codi compartit, és 

a dir, el procés de significació de la sextina, seguint les paraules de Salvador, té lloc, 

justament, perquè convoca el rerefons contrastat i així emergeix el factor diferencial que 

la significa. Tanmateix, recuperant les connotacions del terme l’écriture à haute voix hi 

podem conjugar el plaer d’inventar la jugada, amb paraules de Lyotard. És a dir, 

Casasses sacseja la llengua literària a través d’incorporar una invenció constant de girs 
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textuals, de paraules —la font de les quals és la llengua quotidiana― i de sentits, que en 

el pla de la parla és el que fa evolucionar una llengua. Això ens remet de nou a la 

concepció del poema com a espai transformable des de la seva matèria prima.  

 

Amb tot això, l’obra poètica d’Enric Casasses, copartícep del que Guerrero anomena 

vampirisme postmodern, actualitza el desig des d’un doble vessant: per una banda, 

absorbeix el desig com la pulsió d’escriptura —metaforitzada per “la gana”―, la qual 

determinarà el traç d’un estil constituït sobre la cerca del plaer textual. I, per altra banda, 

el significant derivat d’aquesta gana d’escriptura ens conduirà a analitzar les variables 

que participen en la innovació dels processos de significació de la lírica amorosa 

casassiana.  

 
 

1. Tres  obertures cap a l’Altre. Construcció de subjectivitats poètiques 
 
 
 

Gabriel Ferrater: les dones 

—¿Se escribe mejor estando enamorado? 
—Sí. Porque en el fondo el único tema que me interesa son las mujeres. Mi libro 
se titula Las mujeres y los días, y claro, cuando uno está enamorado observa 
más, está mucho más atento a lo que es una mujer que cuando no lo está. No. No 
escribo mejor cuando estoy enamorado. Escribo mejor después del 
enamoramiento. No en el mismo instante. Una vez batí una especie de récord: 
escribí en dos días nueve poemas, justamente cuando acababa de romper con 
una chica (Campell, 1986: 514).  

 
Aquesta afirmació de Gabriel Ferrater, sense cap transcendència més que la d’aparent 

sinceritat, és significativa pel retret velat a una pregunta intencionadament carrinclona, a 

través del qual intenta rescatar-la des d’una paradoxa deliberada: afirma contraris i 

relata un fet que no ha de ser forçosament ver per més que convidi a un mecànic 

biografisme com a clau de lectura dels poemes. Tanmateix, hi ha un fons de veritat, en 

el sentit que les dones són una de les claus de l’experiència de si mateix i es troben en 

l’origen i en la trama de la seva poètica. Potser, en els seus versos Ferrater parteix del 

desgast de les paraules habituals com amor o enamorament per atorgar certa raó a la 

pròpia escriptura ―com veurem més endavant— ja que per al poeta aquesta és una 

digestió tècnica i estètica de la pròpia vida:  
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jo sóc dels escriptors que, per dir-ho així, agafem la ploma tard. Vull dir que n’hi 
ha que encara no els travessa una imatge pel cap ja es precipiten a apuntar-la 
apostant per les possibilitats de desenvolupament. En canvi, jo començo a 
concebre el poema a partir de l’argument, no pas de la forma verbal, i no em poso 
a redactar-lo fins que ja el tinc molt organitzat (Ferrater, 1986: 501) 

 

I supleix les possibles trivialitats del llenguatge convencional amb la depuració d’allò 

viscut a partir de l’elucidació lingüística en el terreny d’un estil irrenunciablement 

personal i singular, que l’han convertit en un dels poetes de la literatura catalana menys 

categoritzables i que propicia etiquetes com la de “poeta de la intel·ligència” (Aulet, 

2000: 47). Per aquest motiu, recupera la pregunta amb una banalització bastant risible si 

s’interpreta de forma planera i en un to gairebé de xafarderia. Ara bé, hem al·ludit que 

hi ha alguna cosa de veritat en la seva afirmació; cal afegir, però, una altra resposta de la 

mateixa entrevista:  

―Jaime Gil de Biedma me decía que el único tema de su poesía es el paso del 
tiempo y él.  
—Eso me divierte, porque si me hubiera pedido una formulación de mi poesía, 
le hubiera dicho que mi único tema es el paso difícil del tiempo y las mujeres 
que han pasado por mí. (íbid.: 521) 

 

La insistència per part del poeta és evident. Amb aquests dos comentaris i amb el títol 

que recull els seus tres poemaris (Les dones i els dies) no deixa possibilitat al dubte que 

el sentit del temps i les dones són els leitmotiv que travessen de dalt a baix la seva obra 

poètica. I la imbricació dels dos en el text serà el que permetrà al jo líric ferraterià crear 

els espais d’experimentació i de restitució del jo líric en el vers. D’aquí que molts dels 

poemes recullin detalls, flaixos, fulguracions concretes, percepcions de cossos, colors, 

olors, diferents formes del transcurs del temps: “Molt sovint si el poema neix del desig 

de conservar un tros del passat, és tot confessant l’acció desgastadora del temps. 

Sobretot en els poemes més personals, el tema de la memòria és el recurs essencial que 

dóna força a l’anècdota” (Terry, 1962: 38). Tot plegat resta calculadament disposat a 

representar els buits i les discontinuïtats d’un jo impossible de reconstruir de forma 

completa.  

 
Majoritàriament, tot i la divergència d’interpretacions que ha rebut el corpus poètic de 

l’autor, tan ben recopilat per Núria Perpinyà en el llibre Gabriel Ferrater: recepció i 

contradicció, hi ha dos temes literaris, ja sigui per la recepció de la pròpia crítica o, 

simplement, per reiteració, que han esdevingut els centres de la poesia ferrateriana: la 

moral  i l’erotisme. No ens proposem de bandejar aquests temes, ans al contrari: al llarg 
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del present capítol en suggerirem una nova lectura que, en cert sentit, implicaria la fusió 

de les dues: l’erotisme moral25.  

 
D’entrada, la llengua poètica ferrateriana és antiretòrica, conversacional, espontània 

(diàleg) i, volgudament realista. És a dir, no emana de la literatura imminentment 

anterior, sinó del llenguatge real sotmès a uns formalismes i convencionalismes poètics 

mínims, res exigents —en aparença. No en va, la recopilació final de la seva obra 

poètica completa que ell mateix compon, la qual cosa permet pensar no tant en una 

pluralitat de poemaris sinó en una voluntat de teixir-ne una unitat indissociable, presenta 

un títol que evoca els grecs: Les dones i els dies, evident paràfrasi de Els treballs i els 

dies d’Hesíode. Per tant, a través de l’analogia, se’n pot desxifrar el fet de marcar 

l’opció poètica d’almanac, de diari, que ens trasllada al pla d’una contingència subjecta 

a l’esdevenir quotidià.  

 

Cal precisar que el viatge per la poesia clàssica que s’ininua en el títol no obeeix un 

projecte imitatiu personal ni d’enaltiment ni d’enriquiment de la literatura catalana, com 

podria suposar la incorporació dels antics al bagatge de referents a la poesia catalana. 

En tot cas, aquest era el projecte d’altres com Cambó, Riba o, fins i tot, Carner. I, a més, 

això seria un projecte cultural, en el sentit monumentalista i constructiu del terme, que 

no interessava gens Ferrater. Les connexions, que hi són, tenen lloc en el terreny de 

l’amistat electiva, de la simpatia personal i de les afinitats podríem dir “casuals” que, 

tanmateix, en cap moment comprometen el seu absolut personalisme i la seva 

independència intel·lectual, claríssimament subratllats per la crítica posterior, i que han 

construït les marques d’identitat de l’artista.  

 

La presència insistent de les dones com a centre de la seva poesia ve determinada, en 

part, per l’absorció de la influència de Catul, que coneix profundament a través del seu 

amic i contertulià Joan Petit, llatinista que l’editaria i el traduiria. Ambdós formaven 

part del cenacle de Seix Barral, tal com demostra el testimoni de Juan Marsé:  

 

                                                 
25 Concepte pres de la següent cita del llibre Sobre Literatura catalana i altres assaigs:  “L’erotisme de 
Ferrater és la seva veta més autèntica. És un erotisme moral, a meitat de camí entre l’hedonisme absolut i 
el romanticisme que s’escapa entremig de la selva dels seus poemes.” (Marco, 1968: 83).  
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Yo era más joven que ellos. Los conocí alrededor de 1960 y ese grupo de Seix 
Barral era impresionante porque estaban Gabriel Ferrater, su hermano Joan, José 
Agustín Goytisolo, Jaime Gil de Biedma, Josep Maria Castellet, el profesor José 
María Valverde, Jaime Salinas, Rosa Regás, Joan Petit, que era el sabio… sí, 
impresiona, pero visto desde hoy. Una cosa que me pregunté después es por qué 
cuando escribí mi primera novela y no conocía a nadie del mundo editorial o 
literario llevé el original a Seix Barral y no a otras editoriales que en aquella época 
tenían más prestigio, como Destino o Planeta. Y es porque yo leía unos reportajes, 
no recuerdo si en la revista Destino o en Ínsula, en los que Seix Barral me parecía 
la editorial más progresista y joven. Fue el instinto. (González, 2012: en línia) 

 

La col·lecció catuliana es pot llegir —ho sigui o no en realitat— com una autobiografia 

amorosa, a la qual s’hi acumulen, interrompent-la desordenadament, poemes de 

circumstàncies en què parla d’altres llibres coetanis, desqualifica amics i personatges 

que l’han criticat literàriament, a vegades amb una obscenitat i violències extremes, etc.  

Sigui com sigui, Catul subministra a Ferrater un precedent formal per construir un llibre 

miscel·lani en el que, tanmateix, el coneixement eròtic funciona com a fil conductor 

discontinu i, això sí, a diferència de la Lèsbia de Catul, són vàries les dones per les que 

transita el jo poètic de Ferrater per construir l’altra com a eix emocional (subjecte 

desitjant), subtext i centre de gravetat del poemari.   

 

A més, trobaríem altres afinitats en el pla formal com ara: Catul també es distingeix per 

ser antiretòric, moviment contrari als poetes reconeguts i pretensiosos de l’època. 

Presenta una dicció de to conversacional, estretament vinculada al context del banquet o 

simposi, com a lloc de la imaginada performance dels poemes, representant un ambient 

que destil·la una proximitat i complicitat on el llenguatge no és vehicle de 

transcendència ni d’elevació associada a registres solemnes, sinó precisament com a 

part de la sàtira i de la desqualificació.   

 

Un altre dels autors que han influït aquesta postmodernitat lírica no és altre que 
Catul, i la seva recuperació i el seu èxit pot ser degut —a part del tractament 
específic de l’amor, desimbolt i alhora intimista— a les curioses situacions de 
comunicació que estableixen els seus poemes, on ell mateix es desdobla en 
personatge, en un altre Catul, i així es pot interpel·lar i increpar quan més li convé. 
Aquest és un autor que decididament va influir Gabriel Ferrater […] (Julià, 2008: 
199).  
 

La tertúlia d’amics reprodueix o propicia l’espai per recrear l’ambient ideal on els 

poemes catulians poden transcórrer i adquirir la seva naturalesa, la seva capacitat 

comunicativa des d’un “jo” que es construeix amb un to de confidència, a través, 
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sobretot, dels diàlegs, tal com destaca Julià. Tot plegat, troba una correspondència en el 

llenguatge i la producció tant literària com crítica de Ferrater, sigui en la poesia, sigui en 

el seus assaigs crítics de pintura o escultura, sigui en qualsevol dels camps de 

coneixement que sempre va aspirar a la penetració intel·lectual i a la claredat expositiva.  

Anem, però, a la construcció moral del poema:  

 

Entenc la poesia com la descripció, passant de moment en moment, de la vida 
moral d’un home ordinari, com ho sóc jo... Quan escric una poesia, l’única cosa 
que m’ocupa i em consta és de definir ben bé la meva actitud moral, o sigui la 
distància que hi ha entre el sentiment que la poesia exposa i el que en podríem dir 
el centre de la meva imaginació. (Ferrater, 1986: 18).  

 

És a dir, el criteri ètic que cerca a l’operació d’escriptura és el que anteriorment hem 

analitzat com el bloqueig del jo en una impostada impersonalització per aconseguir 

instal·lar una instància enunciativa despullada de tota emocionalitat. A partir d’aquest 

principi ens hem de preguntar com plega i desplega l’altra des d’aquesta distància.  

 

Per aquest motiu, ens remetem directament a l’últim poema que clou “La teoria dels 

cossos” i que és, a la vegada, el darrer de Les dones i els dies: “Teseu”. L’elecció 

d’aquest poema per adentrar-nos a la problemàtica assenyalada, prové del fet que Teseu, 

d’una forma retrospectiva, funciona com un hipertext de tots els poemes que el 

precedeixen. Ferrater reconstrueix la seva experiència poètica a través del mite. “Un sol 

fil et daura  / la fosca memòria” és el que permet al jo poètic sortir de si mateix per 

iniciar un procés d’objectualització del “jo”. Aquest sortir es presenta com un desvelar, 

com un donar llum a la memòria, ordenar el temps, és a dir, en últim terme, saber-se 

viu. Abans, però, ens hem d’aturar en el mite, ja que crea diferents substrats de 

significació en el poema. Seguint la línia lògico-narrativa, Ferrater parteix de l’escena 

on el vell Teseu canvia el seu rol i observa en el tapis el seu passat gloriós i heroic, és a 

dir, la seva joventut. És així com inscriu la figura de Teseu com a alter ego per  

projectar-se estranger de si mateix, per experimentar-se de nou. Amb aquest 

desdoblament aconsegueix posicionar-se davant de si mateix per restituir-se en la 

matèria poètica, també, com a altre26.  

                                                 
26 Valorant la recuperació del mite, ens permetrem un breu parèntesi, per reflexionar sobre com els 
clàssics incideixen de maneres diverses en les literatures modernes i postmodernes. I per fer-ho prendrem 
tres punts de vista. En primer lloc, els clàssics es troben com a base remota, última dels textos. Són un 
substrat gairebé arqueològic que sempre ha condicionat la tradició literària occidental, ja que els seus 
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És així com el mite de Teseu no és un element subsidiari al poema. Es manifesta des del 

seu dinamisme. El jo poètic és Teseu, és la seva identitat última, la que ha construït al 

llarg del poemari i el fet d’autoapel·lar-se així activa tota la deriva argumental que 

envolta al mite cap a si mateix. D’aquesta manera, el títol ja evoca la dualitat de la veu 

poètica, el revers del “jo”. En el transcurs del poema, Ferrater aprofita el motiu del “fil” 

que permet a Teseu sortir del laberint per fer present Ariadna. D’entrada, el fil que el 

condueix a l’exterior de si mateix és la matèria amb què s’han construït els tapissos on 

s’ha representat. És a dir, l’operació d’escriptura s’assimila a l’acció d’Ariadna en treure 

Teseu del laberint. No podem oblidar que un dels significats que s’activen en el teixir és 

l’escriptura, termes etimològicament lligats. Per tant, Ariadna és qui comença aquest 

teixir. Així és que la dona, la figura de l’altra en Ferrater és l’origen de la creació 

poètica.  

 

Maria-Mercè Marçal: homoerotisme femení  
 
Podríem dir que l’atribut central de la llengua poètica de Marçal és el subvertir el camp 

simbòlic per revisar i actualitzar una llengua literària catalana que permeti l’expressió 

d’una subjectivitat lírica en femení, en tant que subjecte agent de la creació i de la seva 

representació. Aquest projecte es construeix des del que Marçal anomena Llengua 

abolida i que dóna títol a tota la seva producció poètica. En efecte, aquesta formulació 

es podria definir com l’espai imaginat de l’écriture féminine i que, per a la poeta, 

                                                                                                                                               
murs defineixen les línies dels ciments de les composicions que s’han edificat a sobre d’ells. És, en aquest 
sentit, una influència inevitable, que sura en el contínuum literari, però no necessàriament coneguda ni 
valorada ―ni potser realment significativa, més enllà d’un interès erudit que es protegeix per tradició, en 
aquesta emergència de lectures d’auctoritas.  
En segon lloc, els clàssics construeixen un corrent de lectura constant o intermitent en el temps. Homer, 
per exemple, és llegit de sempre, encara que no necessàriament valorat o imitat, o no com a model 
preferent. Hi ha autors que travessen períodes d’oblit o, per contra, hi ha renaixements sobtats o en 
intervals de la història concrets que desperten determinades obres com ara la de Píndar, que va ser 
extraordinariament activa en el romanticisme alemany i pràcticament oblidada en les literatures 
mediterrànies, potser a causa del desconeixement del grec o l’absència de traduccions. És a dir, que els 
clàssics construeixen modes que distingeixen certs moviments literaris, generacions o grups d’autors.   
I, en tercer i últim lloc, esdevenen influència fruit de l’elecció personal, que s’allunyen de les modes de 
l’època o dels dictats formatius propis d’un període concret d’aprenentatge. Al·ludim aquí als poetes que 
incorporen en els seus textos els referents clàssics a partir d’establir-ne una reciprocitat. Talment, allò 
sorprenent és la lectura i imitació horitzontal, això és posar els textos de l’autor antic a un nivell dialògic 
ahistòric, ucrònic, que no passa pel remake erudit, sinó que es pot llegir com una anagnòrisi, una 
projecció analògica entre el text clàssic i la cerca de l’expressió d’una subjectivitat intensa i nova. No 
s’utilitzen els referents com un ornament, sinó que s’incorporen en el text digerits i convertits en un 
llenguatge propi. Passen a ser cos textual de la composició nova. Aquesta tercera via pot confluir amb les 
dues anteriors; tanmateix, és la que ens proporciona un punt de vista més suggerent i provocatiu en el cas 
de Ferrater.  
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funciona com una metàfora d’una “instància mítica i utòpica” (Marçal, 2004: 190) 

configurada per una cosmovisió que inclou l’exclusiu femení. Per tant, la poesia 

marçaliana aposta per un exercici lingüístic i retòric de reversió de l’imaginari poètic 

androcèntric per crear noves representacions textuals del gènere femení, fet 

indissociable de la recerca de noves formes d’enunciació del jo líric.  

 

Proposem així un primer exemple per instal·lar el cosmos poètic de Marçal. I en dir 

cosmos, fem referència al seu sentit literal, ja que en la sextina “La festa de la sal”, hi ha 

la disposició dels elements que en la seva combinatòria creen la matèria del món de 

Terra de Mai (1982). D’entrada, trobem els quatre mots-rima, això és, els quatre 

elements —“foc”, “terra”, “aire” i “aigua”— que constitueixen el cinquè mot-rima 

“món”, i que, juntament amb el sisè, “sal”, originen l’univers sexuat en femení. És així 

com la poeta disposa espacialment la dialèctica jo vs tu. En la primera estrofa de la 

sextina, els sis elements són els complements atributius figurats, que ens introdueixen 

en la gènesi d’aquest cosmos sensorial que supera totes les antítesis, aconseguint 

l’harmonia conceptual.  

 

El “foc”, metàfora de la passió amorosa, esdevé, així, un element subordinat i 

transformat pel desig; connota, al seu torn, el tacte amb la carícia més fervent i suau 

(“Ens abracem amb les plomes del foc”), i representa l’espai exempt d’obligació, lliure. 

A més de convertir-se en l’element que permet a les amants ser “al centre de la terra”, 

situar-les a l’origen de la vida i ser-ne, també, l’origen.  

 

La “terra” manté, en primer lloc, el seu sentit referencial, el sòl, allò més sòlid que 

paradoxalment és el més mudable a causa d’altres elements com l’aigua o l’aire27. I, en 

segon lloc, funciona com a correlat objectiu del jo poètic (jo/cos), i, també, al·legoria 

que vertebra tot el poemari (la “terra de mai” és un espai utòpic, representació de la 

impossibilitat, com veurem més endavant). És el no-lloc on les amants fan l’amor i des 

d’on es crea la unicitat identitària. Simbòlicament s’oposa al cel i, per tant, connota un 

amor carnal, allunyant-se així d’un amor místic.  

 

                                                 
27 “L’aire” és un espai d’alliberació, el lloc dels astres (lluna/sol) i del vent. S’associa a la dolçor i a la 
tendresa per la lleugeresa i la immaterialitat de la seva essència.  
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L’“aigua” es troba en concomitància amb els elements vegetals associats a la terra que 

Marçal empra per sexualitzar els versos. Es fa difícil no apel·lar Afrodita, la filla de 

l’aigua, que deu la vida a l’escuma originada per l’impacte de dues ones, essent, també, 

la deessa de la bellesa, de la sexualitat i de l’amor. És interessant observar com tota la 

imatgeria que deriva de la fusió de terra (cos) i aigua (plaer) parteix de com l’aigua 

brolla de la terra, metàfora de l’aigua que allibera el cos de dona, ja sigui pel moviment 

(suor) o per l’excitació del sexe femení. Talment, és significatiu el ventall de paraules 

que hi trobem associades al llarg del poemari, com ara “aiguaneix”, “areny”, “gorga”, 

“congost”, “gual”, etc.; i en relació entre l’aigua i els elements vegetals es poden 

ressaltar “molsa” (humitat), “licors de fruita” (entès com a líquid que raja o es desprèn 

d’un cos) o “arbre”. Aquest darrer és especialment remarcable, tenint en compte que és 

una imatge en constant resignificació, sobretot des de la sinècdoque, a partir de les 

“arrels”, “branques” o “escorça”. Però encara més sorprenent és el verb “arbrar-se”, que 

aporta la idea d’obertura de la terra per totes bandes, trencant, així, els límits del cos, la 

contenció, per créixer a totes direccions, per expandir-se com el “cactus” de M. Antònia 

Salvà. I alhora és clara la ressonància d’uns versos de G. Ferrater del poema “Riure”: 

“Tremola, m’oblida el dolç / tacte se m’esmuny frisós / i un riure, goig inquiet, / brota 

profús i rebrota / i em branqueja dins la boca” (2002: 133). I, finalment, l’altra 

imbricació de l’aigua és amb el sisè mot-rima, la sal, el qual forma part del títol de la 

sextina que hem pres com a paradigma. Fina Llorca destaca el lligam existent entre “La 

festa de la sal” amb la celebració organitzada a Barcelona en un bar anomenat “La Sal”, 

que era un punt de trobada i d’activitats feministes a les darreries dels anys setanta 

(Llorca, 2002a: 323). No cal desvaloritzar aquesta referència, perquè ajuda a assentar la 

simbologia de la mateixa paraula com a pròpia dels cercles feministes catalans. 

Tanmateix, aquí més aviat volem focalitzar-ne la seva funcionalitat textual: “Ens batega 

a la boca un cor de sal/ que obre finestres noves a la terra”. 

 

La sal, d’entrada, és el complement alimentari que potencia el gust del menjar; per tant, 

està directament associada al pla sensorial del plaer. Si seguim, però, l’associació entre 

l’aigua i la sal, ens trobem amb la màxima expressió de l’excitació femenina, el “glop 

de mar”. A més, és el mar el que conjuga els dos referents, tal com mostra aquesta tria 

de versos:  

de bat a bat tenim la platja oberta. (298, v. 11) 
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Som on l’hora i l’atzar perden la brida, 
on, a cavall de la marea viva, 
llisquen sense velam, pels solcs de molsa, 
el meu sexe i la teva boca: sexes 
al mig del rostre i a l’entrecuix, boques. 
Tot és un daltabaix de sal oberta. (298, vv. 19-24) 

ni un glop de mar, colgat sota la sal. (300, v. 14)  

i mesclem l’ona com si fóssim d’aigua. (301, v. 28)  
 

Cal dir, també, que la sal és matèria que composa els elements d’aquest cosmos femení. 

I Marçal aconsegueix substituir la imatge tradicional del sexe femení com una flor que 

s’obre, amb la imatge del cos femení (la terra) que és principi ordenador i d’atracció 

―“se’ns arrapen vives flors de sal”—, on la flor no és la dona sinó un element viu atret 

de forma ardent cap al cos femení.  

 

Amb això presentem el desplegament d’un cosmos poètic constituït per una simbologia 

homoeròtica femenina. Els versos marçalians cerquen una apropiació del cos i del plaer 

femení des de la qual assumeix la construcció d’un nou subjecte poètic. Per aquest 

motiu, analitzarem com el subjecte de l’enunciació marçalià, amant-dona-amada, 

comporta una de/re-construcció de la categoria del desig que suposarà, al seu torn, 

l’escriptura en llengua abolida. D’aquí que poemaris com Terra de mai siguin els que 

ens permetin plantejar la diferencialitat com a problema limitador del llenguatge: fer dir 

a la llengua literària catalana el que encara no havia dit mai. 

 

Enric Casasses: la gana, la parla de l’amor  

 

Anteriorment, hem situat l’escena d’escriptura, la part privada del ritual, allà on hi 

podem cercar els elements coparticipants que activen i condueixen l’expressió del jo, els 

quals seran part constitutiva del que Bousoño en diu “la postura frente al poema”. 

 

Ara bé, com accedim al ritual? Les autopoètiques i els metapoemes serien un bon 

exemple, pel fet que s’hi poden destriar les “regles internes” d’una obra i restituir els 

posicionaments de l’autor envers la creació i la mateixa poesia. Paral·lelament, però, un 

dels trets distintius de l’activitat poètica d’Enric Casasses és la lectura “pública” d’altres 

poetes, ja sigui amb epílegs, per exemple, el de Haikús del camioner (Dolors Miquel, 
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1999) o el de Lletrarada (Pau Riba, 1997); amb edicions crítiques de llibres oblidats per 

la tradició com ara l’obra de Juli Vallmitjana Albi, editada el 2007 o De la raça que es 

perd, del 2005; també l’obra d’Eduard Girbal Jaume com L’estrella amb cua, editada el 

2005, (“aprofitant que ara em fan una mica de cas, he començat a parlar d’en Girbal, 

d’en Vallmitjana, i he ajudat a fer tornar a sortir els seus llibres” [Casasses, “amb els 

lectors a favor” 66]); o, també, amb pròlegs, com el que encapçala l’antologia de poetes 

joves catalans, Pedra Foguera, del 2008 o, la Poesia completa de Joan Vinyoli (2008), 

entre molts d’altres. Aquest nombrosos paratextos ―indispensables en el cas que es 

pretengués revisar els intertextos i la mitologia personal de l’autor , ascendeixen a la 

categoria d’autopoètica, justament, perquè no es posiciona com a crític, que amb 

paraules de Carner “té l’avantatge que porta un poeta ideal a dins, i aleshores hi 

compara els poetes de debò (vull dir els poetes vivents)” (Carner 50-51), sinó que 

Casasses crea un espai discursiu en el qual hi negocia els posicionaments respecte 

l’escriptura i la matèria textual, l’origen de la força creadora, etc. Per tant, hi assumeix 

una gran importància programàtica, cosa que ens permet resseguir les marques 

substancials per cartografiar els trets epicèntrics de la seva poètica. Així, doncs, ens 

servirem del postfaci que Casasses escriu a L’erecció de l’instint espiritual (o l’amor 

dels trobadors) de Gerard Horta (1995), com a punt de sortida per començar a bastir una 

subjectivitat poètica desitjant. 

 

Un plat d’arròs pot aparèixer i desaparèixer, la gana té algunes més probabilitats 
d’anar tornant i tornant a venir: veritablement, l’única cosa que de sempre i per 
sempre és inamovible és el fonament de la gana, motor perpetu de la poesia 
lliure. El fonament de la gana no té nom però pot parlar, i se li pot parlar. 
L’ingredient primordial d’aquesta parla és el domini de l’amor, de l’esperança i 
del deure. (Casasses, “Postfaci” 106) 
 

La gana es presenta aquí com el motor perpetu — amb la reiteració “torna i torna a 

venir” ― de la poesia, ja que la naturalesa d’allò que l’engendra és una constant 

“inamovible”. A més, l’origen de la gana no té un significant que li doni forma, que la 

fixi en una categoria, de manera que no té una representació a l’ordre del simbòlic. Tot 

això, ens permet obrir dues línies: per una banda, el poeta embolcalla el traç del vers a 

una necessitat fisiològica (vital), una necessitat que ― seguint un subtext psicoanalític 

inevitable —, ens evoca imminentment a l’alternança de tensió i sacietat. Tanmateix, el 

fet de menjar el “plat d’arròs”, el moment de saciar-se, no és el que pren rellevància, 
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sinó que Casasses en subratlla el punt de tensió, la força que manté la gana en actiu, la 

irrepresentable presència constant i perpètua que la fonamenta: el desig.  

 

En aquest sentit, hi ressona una de les característiques més singulars del desig, 

postulada per les tesis lacanianes, que és la de perpetuar-se per si mateix, com si fos un 

moviment performativament etern cap al subjecte/objecte de desig. En efecte, suposar el 

trencament d’aquesta llei comportaria, entre altres, la seva desactivació, motiu pel qual 

el “plat d’arròs pot aparèixer i desaparèixer” però la gana sempre hi és. El desig es 

planteja, doncs, com una força que supera el subjecte i l’objecte que l’habiten. Així, es 

desplaça de seu objecte i es converteix en el desig de desitjar: “Le désir est 

essentiellement défense, conjuration de lui-même, précaution pour ne pas se réaliser [...] 

désir de se retrouver lui-même” (Sauverzac 140). Aquesta veu es funda en la seva 

impossible satisfacció: es governa a si mateixa per a si mateixa. Aleshores, l’objecte del 

desig — entès com l’element que l’activa ― és arrossegat al pla de la impossibilitat 

perquè, seguint Lacan, el possible assoliment de l’objecte concret només omple el forat 

que l’objecte a ha cavat en el subjecte, com si fos un miratge, una al·lucinació: “el 

objeto a, en tanto que eternamente faltante, inscribe la presencia de un hueco que 

cualquier objeto podrá ocupar” (Dor, El inconsciente 163). Atès això, el subjecte, per 

definició, està instal·lat eternament a l’obertura cap a l’altre desitjat. I és aquí on 

Casasses instal·la la poesia lliure: el jo líric és governat per aquesta pulsió, que com hem 

vist és traduïda per l’amor. 

 

Per altra banda, hem de subratllar que això no bloqueja l’expressió, ja que “El fonament 

de la gana no té nom però pot parlar, i se li pot parlar” (Casasses, Postfaci 106). Per 

tant, el poeta circumscriu l’enunciació poètica a les lleis dialògiques de la conversa, el 

paradigma de la qual serà la paraula poètica oral. Atès això, Casasses instal·la, 

justament, l’acte d’escriptura poètica a l’afecte de l’emoció vinculada, clar és, a la 

pulsió d’escriptura, que traduirem amb el sintagma desig d’escriptura. Tal com afirma 

Jandey “nous définissons comme affect la charge émotive liée à cette pulsion, antérieure 

à l’émotion proprement dite car non liée à une représentation; on ne peut s’en libérer 

qu’en lui trouvant une répresentation adéquante” (2009: 95). A partir d’aquí, és en els 

ingredients primordials de la “parla” allà on hem de cercar la representació del desig, 

que serà al seu torn, on tindrà lloc la construcció de la subjectivitat poètica casassiana.  
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Síntesi: A partir d’aquí, a través d’una rigorosa exegesi de cada proposta poètica, la 

investigació se centra en l’estudi de la construcció del “jo” lírics respectivament, seguint 

els següents llocs comuns: a) l’escriptura, obertura cap a l’Altre, b) el subjecte de 

l’enunciació com a subjecte desitjant, c) les representacions de l’altre/a amorós, d) les 

retòriques del desig, e) la recerca del plaer textual, i f) moral i poètiques. 

 
L’objectiu final ha estat dibuixar un mapa de carreteres per guiar els itineraris de 

l’escriptura del desig en la nostra poesia i, palesar, a mode de síntesi i d’obertura, com 

l’obra Do’m. Drama en tres actes (2003) d’Enric Casasses recull la retòrica de l’alteritat 

amorosa i funda, des d'ella, la necessitat de la paraula oral i l’acció poètiques. 
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