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Violències i identitats.  
Resignificació i interseccions1

Francesco Ardolino
Elena Losada

Universitat de Barcelona 

Hi ha conceptes que, tot i que aparentment són diàfans, se’ns tornen tèrbols 
quan ens hi apropem amb la mirada. El terme «violència» envaeix el nostre 
espai, és gairebé omnipresent als mitjans i a la vida diària i, malgrat això, en el 
moment en què hi reflexionem d’una manera una mica més matisada i prego-
na, ens obliga a deturar-nos per resignificar-lo. Perquè, de tant fer-lo servir, 
s’ha convertit en una closca buida. De què parlem quan diem violència? Cada 
saber en té una definició pròpia i n’elabora una exegesi i un discurs. I així se’n 
succeeixen interpretacions diverses des de la sociologia, la filosofia, l’antropo-
logia, el dret, o bé la psiquiatria. I l’espai literari? També en reivindica una 
lectura específica. La nostra intenció, en recollir aquests treballs en un volum, 
ha estat fer palès que la crítica literària —i, de manera més general, tot el camp 
de recerca que s’organitza sota l’etiqueta d’estudis culturals— pot aportar una 
perspectiva pròpia respecte al tema de la violència. 

Una altra definició que ha anat generant una galàxia polisèmica és la 
d’«identitat». D’ençà del Romanticisme i fins al jo líquid de la Postmodernitat, 
passant pel je est un autre de Rimbaud o per l’explosió prismàtica que implica 
el cas Fernando Pessoa, el subjecte, la identitat i la seva construcció (o descons-
trucció) han estat el tema essencial de l’art, el pensament i —per què no afe-
gir-ho?— la investigació de la ciència occidentals. Queden molt lluny els ports 
segurs del subjecte teològic de sant Tomàs, el racionalisme cartesià i l’imagina-
ri subjectiu burgès tal com Kant el va categoritzar i exemplificar. La identitat 
ens pertorba, com la violència, i és un element que, en la nostra candent actu-
alitat, hem de declinar conceptualment en plural. O, més ben dit, com a plu-
ralia tantum, ja despullat de la seva candidesa ontològica. Stuart Hall s’ha 
preguntat qui, hic et nunc, necessita identitat. I la seva resposta adquireix una 

 1 Aquest volum s’emmarca en la recerca del projecte d’investigació «VANACEM: Víctimas y 
agresoras. Representaciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres» (fem2014-
55057-p).
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forma doble: d’una banda, tot fent l’ullet a unes tàctiques típiques del pensa-
ment feble, considera que es tracta d’una idea ja esborrada, però que, parado-
xalment, resulta encara indispensable per respondre a certes qüestions clau; de 
l’altra, ressalta la irreductibilitat del principi d’identitat, condició que ens re-
met a una nova conceptualització del subjecte. Pragmàtica i gnoseologia sem-
blen anar de bracet, a la recerca d’una semàntica reloaded. I és natural que, en 
aquests casos, la terminologia rellisqui: la diferència entre individu i subjecte 
perd la seva funcionalitat epistemològica o la reconstrueix amb altres formes. 
En definitiva, estudiar la relació entre aquest Janus bifront significa donar una 
interpretació substancial a la mateixa Modernitat —i una clau de lectura de la 
nostra moribunda, malaltissa, però encara supervivent («Finished, it’s finished, 
nearly finished, it must be nearly finished») Postmodernitat—. Així, tot entrant 
en la sociologia, ens expliquem per què Alain Renaut s’hi mira molt per no fer 
desaparèixer el binomi: és conscient que, tot just aquest hagi caigut, també 
caurà la frontera entre independència i autonomia. Per la mateixa raó, Alain 
Touraine malda per mantenir-lo fins a afegir-hi un altre agent i convertir-lo en 
una tríada: individu, subjecte i actor. Tanmateix, si tots aquests esforços han de 
resoldre’s —com voldria el darrer estudiós esmentat— amb la construcció po-
sitiva d’un subjecte que no sigui Déu ni Home (això és, ni Ésser espiritual ni 
Humanitat alliberada gràcies al progrés), potser és millor fer acte de contrició 
i tornar als clàssics: Max Stirner —abans de la meitat del segle xx— ja assenya-
lava la ingenuïtat dels que creien que, en el moment que Déu deixaria pas a 
l’home, l’Home-Déu estaria condemnat a extingir-se; i els acusava de no en-
tendre que aquella quimera no podia morir si no moria també l’Home. Ara bé, 
mentre ens quedem dins els plàcids territoris del jo, encara podem jugar entre 
filosofia i literatura, entre subjectivitat i objectivitat, entre cos i ment, entre 
llenguatge i realitat, i no arribarem a cremar-nos amb foc. Però quan la identi-
tat es torna complexa i plural, quan el sistema homo (Edgard Morin) apel·la a 
la relació entre individu, societat i espècie, el joc es torna perillós. Sovint, 
aquestes identitats també es formen i neixen amb (i des de la) violència, o bé 
la violència les anorrea i les embogeix. Per això hem volgut reflexionar de ma-
nera conjunta sobre tots dos conceptes, veure’n les intersec cions a través d’allò 
que, tot i ser-ne una mimesi, no és la realitat, i ens hem proposat discutir sobre 
la violència i la identitat en la literatura.

Un cop establerta la premissa, portem a terme la resignificació. Un primer 
punt metodològic ens duu a la constatació que, en treure a col·lació la violèn-
cia, també ens hem d’enfrontar amb les idiosincràsies d’un ventall semàntic 
molt variat. Violència política vs. violència social (també en la més genuïna 
vessant econòmica). I després: individual vs. col·lectiva, física vs. psicològica, 
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verbal vs. gestual, puntual vs. sistèmica. I, així, una llista ad libitum de parelles 
dicotòmiques a les quals cal afegir un ampli catàleg de microviolències, sovint 
no percebudes com a tals perquè s’han tornat naturals; això és, el seu origen 
històric i cultural s’ha desdibuixat tant que s’han integrat en el teixit social fins 
a esdevenir invisibles. De fet, com afirma Byung-Chul Han, la violència ha 
canviat: ja no és el ritus arcaic fet de sang sacrificial, o concebut per a la con-
templació en les execucions públiques. Avui es desplaça cap als espais de la 
virtualitat: mentre sembla abandonar el camp físic, envaeix el terreny psíquic i 
fa la impressió d’haver desaparegut. O potser és que s’ha transformat en repre-
sentació. La violència que veiem —no pas la que patim— és refigurada i fins i 
tot quan és real es trasllada per a nosaltres, espectadors urbans, en la imatge 
llunyana d’una pantalla.

Als anys seixanta el sociòleg i matemàtic Johan Galtung va formular el seu 
famós «triangle de la violència». Un triangle-iceberg travessat per la línia que 
separava allò visible d’allò invisible i que deixava a la superfície el vèrtex supe-
rior i més perceptible —que ell anomenà «violència directa»—, mentre que als 
dos angles de la base del polígon s’ocultaven la violència cultural i l’estructural. 
Des d’aleshores el ventall conceptual ha crescut constantment. A partir d’unes 
idees seminals, se n’han creat d’altres en una cartografia in progress, tal com va 
passar amb el principi de violència simbòlica de Pierre Bourdieu, que Slavoj 
Žižek reelaborà per construir la seva tríada de violència objectiva, violència 
subjectiva i violència simbòlica —en la qual la primera resulta invisible, atès 
que representa la normalitat de grau zero contra el que percebem com a sub-
jectivament violent.

Altrament, una de les aportacions més recents a l’anàlisi teòrica de la violèn-
cia ha estat la de Byung-Chul Han, que ens dona claus per comprendre les 
formes més actuals de violència, entre les quals trobem una reflexió sobre l’opo-
sició entre el «subjecte d’obediència», propi de les societats autoritàries, i el 
«subjecte de rendiment», fruit de la Modernitat tardana. El filòsof sud-coreà 
constata que el subjecte de rendiment és violent contra si mateix perquè ha es-
devingut el seu propi explotador, versió actualitzada, i exempta d’ironia, d’un 
heautontimorumenos original. Enlluernats per un miratge, ens autoexplotem 
convençuts que ho fem perquè volem, com si fos un exercici de la nostra lliber-
tat individual, sense adonar-nos que el subjecte de rendiment de la Modernitat 
tardana no està sotmès a ningú i que, potser, no es pot ni parlar de subjecte, ja 
que ha perdut tota forma de subjecció. 

Des de l’inici de la Modernitat s’han anat gestant formes d’individualisme 
que han acabant confonent la llibertat amb la desvinculació. En l’univers del 
capitalisme avançat, la idea de l’Altre com un llop o un objecte d’explotació 
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—com altres imaginaris (si més no, perversos) de la societat arcaica— s’ha anat 
desactivant instrumentalment i s’ha establert el que Adriana Cavarero anomena 
«una ontologia individualista de la desvinculació»: una identitat narcisista on 
tot comença, tot acaba i tot gira al voltant d’un jo autoreferencial que viu la 
il·lusió de l’autosuficiència. És profitós proposar, com a alternativa, una ètica 
de la cura i una consciència de la vulnerabilitat i del vincle? Una part impor-
tant de les pensadores del tombant de segle, entre les quals hi ha Judith Butler, 
així ho proclamen, fins i tot com a mitjà per contrarestar la violència del sistema 
i fonamentar les bases que permetin trobar solucions pacífiques als conflictes.

Quan posem el dit a la nafra i mirem cap a formes més concretes de vio-
lència, tal com emergeixen entre les pàgines de les contribucions que formen 
aquest volum, no podem oblidar que, segons Fina Birulés, la violència huma-
na és fruit de la voluntat de controlar el cos o els desplaçaments de la víctima, 
amb la voluntat que res no interfereixi la presumpta sobirania i invulnerabilitat 
del subjecte. És, llavors, una necessitat de controlar l’altre? Ho és en el cas de 
la violència patriarcal: és la necessitat de posseir i, alhora, d’evitar que l’altre 
posseeixi, és una manera de cosificar i invisibilitzar un altre, uns altres, les «in-
diferències encarnades que parlen amb nosaltres» (Fernando Pessoa). La vio-
lència és la negació, la negació de l’altre i la negació de la vida, l’activació, en 
definitiva, de tots els impulsos destructius que constitueixen la freudiana pul-
sió de mort.

Els articles que formen el volum Violència i identitat s’organitzen al voltant 
d’aquestes reflexions i irradien, adés i ara, unes zones diverses, alternant la foca-
lització de l’anàlisi entre la mirada cap a les víctimes (postmodernes) i l’espectre 
òptic de les figuracions de la violència. La contribució de Shelley Godsland 
basteix la primera aproximació metodològica en evidenciar les reescriptures 
més contemporànies que, en castellà i en català, s’han fet del Barbablava de 
Perrault, amb una atenció especial a la producció destinada al públic infantil i 
juvenil. La voluntat de multiplicar ramificacions al llarg del camí es troba en la 
base de l’activisme d’Anna Maria Villalonga, qui explica el mapa que ella ma-
teixa havia traçat per enllestir dues antologies d’escriptores catalanes del crim i 
en fa emergir els criteris programàtics i, com si diguéssim, distributius. Mòni-
ca Rius, com a especialista en el món àrab, tria tres autors sirians, col·loca el 
conflicte en el centre de la mirada, el conjuga segons les variants del territori, 
hi insereix la perspectiva de l’exili i no abandona la clau interpretativa que hi 
aporten el cos femení i l’espai que l’envolta. Fet i fet, és la mateixa constant que 
recupera Marisa Siguan en la producció de Herta Müller, si bé en el cas de 
l’escriptora romanesa de parla alemanya l’eix ideològic es desplaça, més aviat, 
a la relació entre llenguatge i autobiografia. El primer bloc de contribucions es 
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tanca amb la intervenció de Marta Segarra sobre la violència de la mirada que 
s’adreça a les dones gitanes. És una aportació que capgira el mecanisme perquè 
aquí l’objecte d’estudi el representen les discriminades per antonomàsia, les 
que assoleixen només de tant en tant la possibilitat de parlar en primera perso-
na: l’escassetat de documents escrits implica una reconversió de l’anàlisi i cal 
recórrer a textos (i materials) diversos on precipita la dialèctica testimoni vs. 
obra (literària).

Si haguéssim de posar una línia divisòria per migpartir el conjunt d’aquests 
estudis, potser podríem traçar-la aquí. El següent bloc d’aportacions científiques 
s’obre amb una contribució d’Anna Montané sobre el diàleg a distància que Se-
bald instaura amb Jean Améry. Alhora, s’introdueix un element nou: aquella 
arqueologia visionària que, com a material d’enderroc, l’autor d’Austerlitz in-
corpora en les seves narracions en forma de reproduccions de fotografies, imat-
ges o citacions. Les figuracions són el nucli germinador de l’anàlisi de Mireia 
Aragay sobre l’obra dramàtica de debbie tucker green: en un escenari despu-
llat, la lògica dels discursos i el llenguatge provoquen un curtcircuit que l’ele-
ment performatiu, en dirigir-se al públic de manera punyent, sol exasperar. El 
pas al cinema —és a dir, a l’art visual que més comparteix amb el teatre un 
vincle complex i problemàtic— el fa Katarzyna Paszkiewicz, la qual examina, 
dins un corpus «popular», les representacions de la violència lligades als perso-
natges femenins. Dins la gran galàxia postmoderna, els valors atribuïts tradicio-
nalment als productes de consum fàcil ja no són aplicables ipso facto a un 
subgènere específic, tal com ha demostrat els darrers anys el gran rescat de la 
novel·la criminal. Ara bé, Amaranta Sbardella ens fa rectificar el que acabem 
d’afirmar en assenyalar que, malgré tout, la distància entre Trivialliteratur i es-
criptura d’autor no s’ha reduït gaire, ans al contrari. I apunta les pràctiques 
bdsm que amenitzen les Cinquanta ombres d’en Grey per concloure que la lec-
tora, que queda enlluernada pel joc de la rateta d’una sexualitat pacíficament 
violenta, no hi percep una perversió molt més concreta. Perquè, quasi sense 
amagar-ho, la novel·la ofrena a la dona un pacte de subjugació incruent que 
corrobora, mutatis mutandis, les formes més vetustes del sistema masclista. An-
ne-Cécile Druet recull aquest fil argumental i el trasllada a l’altre extrem, com 
si ara, gairebé al final del volum, es recuperés el text que trobàvem al comen-
çament del llibre amb un capgirament total, atès que el cercle es tanca amb la 
transformació de la víctima en agressora i protagonista. Tanmateix, queda un 
últim treball, en el qual Aleksandra Wiktorowska torna a posar sobre la taula 
la qüestió sempre candent de la relació entre realitat i realisme: l’activitat de 
Kapuściński com a reporter i com a precursor del postcolonialisme a través 
d’una obra que uneix, esplèndidament, literatura i ideologia.
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Tot plegat forma un conjunt d’intervencions que, ab dissimilibus similia, 
dibuixen una cartografia metodològica aplicada a una doble línia temàtica 
compartida: la violència és l’objecte d’estudi; la identitat, la seva funció. I en 
recórrer, d’una direcció a l’altra, aquest itinerari, s’obren carreteres secundà ries, 
desviacions i variants que exemplifiquen, amb la seva presència, els elements 
constitutius del màster oficial Construcció i Representació d’Identitats Cultu-
rals, que l’any 2015 va promoure, organitzar i dur a terme la I Jornada d’Estudi 
cric «Violència i identitats», és a dir, el nucli generador dels continguts d’a-
quest volum. 
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Re-inscribing Bluebeard in Recent cultural 
Responses to Domestic Violence from spain1

Shelley Godsland
Universiteit van Amsterdam

Now over 300 years old, Charles Perrault’s La Barbe bleue [“Bluebeard”] (1697) 
has ex cited the creative imagination down the centuries across manifold geo-
graphic spaces and linguistic arenas — including Spain — and even today the 
term ‘a Bluebeard’ (or the equivalent in many lan guages) denotes a man who 
mistreats, victimises or kills a woman or women in a bloody, cruel, and cava-
lier fashion. Here I want to propose that Perrault’s protagonist is alive and 
kicking (amongst other forms of violence, if I may be permitted such a pun) 
in late-twentieth- and early-twenty-first-century Spanish cultural responses  
to domestic violence,2 and that across a range of genres that runs from song to 
the novel and from drama to film he is re-cast as the present-day batterer (or 
spouse-killer), while also reproducing other key ele ments of the earlier fairy 
tale. These features necessarily include a female victim whom we can read as a 
re-configuration of the multiple wives finished off by Bluebeard, or of his last 
partner (depending on their fate); the notion of female blame for the violence 
visited on her (that engages with the Perraultian premise of wifely ‘disobedi-
ence’ as the explanation for her subsequent murder); the role of other women 
characters, often as helpers, a function mirror ing that of the sister in the fairy 
tale; hiding the gendered violence (as Bluebeard secreted several dead spouses 
in his cellar room), and subsequently uncovering it as a symbolic reve lation of 
do mestic aggression against women perpetrated by a male partner. My prem-
ise, then, is that cultural creators in Spain today frame the increasingly visible 
social problem of heterosexual intimate partner violence around Perrault’s 

 1 Research towards this article was carried out with the support of the Spanish Ministerio de 
Economia y Competitividad: Research Project “VANACEM: Víctimas y agresoras. Representaciones de 
la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres” (fem2014-55057-p).
 2 By this term I refer to violence perpetrated by a male against a current or former female part-
ner in the context of an intimate relationship or once this has ended. I am of course not unaware that 
feminist scholars in various national contexts have signalled the perceptual and ideological limitations 
of this particular designation as they assert that it ‘privatises’ and ‘returns to the domestic space’ the 
issue of battery, which in fact is a manifestation of structural inequalities between the sexes.



shelley goDslanD16

“Bluebeard” because the tale is still well-known and universally relevant, and 
it aids the cultural consumer towards compre hension and contex tualisa tion of 
many of the central issues underpinning heterosexual domestic ag gression per-
petrated by a male. Here I want to illus trate my thesis via reference to a range 
of recent outputs across numerous genres. Given the vast corpus of novels, 
stories, songs, poems, drama and other works that over the past couple of dec-
ades in Spain have taken heterosexual partner bat tery as their focus, I want to 
reference a broad range of them as an introductory survey of the phenomenon 
I have identified and to establish its cultural scope and relevance, rather than 
at this initial stage in my project formulating a detailed analysis of just a few 
works. This study will con centrate on the allusions de ployed by cultural crea-
tors in Spain today to inscribe in their pro ducts those elements of “Blue beard” 
that remit specifically to the actions and identifying features of the wife-killer.

As we know, the original Bluebeard bumped off his wives and arrayed them 
around the walls of a locked chamber of horrors within his home. Spousal mur-
der is the ultimate act of gen dered partner violence, but I would propose that 
we can read it as a symbol of all of the forms of domestic aggression to which a 
man can subject a female with whom he is in a relation ship. Battery can include 
physical attacks, sexual assault, psycho logical terror, and a host of other actions 
such as yelling, insults, prohibitions on working or socia lising, and control of 
the victim’s activities, among others, all of which are expounded and explored 
across any number of recent Spanish cultural responses to the problem of In-
timate Partner Violence (IPV). However, some creators portray spouse murder 
(or attempted killing), and it is on those works that describe and ponder this 
final act of gendered cruelty that I want to focus here, since they are the ones 
that most closely reflect the key notions that underpin the original Blue beard 
tale. Indeed, since the story was first published, it is arguably the multiple 
uxoricide on which it is premised that has continued to inspire creators and 
excite the readerly imagination.

Textual or visual reproduction or re-envisioning of the grisly image of the 
several dead wives in the original French fairy tale is a primary motif through 
which partner murder committed by men (and male violence against women 
more generally) can be uncovered and com mented on. Just as Perrault textual-
ises the moment of gory dis covery by Blue beard’s last wife, so too do Spanish 
cultural producers, and sometimes they also describe the act of killing itself 
(although in the seventeenth-century conte this is elided and al luded to only 
via the bloody female bodies arrayed in the wife-killer’s chamber of horrors). 
Pasqual Alapont’s juvenile novel Plens de ràbia (Llenos de rabia, 2005) fur-
nishes the most sustained recent engagement with “Bluebeard” from Spain as 
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it repli cates and alludes to many of the central elements of the Perraultian ver-
sion. The protagonist of the work, Enrique, lives in a violent home environ-
ment in which his father aggresses his mother. The boy arrives home one even-
ing and, in a sequence parallel to that of the discovery by Bluebeard’s final wife 
of her dead forerunners, discovers his mother’s bloodied body hidden under a 
blanket in the sitting room: “quiso poner la llave en la puerta. Sólo entonces se 
dio cuenta de que estaba entreabierta. La acabó de abrir lentamente, de par en 
par, con prevención. El vestíbulo [...] estaba a oscuras y daba la impresión de 
ser una boca de lobo” (143-144). From the very beginning of the scene, then, 
Alapont reproduces the essential Perraultian motifs of the key, the door that 
can easily be opened, and the darkness of the room beyond. What Alapont’s 
character will encounter inside the house is every bit as awful as Bluebeard’s 
bloodied wives, for upon entering the living room, Enrique sees his mother, 
deathly pale, lying on the sofa covered to her neck with a blanket. “Poco a 
poco, Enrique alzó un pliegue de la manta. Debajo [...] descubrió un parche 
de algodón [...] Enrique, entonces, retiró toda la manta y se le heló la sangre. 
Había siete u ocho parches distribuidos por el pecho, por los brazos y por la 
barriga, todos empapados, a rebosar, de líquido rojo que el algodón difícil-
mente podía contener” (145). Just as we understand that Bluebeard hacked at 
his wives to kill them, so in Llenos de rabia the monstrous spouse had stabbed 
his partner many times, using something as seemingly prosaic as a pair of scis-
sors, a weapon that evokes the dangers for the female that lurk in the domestic 
space. Like Bluebeard’s wives who are concealed in a distant room, so En-
rique’s mother has also in a way been ‘hidden’ by a man — here under a blan-
ket in an attempt to cover the evidence of his vicious assault of her, and inside 
the private space of the home. And it will be the youngest character in each 
narrative — Bluebeard’s wife and Enrique — who will uncover one of the 
tragic realities of domestic violence.

Blood, partner killing (or attempted murder), discovery of the body and 
the secret chamber with its gruesome gendered contents also feature in other 
recent Spanish cultural responses to domestic violence in direct allusion to the 
Bluebeard story. In Sobreviví (2004), her autobiographical account of her at-
tempted murder by her ex, Mónica García explains how a friend, a local Guar-
dia Civil, came across her (almost dead) body after she had been shot at point-
blank range: “Cuando se acercó a mi coche y vio aquel escenario pensó que 
[mi ex] me había matado, pues creyó que las partes del brazo que había incrus-
tado en el sillón eran masa cerebral” (22). Here the enclosed space of the car 
functions as a Bluebeardesque chamber of horrors in which the female lies 
immobile, bloodied, apparently dead and ‘incarcerated’, although, via the 
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windows of the vehicle, as visible and displayed to anyone who comes near as 
the dangling corpses encountered by Perrault’s curious heroine. Encountering 
this ghastly scene evokes for Mónica’s friend the terror experienced by Blue-
beard’s last wife upon lifting her gaze to discover her predecessors’ bodies 
hanging from the wall of the forbidden chamber.

A further fiction that evidences a sustained portrayal of the terrible locked 
room and its uniquely gendered contents is Maite Carranza’s 2010 juvenile 
novel Palabras envenena das. Structured as a tense psychological thriller, the 
work deploys several narrative voices to recount the police investigation into 
and the family response to the disappearance — and presumed death — of 
fifteen-year-old Bárbara Molina. As the reader discovers in just the third sec-
tion of this popular work, however, Bárbara is not dead; rather, she is being 
held in a locked cellar by a powerful man who assaults her sexually, physically 
and psychologically. Unlike Bluebeard’s multiple wives, Bárbara Molina isn’t 
actually deceased, but she is symbolically dead: removed from society, deprived 
of any means of articulation, subjected to unceasing sex-specific violence, she 
is concealed in a place that in its location in a cellar and its secret nature, as 
well as the gendering of the captive/captor dynamic, is clearly evocative of 
Bluebeard’s horrible closet. Bárbara will be discovered and protected by a fe-
male relative, just as Bluebeard’s murdered wives are found by his latest spouse, 
who is aided by her sister until their brothers arrive to finish off the abusive 
husband.

The significance of the closet as recipient for the dead female and its func-
tion as a metaphor for the social covering up of IPV is also replicated in Víctor 
Manuel’s song “El club de las mujeres muertas” (2004), the accompanying 
video for which shows a group of women descending to the basement of their 
apartment block where, in a closed-up room, lies a bloody, bruised and bat-
tered female who has been murdered by her husband. However, intervention 
by the female collective functions to return the deceased to life, an action sug-
gestive of hope for the future in addressing and eradicating domestic violence, 
while revealing the victim’s wounds and the throwing open the cabinet of hor-
rors in the cellar are a sym bolic public revelation of the problem of domestic 
battery, a proposition that also under pins El infierno de Marta (2003) (origi-
nally published in Catalan as L’infern de Marta), another fiction aimed at an 
adolescent audience from the pen of Pasqual Alapont. In the work, the Blue-
beardish Héctor (a charming exterior hiding his true identity as a batterer and 
killer of female partners) murders his girlfriend, Isabel, and hides her body. 
Later on, as the culmination of a relationship characterised by increasing vio-
lence and extreme control of another partner, Marta, he tries to kill her too, 
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stabbing her and hiding what he presumes to be her dead body in the hall 
cupboard of the apartment they share. Parallels with the Bluebeard tale are 
obvious: a monstrous male who visits extreme aggression on women as if by 
right; hidden female bodies; the discovery by (girl) friends of Marta on the 
brink of death in the grisly storeroom; and bloody disposal of the female by her 
partner — in Marta’s case following her unearthing of the violent man’s ‘secret’ 
(that he assassinated Isabel, and that he uses ten different aliases — a strategy 
evocative of Bluebeard’s ruse of hiding his killer tendencies behind a jolly, if 
ugly, facade). Héctor’s (attempted) murder of Marta is also strongly suggestive 
in its bloodiness, viciousness and use of a sharp blade of what the reader ima-
gines must have been directed at those of Bluebeard’s wives whom his last 
spouse finds collected in his chamber of horrors.

Other recent texts also engage with the Perraultian vision of the deceased 
females in the locked room, but in many cases cultural producers re-inscribe 
Bluebeard’s cabinet and in stead posit the domestic space in more general 
terms, or one room within it, as the place in which murder, battery or assault 
of a woman by her male partner takes place — a clearly dis cernible narrative 
convention that positions the home as a place of significant unsafety for the 
female. In Bluebeardesque fashion, the kitchen functions as the locus of death 
and depositing of the female body in María Domínguez’s (2006) short story 
“Trescientas sesenta y cinco tor tillas de patatas”. Ana, a battered woman, is 
murdered by her husband as she beats the eggs to make a cake for his breakfast: 
“sintió una aguda punzada y después otra y luego otra y luego cayó al suelo [...] 
sintió algo muy caliente debajo de su cuerpo” (35). This particular Bluebeard 
hacks at his wife as we assume Perrault’s character to have done on numerous 
occasions; his victim ends her life in a pool of her own blood (again a clear 
Perraultian device); the killer then makes off — perhaps to continue his daily 
activities as Bluebeard must have done after ending the lives of seven of his 
spouses; and he leaves the cadaver in the kitchen, symbol par excellence of fe-
male domestic servitude and incarceration (emblematised in the Spanish ome-
lette that Ana prepared for her husband every day of the year).

Lolita Bosch’s M (2005), one of a plethora of Spanish novels about IPV 
aimed at a juvenile audience, is also underpinned by allusions to “Bluebeard”. 
The narrative recounts the life (and death) of M, the teenage male protagonist, 
whose home is dominated by a violent, dangerous father, who will kill M’s 
entire family as the culmination of ongoing domestic battery: “Su padre lo 
matará en el salón de su casa de un tiro mortal, uno solo, certero, tras haberle 
disparado a su hermana pequeña y unos segundos antes de terminar con la 
vida de su esposa, la madre de M, quien se verá obligada a presenciar, agoni-
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zante, todavía incrédula, la muerte de sus dos hijos” (7). This, then, is a man 
who, like Bluebeard, is well versed in domestic violence, who has no qualms 
about killing several relatives in the domestic space just as Bluebeard des-
patched various partners, and who turns the sitting room into a latter-day 
Bluebeardesque cabinet of horrors via his horrible actions.

The notion of the gruesome secret chamber is also used by Ana Isabel Mar-
tín Rebollo in her 2012 work ¡No me hagas daño! The novel narrates the inter-
twining tales of Pilar, who is raped, beaten, insulted and controlled by her 
partner, Sergio, a man who also punches and kicks Pilar’s sister, Sarah, almost 
to death, and that of Valeria, a teenaged university student who is raped and 
killed by a classmate, Fran, a young man with a long history of physically 
abusing his mother. Valeria’s murder happens on New Year’s Eve in the moun-
tain-village apartment that belongs to her assassin’s family, a property that 
during the winter is closed up and unused, a place in which the killing of a girl 
by her college ‘sweet heart’ can go unnoticed and her corpse left undiscovered 
for any amount of time; a plot stra tegy that evokes overtones of the time and 
space presumably enjoyed by Bluebeard who, uninterrupted by any observer, 
ended the lives of numerous spouses whose corpses would lie hidden until a 
future moment of discovery. Also in Bluebeardesque fashion, Fran hacks at 
Valeria with a blade until her blood pools to the floor. As she falls lifeless to the 
ground, the girl slides down the wall against which Fran had held her as he 
attacked her, a device redolent with overtones of the Perraultian wall from 
which the original Bluebeard hung his dead spouses.

Similar images of gendered ‘murder’ and the ‘closeting’ away in the domes-
tic space of the attacked female underpin Ángeles Durán’s (2013) short story 
“Vete al infierno”, and No me hagas daño (2010), a drama by Rafael Herrero 
Martínez that won the Premio Kutxa for theatre. Raúl, the domestic aggressor 
within this latter work, tries to murder Luisa, his ex-wife. Her daughter re-
counts the grisly scene that confronts her as she searches the family apartment 
for her mother: “Había más manchas rojas [...] en la puerta del cuarto de baño. 
Allí fue donde la encontré, tirada en el suelo, tenía varios hematomas en los 
brazos, el pómulo hinchado y de la nariz le salía un hilo de sangre. Creí que 
estaba muerta...” (49). Durán textualises a similar scene in her “Vete al infier-
no”, and depicts how the woman victim of domestic aggression “Despertó en 
el suelo, rodeada de su propia sangre” (123). Here the pseudo-cadaver is Ilona, 
an Albanian immigrant to Spain whose Spanish partner has tried to kill her. 
Just as the reader imagines that Bluebeard must dump his murdered spouses 
in the locked room and then go about his business unperturbed, so too does 
Ilona’s attacker — in line with a pattern of male behaviour also essayed in 
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other works examined here, an action that underscores the entire lack of re-
gard that the heterosexual wife-killer or would-be assassin has for his female 
partner and perhaps women more generally.

If the late-twentieth- or early-twenty-first-century reincarnation of Blue-
beard in the guise of the domestic batterer and/or assassin of a female with 
whom he shares an intimate relationship is discernible via the textual or visual 
rendering of what he does to a woman; similarly, his ‘otherness’ and his two-
sided personality also signal him as a latter-day Blue beard. Despite his riches 
and properties, Perrault’s character was marked out as ‘other’ to any social 
norm by his dreadful blue beard. This paradigm of physical alterity to denote 
the mon strous male is unusual in Spanish cultural outputs about IPV,3 but 
other signifiers abound. These sometimes relate to race and nationality, al-
though more fre quently indicators reference social class: cultural creators tend 
to position the batterer as wor king in a manual occupation. Thus, Antonio, 
the murderous male protagonist of Inmaculada Alvear’s 2005 drama Mi vida 
gira alrededor de quinientos metros is a car mechanic, and Antonio Leyva, the 
wife-killer portrayed in Descalza por la vida (2007) by Yolanda García Serrano 
and Verónica Fernández is employed as a machinist in a factory. Another 
spouse murder piece of theatre, Laila Ripoll’s Unos cuantos piquetitos (2000), 
Dulce Chacón’s now seminal Algún amor que no mate, and the 2004 IPV dra-
ma Pared by Itziar Pascual (among many other works) all deploy textual indi-
cators that reveal the backdrop to their fictions to be relentlessly working-class, 
a strategy replicated in visual terms by Icíar Bollaín in her successful 2003 film 
Te doy mis ojos. ‘Foreignness’ in real, national terms, is a marker for the bat-
terer in Rosa Maria Batet Martí’s autobiographical account of her hellish mar-
riage to a Cuban who tried to kill her (He sido una mujer maltratada, 2000), 
and is key to Carmen Gurruchaga’s prize-winning 2010 novel, La prueba, 
which recounts the terror unleashed on his Spanish wife by a Chilean nouveau 
riche whose wealth, like that of Perrault’s Bluebeard, cannot hide the fact that 
he is a parvenu who evinces a penchant for gendered violence. While por-
trayal of domestic aggres sors as hailing from immigrant backgrounds or less 
privileged socio-economic milieus may re veal the sub scription by cultural pro-
ducers to the notion pre valent in some quarters that IPV is largely the preserve 
of the financially and culturally dis advantaged, I would argue that at play here 

 3 Perhaps unsurprisingly, for in the social context in which cultural creators are working at the 
end of the twentieth century or the beginning of the new millennium, I propose that narrating or show-
ing the need for a woman to marry a male who is signalled as ‘other’ by some freakish physical mark 
would lack credibility.
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is an authorial imperative to establish the domestic aggressor as other (to a 
Spanish bourgeois ‘norm’ who is not posited as a batterer because he is the 
maker of the laws that sanction those who do assault and mistreat their female 
partner or ex), just as Bluebeard was signalled as other because of his beard.

Further key elements of Bluebeard’s character that are reproduced in re-
cent Spanish cultural responses to heterosexual domestic violence remit par-
ticularly to his apparent change ability and duality. Perrault’s character fasci-
nates not only because of his evilness, but because of his contrastive nature, 
made evident in his penchant for wickedness and murder ous conduct that 
seems to be juxtaposed with the bounty and feasting that he bestows on his last 
wife (and presumably also conferred upon his now demised former spouses), 
and the generously lavish shindigs to which he invites people from miles 
around. Blue beard is thus the embodiment of the sort of dreadful duality em-
blematic of many batterers; a sort of Janus, one side smilingly (through his 
horrible blue beard) offering up worldly riches and a bunch of keys that jangles 
with a most enticing tinkle, while the other (presumably grimacing or grin-
ning maniacally) despatches young brides. Like Bluebeard, the modern-day 
domestic aggres sor might seem a charming, party-throwing chap to his neigh-
bours, often perceived in the wider social arena as a faithful friend, helpful 
neighbour, and good citizen, but at home he is a monster who preys on his 
female partner. Just like Perrault’s eponymous protagonist, the heterosexual 
domestic aggressor has two sides to his character: one for social consumption 
that is charming and urbane, the other that is vicious and abusive that appears 
in the privacy of his home when nobody other than his female partner (or 
spouse and children) is (are) present.

In the first volume of her autobiographical account of her experience as a 
victim of IPV, Antonia Adrián recounts how her husband, Sergio, repeatedly 
threatened to kill her, was habitu ally extremely violent, had multiple extra-
marital affairs, and refused to work. This be haviour was manifested only inside 
the home, however, as Adrián explains: “Mi marido tenía dos caras. Era capaz 
de montar en cólera en su casa y con sus hijos, pero de puertas afuera cambia-
ba completamente” (72). In another autobiographical account of domestic 
battery, La mujer del héroe (2005), Consuelo Alcalá describes a situation similar 
to that lived by Adrián. Her husband, the matador Jaime Ostos (the héroe of 
the title of her work), was to his fans and the general public some sort of demi-
god richly endowed with masculine beauty, sporting derring-do and social 
fun, and who declared to the media a curtailment of his bullfighting schedule 
to better attend to his family (128). But, like Bluebeard, this icon of Spain care-
fully managed his public persona, while at home he directed terrible violence 
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at his young spouse: “[t]odas estas declara ciones de intención no dejaban de 
ser una mera pose conveniente, un pretender quedar bien delante de la prensa 
y de la opinión pública. Sólo yo sabía con quién me encerraba y acostaba cada 
noche entre las cuatro paredes de nuestro peculiar hogar —que más pareciera 
un campo de concentración—” (128-29). The notion of the home inhabited by 
a Bluebeard as a concentration camp is also deployed by Gemma Lienas (2007) 
in her novel Atrapada en el espejo, which narrates the unremitting psychologi-
cal terror that the seemingly charming and urbane Básil directs against his 
wife, Laura. Following Laura’s death in unex plained circumstances, her friend 
Gina, the fiction’s first-person narrator, philosophises on the nature of the 
latter-day Bluebeard to whom Laura was married, a man who was “[t]an am-
able, tan atento y tan educado, pero al mismo tiempo tan perverso, tan cruel y 
tan inhu mano. Como Himmler, un hombre capaz de emociones hasta las 
lágrimas ante un ramo de flores hermoso, pero sin problemas para firmar la 
muerte de miles de personas en los hornos crematorios de Auschwitz” (216). 
The two-sided nature of the domestic abuser is thus under scored yet again, but 
here Lienas moves even beyond the Bluebeard notion of the party-throwing 
socialite who at home hacks up one wife after another to hang on his basement 
wall, instead referencing Himmler, an individual who is often posited as one 
of the foremost em bodiments of brutality in recent history. What Lienas also 
makes clear is that domestic aggression directed against a current or former 
partner is not dissimilar in its essence to genocide, torture, and gross cruelty as 
perpetrated by the Nazis, a point she reinforces via her protagonist’s recollec-
tion of an explanation she was offered about the identity of those who carry 
out extreme forms of violence: “No hay ninguna diferencia entre un nazi, 
pongamos, y un agresor sistemático de mujeres” (216).

The deceiving duality of the Bluebeardish batterer is further explored in 
No me llames cariño (2004), the final volume of a trilogy of lesbian utopic pas-
tiches of the police procedural in which the Barcelona-based novelist Isabel 
Franc lets loose a female vigilante killer on men who terrorise their wives, 
several of whom turn up as corpses with a pretty pink ribbon tied to their pe-
nis. One of the demised is Demetrio López, an individual who fulfils the 
‘public saint, private monster’ model; a character who, according to Franc, 
“era un tipo aparentemente normal. De esos que caen bien en el barrio. Cor-
dial en el trabajo y con el vecindario. Dentro de la casa, un monstruo” (31; my 
italics) — just as Perrault’s Blue  beard seems to be perceived as a jolly, party-
throwing chap by his neighbours, while at home he carves up multiples wives. 
This pattern of the ‘public saint, private monster’ who is the domestic aggres-
sor appears, too, in García Serrano and Fernández’s Descalza por la vida. Their 
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batterer and eventual wife-killer is a man who attends social functions with his 
wife, and of whom his daughter notes: “Antonio Leyva, mi padre, era un hom-
bre bueno en su mundo exterior” (41) — to the extent that his victim’s closest 
friend finds it difficult to reconcile the public persona with the domestic real-
ity of this latter-day Bluebeard: “A Carmen le parecía imposible que ese hom-
bre hubiera desfigurado a mi madre. Es guapo, parece tranquilo, siempre pasea 
con su mujer y su hija del brazo. Un hombre así no puede hacer esas cosas, no 
tiene sentido [...] En el barrio piensan que Antonio es un buen tío...” (48-49).

Some Spanish evocations of the batterer’s Bluebeardish two-sidedness 
take the por trayal one step further and monsterise him with reference to well-
known terrible archetypes, a pattern we see in Javier Reverte’s Barrio cero 
(2010), in which the female protagonist, Mamá Romero, recounts the abuse 
that her husband visited on her, and her mother’s suffering at the hands of her 
vicious gypsy father (another batterer constructed as ‘other’ to the ‘norm’ of 
the middle-class male proposed as the non-aggressor), of whom she recalls: 
“cuando estaba con el patriarca y otros hombres en la plaza Alta de Badajoz  
o cuando negociaba con los payos por esos viejos trastos de chatarra [...] enton-
ces sí que sonreía, se humillaba si hacía falta, decía palabras zalameras. Pero 
cuando volvía el rostro hacia nosotros, era como si el cordero se volviera fiera. 
Parecía que tuviera dientes afilados debajo del bigote, igual que de león o de 
Drácula” (52).

Fascination with “Bluebeard” among Spanish writers, dramatists, musi-
cians, film makers and others at the end of the twentieth century and into the 
new millennium can be read as part of a continuum of interest that the fairy 
tale has exercised since its publication. Via the re-inscription in Spain today of 
the Perraultian original, cultural producers articulate the problem of hetero-
sexual domestic battery using an intriguing and well-known literary paradigm 
that makes their outputs accessible to a broad audience. However, in position-
ing the contem porary domestic abuser as Bluebeard, he is made other (to an 
implicit ‘norm’ that is the white, Spanish bourgeois male who is the maker and 
defender of laws that aim to ‘protect’ the female from the man who batters), a 
strategy that can discursively move IPV into working-class or immigrant mi-
lieus, thus obscuring the reality that it occurs in every socio-economic group.
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el relat negre femení en català: per què maten 
les dones? De la dona defensora a la dona botxí1 

Anna Maria Villalonga
Universitat de Barcelona

Preliminar

Tot i la supremacia absoluta de la novel·la i la poca predisposició del món edi-
torial a publicar narrativa breu, al llarg dels últims anys han aparegut algunes 
antologies de relats criminals molt remarcables, tant en català com en castellà.2 
El seu èxit de vendes ha resultat desigual, i tanmateix, han aconseguit despertar 
un interès creixent en el públic lector. Han contribuït a aquesta avinentesa el 
boca-orella, les xarxes socials i, per damunt de tot, el bon nombre d’activitats 
que darrerament organitzen llibreries, editorials, biblioteques, institucions cul-
turals i altres organismes vinculats al llibre i a la promoció de la lectura. 

La finalitat d’aquest article és fer una aproximació crítica a dos d’aquests 
reculls, escrits íntegrament per dones. En un moment en què semblava que 
sobresortien les veus masculines, els dos volums demostren que el gènere negre 
en llengua catalana disposa de prou escriptores capaces de conrear-lo. En rea-
litat, fou amb aquesta intenció que la jove editorial Llibres del Delicte va tirar 
endavant tots dos projectes. El primer volum s’intitula Elles també maten i es 
va publicar al desembre del 2013. I el segon, que aparegué al setembre del 2015, 
es titula Noves dames del crim.3 

 1 Aquest article forma part de la investigació del projecte «VANACEM: Víctimas y agresoras. 
Representaciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres» (fem2014-55057-p), finan-
çat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.
 2 Sense pretensió d’exhaustivitat, podem citar Un riu de crims (2010), Crims.cat, collita de narra-
dors del gènere negre en català (2010), Sospechosos habituales, tras la pista de la nueva novela negra española 
(2012), Clio assassina (2012), Crims.cat 2.0, més sospitosos del gènere negre als Països Catalans (2013), Fun-
dido en negro (Antología de relatos del mejor calibre criminal femenino) (2014), Diez negritos, nuevas voces 
del género negro español (2015), Els crims nostrats (2015) i les dues antologies de relats escrits per dones de 
les quals ens ocuparem en aquest article.
 3 D’ara endavant, per citar aquests volums emprarem els acrònims etm i ndc, seguits directa-
ment dels números de les pàgines en qüestió.
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Corpus i objectius 

Basarem la nostra tasca, per tant, en el corpus constituït pels relats inclosos en 
aquestes dues antologies. Són vint-i-sis històries (tretze per volum) escrites per 
vint-i-cinc autores (més l’autora curadora), una mostra prou significativa com 
a objecte d’anàlisi, en especial pel fet que les participants no van haver d’ajus-
tar-se a cap mena de criteri restrictiu, ni tan sols referit a l’extensió del text. 
L’única condició establerta fou l’escriptura d’un relat que pogués considerar-se 
negre-criminal, entès aquest terme en el seu sentit més ampli. Des del nostre 
punt de vista, aquesta llibertat de moviments contribueix a legitimar l’estudi i 
les conclusions que se’n puguin derivar. 

Les participants formen part de diverses generacions. Des d’Isabel-Clara 
Simó, nascuda el 1943, fins a Roser Cabré-Verdiell i Laura Díaz-Roig, de la 
dècada dels vuitanta. La majoria d’autores procedeixen directament del gènere 
negre, però d’altres s’hi han dedicat poc o gens. Per a elles, l’experiència ha 
representat un repte i una novetat. De fet, era una de les intencions del projec-
te: evidenciar la varietat de veus amb què podem comptar. Així, hi trobem la 
combinació de noms consagrats, amb una extensa obra publicada, amb un 
seguit d’escriptores menys conegudes que vam considerar interessants.4 

La recerca s’ha centrat a observar i analitzar el tractament que les autores 
fan dels personatges femenins, en particular, tal com indica l’epígraf que en-
capçala aquestes pàgines, en el seu rol d’agressores. A banda de l’estereotip al-
tament codificat de la femme fatale, el gènere també pot mostrar-nos la maldat 
femenina des de molts altres angles, alguns fins ara reservats al mascle de l’es-
pècie. Dit d’una altra manera, la dona també pot actuar com una criminal amb 
tots els ingredients propis de la més absoluta iniquitat, violència inclosa. 

Els reculls contenen un únic relat sense cap personatge femení,5 i quatre en 
què, tot i acomplir alguna funció, el paper que hi fan és breu, coral o poc sig-
nificatiu per al nostre estudi.6 En els vint-i-un textos restants, en canvi, la dona 
hi té un rol cabdal: víctima, investigadora, encobridora o culpable. Hi ha sis 

 4 Les autores d’etm són: Margarida Aritzeta, Teresa Solana, Carme Torras, Maria Carme Roca, 
Núria Cadenes, Esperança Camps, Empar Fernández, Susana Vallejo, Susana Hernández, Marta Banús, 
Laura Díaz-Roig i Mònica Batet. Les de ndc són: Isabel-Clara Simó, Rosa Ribas, Anna Moner, Isabel 
Franc, Elisenda Roca, Blanca Busquets, Roser Cabré-Verdiell, Montse Sanjuan, Sílvia Romero, Antònia 
Carré-Pons, Raquel Picolo i Gemma Pasqual-Escrivà. L’autora d’aquest article, Anna Maria Villalonga, 
clou ambdues antologies.
 5 El violí mut, d’Anna Maria Villalonga (ndc). 
 6 El segrest, de Teresa Solana; Una arítmia silenciada, de Carme Torras; (Ulleres de) pasta negra, 
d’Esperança Camps, i El senyor Delcroix, de Mònica Batet. Tots ells dins etm. 
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dones que investiguen els crims (quatre policies, una periodista i una detectiu 
privada), nou relats en què les dones són víctimes i dotze on són les assassines. 
Hi apareixen diverses criatures (només un nen en un paper secundari, la resta 
són nenes) i una noia adolescent que se suïcida per traumes amb la seva mare 
i que, des d’una posició poc habitual, acaba esdevenint la víctima. 

El corpus dels dos reculls corrobora, com a primera providència, que les 
escriptores han optat majoritàriament per convertir les dones en les seves pro-
tagonistes.7 

Les dones també cometen crims 

La primera aproximació als textos ja ens permet establir una constant clara, un 
tret recurrent que gran part dels relats tenen en comú. Ens estem referint a la 
ubicació i l’ambientació de les històries, la gran majoria situades en espais pro-
pers i molt realistes (ambients familiars, veïnals, laborals). Els conflictes, els 
delictes i els crims tenen a veure amb un entorn conegut i quotidià, que fàcil-
ment podem identificar i reconèixer, un entorn que tots compartim. Temes, 
personatges i trames estan descrits i tractats des de la proximitat. Elena Losada 
i Katarzyna Paszkiewicz assenyalen: 

Y, junto a las mujeres empoderadas y a los hombres en transición de modelo, 
también han aparecido nuevas interpretaciones, como [...] el retrato de nuevas 
figuras criminales femeninas: mujeres que asesinan por motivos no sentimentales 
o de maneras no tradicionalmente ligadas al estereotipo de la feminidad —usan-
do el veneno o induciendo a un hombre a cometer su crimen—, mujeres que 
participan en grupos de crimen organizado, o que asesinan por poder (2015: 11). 

Tanmateix, no hem pogut trobar una correspondència significativa entre 
els relats analitzats i aquesta idea. Les figures femenines dels reculls presenten 
edats i perfils molt variats, tenen interessos i feines diverses, però, pel que fa al 
crim, continuen bellugant-se en l’àmbit domèstic: el barri, l’escala de veïns, la 
llar. Les relacions familiars (entre pares/mares i fills/filles, germans, amants, 
parelles i matrimonis) copen la majoria de les trames. 

 7 Un bon nombre d’autores han explicitat públicament, en entrevistes o taules rodones, que no 
se sentirien igual de còmodes —o identificades— amb un protagonista masculí. Curiosament, algunes 
de les més insistents en aquest punt han estat les més joves, Roser Cabré-Verdiell i Laura Díaz-Roig. 
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És important aclarir que aquesta circumstància no comporta necessària-
ment plantejaments costumistes, temes estereotipadament «femenins» o pro-
blemàtiques intranscendents. Moltes de les històries són dures, complexes i 
poc amables, a voltes decididament cruentes i gens condescendents. Ara bé, 
allò que les relaciona és el realisme de les situacions de la vida diària. Dit d’una 
altra manera, les autores semblen poc fascinades per la ficció policíaca, dels 
baixos fons, la delinqüència, les màfies, el narcotràfic o el crim organitzat. Es 
decanten per qüestions que afecten la majoria de la població, que reflecteixen 
els problemes de la gent comuna. Fins i tot el relat Exòtika, d’Isabel Franc 
(ndc: 65-88), que aborda la terrible xacra de les xarxes de prostitució, està en-
focat de manera molt poc vinculada als culpables, que no tenen en el text una 
presència explícita. 

Si retornem al títol d’aquest article, recordarem que s’iniciava amb una 
interrogació: «Per què maten les dones?». Per respondre, ens remetrem d’entra-
da a la ressenya de Lluís Llort (2014) amb motiu de l’aparició de la primera 
antologia. El títol de l’article és prou explícit: «Elles maten si ells maltracten». 
I, en un dels seus paràgrafs, el periodista afirma: «Molts dels personatges mas-
culins són maltractadors, uns malparits que es mereixen que elles els matin». 

Llort s’adonà d’aquesta característica, perquè el supòsit més reiterat, i no 
només en la primera antologia, fa referència a la dona que assassina la seva 
parella (marit, company, amant). El fet es repeteix en set ocasions, però si bé 
en el primer volum, tal com indica Llort, els homes són «uns malparits que es 
mereixen morir», no passa exactament el mateix en el segon, en el qual la mo-
tivació dels crims s’amplia: trobem algunes històries en què el mòbil de les as-
sassines sorgeix de la ràbia i la necessitat de revenja contra marits o amants 
infidels, tal vegada individus èticament qüestionables, però no maltractadors. 
En aquests casos, que comentarem més endavant, comencem a albirar la pos-
sibilitat de tractar la figura femenina com a artífex del mal, tal com la descriuen 
Losada i Paszkiewicz quan afronten la idea de «salir de la inocencia»: «Cuestio-
nar el supuesto acríticamente asumido de mujeres pacíficas / hombres violen-
tos, junto con las líneas tradicionales que tienden a considerar la violencia de 
las mujeres como excepcional o bajo el signo del exceso» (Losada, Paszkiewicz, 
2015: 12). 

En aquesta línia, hi ha dos relats peculiars: Un reflex a la mirada, de Susana 
Vallejo (etm: 139-144), i Maestoso, rallentando, d’Anna Moner (ndc: 47-62). 
Ambdós descriuen dones que maten des de posicions de poder, en papers ha-
bitualment reservats als personatges masculins. Són dues assassines en sèrie 
que cometen els seus crims pel plaer de matar. La història gòtica de Susana 
Vallejo descriu una terrorífica femme fatale que, com una mantis religiosa hu-
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mana, devora el mascle després de la còpula. El devora en sentit literal, ja que 
es tracta d’una psicòpata amb les mateixes inclinacions gastronòmiques d’un 
altre serial killer famós, Hannibal Lecter. Pel que fa al text d’Anna Moner, am-
bientat al París ocupat pels nazis durant la Segona Guerra Mundial, la trama 
recrea les activitats d’una assassina refinada amb aficions taxidermistes, que en 
aparença es dedica a procurar una via de fugida als jueus perseguits. En realitat, 
però, els elimina sistemàticament. La seva intencionalitat final és extraordinà-
riament macabra: atresorar una col·lecció de relíquies humanes (pell, cabells, 
pigues). 

Si bé ambdues propostes ens acosten al supòsit de Losada i Paszkiewicz so-
bre «el fin de la inocencia», també cal tenir present la singularitat de forma i 
contingut, que les distancia de les convencions i els codis del negre canònic. Les 
dues autores exploten voluntàriament altres possibilitats creatives en la plasma-
ció del crim: la inversió dels rols masculí/femení i la inclusió d’elements fantàs-
tics, preciosistes i gòtics, en la línia dels millors relats de terror del segle xix. En 
conseqüència, s’allunyen excessivament dels paràmetres necessaris per a un 
estudi de les dones agressores dins del noir actual d’autoria femenina. 

En qualsevol cas, una gran part de la resta d’autores coincideixen en l’elec-
ció dels motius que duen les dones a matar, i ara podrem constatar aquesta 
recurrència. 

Defensores/protectores

La lluita explícita per la pròpia seguretat o per la d’algun membre de la família 
—en especial dels fills— és la motivació principal de les morts en cinc dels 
relats. Les figures femenines se solen trobar en inferioritat de condicions fins 
que, per un detonant o un altre, topen amb l’oportunitat d’actuar. Hi ha una 
constant repetida: les situacions doloroses, vexatòries o agressives no són no-
ves, fa molt de temps que estan enquistades i malmeten i amarguen l’existència 
de les protagonistes. És per això que els textos no sempre recullen històries en 
què es tracta de salvar la vida en legítima defensa, enmig d’un incident violent 
o perillós,8 sinó que també contenen crims —diguem-ne— defensius, però 
planificats amb premeditació. 

 8 Aquest sí que és el cas del relat La carnissera, de Gemma Pasqual Escrivà (ndc: 189-198), en què 
la protagonista clava un cop de paella al cap del marit quan està a punt d’estrangular-la: «Li faltava 
l’aire, estava perdent el món de vista quan de sobte, amb un crit desesperat, es va regirar brandant la 
paella de ferro colat i amb totes les seves forces va fer un cop ben fort al cap d’en Miquel» (ndc: 194). 
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Núria Cadenes escriu una esplèndida història, Un mort a la cuina (etm: 
97-103),9 en què la protagonista assassina el marit amb fulles de baladre —un 
verí de terribles conseqüències— quan descobreix que violava sistemàticament 
la seva filla, impúber encara: 

De tant com se l’havia estimat, ara se sent esqueixada, incompleta, tota closca i 
vent. [...] Per això a punt va estar de dir que prou, que cap lladre ni cap brutícia 
financera ni cap res, que vaig ser jo i que ara sóc només una carcassa i visc amb 
aquesta esgarrifança a l’arrel dels cabells. De nits es desperta assetjada per les 
culpes. No hi té la cuina desfeta ni els crits d’auxili ni els tecnicismes de l’autòp-
sia, als seus malsons. No. Hi ha el rostre paralitzat de la seva filla, només, els ulls 
buits clavats al sostre, aquell porc gemegant al seu damunt. 
I els anys que feia que ho hauria d’haver vist (etm: 103). 

De cara al nostre estudi, el component d’aquest crim comparteix un doble 
vessant. Evidentment, la protagonista protegeix la filla, però també actua de 
jutgessa i de botxí quan decideix executar la sentència ella mateixa. Alhora, 
pivota entre dos sentiments de culpa contraposats: haver mort el marit i, molt 
pitjor, haver trigat tant de temps a descobrir el patiment de la criatura. Resulta 
difícil establir si ens trobem davant d’un cas on només funciona la idea de 
protecció o també hi té un paper el sentiment de revenja. 

Situacions més desesperadament peremptòries viuen les mares protagonis-
tes d’Empar Fernández i de Rosa Ribas, que comparteixen amb Cadenes la 
defensa de les filles petites. Ambdues dones es troben en perill imminent i han 
de prendre decisions. En el relat de Fernández, El dia que vaig perdre el món de 
vista (etm: 125-134), el terror envers un marit/pare maltractador que la perse-
gueix i l’assetja condueix la protagonista a un estat d’angoixa i precipitació que 
acaba amb la mort d’un innocent. La dona no aconsegueix salvar-se ni salvar 
la filla. Tot al contrari. El seu error la porta a la presó, la qual cosa col·loca la 
nena més a prop del pare, en una clara posició d’indefensió. 

En la història de Rosa Ribas, El nom dels animals (ndc: 27-43),10 la neces-
sitat de salvar la vida esdevé imperiosa i irreversible: 

 
Només necessito un segon de la seva mirada per fugir cap al porxo. Però les claus 
del cotxe no hi són. Ell surt del corral fregant-se les mans adolorides després de 

 9 El relat ha donat lloc a la novel·la titulada Tota la veritat (Cadenes, 2016), que recull la mateixa 
temàtica i els mateixos personatges i ha estat guardonada amb el VII Premi Crims de Tinta de novel·la 
negra en català. 
 10 El relat és un homenatge explícit a El resplendor, de l’autor americà Stephen King. 
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trencar set clatells. Em veu sortir del porxo, entén el meu intent fracassat d’esca-
pada i esclata a riure. Un riure sense alegria, és un soroll maligne, que li brolla 
dels pulmons com una bilis d’aire. S’ajup i agafa la destral amb què ha degollat 
les gallines (ndc: 41-42). 

Aquesta mare no té opció. Es troba sola amb la seva filla en una granja aï-
llada, perseguida per un marit embogit que duu una destral. Per força ha de 
buscar la manera de deslliurar-se’n i fugir, de sortir d’aquell atzucac: 

Li somric a la nena. Em poso els dits als llavis per demanar-li que calli. El plor 
s’atura en sec. Només se sent el grinyol de les frontisses. Faig tres passes enrere. 
Aixeco l’escopeta i apunto a la porta. 

—Tanca els ulls, Joana (ndc: 43).

També les filles poden desenvolupar el paper protector. Especialment in-
quietant resulta el text de Marta Banús, Nit d’aniversari (etm: 161-171), en què 
es capgiren els rols. Aquí és una nena d’onze anys, la Mireia, qui aprofita una 
circumstància inesperada per liquidar un pare delinqüent i maltractador que té 
terroritzada tota la família: 

[...] i havíem d’anar molt espavilats per impedir que ens estovés a tothora. La 
mare sí que, pobra, sempre acabava rebent i un dia que el meu germà, creient-se 
prou gran, s’hi va interposar, va sortir amb un ull de vellut (etm: 162). 

El personatge veu l’oportunitat de canviar el destí funest de la família i no 
vacil·la a fer-ho, tot i que Banús ens descriu el seu comportament com un im-
puls innat, inconscient i de lluita per la supervivència. D’aquesta manera fa 
més creïble l’actuació criminal d’una nena tan petita. La Mireia es mou en tot 
moment per l’obsessió de salvar la mare i el germà, però l’instint de protecció 
torna a funcionar perfectament com a motivació per matar: 

Vaig disparar tot el carregador, amb els peus ben plantats a terra, en una sola rà-
fega, sense parar. N’hi va haver per a tothom. Per al pare també. Jo no podia, no 
sabia, fer cap altra cosa que prémer el gallet i girar. No podia anar d’un en un. 
Tots van caure a terra i jo, quan la pistola es va aturar, la vaig llençar i vaig córrer 
cap a dins la casa a veure què els havia passat a la mare i al meu germà (etm: 169). 
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Encobridores

L’encobriment d’un crim, que entranya una inequívoca càrrega de complicitat 
en el delicte, també és un paper reservat a certes dones, que poden callar per 
amor, per por, per comoditat, per pròpia protecció. La visió submisa de la fi-
gura femenina, però també la pragmàtica i la utilitarista, afavoreixen el des-
envolupament del rol. Els reculls contenen dos relats en què apareix aquesta 
circumstància. 

A Amors de mare, de Montse Sanjuan (ndc: 127-136), una mare encobreix 
el fet que un dels seus fills ha matat l’altre: «No vull perdre un altre fill. Com-
prèn-ho. Ho has d’entendre», murmura el personatge a la vora del taüt del seu 
fill mort (136). Aquesta mare prefereix continuar amb la seva vida acompanya-
da del fill que li queda, a administrar justícia. El mort no pot ressuscitar. Ales-
hores, per què destruir la resta? 

A Juliana, de Raquel Picolo (ndc: 173-185), dues dones representen el rol 
d’encobridores. La germana bessona i la cunyada (i amant) de l’assassí, silen-
cien durant anys un crim que ell va cometre, atiat per la ràbia d’un desengany 
amorós complicat i malaltís. El relat s’insereix de ple en la tradició més fosca 
dels drames rurals i demostra que no només en un entorn urbà podem situar 
la narrativa negra actual. L’amor fraternal (no sense un matís incestuós) i la 
luxúria desfermada mouen aquestes dones, no gaire defensables des d’un punt 
de vista ètic. Com veiem, la mirada femenina dins la literatura criminal no 
sempre és condescendent o benèvola amb les altres dones. 

Venjatives

Ja hem avançat que la revenja és un dels mòbils dels nostres personatges, un 
motiu que pot assolir diversos graus de legitimitat. Ho hem apuntat una mica 
més amunt en relació amb el text de Núria Cadenes. A vegades, hom pot 
enfocar la revenja com un mitjà, més o menys comprensible, de defensa, com 
un intent desesperat de restablir l’ordre trencat, fins i tot com un comporta-
ment vinculat a la follia transitòria. Tanmateix, no sempre és així. Un capte-
niment explícitament venjatiu, amb premeditació i traïdoria, vehicula sens 
dubte pulsions inequívocament relacionades amb la iniquitat. La gelosia i l’en-
veja funcionen com a esperons de la majoria de revenges, sobretot quan els 
homes cometen adulteri i les dones se n’assabenten. Isabel-Clara Simó, Blanca 
Busquets i Antònia Carré-Pons centren els seus relats en aquest lloc comú, de 
llarga tradició, i converteixen les seves protagonistes, sense cap mirament, en 
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assassines perfectament lúcides i terriblement despietades. És el cas de La re-
venja d’Isabel Clara-Simó (ndt: 17-23):

La malaputa, la cabrona, la malparida, la fastigosa, la traïdora, la repugnant, la 
personamésvilqueconec, la refotudamalapersona, la sempreambcaradebleda... 
Me l’ha pres! Se l’ha quedat! Com si fos d’ella i no meu! I això no es fa. I fent-se 
passar per amiga. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

És que la mataria.
I no metafòricament, sinó de debò. De debò de debò. 
Però com es pot matar una persona i no haver de donar explicacions a la 

justícia? Perquè una cosa és la revenja i una altra que, a sobre, t’ho carreguis tu i 
et toqui anar a la presó, amb sonades i drogoaddictes i putes i tots els detritus de 
la societat. No, no, no m’hi avinc. (ndt: 17-18).

En funció del tractament que l’autora en faci, no és estrany aconseguir del 
lector l’empatia amb les autores dels crims, la perversa sensació que la venjança 
està legitimada per la traïció rebuda. Ho comentava Patricia Highsmith:

Pienso que también es posible hacer que un héroe-psicópata sea totalmente re-
pugnante y, pese a ello, resulte fascinante precisamente por su depravación. [...] 
Todo depende de la habilidad del escritor, de si es capaz de divertirse con la 
maldad de su héroe-psicópata (Highsmith, 2015: 56). 

L’enfocament irònic i humorístic hi té molt a veure. No debades, Highs-
mith sempre feia referència a la necessitat de divertir-se: «Si eres capaz de di-
vertirte durante todo el tiempo que te lleve escribir el libro, más adelante tam-
bién divertirás a los editores y a los lectores» (Highsmith, 2015: 12). Sembla 
obvi que el concepte de diversió té aquí una significació àmplia: diversió com 
a gaudi, com a satisfacció i passió durant el procés creatiu. Ara bé, la idea lliga 
força amb el sentiment que ens generen les nostres assassines venjatives. Mal-
grat que no tenen miraments, malgrat que judiquen i ajusticien, estem desit-
jant que se’n surtin. I no sempre és així. A El plat blau, de Blanca Busquets 
(ndc: 99-107), es capgiren les tornes i el marit adúlter acaba matant l’esposa 
que, en un principi, havia planificat eliminar-lo. A L’arbre de l’amor, d’Antò-
nia Carré-Pons (ndc: 161-169), l’assassina tampoc no aconsegueix, a causa d’un 
cop inesperat de la mala fortuna, marxar impunement de l’escenari del crim. 

Més simpatia encara ens desperta la protagonista del relat De vegades, l’at-
zar, d’Anna Maria Villalonga (etm: 199-207). En aquest cas, la revenja no es 
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perpetra contra un marit infidel, sinó contra una torturadora psicològica pro-
cedent del passat de la protagonista, una mestra amb trets clarament psicopà-
tics que li havia causat traumes emocionals irreversibles durant la infantesa: 

La Fuentes no l’autoritza a canviar-se. «Ho veieu, com tinc raó? A més d’inútil, 
porca. Doncs saps què, porca? Saps què et passarà? Que mai no trobaràs un home 
que t’estimi. Quin home pot estimar una porca que es pixa al damunt?» (etm: 204). 

Botxins

Si bé totes les assassines descrites, en especial les integrades dins l’apartat ante-
rior, actuen en última instància com a botxins, una menció especial requereix el 
text de Maria Carme Roca, titulat Uns bons veïns (etm: 75-92). Des d’un enfo-
cament amable, que en alguns moments ens arrenca un somriure, l’autora estén 
la mirada al seu voltant i atrapa una realitat que d’amable en té poc. Hi desco-
breix molta gent amb vides tristes, doloroses, que pateixen ambients familiars 
injustos i angoixants, que a penes poden tirar endavant enmig de la desespera-
ció. Això és almenys el que pensa la protagonista del relat, Maria Antònia, una 
assassina en sèrie disfressada de velleta venerable, que acaba resultant la respon-
sable de vint-i-un crims. Des del seu punt de vista, són morts absolutament 
justificades i justificables. L’afable Maria Antònia s’encarrega de fer neteja d’un 
seguit de veïns de l’escala o del barri que considera persones indesitjables, parà-
sits cruels que amarguen la vida als familiars que conviuen amb ells. L’anciana 
s’erigeix en policia, fiscal, jutgessa i botxí. Està convençuda que la seva tasca és 
una operació de justícia, d’humanitat. Així, mata un marit maltractador, una 
mare tirana, una noia drogoaddicta del tot degradada, etc. La història és deli-
rant, però conté tots els ingredients dels crims femenins que hem anat descri-
vint en aquest treball. La Maria Antònia parteix de la idea de la defensa protec-
tora i del concepte de justícia, es mou en el seu entorn més immediat i comet 
uns actes que pretenen millorar la vida dels seus semblants. I, de fet, així és. Els 
lectors comprovem que, després de cada mort, els parents respiren amb descans 
quan es veuen deslliurats de la càrrega que els feia infeliços: 

—I per què els ha mort? —va preguntar intentant aparentar un control que feia 
estona havia perdut.

—Perquè feien nosa —va respondre ella amb tota naturalitat—, molta nosa, 
amargaven la vida de les persones que tenien al voltant. Ja sé que em dirà que un 
no es pot prendre la justícia per la seva mà, però algú ho havia de fer...
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—No comparteixo la seva opinió...
—És clar que no, vostè és policia! Però jo... Miri, sóc gran i si d’alguna cosa 

disposo és de temps. Els vells en tenim a carretades, de temps. Mentre visqui, jo 
no vull ser una inútil. Li he de dir que la família i els amics de les víctimes han 
revifat. Com que som veïns i els conec, ho he pogut comprovar (etm: 88).

A manera de conclusió

L’observació dels personatges femenins que exerceixen la violència a Elles tam-
bé maten i a Noves dames del crim ens aboca a un seguit de conclusions que ara 
provarem de resumir. D’una banda, tenim la constatació indiscutible de l’am-
bientació de proximitat. De l’altra, la perpetració dels crims per motius vincu-
lats a posicions defensives i/o emocionals. Les assassines decideixen actuar en 
resposta a comportaments anòmals o punibles de la gent del seu entorn. No 
posseeixen una necessitat prèvia de matar, sinó que maten com a reacció contra 
uns fets externs que les amenacen o les fereixen, fins i tot en els casos en què es 
deixen dominar pel seu vessant més venjatiu i cruel. Les nostres criminals po-
den passar de la simple defensa pròpia a l’administració de la «justícia» sense 
intermediaris, però no tenen una predisposició interna o malaltissa envers el 
crim,11 de la mateixa manera que els seus motius mai no estan vinculats a la 
cobdícia o a l’ànsia de poder. Totes comparteixen uns paràmetres d’acció-reac-
ció i uns detonants relacionats amb la seva seguretat (o la de la família) i/o els 
seus sentiments. 

Aquest factor esdevé fonamental per establir una diferència entre el «negre» 
femení i el «negre» masculí més clàssic i tradicional. La preferència per uns 
determinats centres d’interès implica la construcció d’un univers literari con-
cret i l’omissió d’altres aspectes de la realitat social. 

Resultaria fàcil fer una interpretació tòpica i reduccionista de la narrativa 
criminal femenina apel·lant a llocs comuns conservadors i costumistes, però el 
tracte directe amb les autores —des de la tasca de coordinació dels volums— 
ens ofereix una posició privilegiada per interpretar el fenomen. Al nostre en-
tendre, les autores s’han enfrontat al conreu del gènere sense prejudicis, des de 
la més absoluta naturalitat. Lluny de perpetuar estereotips o visions «femeni-
nes» clàssiques, la seva creativitat ens remet al contrari. A l’abandonament de 

 11 Caldrà exceptuar les serial killers dels dos relats gòtics que, com ja hem indicat, tenen poc a 
veure amb la concepció canònica del noir. 
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complexos absurds, a l’acceptació que les motivacions internes dels personat-
ges i el vessant psicològic del gènere és el que més les atrau. Són escriptores 
d’avui, que manifesten obertament que poc tenen a veure amb sicaris i mafio-
sos, els quals es desenvolupen en ambients que els resulten aliens. Les dones 
ens expliquen allò que els interessa, allò que els importa. I ho defensen públi-
cament. 

Personalmente me interesa lo que ocurre entre el sofá, la mesa y la cama, lo que 
se esconde tras la apreciación de la vecina que afirma que el autor del delito es 
una buena persona y quiere mucho a sus hijos y a su mujer. El ámbito doméstico, 
familiar, laboral, de barriada, de vecindad (Fernández, 2016). 
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una mirada literària sobre la violència a síria1

Mònica Rius-Piniés
Universitat de Barcelona

Introducció

Max Weber definia quina era la relació que hi ha entre poder i violència en els 
estats moderns: «haurem de dir que l’estat és aquella comunitat humana que, 
en un territori determinat —el territori n’és un tret característic— aspira (amb 
èxit) a tenir el monopoli de la violència física legítima» (Weber, 2005: 60 i 61). 
La qüestió és que, a Síria, l’estat fa temps que es manté en un equilibri cada 
vegada més precari i altres actors (els Germans Musulmans als anys vuitanta o 
el Daesh en aquest principi del segle xxi, especialment) li discuteixen tant la 
legitimitat com el monopoli d’aquesta violència. Però no es tracta només de 
qui ostenta la violència, sinó també dels graus en què s’exerceix. Precisament, 
cal tenir en compte que l’estat actual és hereu d’una tradició arrelada en els 
règims anteriors: durant tot el segle xx aquesta regió ha sofert de manera con-
tinuada una violència despòtica exercida des del poder i, si bé els agents han 
estat molt diversos, no ho ha estat, en canvi, el plantejament de principi, que 
ha seguit pautes similars. Tant otomans com francesos van sotmetre els seus 
habitants mitjançant la força. Cal mencionar, per exemple, que la repressió 
otomana envers el moviment nacionalista va ser ferotge. D’altra banda, no es 
pot obviar la violència espacial produïda pel fet que la Síria actual respon a 
unes fronteres definides pel tractat Sykes-Picot (1916), signat pels dos grans 
imperis colonials: França i la Gran Bretanya. Així, la Síria otomana de finals 
del segle xix —que incloïa zones que actualment pertanyen al Líban, Israel i 
Palestina— passà a convertir-se, després de la Primera Guerra Mundial, en el 
mandat francès de Síria i el Líban, i finalment, després de la Segona Guerra 
Mundial, esdevingué l’estat que coneixem —o que coneixíem fins al 2010—. 
La Síria independent, tret de breus interludis, es va caracteritzar, des del primer 

 1 Aquest article forma part de la investigació del grup de recerca consolidat «Construcció d’Iden-
titats Literàries Contemporànies» (2014 sgr 1039) i del projecte «Construcción de identidades, género y 
creación artística en los márgenes de la arabidad» (ffi2014-58487-p) finançat pel Ministeri d’Economia 
i Competitivitat.
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moment, per una militarització de la política i una inestabilitat que van durar 
fins que H. āfiz. al-Assad agafà les regnes el 1970. Els trenta anys següents, però, 
tampoc poden considerar-se com un període pacífic: al cap de sis anys de revol-
tes i insurgències dels Germans Musulmans, el 1982 Assad va decidir cloure el 
problema de manera expeditiva amb una intervenció militar a la ciutat de Hamā 
amb un resultat d’entre deu mil i quaranta mil morts, segons les fonts. La «mas-
sacre de Hamā» té el dubtós mèrit de ser considerada una de les actuacions més 
sanguinàries d’un govern àrab postcolonial contra el seu propi poble. 

Només amb aquest breu panorama es pot percebre que la història recent de 
Síria és una demostració que la violència política ha engendrat més violència, 
i no només política. En efecte, les transicions entre règims han estat normal-
ment sanguinàries, sense processos de reconciliació que haurien permès esca-
par d’aquesta dinàmica. A més a més, la brutalitat exercida des del poder polí-
tic s’ha transmès a tota la societat, de manera que certes aspiracions «utòpiques» 
s’han convertit quasi en l’única sortida possible, encara que, al capdavall, tam-
bé han acabat generant frustració. La manca sistemàtica de llibertat (Síria ha 
viscut pràcticament tota la seva història recent sota la llei marcial) no es limita 
al camp polític entès de manera restrictiva, sinó que s’ha d’entendre en la seva 
vessant més àmplia. És a dir, no afecta només la definició de la pròpia nació 
—amb les seves derivades lingüístiques i religioses, entre d’altres—, sinó que 
també té a veure amb aspectes com ara la definició de la pròpia identitat se-
xual. La violència, doncs, s’exerceix de manera continuada, de manera trans-
versal i en les seves múltiples variants: des de la tortura o la censura practicades 
per l’estat fins a la violència masclista o l’exercida contra els infants, sense 
oblidar els drets dels animals.

Tot i que Mohja Kahf (2001) hagi arribat a afirmar que «There is, of course, 
no such thing as Syrian literature», podem referir-nos a la literatura siriana si 
considerem, almenys, els autors nascuts en el territori de la Síria actual. Fins a 
quin punt el món de les lletres sirià ha viscut aliè a la societat de la qual sorgeix? 
Si bé el grau d’implicació varia d’un escriptor a un altre, no és difícil trobar 
plomes molt compromeses, per bé que una part de la producció siriana ha 
sorgit de l’exili. No és estrany trobar en la premsa declaracions de figures que, 
com ara Adonis —poeta sirià exiliat a París i candidat unes quantes vegades al 
Nobel de literatura—, expressen opinions sobre la situació a Síria en particular 
o bé de caràcter més general sobre els problemes que colpegen el món àrab. I 
és que la relació entre literatura àrab i compromís polític no és cap novetat: des 
de les lluites nacionals contra el colonialisme fins a les revolucions contra les 
dictadures, l’engatjament literari ha estat una característica força estesa. Aques-
ta peculiaritat, tanmateix, no ha potenciat que la veu literària sigui pamfletària, 
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mancada d’autocrítica o localista. Al contrari, la literatura àrab contemporà-
nia ha estat formulada en uns termes tan vàlids artísticament que ha aconse-
guit que la denúncia més específica tingués un ampli abast. No està exempt 
d’ironia el fet que la repressió hagi despertat vocacions, la presó hagi servit 
d’escola literària i la censura hagi modelat el llenguatge fent-lo menys evident, 
més universal. 

Els tres autors que s’analitzen a continuació (Zakaria Tamer, Salim Barakat 
i Khaled Khalifa) són figures molt reconegudes que escriuen en llengua àrab. 
Aquí, precisar la llengua no és un gest trivial, ja que, en un context marcat per 
la diàspora, cal tenir present que bona part de la literatura àrab no s’escriu en 
àrab. Potser caldria afegir també que aquests autors han arribat a un públic 
ampli i heterogeni perquè les seves obres han estat força traduïdes. Malgrat que 
pertanyen a generacions diferents i que també ho són els seus estils literaris 
—des del surrealisme fins al realisme màgic, passant pel realisme—, tots tres 
comparteixen la idea que la literatura ha de generar consciència. Vegem com a 
mostra l’opinió que Khalifa expressava en una entrevista sobre el compromís 
de l’escriptor amb la seva societat: 

I have always wondered about the ability of some writers to remain silent while 
the body parts of their own people are strewn about: murdered or drowned, refu-
gees or prisoners; when a regime destroys a country and kills civilians, with impu-
nity and for its own survival. This silence is disgrace itself, and it will follow those 
writers as much as those who justify crimes in any name whatsoever. This is what 
happened in the Syrian case. I have thought a lot about those writers, revisited 
their personal and professional archives, and was appalled when I realized they 
have always been silent and have had long-lived partnerships with the regime. I 
felt ashamed about our own silence against their behavior and their justification 
of all this bloodshed even before it actually happened (Qualey, 2016). 

Zakaria Tamer

Zakaria Tamer (Damasc, 1931) ha explicat unes quantes vegades quin va ser el 
motiu que va provocar el seu exili: al cap d’unes hores que un membre dels 
Germans Musulmans s’immolés després de veure’s acorralat per la policia, les 
seves restes seguien disseminades pel carrer i alguns nens s’entretenien xu-
tant-ne els trossos. En aquell moment, corria l’any 1980, va decidir que no 
podia viure més a Síria i emprengué el camí de l’exili que el dugué a Londres, 
on encara resideix. 
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Tamer és un mestre del relat curt, un gènere que ha cultivat profusament. 
Roger Allen (2000: 182-183) explica que el conte, un estil que havia encaixat per-
fectament als anys cinquanta, caracteritzats pels aires de revolució política i so-
cial, va servir, al cap de poc temps, per mostrar la realitat decebedora dels règims 
autoritaris. El mateix escriptor ratifica aquesta idea en les declaracions següents:

Violence in my short stories is not something dragged in or just a whim, or a 
psychological problem, or some sort of stimulant or thrill. It is merely the ex-
pression of what takes place in our daily lives. We live in a rapacious and mur-
derous world that bestows on us nothing but imprisonment, frustration, and 
ashes; it honors us with defeats. The Arab is confronted daily with savage mas-
sacres. One cannot write about gentle jasimine while napalm sets human flesh 
on fire (Donoheu, Tramontini, 2004: 1104).

Són molts els exemples de contes en què l’autor mostra el procés de domes-
ticació dels ciutadans, els quals, després d’haver patit la violència de manera 
sistemàtica, acaben convertint-se en súbdits submisos. L’efectivitat de sotmetre 
la població a la fam per aconseguir aquesta docilitat és l’argument de contes 
com Els tigres al desè dia o El arco iris, en què ironia i síntesi fan una parella del 
tot efectiva: 

¿Para qué sirve el sol? —preguntó el rey a su ministro. 
Si no hubiera sol —respondió el ministro— no habría diferencia entre el día 

y la noche, y la gente no sabría la hora de salir corriendo a trabajar. 
¿Y la lluvia? 
Si no hubiera lluvia, los fabricantes de paraguas perecerían de hambre, y el 

país quedaría privado de una industria de rancio abolengo que es gloria de las 
naciones.

¿Y los árboles? 
Un árbol es sombrilla en verano y paraguas en invierno y está gratuitamente 

a disposición de los pobres.
¿Y el pan? 
El pan tiene incontables utilidades.
Dime cuáles. Y el ministro se explayó sobre el tema de la función del hambre 

en la formación de súbditos dóciles (Villegas, 1989: 196).

A El jardí, en un lapse de només quatre pàgines, Tamer fa que el lector 
recorri el trajecte entre «Quan Samiha era petita, vivia feliç com un peix al mar 
i, així, s’anà transformant en una gota d’aigua que un núvol podia endur-se» 
(Tamer, 2008: 17) i «Quan Suleiman recobrà el coneixement, obrí els ulls amb 
dificultat. Va veure Samiha amb la roba esquinçada, estirada sota un home que 
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esbufegava. S’afanyà a tancar-los pres d’un terror fred que el feia tremolar» 
(21). L’autor mostra que la violència s’estén com una taca d’oli que va impreg-
nant tota la societat. I també dibuixa un retrat dur sobre com la rendició, 
acompanyada d’humiliació, troba en el cos de la dona un espai privilegiat per 
a la violència. I és que, seguint Srpko Leštariċ, per a Tamer molts dels enigmes 
s’amaguen darrere d’estructures de violència ideològica sostingudes per l’estat: 
«From war to rape, or from slander to a parent simply threatening a child, 
behind every act of aggression, there stand intentions justified by beliefs. The 
majority of these beliefs are based upon all manner and degree of prejudices 
and social institutions» (Leštariċ, 2015: 80).

Salim Barakat

Salim Barakat, nascut el 1951 a Qamixli, ciutat del Kurdistan sirià, s’exilià a 
Xipre l’any 1982 i posteriorment, el 1999, a Suècia. Autor prolífic molt recone-
gut per la seva poesia, La llagosta de ferro (Al-Jundub al-H. adīdī) és la seva pri-
mera obra. Escrita el 1980, és, en realitat, una autobiografia (personal i col-
lectiva) que mostra el dia a dia d’un poble kurd situat a prop de la frontera 
entre Síria i Turquia a principis dels anys seixanta. Stefan Meyer situa La lla-
gosta de ferro com una obra representativa de la narrativa experimental àrab, no 
tant pel que fa a la forma, sinó per l’ús de la llengua, rica en noves imatges i 
metàfores que dificulten en gran mesura la seva comprensió en àrab —i, per 
tant, encara més, la seva traducció (Meyer, 2001: 87-90)—. Aquest univers 
particular ha provocat que sovint es defineixi l’estil de Barakat com a proper al 
realisme màgic, i, en efecte, de la mateixa manera que García Márquez l’utilit-
za per transmetre la violència (colombiana), Barakat l’empra per fer arribar la 
seva realitat, també duríssima, des de l’inici mateix de l’obra: 

Érem uns marrecs, amic meu, menuts com pollets, arrenglerats com les ratlles 
d’un quadern a banda i banda d’aquell carrer immers en una terrible confusió. 
Els mestres saltaven de fila en fila, com gats esverats, brandaven els bastons i 
cridaven «Escolteu! Heu d’alçar les mans i saludar quan passi el president!». I va 
passar el president. Va passar pel mig amb les mans alçades saludant. Darrere el 
seguici, les línies definides de les files es diluïren en manyocs negres, esbarriats 
enmig d’un batibull de creixent violència. [...]

Així va ser, amic, com va esclatar la violència, un esclat que va repercutir dues 
setmanes en aquella petita ciutat, a prop de les muntanyes del Taure; i així va ser 
l’esclat inicial d’una violenta celebració oficial. [...]
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La violència d’aquelles celebracions oficials era excessiva per a l’energia d’un 
nen extraoficial, però, mal per mal, vaig haver de suportar aquella terrible humi-
liació i, a la vegada, tornar-me violent, violent fins a un grau excessiu per a l’ener-
gia d’un nen (Barakat, 2001: 17-18).

Barakat insisteix força en els mecanismes de transmissió de la violència 
com a eix vertebrador de les relacions socials, incloses les familiars: «Érem nens 
sense infantesa. Els grans feien bocades de la nostra brutalitat, a ells els agrada-
ven els nens durs tant com a nosaltres ens agradaven els homes durs» (Barakat, 
2001: 21). Però també mostra com és essencial en la construcció d’unes mascu-
linitats castradores, en el sentit literal de la paraula:

«On és la Margot? On s’amaga?», van començar a xiuxiuejar. L’hospital, per gran 
que fos, tant com una d’aquelles fortaleses de les faules, no va poder ocultar la 
Margot. Es va refugiar al vàter de dones, però aviat la van trobar, la van arrossegar 
per les habitacions, sales i corredors fins al pati i, d’allà, a l’apartada sala de dis-
seccions.

Prou que s’agafava a l’herba, ella, però l’herba es trencava, i les pedres, quan 
intentava aferrar-les, lliscaven com sargantanes. Mantenia tancat l’ull sa i obert el 
borni, fix en un ocàs que rosegava els seus membres lluminosos. Els fills de la 
Maisi, enfurismats, van estirar la Margot damunt del mateix taulell de fusta de 
les vores del qual penjaven trossos de carn i sang seca. La van eixarrancar i les 
cuixes se li van tacar de sang de la menstruació; de fet, va quedar tacada de sang 
fins al pit, i, a continuació, un dels nois li va ficar el braç, fins al colze, per la su-
blim cavitat de la follia genital. Li va ficar, igual com abans l’havia introduït al 
forat del cul d’una vaca empatxada per treure-li la quisca amb la mà. Els poble-
tans hi tenen la mà trencada en aquest tipus d’operació, és la seva manera de 
curar. Només que aquella vegada, en lloc de retirar quisca, va extreure totes les 
entranyes de la Margot: l’úter, la bufeta i els budells. Ella es va convulsionar de 
bon primer i, després, es va distendre (Barakat, 2001: 107).

Un cop més, salvatgisme i cos de dona van units en un relat que narra, amb 
un realisme fred, que la justícia —només— es pot obtenir mitjançant la ven-
jança i que són —només— els homes els que la poden reclamar.
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Khaled Khalifa

El més jove de la tríada és Khaled Khalifa (Alep, 1964), l’únic que encara viu al 
seu país natal. Guionista i poeta, tot i que bona part de la seva producció ha 
estat prohibida, va aconseguir el reconeixement de la crítica internacional amb 
Madīh. al-karahiyya (Elogio del odio), finalista del Premi Internacional de Ficció 
Àrab el 2008. També va ser finalista (2013) la seva novel·la següent, Lā sakākīn fī 
mat.ābih

˘
 had- ihi al-madīna (No hi ha ganivets a les cuines d’aquesta ciutat), que va 

guanyar el prestigiós Premi Naguib Mahfouz. La seva obra constitueix una de-
núncia del règim dels Assad, del qual analitza les causes i les conseqüències. 
Madīh. al-karahiyya, per exemple, té com a rerefons la guerra oberta entre el Baas 
i els Germans Musulmans a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta. 
Centrada en la veu d’una protagonista jove que desperta a la sexualitat sense ser 
capaç d’acceptar-la, es percep un aire asfixiant i enclaustrat de repressió que re-
corda el Lorca de Yerma. La construcció del jo sense la pròpia acceptació no pot 
portar sinó a l’odi com a eix vertebrador de l’existència: «“Necesitamos el odio 
para que nuestra vida tenga sentido”, pensé cuando celebré, a solas, mi decimo-
séptimo cumpleaños» (Khalifa, 2012: 108). Un odi que té el cos com a primer 
destinatari, tant el de la protagonista —«“Mis poros tienen que morir”, me re-
petía una y otra vez. Odiaba mi cuerpo a causa del olor acre de mi transpira-
ción» (Khalifa, 2012: 107)— com el de les seves companyes —«Les sorprendió 
oírme exigir que redactáramos una lista de las alumnas de mi escuela y pidiéra-
mos permiso para desfigurarlas con ácido sulfúrico por haber llevado blusas 
ceñidas que realzaban los senos» (Khalifa, 2012: 108). I és que a poc a poc es 
percep que la protagonista té una actitud d’autoodi perquè no aconsegueix 
complir amb certs estàndards: es considera lletja. Una lletjor que no li impedeix 
ser objecte de desig, però. És un món, per tant, en el qual l’odi pren el lloc de 
l’amor: «El odio me perturbaba tanto como la pasión puede perturbar a una 
enamorada» (Khalifa, 2012: 69). Un món en què la utopia religiosa, que permet 
que els fidels assoleixin el paradís, es presenta com a única sortida possible: «“En 
La Meca encontré a Dios”, dijo Abdallah con la convicción del asceta. Yo envi-
diaba aquella visión que había transformado su vida. Zeina no cabía en sí de 
gozo al verlo delirar en sueños y refugiarse en la oración para salvar su alma» 
(Khalifa, 2012: 111). La força d’aquesta suposada utopia, sorgeix, tanmateix, de 
la pràctica de l’odi contra tots els qui no formin part del mateix grup:

«¡Castigaremos a todos los impíos!», repetía con convicción haya Suad como si ya 
entreviera ese día, en el que nosotras, las hermanas de los creyentes, estaríamos 
en el paraíso, junto al Mensajero de Dios y las madres de los creyentes.
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Ignoraba de dónde me venía la fuerza de aquella convicción de que el camino 
del paraíso se abría ante mí; deseaba convertirme en mártir, ser llevada por palo-
mas blancas —una vez perdonados todos mis pecados— hacia ese paraíso que 
nos había esbozado haya Suad con seguridad y perseverancia (Khalifa, 2012: 93).

De manera que, al final, la utopia pot acabar resultant decebedora o, sim-
plement, esgotadora. És per això que la protagonista decideix conviure amb les 
seves ferides i els seus records:

No lo mencionó nunca, pues tras nuestra charla en el restaurante había com-
prendido que la Organización ya no me interesaba. Le había dicho que el takfi-
rismo, movimiento que lanzaba el anatema sobre quienes no pensaban como 
nosotros y que se hallaba cada vez más extendido en el mundo musulmán, era la 
causa de nuestro desastre. En sus ojos había percibido una chispa de orgullo por 
el médico que yo había llegado a ser y por aquella que desafiaba las miradas de 
paracaidistas y soplones. Hablé a Jim Carlton y a su mujer de las secciones de los 
servicios secretos a las que debíamos presentarnos con regularidad tras nuestra 
puesta en libertad, de los interrogatorios en los despachos de los inspectores, de 
las miradas de los hombres de los servicios secretos que profanaban nuestro cuer-
po y tantos horribles momentos que habían quedado atrás como una pesadilla. 
Mientras se lo explicaba, me pregunté «¿Realmente soportamos todos esos sufri-
mientos?» (Khalifa, 2012: 378).

En última instància, la distància física —l’exili— la menarà cap a la salva-
ció o, si més no, es presentarà com l’única possibilitat de supervivència, encara 
que això impliqui acabar sola i verge. Irònicament —el personatge central no 
té nom—, descobrirà el poder curatiu de la paraula quan estigui vivint a Lon-
dres. La paraula, doncs, té poder i una relació directa amb l’entorn. En els 
personatges que envolten l’heroïna es troben exemples de la grandiositat que 
envolta la capacitat de dominar el discurs exemplificat en el cas de Zeina:

En el salón de la esposa del príncipe, que apreciaba su encanto, Zeina reanudó la 
lectura de la saga de Zir Salem y la poesía elegíaca. La intensidad del tono de su 
voz jamás dejaba de cautivar a los invitados. Había adquirido grandes conoci-
mientos entre los hombres y al lado de sus tíos en Nayd, célebres autores de 
poesía popular de estilo nabateo. Narraba la historia de Sherezade como siempre 
había deseado y dominaba los secretos del placer y de la metáfora; hablaba con 
elocuencia de las maneras de montar a caballo haciendo un guiño alusivo a los 
hombres. Su imagen ocupaba mis sueños: la veía como a una mujer que manipu-
laba las palabras para que la salvaran de la opresión (Khalifa, 2012: 111).
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I hi ha exemples també del drama que significa perdre el control del dis-
curs. Així, per exemple, Tuhama, una de les seves companyes a la presó, és re-
tratada com una Antígona contemporània a la qual l’absència de la veu cristal-
litza en la tragèdia:

Tuhama se había quedado muda tras haber cargado con los cadáveres de sus tres 
hermanos. Había salido a la calle en busca de dos metros cuadrados de tierra para 
inhumarlos. Tal como la describía Um Mamduh, debía parecer una actriz trágica 
en un teatro abandonado: las balas silbaban a su alrededor, pero no le impidieron 
recoger los tres cuerpos sin vida. Enterró a sus tres hermanos a orillas del río 
Orontes, rezó por sus almas y, cuando quiso recitar la Fatiha en voz alta, supo que 
se había quedado muda (Khalifa, 2012: 378).

I és que s’ha de tenir en compte el caràcter global d’una novel·la que, tot i 
que està narrada en forma de monòleg interior, és molt més que una experièn-
cia personal. És el retrat d’una societat siriana atrapada en la dicotomia «amb 
mi o contra mi» exercida per dos poders despòtics antagònics: el govern Assad 
i els Germans Musulmans.

Conclusions

Butler afirma «si el fin de una vida no produce dolor, no se trata de una vida, 
no califica como vida y no tiene ningún valor» (2006: 61). Per això mateix és 
important la tasca d’una literatura que visibilitza les víctimes de la violència a 
Síria. Com ha quedat palès, la violència s’instal·la com el llenguatge social pre-
eminent, de manera que s’estableix una jerarquia de la violència. Té l’origen en 
l’estat i es dirigeix cap als homes, aquests l’exerceixen cap a les dones; aquestes, 
als nens, i aquests últims, als animals. Un cop interioritzats els mecanismes de 
violència del poder, els ciutadans es converteixen en víctimes que són alhora 
botxins, de manera que la condició de víctima coexisteix amb la de botxí. 

Atrapats com els insectes en una teranyina, els ciutadans mostren aquies-
cència pel sistema en què viuen i l’accepten sense combatre’l, encara que això 
els comporti la mort —física, moral, espiritual. I si mai sorgeix la revolta, 
obliden ràpidament els seus objectius per abandonar-se a la venjança. Quina 
és, doncs, la sortida d’aquest cercle viciós? Altre cop seguint Butler, «lo que no 
es tan seguro es si la experiencia de la vulnerabilidad y pérdida tiene que con-
ducir necesariamente a la violencia militar y a la represalia. Existen otras vías. 
Si estamos interesados en detener la espiral de violencia para obtener resulta-
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dos menos brutales, hay que preguntarse qué debe hacerse políticamente en el 
duelo además de clamar por la guerra» (Butler, 2006: 14). L’exemple més clar 
és el de la protagonista d’Elogio del odio, que trenca amb una espiral voragino-
sa per aconseguir sobreviure a l’exili.

El cos de la dona —s’ha vist a bastament— apareix com un espai privile-
giat per a la violència i les mostres de violacions i tortures a dones són cons-
tants. Tant des d’una perspectiva masculina —la dona violada comporta la 
humiliació del marit: vegeu Tamer o Barakat— com des d’una perspectiva fe-
menina —en relació amb l’acceptació del propi cos i de la sexualitat, especial-
ment en el cas de Khalifa—, els personatges femenins pateixen bona part de la 
violència exercida, de manera més o menys evident. La varietat de possibilitats 
inclou, també, la que relaciona violència i espai —com és la presó o el confi-
nament de la dona en l’àmbit privat, per exemple. 

Tamer, Barakat i Khalifa utilitzen la paraula, el relat, no només per denun-
ciar la crueltat inserida en el si de la societat —la siriana, però no únicament— 
o per la seva capacitat pedagògica, sinó sobretot pel seu poder exorcitzador.
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herta Müller: autoficció i supervivència1

Marisa Siguan
Universitat de Barcelona

Amb el Premi Nobel a Herta Müller el 2009 es guardonava l’obra d’una escrip-
tora romanesa de parla alemanya, de la regió del Banat. La seva escriptura, 
extraordinàriament visual, tracta temes determinats per la seva biografia: narra 
la vida en la pobresa extrema sota la dictadura de Ceaușescu, la repressió a la 
qual estaven sotmeses les minories i els dissidents, s’inspira en les biografies 
dels membres de la seva família, dels seus amics i en les pròpies vicissituds. La 
seva literatura es dedica a parlar de les víctimes de la dictadura, de la violència 
a partir de l’experiència, i cerca una llengua adequada per fer-ho. 

Però què vol dir una llengua adequada? Què vol dir descriure la violència, 
testimoniar des de la perspectiva de la víctima sense tornar-la a convertir en 
víctima, sense instrumentalitzar-la, respectant la «sacralitat de la persona» (per 
dir-ho d’alguna manera)? No repetir la perspectiva del totalitarisme i, tanma-
teix, descriure la por que provoca, la vergonya, les ferides, les cicatrius... 

Herta Müller es planteja la insuficiència del llenguatge per anomenar la 
realitat, un problema que determina bona part de la creació literària del segle 
xx, especialment la de tradició en llengua alemanya, des d’aquesta conscièn-
cia:

No és cert que hi hagi paraules per a tot. Tampoc no és veritat que un pensi 
sempre amb paraules. Fins avui penso moltes coses fora de les paraules, no les 
he trobades, ni en l’alemany del poble, ni en el de la ciutat, ni en el romanès, ni 
en l’alemany de l’Est o de l’Oest. Ni a cap llibre. Els espais interns no es cobrei-
xen amb la llengua, ens arrosseguen allà on les paraules no hi poden ser [...] 
Quin és el poder de les paraules? Quan la major part de la vida no funciona, 
també cauen al fons les paraules. [...] I malgrat tot el desig: poder dir-ho (Mü-
ller, 2008: 14-15).2

 1 Aquest article forma part dels resultats de la investigació del grup de recerca consolidat Cons-
trucció d’Identitats Literàries Contemporànies (2014 sgr 1039).
 2 Si no s’indica altrament, les traduccions de l’alemany són sempre meves. Tanmateix hi ha una 
versió catalana (Müller, 2009).
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Aquest desig és el que empeny tota la seva obra a la recerca d’un llenguatge 
per narrar el patiment d’uns personatges que són sempre, o quasi sempre, víc-
times de la realitat de la dictadura.

Les obres de Herta Müller es basen sistemàticament en l’autobiografia i, 
per tant, en la memòria. En aquest sentit, sol afirmar que el seu model sempre 
ha estat el d’autors la biografia dels quals fos visible i determinant. En una 
entrevista de l’any 1997 esmenta Primo Levi, Jorge Semprún, Ruth Klüger, 
Alexander Solzhenitsyn, Imre Kertész i Paul Celan. D’ells diu que no van te-
nir elecció en la seva biografia: el pes de tot el que els havia passat determina-
va tant la persona que la primera necessitat havia estat aclarir-se amb els fets, 
i el poder estatal els va imposar els seus temes. I a ella, continua, li va passar 
el mateix: no va poder triar. Però el que ella escriu no és una autobiografia. 
Prefereix el terme «autoficcionalitat» perquè la seva escriptura es basa en les 
seves experiències, que són molt treballades i convertides en literatura, en 
ficció. Ho explicita així: «Haig d’haver passat vint interrogatoris per poder 
inventar un text».

Un exemple perfecte d’aquesta autoficció el trobem a Herztier (La bèstia del 
cor). La novel·la narra, fent moltes incursions retroactives en la infantesa de la 
narradora, la vida d’uns joves, la majoria dels quals acaben morts, sota la dicta-
dura de Ceaușescu. L’obra s’inspira en els membres del grup Banat, joves resis-
tents de la regió homònima, i les referències autobiogràfiques de l’autora són 
evidents. La novel·la comença amb el record de la Lola, la joveneta que ve del 
camp a la ciutat amb aspiracions de millorar socialment, per la via del partit, de 
la sexualitat o de les dues coses juntes, i que acaba suïcidant-se, víctima de ca-
dascuna d’elles i, específicament, de la doble moralitat d’un cap del partit de qui 
està embarassada i que la denuncia. La Lola, que la narradora sempre havia 
observat amb un cert menyspreu, es converteix en un personatge important i 
proper després del suïcidi i a causa del seu diari, que ha desat dins la maleta 
de la narradora. Aquest diari, amagat i secret, es converteix en el llaç d’unió 
entre la narradora i els seus amics Edgar, Georg i Kurt, que, com ella, estudien, 
acaben els estudis i comencen a treballar en llocs on no encaixen, perquè es 
neguen a col·laborar en determinades activitats, fins que acaben perseguits per 
la policia secreta. Un d’ells se suïcida, un altre troba una mort misteriosa. De 
manera complementària a l’amistat solidària i pòstuma amb la Lola, s’estableix 
la relació de la narradora amb la Teresa —una amistat íntima entre dues dones 
d’ambients molt diferents que tampoc no impedirà, tanmateix, que la Teresa 
delati la seva amiga a la policia secreta—. Suïcidi, probable assassinat, mort de 
càncer, bogeria, fugida i emigració són mostrats en La bèstia del cor com a es-
tacions finals de la vida a la Romania totalitària.
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Ara bé, la novel·la té una introducció en forma de diàleg. Es tracta d’una 
conversa entre la narradora i el seu amic Edgar. En aquest diàleg s’exposen de 
manera concentrada el tema i la intenció de la novel·la; a saber, la dificultat, per 
no dir l’aporia, de parlar sobre les víctimes d’una dictadura: «Quan callem ens 
tornem desagradables, va dir l’Edgar, i quan parlem ens tornem ridículs». En 
alemany, la paraula Wenn que introdueix les frases té valor temporal i condicio-
nal alhora; és a dir, que també podríem traduir: «Si callem ens tornem desagra-
dables, va dir l’Edgar, i si parlem ens tornem ridículs». 

Aquesta és també l’última frase de l’obra. De manera que ens hem de pre-
guntar si la novel·la ha aconseguit aquest parlar i com ho ha aconseguit, si ha 
fet paleses les condicions en què es desenvolupa l’aporia. El silenci és passiu, el 
parlar és actiu. Si tant actuar com no actuar té conseqüències negatives, l’indi-
vidu, en primer lloc, no té la possibilitat d’actuar correctament, és a dir, d’una 
manera que no sigui incòmoda o ridícula; però, i en segon lloc, tampoc no pot 
no actuar. 

Aquesta problemàtica emmarca la narració i determina també la recerca 
del llenguatge per explicar la vida d’aquests joves.

En l’escriptura de Herta Müller sobten l’estil eminentment concís, les fra-
ses curtes que es van succeint inexorables, l’ús de la parataxi, la carència de 
subordinació. Si gairebé no hi ha subordinació, com es lliguen les coses, com 
es creen causalitats, com es cohesiona l’entramat de la narració? Fonamental-
ment, a través de la construcció de metàfores, d’imatges que es van omplint de 
contingut a mesura que es desenvolupa el relat: aquí rau la característica més 
remarcable de l’escriptura d’aquesta autora.

En el diàleg que introdueix la novel·la, la narradora diu: 

Encara avui no em puc imaginar una tomba. Només un cinturó, una finestra, 
una nou i una corda. Cada mort és per a mi com un sac.

Si això ho sent algú, va dir l’Edgar, et prendran per boja.
I si penso, llavors em sembla com si cada mort deixés darrere seu un sac amb 

paraules. Se m’acudeixen sempre el perruquer i les tisores per a les ungles, perquè 
els morts ja no en necessiten. I que els morts tampoc perden mai més un botó. 

Potser sentien d’una manera diferent a nosaltres que el dictador és un error, 
va dir l’Edgar.

En tenien la prova, perquè també nosaltres érem un error per a nosaltres 
mateixos. Perquè havíem de caminar, menjar, dormir i estimar algú en la por, fins 
que tornàvem a necessitar el perruquer i les tisores per a les ungles (Müller, 1994: 
7-9). 
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En aquest inici ja es plantegen un seguit d’objectes determinants per al 
desenvolupament de la novel·la (Siguan, 2014: 267). De moment semblen 
unes imatges incongruents, quasi surrealistes. Però el transcurs de la narració 
anirà omplint de significat aquests objectes. El cinturó, la finestra, la nou i la 
corda evoquen, de fet, quatre morts. La mort de la Lola, que es penja del 
cinturó de la protagonista a la residència d’estudiants, la mort d’un dels seus 
amics, en Georg, que es llança al carrer des d’una finestra, la mort per càncer 
de la Teresa, a qui li creix una nou cada vegada més gran a l’aixella, i el possi-
ble assassinat d’en Kurt, l’altre amic, que oficialment s’ha penjat d’una corda. 
És a dir, tots els objectes evoquen formes de mort que anirem veient al llarg 
de la lectura. 

Cada mort és per a la narradora com un sac: un sac és un objecte tosc que 
normalment serveix per transportar tota mena de coses; reconduir els morts a 
un sac és tot el contrari del transport clàssic dins la barca de Caront. La imatge 
negativa, sòrdida, però, canvia de tonalitat quan se’ns diu que cada mort deixa 
darrere seu un sac amb paraules. Darrere de cada mort, per tant, queden un 
llegat, uns documents, uns mots, que potser són el que queda entre el silenci 
incòmode i el parlar ridícul a què feien referència la primera i l’última frases de 
la novel·la. De fet, cada mort deixa traces de memòria: el diari de la Lola, els 
documents que ha anat recollint en Kurt sobre la repressió, les cartes que s’es-
criuen els amics utilitzant una clau per informar-se de si són víctimes d’interro-
gatoris, escorcolls o seguiments, i també les converses recordades. Tots aquests 
testimonis són evocats per la narradora i formen una mena de veu polifònica de 
la novel·la que construeix la proposta de relat que intenta descriure la vida de les 
víctimes sense que el parlar sigui ridícul. 

D’altra banda, apareixen ja en aquest primer diàleg les figures del perru-
quer i de les tisores per a les ungles. De moment semblen arbitràries o fins i tot 
estrafolàries, però s’ompliran de sentit al llarg de la narració. Tant el perruquer 
com les tisores funcionen com a imatges de socialització, d’ordenació de l’in-
dividu. Els únics que no en necessiten són els morts, se’ns diu: són els únics 
que ja no han de vigilar l’ordenació del creixement desordenat del seu cos. Els 
vius sí que en tenen necessitat: cabells llargs i ungles llargues són senyals para-
digmàtics de falta d’ordre i de socialització. 

Tant els perruquers com les tisores per a les ungles formen part de l’ordre i 
la regularització dels vius; tant els uns com les altres van apareixent amb insis-
tència al llarg de la narració. Ho fan durant la infantesa de la narradora, en la 
primera etapa de la seva socialització. «Els cabells s’han de tallar: si un no els 
talla, el cap es converteix en un desordre de matolls», diu el barber del seu avi 
a la nena. Que el cap es converteixi en una selva implica dues coses: que s’en-
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redin els cabells, d’una banda, però, de l’altra, que també ho faci el contingut 
del cap, i, en tractar-se del cap, es pot referir tant a l’exterior com a l’interior. 

La nena sent aquesta frase del barber quan, per vèncer la seva resistència, 
l’han lligada amb un cinturó a una cadira per tallar-li les ungles. Fantasieja i 
converteix l’escena en un malson: somia que, en realitat, la mare no li talla les 
ungles, sinó els dits, per menjar-se’ls més tard. En fer-ho, cau sang sobre el 
cinturó verd color d’herba que la lliga. I la nena sap que, quan un sagna, des-
prés mor. Recordem que, més endavant, la Lola es penjarà amb el cinturó de 
la narradora. Així doncs, tant el barber com les tisores o el cinturó són ele-
ments que fan referència a la ubicació de l’individu en la societat, en l’ordre 
establert. I al fet que la no-adaptació, la sublevació, es paga amb la mort.

En un dels assaigs reunits en El rei fa una reverència i mata, Herta Müller 
comenta que tots els homes que l’estat havia pres sota la seva guàrdia portaven 
els cabells tallats al zero: els soldats, els presoners, els nens dels hospicis. I tant 
a l’escola com a la universitat els cabells havien de ser tallats segons una mida 
reglamentària.

També el color verd entra a formar part d’aquest conjunt de referències 
simbòliques que construeix el text sobre la repressió: el cinturó és verd, després 
del suïcidi de la Lola la policia utilitzarà pols de color verd verinós per buscar 
rastres i investigar-los. La idea de tallar les ungles, el cinturó i el color verd 
s’associen amb la determinació del lloc de l’individu en la societat. Més tard, 
quan els amics inventen un codi per incloure en les seves cartes informacions 
sobre la repressió que pateixen, determinen que una frase en què apareguin les 
tisores per a les ungles significarà un interrogatori sofert: això afirma el caràcter 
repressiu de l’ordre connotat amb aquesta imatge.

L’únic personatge que sembla escapar a l’ordre referencial de les tisores és 
la Lola, que sempre es talla les ungles al tramvia i amb tisores prestades, prota-
gonitzant un model en certa manera bohemi, de rodamón. Però la Lola paga 
amb la mort els seus desordres. 

Tant el perruquer com el fet de tallar les ungles mostren les deformacions 
que impregnen la vida sota un règim totalitari en els àmbits privats, que apa-
rentment queden al marge de la política. D’aquesta manera, el perruquer es 
converteix en part de la violència executiva de la dictadura, passa a ser-ne un 
símbol. En les dictadures, l’individu paga pel seu lloc amb una limitació brutal 
de qualsevol mostra d’individualitat, amb una ordenació estricta en tots els 
àmbits de la vida personal; i això és el que mostren aquestes imatges.

Un altre grup important d’objectes que s’omplen de caràcter simbòlic en la 
novel·la fa referència a productes del camp. Els joves van del camp a la ciutat 
per estudiar i treballar. En l’obra de Herta Müller, el camp és mostrat sempre 
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com un entorn extremament dur i desolat que devora la vida dels que hi viuen. 
L’autora percep la natura dels immensos camps de blat de moro de la seva in-
fantesa, on de vegades havia d’anar a treballar per ajudar la seva mare, com un 
immens organisme que fagocita la vida:

Jo odiava el camp tossut, que devorava plantes i animals salvatges per alimentar 
plantes i animals domesticats. Cada camp era un panòptic infinitament estès de 
formes de mort, un florit banquet funerari. Cada paisatge exercia la mort. [...] 
Vaig veure sempre que el camp només m’alimentava per menjar-se’m més enda-
vant (Müller, 2008: 12).

La ciutat representa una alternativa al camp i, per tant, en principi és un 
àmbit positivament connotat. La gent fuig del camp per construir una nova 
vida a la ciutat: és el cas de la Lola, i el de la narradora mateixa. A la ciutat hi 
arriben, llavors, els somnis i els desitjos dels immigrats. En la novel·la, hi són 
presents amb la imatge de les moreres que la gent s’emporta del poble per 
plantar-les als patis dels nous habitatges. Aquestes moreres són un element 
recurrent i es van omplint de significat: són vestigis del camp a la ciutat, i dels 
desitjos que arriben amb elles, però allà queden com a testimonis, es marcei-
xen, no acaben de créixer. 

Partint del diari de la Lola i la seva descripció del camp castigat i sec, on la 
sequera s’ho menja tot «excepte les ovelles, els melons i les moreres» (Müller, 
1994: 9), les ovelles i els melons es converteixen en metàfores de la pobresa. Les 
moreres queden com a metàfores per als somnis d’una vida millor que es trans-
porten del camp a la ciutat i que acaben marcant els rostres de la gent: «Al diari 
de la Lola vaig llegir més tard: el que un s’emporta de la regió, un ho introdueix 
al seu rostre» (Müller, 1994: 10). Els vells han portat moreres del camp a la ciu-
tat, i ara seuen sols a l’ombra de les moreres dels seus patis. Els homes que feien 
l’amor amb la Lola sota els arbres del parc a les nits eren camperols que havien 
marxat a la ciutat per treballar a les fàbriques: «Mai més ovelles, havien dit 
també ells, mai més melons» (Müller, 1994: 36). Però la narració desemmasca-
ra aquesta esperança com una il·lusió fracassada: 

Els homes sabien que el seu ferro, la seva fusta, el seu sabó de màquina de rentar no 
comptaven. Per això les seves mans es mantenien tosques, feien totxos i grumolls 
en lloc d’indústria. Tot el que havia de ser gran i angulós esdevenia, a les seves mans, 
una ovella de llautó. El que havia de ser petit i rodó esdevenia, a les seves mans, un 
meló de fusta (Müller, 1994: 37).
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Quan l’Edgar és enviat a treballar a una ciutat industrial, la narradora 
descriu l’espai amb el comentari següent: «Tots en aquesta ciutat feien ovelles 
de llautó i les denominaven metal·lúrgia» (Müller, 1994: 93). I sobre l’altra 
ciutat, on en Georg treballa de mestre, se’ns diu que «tots hi feien melons de 
fusta. Els melons de fusta es deien indústria d’elaboració de la fusta» (Müller, 
1994: 97). Amb aquestes imatges, la narració construeix metàfores per presen-
tar una societat fonamentalment agrària en què la industrialització ha fracas-
sat; una societat degradada en la qual la industrialització no es pot referir com 
a progrés. En lloc d’ovelles, ara es produeixen ovelles de llautó, en lloc de 
melons reals, melons de fusta: no sembla que això sigui un gran avanç. 

El paisatge és dominat per les fàbriques i els treballadors. Però aquests apa-
reixen com una massa, els individus no s’hi diferencien: són absolutament 
funcionals, prolongacions del seu ofici, que ha dominat, de retop, tots els àm-
bits de la seva vida. Viuen de la fàbrica i, atesa la precarietat d’objectes que 
poden comprar per fer habitables les seves cases, utilitzen el que agafen de la 
fàbrica per habilitar-les: els del ram de la pell tenen la casa plena de pells, són 
de pell els coixins del sofà, els cobrellits, les catifes, les sabatilles i els draps de 
cuina. Al ram de la fusta, les cases s’omplen de parquet fins al sostre. Els treba-
lladors de l’escorxador s’emporten a casa les cues de les vaques per fer escom-
bres, les entranyes dels animals per menjar, i se’n beuen la sang. 

L’univers que desplega la novel·la per construir el seu sentit inclou moltes 
altres imatges. Només faré referència a dues més, que són bona mostra de la 
complexitat de significats creats en el text: les prunes verdes i la figuració que 
dona títol a la novel·la, la bèstia del cor. Totes dues s’originen en la infància de 
la narradora.

Les prunes verdes són perilloses: el pare ha advertit la narradora, que en-
cara és una nena, que no en mengi, que pot morir. Atès que el pare és una fi-
gura negativa i terrible, de passat nacionalsocialista, la nena interpreta que en 
el fons vol que ella mori i en menja compulsivament. De manera que menjar 
prunes verdes té connotacions autodestructives: «Un nen té por de morir i 
menja encara més prunes verdes i no sap per què» (Müller, 1994: 90). Tanma-
teix, també en mengen compulsivament els policies de la dictadura, de mane-
ra que aquesta acció es converteix en una mena d’idiosincràsia que reuneix els 
efectes de diferents dictadures, la nacionalsocialista i la comunista. Resulta, a 
més, que «menjador de prunes» en romanès és un insult i es refereix a una 
persona sense escrúpols, capaç de caminar sobre cadàvers (Müller, 1994: 59). 
També uneix els efectes de les dictadures l’apel·latiu «creador de cementiris» 
que la narradora aplica tant al seu pare i als seus companys de guerra com al 
dictador romanès.
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El Herztier, la bèstia al cor que dona títol a la novel·la, és, com les prunes 
verdes, una imatge de la infantesa. Quan l’àvia de la narradora la portava a 
dormir i li cantava una cançó de bressol, li deia: «Reposa la bèstia del teu cor, 
avui has jugat molt» (Müller, 1994: 40). Això podria semblar una referència 
entranyable, però no està gens clar que ho sigui: l’àvia mateixa és un personat-
ge ambivalent, i les seves cançons també ho són. Quan mor el pare, alcohòlic 
i violent, que quan estava begut sempre cantava cançons nostàlgiques del seu 
passat de soldat «creador de cementiris», la bèstia del seu cor passa a habitar 
aquesta àvia que sempre canta. 

De manera que la bèstia del cor sembla la imatge de la força vital que ha-
bita les persones i, com a tal, pot tenir un doble valor. S’hi fan moltes referèn-
cies al llarg de la novel·la. Els joves amics i opositors al règim sentien la seva 
bèstia al cor com a dèbil, fugaç:

De cada boca l’alè sortia reptant l’aire fred. Davant de les nostres cares va passar un 
ramat d’animals fugitius. Vaig dir a en Georg: mira, la bèstia del teu cor se’n va. 

En Georg em va aixecar la barbeta amb el polze: tu amb la teva bèstia suàbia 
al cor, va riure. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ets de fusta, vaig dir, per ajudar-me.
Les bèsties dels nostres cors van fugir com ratolins. Es van despendre de les 

seves pells deixant-les al darrere i van desaparèixer en el no-res. Si parlàvem molt, 
i molt seguit, es quedaven més temps en l’aire (Müller, 1994: 90).

Els amics, ja en perill, estan determinant un codi per informar en les seves 
cartes si són perseguits. En aquesta situació de perill, les seves forces vitals són 
poques. Ara bé, la bèstia al cor de la narradora és prou forta per resistir l’impuls 
del suïcidi:

Un llibre de la casa d’estiu es titulava: Aixecar la mà sobre si mateix. Allà hi po-
sava que només una forma de mort té lloc en un cap. Jo, però, corria en un cercle 
fred entre la finestra i el riu i a la inversa. La mort em xiulava de lluny, havia de 
prendre impuls cap a ella. Quasi em tenia a la mà, només una petita part no hi 
va col·laborar. Potser va ser la bèstia del cor (Müller, 1994: 111).

La referència al llibre sobre el suïcidi de Jean Améry, Aixecar la ma sobre si 
mateix, dona una imatge de la seriositat del propòsit, però també de la capaci-
tat de resistència: Améry defensa en el seu llibre el suïcidi com a acte de supre-
ma llibertat, però no es va suïcidar al camp de concentració. Ho va fer molts 
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anys després. Al camp, un suïcidi no hauria estat un acte de llibertat, escriu, 
sinó una victòria dels botxins. La bèstia al cor de la narradora encara té prou 
força per resistir als botxins.

Amb aquesta estructura d’imatges i la concentració sobre els detalls de la 
vida quotidiana, la novel·la ens obliga a establir unes relacions de causalitat, 
unes conclusions d’anàlisi que no són mai exposades i que desemmascaren 
l’efecte deshumanitzador que la dictadura exerceix sobre l’individu.

En la novel·la, en un moment determinat apareix un nen que juga a ser 
controlador de bitllets al tramvia, i controla els bitllets dels passatgers assumint 
ell mateix alternativament el paper tant de controlador com de passatger. Un 
veí li ofereix jugar amb ell fent de passatger: «Prefereixo ser tot alhora, va dir el 
nen. Així sé qui no troba el seu bitllet» (Müller, 1994: 194). Aquest nen sembla 
haver interioritzat perfectament l’esperit de control absolut del totalitarisme.

La novel·la no només constitueix un record i un testimoni de les víctimes, 
sinó que les converteix en subjectes de la narració, de la història, els dona una 
veu pròpia, fa públic el seu «sac de paraules» enllà del silenci i del ridícul. Com 
ho fa tota l’obra de Herta Müller, que creu en el poder del llenguatge per des-
velar, desemmascarar la realitat. Una realitat desoladora. I un llenguatge deso-
lat, esfereïdor, provocador, magnífic, i que utilitza la pròpia biografia per es-
criure: autoficció com a instrument de supervivència.
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Violència en la mirada sobre altri: 
dones gitanes1

Marta Segarra
Centre National de la Recherche Scientifique

Hi ha formes de violència més subtils que l’agressió física, però no per això 
menys efectives i lesives; una d’elles consisteix a mirar l’altre/a amb una volun-
tat alteritzadora i minoritzant; és a dir, introduint una valoració jeràrquica en 
la qual el jo que mira es troba en una posició central i normativa, i situa l’altra 
persona o col·lectiu en un lloc inferior: perifèric, no normatiu i, per tant, mi-
noritari, sense que aquest darrer terme tingui un sentit numèric o estadístic. És 
el cas de les dones i els homes gitanos, que sovint són acusats de cometre vio-
lència, i fins i tot de ser violents, per naturalesa o per cultura (dels homes, se’ns 
insisteix en la constància de provocar batusses que acaben amb ferits i morts, 
fins i tot a l’interior de la pròpia comunitat; i de les dones, que només saben 
pidolar o robar, de vegades amb mètodes enèrgics). Tanmateix, molt més so-
vint, els gitanos són objecte de violència, no només física (quan se’ls expulsa 
d’algun solar o camp deshabitat on s’han establert precàriament, en el cas dels 
que no tenen sostre, o simplement quan són víctimes d’agressions racistes), 
sinó també simbòlica.

Ara bé, abans de tot això, caldria precisar què volem dir quan parlem de 
violència. En aquest cas, l’etimologia resulta útil: la paraula llatina violentia 
procedeix del verb violare (profanar, transgredir); d’aquí prové la relació fre-
qüent entre la violència i allò sagrat, tal com va estudiar René Girard (1972) en 
el seu clàssic assaig. El verb violare prové al seu torn de vis (força, vigor), que 
conforma també la paraula vir (home) i els seus derivats en les llengües romàni-
ques, com ara «virilitat»; aquí observem una primera associació entre violència 
i gènere. Però vis es relaciona igualment amb l’arrel grega bia (força vital, força 
corporal). Aquesta ambigüitat fonamental del terme (la violència és portadora 
de vida i mort alhora) ens diu molt de la seva riquesa. Freud va lligar l’agressivi-
tat de l’ésser humà a la «pulsió de mort» (Todestrieb), que és una tendència a 

 1 Aquest article s’insereix en el marc del projecte de recerca «Nuevas visiones de la comunidad: 
nuevas identidades gitanas, híbridas y sexualizadas» (ffi2014-53047-r). 
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l’autodestrucció, a l’anihilament d’un mateix. Però també va definir un plaer 
específic que deriva de l’agressivitat (Aggressionslust) i que revela la nostra ambi-
valència latent envers els altres, fins i tot envers les persones que estimem. Freud 
considera que tota pulsió —incloent-hi la d’autopreservació i la sexual— conté 
una part d’agressivitat, però no comparteix l’opinió d’Alfred Adler, per al qual 
l’agressivitat és la pulsió essencial de l’home, i la violència, la seva expressió. 

És ben sensible també la fascinació generalitzada que senten la majoria de 
les persones per la brutalitat i el mal, tal com expressa Wolfgang Sofsky (1998). 
Des de l’espectacle del circ romà fins als curiosos que s’apleguen davant d’un 
accident mortal, la contemplació de la violència infligida a altri és una activitat 
preferida pels éssers humans i està relacionada amb l’escopofília, que no només 
es refereix al potencial eròtic d’una escena o imatge, sinó també a la violència 
inherent a la mirada mateixa de qui se situa en la posició d’espectador. És ben 
conegut el debat que tingué lloc al si de la jove guàrdia de la Nouvelle Vague 
sobre la tècnica cinematogràfica del primer pla o pla de detall com a acció que 
pot connotar violència. Així, Jean-Luc Godard conclou que el tràveling és una 
qüestió moral a partir d’una escena de la pel·lícula de Gillo Pontecorvo Kapo, 
en la qual es mostra en primer pla el suïcidi d’una presonera que es llança con-
tra el filat electrificat d’un camp de concentració, i comparant-la amb una altra 
pel·lícula que en principi mostra la mateixa situació, Nuit et brouillard, d’Alain 
Resnais. Això sí, aquest segon exemple, per a Godard, és ben diferent: allà on 
Pontecorvo exerceix la violència contra l’objecte de la mirada, posant-lo a la 
mercè de l’escrutini de l’espectador, Resnais es mostra respectuós i filma el ma-
teix acte sense excitar la curiositat morbosa de qui mira el film. I, al mateix 
temps, es podria generalitzar l’afirmació de Frantz Fanon (que es refereix a la 
guerra d’Algèria) en el sentit que tot espectador és covard, algú que es refugia 
en una posició còmoda per contemplar el mal fet a altri. 

El que és innegable és que la violència s’exerceix sovint des d’una situació 
de poder; fins i tot, per a alguns pensadors —entre els quals Max Weber és la 
figura més reconeguda—, la violència és al cor de tota comunitat. En aquest 
sentit, Michel Foucault analitza com canvia, de l’Antic Règim a l’estat mo-
dern, el tipus de control —i, per tant, de violència— que l’estat exerceix sobre 
els individus de la comunitat: en el seu assaig Surveiller et punir (Foucault, 
2012), un estudi sobre la institució carcerària publicat el 1975, el pensador 
francès afirma que la modernitat practica una violència sobre «l’ànima» de 
l’individu i no ja directament sobre el seu cos, com en el passat. En les societats 
democràtiques, encara que l’estat sembla que tingui el monopoli de la violèn-
cia física legítima —l’empresonament i, encara més, la pena de mort en els 
països on encara es practica, alguns de ben democràtics, són càstigs corporals—, 



Dones gitanes 63

la violència sobre el cos s’efectua des de moltes altres instàncies: des de la me-
dicina fins a l’educació, mitjançant tècniques de disciplina i de domesticació 
dels cossos. I Foucault (2004) s’hi refereix amb el nom de biopoder. 

La població gitana és un exemple ben actual, però també ben antic, de 
l’actuació del «biopoder» normatiu sobre els individus pertanyents a una mi-
noria. Estadísticament, la gitana és la minoria ètnica més nombrosa d’Europa, 
però també la que pateix una discriminació més intensa i més estesa, que afec-
ta de manera especialment punyent les dones —i no hi insistiré perquè he 
desenvolupat aquesta recerca en altres textos (Segarra 2016 i en premsa)—. Tal 
com mostren Sordé, Flecha i Alexiu (2013), els gitanos europeus són discrimi-
nats en els àmbits de l’educació —segons la Unesco, un 50 % dels seus infants 
no acaben l’educació primària—, de l’habitatge —manca d’habitatge o preca-
rietat, expulsions, creació de guetos...—, del treball —l’atur és molt elevat en 
aquesta població: a Hongria és del 70% i a Eslovàquia arriba al 100%, la qual 
cosa explica la seva necessitat de migrar— i de la participació política.

A més, el gitano és el col·lectiu que pateix un grau més alt de rebuig i segre-
gació per part de la societat «majoritària», en el sentit esmentat abans, que no 
es refereix al paràmetre quantitatiu, sinó al qualitatiu o de relació de poder. 
Paradoxalment, els prejudicis contra els individus gitanos fins i tot poden ser 
benintencionats; així, s’atribueixen a trets «culturals» alguns dels efectes d’aques-
ta discriminació tan marcada. Per exemple, es creu que tots els gitanos són per 
essència nòmades, mentre que, en realitat, molts estan condemnats no només 
a emigrar, sinó directament a errar, a causa de la precarietat econòmica extrema 
que pateixen i perquè, quan ocupen algun terreny o habitatge buit, en són 
expulsats al cap d’uns dies, unes setmanes o uns mesos. És el que Éric Fassin 
(2014) anomena «nomadisme d’Estat» —tot i que hi ha una minoria de gita-
nos que s’autoanomenen «gent del viatge» i que reivindiquen un cert nomadis-
me, sobretot estacional.

A banda d’aquestes violències socials ben reals i palpables, una primera 
violència simbòlica que s’infligeix a les persones gitanes pot consistir precisa-
ment a agrupar-les en una única denominació generalitzadora: «els gitanos». 
Éric Fassin creu que eliminar la distinció entre les diferents denominacions i 
les especificitats que existeixen dins del que generalment es considera «el poble 
gitano» comporta una visió reductora i menyspreadora d’aquests col·lectius, 
confonent-los en un únic grup homogeni, com quan es parla de «la dona» en 
singular per referir-se a totes i cadascuna de les dones. 

En canvi, Unión Romaní (2011) defensa una única denominació —en ca-
talà, «poble gitano»; en altres llengües europees, poble «rom» o «roma»— com 
a estratègia per tenir una veu més puixant en l’àmbit polític i així poder lluitar 
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més eficaçment contra la discriminació i la violència social i simbòlica. És el 
que la teòrica dels estudis subalterns Gayatri Ch. Spivak (2009) anomena «es-
sencialisme estratègic» i el que ens trasllada al debat que existeix des de fa anys 
al si dels feminismes entre la necessitat de defensar identitats col·lectives («les 
dones», «les lesbianes», «els gais», etc.) i el perill d’uniformització i esborra-
ment de les diferències que comporten aquestes denominacions de grup, que 
al seu torn poden exercir una violència contra els subjectes i els col·lectius 
«minoritaris».

Pel que fa específicament a les dones gitanes, es considera habitualment 
que els afecta una triple discriminació, per raons d’ètnia, de gènere i de nivell 
educatiu baix, que fa que la seva suposada identitat sigui molt estereotipada: 

Les dones gitanes experimenten una triple exclusió: perquè són dones, gitanes i 
no educades. Les gitanes es troben excloses per la pervivència de certs estereotips 
negatius. Per exemple, una visió etnocèntrica estereotipada defineix les gitanes 
com a persones submises que es dobleguen a la voluntat de les seves famílies i a 
valors masclistes que els impedeixen accedir a l’educació per por que perdin la 
seva identitat gitana (Proyecto Workaló, 2004: 2).

Assumim, doncs, majoritàriament, que les dones gitanes viuen sota el con-
trol d’una organització familiar i comunitària profundament patriarcal, un 
control que s’exerceix sobre aspectes clau de la seva vida, com ara la sexualitat 
i els rols de gènere. En resum, la comunitat gitana és percebuda com un col-
lectiu unànimement misogin i endarrerit,2 i aquests estereotips afavoreixen 
una imatge basada en la passivitat, la victimització i la submissió que homoge-
neïtza totes les dones gitanes i oblida els espais d’autoritat i agentivitat que 
ocupen, tal com han fet les dones en les societats tradicionals i patriarcals en 
general. Aquesta forta estereotipització situa les gitanes en un espai ahistòric, 
impermeable als canvis socials, i justifica tant la compassió com el menyspreu 
i el rebuig que pateix tota aquesta comunitat per part de la gent normal, que 
no comparteix, teòricament, cap d’aquests defectes.

L’estudi que estem portant a terme en el marc del projecte «Nuevas visio-
nes de la comunidad: nuevas identidades gitanas, híbridas y sexualizadas» vol 
lluitar precisament contra aquesta reducció estereotipada que afecta les dones 
i els homes gitanos, a partir de l’anàlisi de les representacions simbòliques que 

 2 Programes de televisió que pretenen ser realistes i fins i tot documentalistes, mentre que en rea-
litat només cerquen el sensacionalisme típic del reality show (com, per exemple, la «docusèrie» de la ca-
dena Cuatro Palabra de gitano), no fan més que reforçar aquests estereotips.
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els concerneixen, des de textos literaris, periodístics, fílmics i televisius, fins a 
produccions artístiques. Per la meva banda, he treballat fins ara amb tres textos 
que podríem qualificar de literaris: el primer és la novela Grâce et dénuement, de 
l’escriptora francesa Alice Ferney (1997), que narra com una llibretera, que té 
una existència còmoda amb el seu marit arquitecte i els seus fills, decideix anar 
a llegir contes i textos literaris a un grup de nenes i nens gitanos que viuen, de 
manera molt precària, en un solar desocupat. Aquestes criatures, que no estan 
escolaritzades, pertanyen a una unitat familiar composta per una vídua mare 
de cinc germans, i les seves dones i criatures. 

En un estil molt líric, però sobri i gairebé sense patetisme, Alice Ferney 
descriu una realitat plena de misèria, de calamitats —un dels nens mor atro-
pellat en creuar la carretera que hi ha davant el campament— i de malaltia, 
però també de grâce, malgrat, o potser gràcies, al dénuement —en el doble 
sentit que té en francès d’«indigència» i, alhora, de «despullament»— d’aquests 
per sonatges. En aquest sentit, la novel·la defuig, en principi, els estereotips 
que afecten les dones gitanes: una d’elles és maltractada pel seu marit, però és 
capaç de deixar-lo i començar una nova vida, sola amb les seves criatures, tot 
mantenint el contacte amb les cunyades, la qual cosa forma un teixit de com-
plicitat femenina. 

Esther, la protagonista paia, s’ha d’enfrontar, durant les seves primeres vi-
sites al campament, amb les mirades desconfiades i fins i tot hostils o burletes 
d’aquest grup familiar compacte, que ella, al seu torn, es mira de lluny sense 
barrejar-s’hi. Si bé la novel·la de Ferney no cau en els tòpics degradants, i les 
dones hi són figures fortes i poderoses —especialment Angéline, l’àvia del 
clan—, un dels substantius del títol, «gràcia», insinua una certa estetització o 
idealització de la misèria, atès que la connotació positiva que pot tenir el dé-
nuement manca en la paraula «misèria». La protagonista, o potser més aviat la 
narradora en tercera persona, se situa així en una posició d’espectadora d’una 
realitat aliena a la seva i crea una distància entre ella i les dones gitanes. 

La connexió profunda que Esther estableix finalment amb elles rau en un 
altre punt menys visible. En resposta a una pregunta d’Angéline, Esther diu 
que és jueva; l’àvia, en lloc d’expressar un prejudici contra els jueus, s’emo-
ciona en evocar el destí compartit per jueus i gitanos, fent referència al Por-
rajmos, terme romaní que al·ludeix al genocidi del poble gitano per part dels 
nazis. Grâce et dénuement només evoca aquesta comunitat de destins, sense 
desenvolupar-la; tanmateix, aquesta al·lusió aparentement ràpida fa que s’in-
sinuï una comunitat ideal també entre la protagonista paia, aparentement pri-
vilegiada, i les miserables dones gitanes, que arriben a mirar-se mútuament 
amb respecte.



MaRta segaRRa66

El segon text, Je suis Tzigane et je le reste, signat per Anina (2014), és un 
testimoni d’una jove gitana de vint-i-dos anys, originària de Romania, que de 
nena «va conèixer la misèria, els insults, els campaments sòrdids» i que, quan 
va emigrar a França, va haver de «demanar almoina al carrer per tal de sobre-
viure», tot i que va ser la primera estudiant gitana acceptada en un màster de 
Dret a la Universitat de la Sorbona, segons la contracoberta del llibre.

El d’Anina no és, doncs, un relat de ficció escrit per una autora que llança 
una mirada a una comunitat que li és aliena, com en el cas anterior, sinó que 
és una narració en primera persona, encara que per mediació d’un periodista 
(Frédéric Veille). Per aquesta interposició de mirades, seria massa senzill i, per 
tant, enganyós contraposar aquest testimoni veritable d’una nena i després una 
dona gitana al relat de ficció exterior a la història que constitueix Grâce et dé -
nuement. Primer, perquè el relat d’Anina, encara que amb intenció realista i 
testimonial, pretén ser exemplar i tenir un abast col·lectiu: el testimoni perso-
nal vol desactivar els prejudicis contra els gitanos mitjançant la seva pròpia 
història d’èxit, la qual cosa s’acompanya, a més, d’una mirada positiva cap al 
país que l’ha acollit, França. 

És veritat que l’autora no oculta els aspectes més foscos de la seva trajectò-
ria amb final feliç (fins ara); en la conclusió del relat revela que, després d’haver 
passat catorze dels seus vint-i-dos anys a França —va ser escolaritzada primer 
en un col·legi, després va entrar en un institut i, finalment, va anar a la univer-
sitat—, i tot i sentir-se més francesa que romanesa i, per tant, plenament inte-
grada, encara no ha obtingut la nacionalitat francesa i només té un permís de 
residència vàlid deu anys —que va obtenir l’any 2010, després de permisos que 
calia renovar cada any. 

En segon lloc, amb relació a l’oposició entre ficció i relat autobiogràfic, no 
podem oblidar la intervenció del periodista. Hi ha hagut diversos debats i 
també polèmiques —com la que envoltà el relat autobiogràfic memorialístic 
de Rigoberta Menchú que va publicar Elisabeth Burgos (1982)— que revelen 
la problemàtica inherent al «testimoni» filtrat per un intermediari, ja sigui una 
antropòloga, ja sigui un professional de la premsa. També és rellevant que el 
nom de l’autora en el cas que ens ocupa es limiti al nom de pila, Anina, i eli-
deixi el cognom, que convertiria la narradora en un ésser singular, o que potser 
la faria massa estrangera per al públic lector francòfon.

Aquestes ambigüitats i paradoxes es reflecteixen també en un camp semàntic, 
el de l’animalitat, molt present en els textos relacionats amb el poble gitano. La 
versió més habitual és la comparació injuriosa dels gitanos amb animals; Anina 
qualifica així el tractament que ella i la seva família van rebre dels representants 
de l’Estat italià quan eren refugiats a prop del Vaticà: «Si els gitanos a Romania 
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són considerats infrahumans [l’al·lusió al nazisme és perceptible], aquí, a Itàlia, 
ens assimilaven a una plaga» (Anina, 2014: 73). També cita les declaracions de 
l’alcalde de la ciutat romanesa de Craiova, que afirmà el 2005, referint-se als 
gitanos: «Si els posés en un zoo i els ensenyés als nens dient-los que mirin les 
mones, no veurien la diferència» (Anina, 2014: 196). En aquest darrer exemple 
percebem també la mirada caracteritzada per la «racialització» i l’«alterització» 
(Fassin, 2014: 21) que alguns responsables polítics apliquen als gitanos. 

Éric Fassin ha estudiat aquestes assimilacions animals i conclou que estan 
dirigides a «deshumanitzar» els gitanos per justificar el tractament discrimina-
tori i fins i tot la persecució a la qual són sotmesos: «La deshumanització dels 
gitanos és la condició necessària per tal de salvaguardar la nostra humanitat 
malgrat el que els fem» (Fassin, 2014: 40). La primera comparació que salta a 
la vista és la dels gitanos amb les rates: després del desmantellament d’un cam-
pament i de l’expulsió de les persones que hi vivien, els diaris locals denuncien 
que una munió de rates ha «envaït» el veïnat. Queda implícit que els gitanos 
convivien amb les rates, que «viuen com les rates», «comparació que, malaura-
dament, ens és familiar», ja que els jueus, com és ben sabut, eren comparats 
sovint amb les rates en els discursos antisemites (Fassin, 2014: 40). D’aquí 
només hi ha un pas per afirmar que els gitanos viuen envoltats d’escombraries 
i de rates perquè això forma part de la seva cultura o fins i tot de la seva natu-
ralesa, en lloc de reconèixer que les condicions d’insalubritat i manca d’higiene 
responen a l’absència de serveis mínims de neteja, que les autoritats deneguen 
a aquests habitatges tan precaris.

El tercer i darrer text que he analitzat deconstrueix alguns d’aquests estereo-
tips i ofereix una visió més matisada de les dones gitanes. Es tracta d’una part 
del bloc de Mélikah Abdelmoumen (2012), autora nascuda al Quebec l’any 
1972 i instal·lada a França des del 2005. El seu bloc inclou una sèrie de textos que 
va començar a escriure a finals del 2012, secció titulada Histoires de Roms, en la 
qual descriu la seva relació amb determinades persones gitanes, que viuen en 
condicions miserables als carrers de la seva ciutat francesa i que ella visita regu-
larment per ajudar-les a sortir de la misèria. 

Histoires de Roms se situa, doncs, en una posició particular: ni relat de 
ficció basat en una realitat social fet des d’una mirada externa, com la novel·la 
d’Alice Ferney, ni relat autobiogràfic d’un trajecte vital mirat des de l’interior, 
com el d’Anina: Abdelmoumen combina exterioritat (no és gitana) i interio-
ritat (el seu relat és autobiogràfic testimonial, en primera persona i sense la 
interposició d’una altra). Es tracta, en definitiva, d’un testimoni que, com 
tots, no és lliure d’una certa ficcionalització que deriva del mateix fet de rela-
tar-lo, d’una escriptora que assumeix l’aposta per la subjectivitat. 
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Els «retrats» literaris que l’autora fa de persones gitanes, amb especial aten-
ció a certes dones i nenes, identificades amb noms falsos a fi de preservar-ne la 
intimitat i els drets, es complementen amb retrats visuals fets per Christian 
Desmeules. El fotògraf mira d’esquena la majoria dels subjectes retratats, de 
manera que els espectadors de les fotografies no els podem veure la cara. 
Aquesta elecció podria equivaler a reduir aquests individus a un anonimat 
que els llevaria la singularitat i els reduiria a ser simples elements d’una col-
lectivitat homogènia. La manca de rostre als retrats fins i tot podria evocar la 
deshumanització d’aquestes persones, si ens atenim a la concepció levinassia-
na del rostre de l’«altre» com a fonament de l’ètica i de la compassió, que fa 
del rostre un tret privatiu de l’ésser humà, oposat a l’animal, que per definició 
no en té. Però aquests retrats fotogràfics, per la seva atenció al detall, inspiren 
tendresa envers aquestes figuretes una mica perdudes en espais desertats i, això 
sí, amb un cert aire postapocalíptic, i transforma els individus en més vulnera-
bles i, per tant, més singulars i humans.

No obstant això, Abdelmoumen no subratlla tan sols la vulnerabilitat de 
les persones mirades, que es troben en situacions d’absoluta precarietat, sinó 
també la vulnerabilitat que prové d’aquesta mirada sobre altri, la pròpia vul-
nerabilitat, doncs, entesa com la capacitat d’obrir-se a altri, de resultar «con-
taminada», en lloc de preservar la «immunitat» que tant apreciem en general 
i que es recomana a les persones que es dediquen als serveis sanitaris i socials. 
Metafòricament, la «crida» de l’altre ens causa una ferida al cos, i la ferida, 
com diu Hélène Cixous (2011), afavoreix el «contagi». Aquesta imatge de la 
ferida oberta al cos està marcada, a més, pel gènere i la sexualitat: es considera 
en general que les dones, com els animals, estan afectades per una vulnerabi-
litat més gran que els homes; per tant, el seu cos es representa sovint, imaginà-
riament, com a «foradat» (Segarra, 2014). 

L’afectació corporal i identitària, en el cas de Mélika Abdelmoumen, pas-
sa per construir un nou «nosaltres», per donar un sentit diferent al pronom de 
la primera persona del plural. Una de les «històries de gitanos» descriu, així, 
«el principi de nosaltres» (títol de l’entrada del bloc), que es produeix durant 
un trajecte de la narradora en metro amb una amiga seva gitana —que ano-
mena Ventafocs per no donar-ne el nom real—, la germana d’aquesta i les 
seves filles: 

No m’avergonyia de la Ventafocs, ni de la seva germana, ni de les nenes, que 
tinguessin les mans negres de brutícia o que en el metro es comportessin com 
petits éssers espantats i sobreexcitats alhora, que la Florina anés descalça, que, 
asseguda a la meva falda, em fiqués les manetes negres de sutge als cabells, en una 
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carícia intensa i enredada que em va conquistar en cos i ànima per sempre més... 
No. Tot això m’emocionava. Tot això, ho observava amb respecte. Descobria «ells 
en el metro» i tot el que això podia voler dir. No em posava vermella per elles. 
No: m’avergonyia de les bones persones que ens miraven tan descaradament (Ab-
delmoumen, 2014).

L’atzar de la traducció ens proporciona una clau valuosa per llegir aquesta 
escena: aquestes persones «normals» i educades, que no criden, ni van brutes 
ni descalces, ni es vesteixen amb colors cridaners i roba foradada, miren les 
dones i nenes gitanes descaradament, és a dir, la seva mirada alteritzadora i 
deshumanitzadora lleva violentament la cara, el rostre, a les persones mirades, 
impossibilitant així tota possibilitat d’empatia o d’intercanvi real de la mirada 
amb altri. Aquesta descripció que fa Mélikah Abdelmoumen d’una escena apa-
rentment banal i pacífica, de la qual pot captar en primera persona les implica-
cions reals i metafòriques ja que ella forma part del grup de dones mirades, és 
en veritat un bon exemple de la violència que pot contenir un gest aparent-
ment innocu: la manera de mirar els altres.
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el lloc de la violència – el lloc de l’escriptura.  
sobre W. g. sebald i Jean améry

Anna Montané Forasté
Universitat de Barcelona

Pas a pas es desplega una època marcada per la violència i, 
involucrada en ella, la infelicitat personal.

W. G. Sebald, Campo Santo1 

1

L’obra de W. G. Sebald es caracteritza per una gran unitat en la dispersió. La 
dispersió és un tret evident de la seva escriptura; només cal que llegim unes 
ratlles de qualsevol dels seus textos per trobar-nos immersos en un discurs que 
fa gala de la seva desorientació i que enllaça gairebé de manera imperceptible 
els temes, els personatges, les històries, els objectes, les imatges, els motius, els 
espais o les citacions més diversos. Per això, amb raó es parla de l’obra de Se-
bald en termes de xarxa, de bricolatge, de muntatge, de collage.2 Allò que uneix 
l’obra de Sebald, en canvi, no es copsa a l’instant, demana recórrer-la. Aleshores 
es comprèn que l’escriptor ha anat variant un únic gran llibre —mixtura de do-
cument i ficció— que vol ser un «intent de restitució» —la reparació és impossi-
ble— envers les víctimes de la història. La literatura, diu, «potser només serveix 
perquè recordem», potser només és «remembrança d’aquells que van patir la més 
gran de les injustícies» (Sebald, 2006: 247 i seg.).

Afí al pensament de Walter Benjamin, Sebald sap que recordar no és cercar 
allò que fou, sinó construir-ho. I així com el primer, referint-se al potencial 
redemptor del present, parla de cites secretes entre les generacions passades i la 
nostra sota la forma de la fugacitat (Benjamin, 1980: 694), el segon afavoreix 
trobades, coincidències, sota el signe de la inestabilitat i la inversemblança. En 

 1 A excepció de les citacions de la novel·la Austerlitz, traslladada al català per Anna Soler Horta, 
totes les traduccions presents en aquest article són fetes per l’autora.
 2 Sebald deia que treballava com Lévi-Strauss, amb el sistema de bricolatge (dins Hoffmann, 
2011: 84). Un altre model, el va trobar en el gènere pictòric de la natura morta, que reuneix coses apa-
rentment llunyanes entre si (Sebald, 2006: 244 i Vinardell, 2015). 
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aquest sentit, podríem agafar un breu passatge del llibre Schwindel. Gefühle 
com a retrat del modus operandi de l’escriptor:

Seia en un taula a prop de la porta oberta que donava a la terrassa, al meu voltant 
havia estès els meus papers i notes i traçava línies de connexió entre esdeveni-
ments molt separats entre si que a mi em semblaven pertànyer al mateix ordre. 
L’escriptura em sorgia de la mà amb una lleugeresa que a mi mateix em sorprenia 
(Sebald, 2009: 107). 

En aquestes paraules no només s’aprecia el treball sebaldià amb vincles no 
evidents, inaccessibles a la lògica de la causalitat, sinó també la meravella del 
narrador per la facilitat amb què va fixant per escrit aquests enllaços. La incre-
dulitat que apunta en aquest comentari —«l’escriptura em sorgia de la mà amb 
una lleugeresa que a mi mateix em sorprenia»— s’amplifica si la ubiquem en 
el seu context: una obra que, segons l’accepció que triem, agafa el títol de Ver-
tigen. Sentiments o Engany. Sentiments. Vertigen, engany, sentiments: tota l’obra 
de Sebald està travessada per aquesta inseguretat que afecta tant el què s’hi diu 
com el com s’hi diu, menant els lectors per una prosa de llarguíssims períodes, 
lenta i antiquitzant, fins a un punt d’estupefacció tal vegada comparable a aque-
lla que Flaubert desitjava per al seu estil.

2

En el que segueix parlarem d’una d’aquestes connexions. En concret, la que 
s’estableix a Austerlitz (2001), la darrera obra de Sebald, entre el narrador d’aques-
ta novel·la i la figura i els escrits de Jean Améry. 

A Austerlitz Sebald se serveix de la forma de la narració emmarcada. En 
aquest cas es diria que, amb l’ús d’una tècnica pròpia de la novel·lística vuitcen-
tista, l’autor ha volgut posar un dic al desbordament propi dels seus textos. En 
el relat marc, el narrador fa la coneixença de l’Austerlitz, el veritable protago-
nista del llibre, però no és fins a un punt força avançat del relat emmarcat que 
els lectors sabem qui és aquest Austerlitz. Jacques Austerlitz fou un dels nens 
jueus que l’any 1939 van desembarcar al Regne Unit amb un Kindertransport. 
A Anglaterra va ser acollit en una petita localitat gal·lesa per un matrimoni 
sense fills que li va ocultar la seva identitat. L’Austerlitz viu la infantesa, la jo-
ventut i bona part de la maduresa sense saber qui és. L’any 1993, després del 
record sobtat de la seva arribada a l’estació londinenca de Liverpool Street, 
viatja a Praga a la recerca dels seus orígens i allà, per mitjà de la Vĕra, que l’ha-
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via cuidat de petit, reconstrueix parcialment la infantesa perduda i coneix el 
destí dels seus pares. De la mare se sap que el setembre del 1944 va ser depor-
tada des de Theresienstadt a l’est; el rastre del pare, que va poder fugir a París 
un dia abans de l’entrada de les tropes alemanyes a Praga, es perd al camp de 
Gurs, on havia estat internat a la fi del 1942. L’Austerlitz, doncs, és algú que va 
sortir escàpol de l’Holocaust, però en el moment de la trobada el narrador ig-
nora per complet la veritable identitat que li correspon. Malgrat la seva sòlida 
formació com a historiador, l’Austerlitz ha viscut la major part de la vida blin-
dat contra el desastre de la (seva) història.

El relat marc és molt extens, no hi ha pressa perquè el protagonista comen-
ci la narració de la intricada cerca dels seus orígens. El motiu d’aquesta lentitud 
és com a mínim doble. D’una banda, Sebald s’apropa al tema de la barbàrie 
feixista tot situant-lo en un context més ampli: el fracàs rotund del projecte 
il·lustrat de la Modernitat.3 D’altra banda, com a autor de l’anomenada gene-
ració següent, ha de delimitar molt bé el lloc des d’on escriu sobre les víctimes, 
ell que no n’és una: necessita trobar l’equilibri entre l’aproximació respectuosa 
al dolor dels altres i els motius de la seva pròpia implicació en aquest dolor. En 
la novel·la Austerlitz, Sebald duu a terme ambdues coses a través d’una escrip-
tura subtilment trenada amb la de Jean Améry.

El mestre a fer aparèixer coincidències que és Sebald acostuma a dipositar 
molt de si mateix en els seus narradors, els quals generalment són els seus 
sòsies. A Austerlitz, el narrador diu que, per l’època en què ell va néixer, Jean 
Améry patia tortura a la fortalesa belga de Breendonk.4 La coincidència és 
clara: Sebald és del 1944 i el juliol del 1943 Améry, exiliat a Bèlgica des del 
1938 i col·laborador de la Resistència, va ser detingut per la Gestapo i empre-
sonat a Fort Breendonk. A la reclusió a Breendonk van seguir dos anys d’in-
ternament als camps de concentració d’Auschwitz-Monowitz, de Buchenwald 
i de Bergen-Belsen. 

 3 Com bé diu Charbonneau, «Sebald aborda el problema espinós de l’extermini dels jueus pels 
nazis de manera obliqua [...], desplaça el punt focal. L’Holocaust no és el centre de les seves preocupa-
cions, sinó que ho és la destrucció en totes les seves formes» (Charbonneau, 2015: 41).
 4 «Sebald és un mestre a conjurar coincidències temporals i espacials i li agrada relacionar la vida 
del jo narrador amb dates històriques» (Gfrereis-Strittmatter dins Kroucheva-Schaff, 2013: 41 i seg.).
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3

Ens aturarem ara en alguns aspectes de l’assaig que porta per títol La tortura, 
inclòs en el recull Més enllà de la culpa i l’expiació, del 1966,5 i amb el qual 
Améry va trencar un silenci de més de dues dècades per donar testimoniatge 
de la seva experiència.

La tortura comença amb les paraules següents: «Qui com a turista visita Bèl-
gica pot ser que per causalitat faci cap a Fort Breendonk, situat a mig camí entre 
Brussel·les i Anvers» (Améry, 2004: 46). Després d’aquest inici, calculadament 
despreocupat, Améry fa un zoom i en molt poques línies ens condueix des d’un 
edifici encara comparable a un «gravat melangiós» procedent de la guerra franco-
prussiana fins a l’entrada de la fortalesa per, després de passar pel «despatx» («s’hi 
despatxava la mort», escriu), portar-nos al lloc de la violència, seguint:

[...] els passadissos humits, com de soterrani, il·luminats tènuement amb les ma-
teixes bombetes que aleshores ja penjaven del sostre, de les que emana una llum 
somorta i vermellosa. Cel·les de presó, tancades amb portes de fusta gruixuda. 
Cal traspassar contínuament enreixats pesants fins que finalment s’arriba a una 
cambra sense finestres amb el sostre voltat, amb estranys instruments de ferro 
escampats pel terra. Des d’allí els crits no arribaven a l’exterior. Em va passar en 
aquella cambra: allí vaig patir tortura (Améry, 2004: 47).

El pas accelerat del text, que ens porta al moll de l’os de l’univers concen-
tracionari, cerca, evidentment, impactar el lector. Tanmateix, a partir d’això, 
l’impacte de l’assaig no provindrà de la recreació detallada de la tortura de què 
Améry va ser objecte, ni tampoc de l’espai en què va tenir lloc, sinó d’una re-
flexió conseqüent i inflexible sobre la violència de la tortura.

Sebald, que impartia tallers d’escriptura, deia als seus alumnes que la des-
cripció d’un lloc distingeix un text i que havia d’haver-hi una raó molt bona 
per no descriure un lloc (Lambert-McGill, 2015: 33). En La tortura Améry re-
nuncia a la descripció de l’espai fins i tot de manera explícita.6 I pensem que té 
raons de pes per a aquesta renúncia, raons que s’expressen indirectament en el 
mateix assaig en la crítica a la facultat de la imaginació com a via d’accés per 

 5 Obviem aspectes tan importants com ara la lúcida reflexió d’Améry segons la qual la tortura 
constitueix l’essència del nazisme, etc. Per a una aproximació a aquest assaig central per comprendre el 
testimoni i el llegat intel·lectual d’Améry, vegeu Siguan, 2014: 51-76. 
 6 Per exemple, diu que seria temptador descriure detalladament el viatge de Brussel·les a Breen-
donk, però «ens desviaria del tema i nosaltres hem d’anar directe al gra» (Améry, 2004: 58).
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comprendre la tortura. L’autor desacredita la il·lusió que hi ha implícita en el 
pensament, d’altra banda prou comú, segons el qual l’horror excediria els lí-
mits de la nostra imaginació, com si augmentant la capacitat imaginativa po-
guéssim fer-nos-en el càrrec. Afirma de manera categòrica que ni la tortura ni 
els torturadors poden ser imaginats perquè pertanyen a una dimensió essencial-
ment incompatible amb la imaginació, que és, ras i curt, la dimensió de la 
rea litat. Per això, Améry procura no oferir-nos un món d’imatges, sinó d’idees, 
i, en conseqüència, aporta al lector un mínim de detalls espacials, just els in-
dispensables per fer avançar l’argumentació.7 Però tampoc el camí de la reflexió 
és planer: l’assaig sobre la tortura és un tour de force amb la incomunicabilitat 
d’aquesta experiència. Qui ha patit tortura, diu Améry, roman per sempre més 
un torturat. L’experiència de la tortura és indeleble i, per a ell, la pitjor que un 
ésser humà pot conservar, justament perquè el desproveeix de la seva humani-
tat en tant que perd per sempre més la «confiança en el món» (Améry, 2004: 
56). És a dir, en ell s’ensorra la certesa que «l’altre en virtut de contractes socials 
escrits i no escrits em tracta adequadament, més ben dit, que l’altre respecta la 
meva existència física i metafísica» (Améry, 2004: 56). Aquest contracte ele-
mental queda trencat amb el primer cop que rep el torturat: «És com una vio-
lació, com un acte sexual sense l’acord d’un membre de la parella» (Améry, 
2004: 56). Una descripció parca de la modalitat de tortura que va patir no la 
pot estalviar si vol prosseguir l’anàlisi; el dolor, però, que va sentir i que sent 
encara en el moment de referir austerament els fets del passat, es revela no 
comunicable. Lacònicament anota: «El dolor fou el que fou. Més enllà d’això 
no es pot dir res més [...] Qui volgués comunicar el seu dolor físic, hauria d’es-
tar disposat a infligir-lo i convertir-se ell mateix en un botxí» (Améry, 2004: 
63). Atès que l’experiència del dolor és intransferible, Améry intenta concep-
tualitzar-lo: el dolor de la violència ens redueix en un grau superlatiu a ser cos, 
i encara més, ens anticipa la pròpia mort: «Cos = Dolor = Mort» (Améry, 2004: 
64). L’experiència de la tortura condueix a la constatació que hom pot arribar 
a ser purament i simple carn i mort. En el darrer paràgraf de l’assaig, l’absència 
de descripcions espacials assoleix el seu sentit últim, perquè, en definitiva, es 
posa de manifest que el lloc de la violència és la dislocació, la pèrdua d’un lloc 

 7 Holdenried (2007: 81), que també troba significativa l’absència de descripcions d’espais, argu-
menta que es tracta de la manera que Améry té de centrar-se en el cos i de consignar els records traumà-
tics a través del dolor. Respecte de l’economia narrativa en La tortura, vegeu la comparació de Siguan 
entre aquest assaig i Reise in den Tod. Die Festung Derloven, un text molt anterior (Siguan, 2014: 6 i seg.). 
Analitza detalladament l’evolució que hauria fet Améry des de la superació narrativa-autoficcional del 
record en l’inèdit Reise... fins a la forma assaig. 
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en el món: «Qui ha patit tortura», escriu Améry, «mai més no sentirà el món 
com casa seva» (Améry, 2004: 73).

4

Retornem ara al relat marc de la novel·la Austerlitz parant esment als ecos que 
s’hi troben, tant de l’assaig d’Améry com de la seva figura.

Aparentment, l’íncipit d’Austerlitz és clar: a la segona meitat dels anys sei-
xanta del segle passat el narrador, resident a Anglaterra, tenia el costum de viat-
jar a Bèlgica. Com és propi de Sebald —i com no podia ser altrament si pen-
sem, i la lectura retrospectiva ens ho permet, que el relat arrenca en «territori 
Améry»—, aquest inici es veu ràpidament emboirat per una acumulació de 
detalls desestabilitzadors8 que culminen amb una visita del narrador a la secció 
d’animals nocturns del zoo contigu a l’estació d’Anvers. Els records borrosos 
que el narrador conserva del Nocturama i el llenguatge que Sebald empra per 
parlar-ne ultrapassen la recreació d’un entreteniment qualsevol en una ciutat 
estrangera. El Nocturama apareix com un «univers capgirat» (Sebald, 2003: 7), 

un «món fictici» (Sebald, 2003: 6)9 en què els animals arriben sense haver fet 
res; un món habitat, tanmateix, per ocells amb ulls penetrants, propis «de de-
terminats pintors i filòsofs que intenten penetrar la foscor que ens rodeja per 
mitjà de la mera observació i el mer pensament» (Sebald, 2003: 6). Aquestes 
paraules, en el llibre acompanyades de les fotografies dels ulls del pintor Jan 
Peter Tripp i dels del filòsof Ludwig Wittgenstein (Sebald, 2003: 6), al·ludeixen 
indirectament a la mirada de Jean Améry. No debades, Sebald li va dedicar 
l’assaig Amb els ulls de l’ocell nocturn,10 una caracterització que, d’altra banda, 
s’avé amb el que diu Améry (2004: 16) en el pròleg de Més enllà de la culpa i 
l’expiació: «El lector [...], en la mesura que em vulgui acompanyar, haurà de 
seguir-me a través de la foscor que jo, pas a pas, il·lumino».11 Immediatament 

 8 De fet, el narrador no sap del tot els motius pels quals viatja a Bèlgica, en arribar-hi es troba 
malament, té mal de cap, mals pensaments, camina amb inseguretat, etc.
 9 En l’original, «falsche Welt»; literalment: «món fals». En el context que Sebald crea, en l’expres-
sió «món fals» ressona el famós aforisme d’Adorno (1991: 42) de les Minima Moralia: «Es gibt kein 
richtiges Leben im falschen», que parla de la impossibilitat d’una vida veritable en una vida malmesa. 
 10 Mit den Augen des Nachtvogels, dins el recull pòstum Campo Santo (Sebald, 2006: 149-171). 
Irene Heidelberger-Leonard (2008: 18) assenyala també l’al·lusió de Sebald al darrer capítol de la novel·la 
assaig d’Améry Lefeu oder Der Abbruch.
 11 Es tracta del pròleg a la primera edició, de l’any 1966. Malgrat que Améry va portar a la discus-
sió sobre els supervivents de l’Holocaust arguments poc conciliadors (Sebald, 2006: 152), adreça amb 
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després de la visita al Nocturama, a la sala d’espera de l’estació d’Anvers el 
narrador entaularà una conversa amb el protagonista de la novel·la, Jacques 
Austerlitz —les inicials del nom coincideixen amb les d’Améry—, que, seg-
mentada al ritme de trobades casuals, constitueix tota la trama, si se’n pot dir 
així, del llibre. L’Austerlitz també resultarà ser una rara avis: dotat d’una capa-
citat analítica i una eloqüència excepcionals, el narrador hi reconeixerà un 
mestre capaç de desplegar una mena de «metafísica de la història» (Sebald, 
2003: 13), atenta a «les empremtes del dolor que la solquen [...] a la manera 
d’incomptables línies fines» (Sebald, 2003: 14). Ara bé, el saber de l’Austerlitz 
té un límit del qual, al cap dels anys, podrà reconèixer la base traumàtica:

Per a mi el món s’acabava amb el final del segle xix. No m’atrevia a anar més enllà, 
malgrat que l’objecte en què se centraven les meves investigacions —la història de 
l’arquitectura i de la civilització de l’edat burgesa— apuntava en la direcció de la 
catàstrofe que en aquella època començava ja a perfilar-se (Sebald, 2003: 119).

En la novel·la, el fet que l’Austerlitz limiti els seus estudis al segle xix (pro-
tegint-se inconscientment contra el seu passat) deixa aparèixer amb tota niti-
desa les formes de violència que precediren la barbàrie nacionalsocialista. Aus-
terlitz introdueix el narrador en la història de l’estació d’Anvers, que, molt més 
enllà de la seva funcionalitat, parla de la puixança de la monarquia belga deri-
vada de l’explotació colonial en el continent africà. El caràcter descomunal 
dels emblemes del poder, argumenta el personatge, no són sinó la prova de la 
inseguretat humana, una tesi que desenvolupa seguint el fil de la història de les 
fortificacions i que exemplifica mitjançant la història de la defensa de la ciutat 
d’Anvers. A través de nombrosos exemples mostra que tota la història de l’ar-
quitectura defensiva és expressió d’una violència absoluta i que els paràmetres 
pretesament racionals dels quals va partir, van conduir, per l’anhel paranoide 
del blindatge total, a l’autodestrucció.12 En el cas de la ciutat d’Anvers, l’últim 
exemple d’inutilitat, explica l’Austerlitz, es troba en la fortificació de Breen-
donk. Òbviament no diu res sobre l’ús de Breendonk després de la Primera 
Guerra Mundial, però l’art sebaldià de la coincidència fa que casualment el 

tarannà il·lustrat els assaigs de Més enllà de la culpa i l’expiació a «tots aquells que volen ser el proïsme 
dels altres» (Améry, 2004: 17). 
 12 En conversa amb Jean-Pierre Rondas, la desconfiança sebaldiana en el procés civilitzador s’ex-
pressa en aquests termes: «[A]quests sistemes enginyats pels homes s’anul·len a si mateixos en el seu 
desenvolupament [...] Si fóssim com una merla que sempre fa el mateix niu, aleshores no tindríem 
aquest problema, però nosaltres hem d’evolucionar sempre» (Hoffmann, 2011: 210).
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narrador llegeixi una notícia en el diari en què se’n parla com d’una fortalesa 
que des del 1940 fins al 1944 va funcionar com a camp de concentració destinat 
a la detenció i tortura de presoners, i que des del 1947 és un edifici commemo-
ratiu i el museu de la Resistència belga (Sebald, 2003: 18).13 La coincidència 
anima a una visita; el narrador esdevé així aquell turista que Améry evoca a 
l’inici del seu assaig.14 

Mentre que Améry, per bé que pensant en l’eficàcia retòrica del seu text, 
deixava encara un espai per a l’equívoc en la primera impressió que el turista es 
fa de Breendonk, el narrador de Sebald sent a l’instant un rebuig total: 

[E]l que aleshores tenia al davant, però, era una mola baixa de ciment d’angles 
arrodonits, geperuda i contrafeta, l’esquena ampla d’un monstre esgarrifós, vaig 
pensar, que havia emergit del sòl flamenc com una balena del fons de les aigües 
(Sebald, 2003: 19).

És incapaç de reconèixer en el bastió cap forma de racionalitat. Per més que 
l’observi, la construcció roman incomprensible:

Coberta en algunes parts d’úlceres obertes que perdien grava fosca, d’estries cal-
càries i de regalims crostats com de guano, la fortalesa era una encarnació mono-
lítica i monstruosa de la lletjor i de la violència cega (Sebald, 2003: 21).

Contra aquesta impressió ja no hi pot fer res el posterior estudi de la planta 
de l’edifici que, tot i mostrar-ne la simetria, al narrador li sembla la «figura d’al-
guna espècie de crustaci» (Sebald, 2003: 21). Les descripcions de Sebald abunden 
en l’animalització i la deformitat de la construcció; el lector les vincula indefec-
tiblement a la bestialitat que va tenir lloc en el seu interior. A més, l’autor apun-
tala les paraules amb aquelles fotografies grisoses, típiques de la seva obra, que 
ressalten la irracionalitat i l’aspecte fastigós de la fortificació (Sebald, 2003: 19-
20). Els enquadraments que Sebald tria procuren la deso rientació del lector; 
evita, per exemple, imatges de l’entrada de la fortalesa o vistes aèries perquè afa-
voririen una visió global, panoràmica, i el lector dominaria el seu objecte en lloc 
de sentir-se dominat. Es tracta que el lector reac cioni de manera semblant al 
narrador, a qui la visió de la fortalesa fa «abaixar els ulls» (Sebald, 2003: 20). 

 13 Sempre jugant amb la (in)credulitat del lector, el narrador diu que no recorda ben bé quin dia-
ri donava la notícia.
 14 Al final de la novel·la, el narrador torna a visitar Breendonk i constata l’allau de turistes que, 
trenta anys després, acuden als anomenats espais de memòria. 
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A Austerlitz, Sebald visibilitza el que en l’assaig d’Améry és el·lipsi. No 
obstant això, sembla tenir molt presents les reflexions d’aquest darrer a propò-
sit de la facultat de la imaginació referides més amunt i posa especial cura a 
distingir el que el narrador es pot representar i el que no.15 Així, en veure a la 
zona de treballs forçats els carretons que els presos havien de traginar, el nar-
rador diu que no pot imaginar-se els esforços dels presoners, i més quan molts 
d’ells mai no havien realitzat cap mena de treball físic, una observació que 
remet a l’intel·lectual Améry i a les seves reflexions sobre aquest tema en l’as-
saig A les fronteres de l’esperit (Améry, 2004: 18-45).16 En canvi, diu que en 
entrar a la fortificació i veure a través d’una porta de vidre l’interior del men-
jador personal de les SS, sí que es va poder imaginar els «bons pares de família 
i els fills de Vilsbiburg i de Fuhlsbüttel, de la Selva Negra i del Münsterland 
que quan no estaven de servei, s’hi reunien per jugar a cartes o hi escrivien als 
seus familiars, ja que, al capdavall, havia conviscut amb aquelles persones fins 
a vint anys» (Sebald, 2003: 22).17 Després, per a la descripció de la foscor a 
l’interior de la fortalesa Sebald s’ajuda de les paraules d’Améry. Una fotografia 
mostra el corredor que es correspon amb els mots d’Améry que més amunt 
citàvem. La cel·la de tortura és visualitzada només esquemàticament.18 Pel que 
fa a la resta, el narrador diu que, en el transcurs dels anys, el record d’aquella 
visita a Breendonk ha quedat entenebrit i insisteix en l’enfosquiment d’aquest 
record, però, de cop i volta, sorprèn el lector i parla de com la cambra de tor-
tura el va traslladar a la seva pròpia infantesa. El record queda fixat amb pre-
cisió: era un migdia de la primavera del 1967, ell era sol a l’interior de la casa-
mata de tortures de Breendonk i, a la vista de la reixeta del desguàs a terra, el 
va assaltar la imatge del rentador de casa seva, i el ganxo de ferro que penjava 
del sostre el va transportar a la carnisseria davant de la qual passava quan era 
petit per anar a col·legi i al carnisser netejant l’enrajolat amb la mànega. Mal-
grat que la citació és un poc extensa, reproduïm la resta d’associacions per 
copsar-ne la densitat: 

 15 Sobre la qüestió de les limitacions de la imaginació literària, vegeu també Heidelberger-Leo-
nard, 2008: 19 i seg.
 16 Malgrat que el narrador no pot imaginar-se els treballs forçats dels presos, s’hi aproxima des 
d’allò que li és conegut: els carretons que de petit havia vist fer servir als pagesos. Per contra, diu que no 
podia «ni pensar que, si s’aturaven, els vigilants els copejaven amb el mànec d’una pala» (Sebald, 2003: 
21), fent clara al·lusió als tractes que Améry rebia del soldat de les SS d’origen flamenc, Wajs, com relata 
en Ressentiments (Améry, 2004: 113).
 17 El càlcul coincideix amb la biografia de Sebald, que va deixar Alemanya a l’edat de vint anys en 
un acte d’«expatriació voluntària» (Sebald-Rondas dins Hoffmann, 2011: 209).
 18 Vegeu la descripció dels passadissos (Sebald, 2003: 22) i l’esquema de la casamata de tortura 
(Sebald, 2003: 23).
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Ningú no pot explicar amb exactitud què passa dins nostre quan de cop s’obren 
les portes que ens oculten les pors de la infantesa. Sí que sé, però, que a la casa-
mata de Breendonk va arribar-me als narius una olor nauseabunda de sabó tou, 
que aquella sentor, en algun racó perdut del meu cervell, va associar-se amb la 
paraula Wurzelbürste [raspall de fregar], que el meu pare utilitzava amb predilec-
ció i que jo sempre he detestat, que unes estriacions negres van començar-me a 
tremolar davant els ulls i que em vaig veure obligat a recolzar el front a la paret 
granulada, clapejada de taques blavoses, que em va fer l’efecte que estava amarada 
de perles de suor freda. No crec que les nàusees em fessin intuir la mena d’interro-
gatoris severs que s’havien practicat en aquell lloc en l’època en què jo vaig néixer, ja 
que no va ser fins uns quants anys després que vaig llegir la descripció de Jean Améry 
de l’aterridora proximitat física que s’establia entre els torturadors i els torturats, 
i del turment que ell mateix havia patit a Breendonk quan van hissar-lo per les 
mans lligades a l’esquena, de manera que, amb un cruixit que encara li ballava pel 
cap en el moment de posar en escrit l’episodi, semblant al que fa una cosa quan 
s’estella, els ossos de les espatlles li van sortir de les articulacions i va quedar pen-
jat en el buit amb els braços dislocats i entortolligats damunt el cap (Sebald, 
2003: 24, les cursives són nostres).

Després d’aquesta citació pràcticament literal del passatge en què Améry 
descriu la mena de tortura que va patir (Sebald, 2003: 62 i seg.), Sebald, per 
mitjà d’un collage de fragments de Le Jardin des Plantes de Claude Simon (i, 
per tant, fent un collage d’un altre collage), vincula Améry a Gaston Novelli, 
que havia patit el mateix tipus de tortura que aquell. Se’ns explica que Nove-
lli, alliberat del camp de Dachau, va marxar a Amèrica del Sud, lluny de la 
civilització, i que, en tornar a Europa, va començar a pintar i treballar gràfica-
ment la vocal A, una herència de l’idioma marcadament vocàlic de la tribu 
amb la qual havia conviscut. Segons el narrador, d’aquest treball sorgien com-
posicions en què com onades es representava «un crit llargament sostingut» 
(Sebald, 2003: 25). És a través d’aquesta xarxa abstrusa com Sebald aconsegueix 
visibilitzar també aquell crit inaudible a l’exterior que Améry esmenta en La 
tortura:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
(Sebald, 2003: 25)19

 19 Per a la representació gràfica del crit, Sebald varia un fragment de Claude Simon (2006: 919) en 
què aquest dona un exemple de com treballa Gaston Novelli les seves teles. Simon no ho especifica, però 
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Sebald estableix una distància entre el seu narrador i l’experiència d’Améry 
—el narrador no pot intuir la tortura de què va ser objecte Améry—, però a 
ningú no se li escapa que marca aquesta distància d’una manera molt poc ha-
bitual en l’univers sebaldià, això és, introduint una causa —«ja que no va ser 
fins uns quants anys després que vaig llegir la descripció de Jean Améry...»— 
que, de fet, té molt poca força explicativa perquè el narrador parla d’una època 
en què encara no havia llegit Améry en un text clarament teixit amb els assaigs 
d’Améry. Per si el lector no ho havia copsat, en el passatge citat, Sebald pro-
nuncia per primera i última vegada en la novel·la el nom de l’escriptor, i així 
n’indica un intertext clau. En fixar de manera postissa la lectura d’Améry a una 
època posterior a la visita a Breendonk,20 s’obren, però, alguns interrogants: 
insinua Sebald que si el narrador hagués conegut l’obra d’Améry hauria pogut 
imaginar-se allò inimaginable, la tortura que aquest darrer va patir? O més 
aviat el narrador, alter ego de Sebald, reivindica el caràcter genuí, no derivat 
dels desagradables records de la seva infantesa? I si fos així, en cercar reconei-
xement per a les pors d’infantesa que de sobte van emergir justament a la cel·la 
on Améry va patir tortura, no demana Sebald una atenció desproporcionada, 
esborrant imprudentment la línia divisòria entre la víctima de la violència i el 
testimoni de la «generació següent»?21

5

Sebald és conscient que és molt delicat aproximar-se com a alemany (gentil) a 
l’experiència de les víctimes; nogensmenys, sovint opta per l’empatia, desdi-
buixa fronteres, s’identifica amb les víctimes. Al final d’Austerlitz (Sebald, 
2003: 253), per exemple, atribueix el nom amb què l’anomenaven els amics 
(Max) i la seva data de naixement (15-5-44) a una víctima de l’Holocaust. 
Aquesta manera de fer ha trobat els seus detractors, però també els seus adep-
tes, que consideren que el discurs sebaldià —un discurs empàtic, aliè a tota 
racionalització— no calma el lector sumint-lo en una compassió superficial, 
sinó que l’inquieta, el destorba i, a través d’aquesta incomoditat, li permet re-

creiem que l’exemple d’una cel·la farcida amb la lletra A podria inspirar-se en l’obra de Novelli Femme 
facile (1962).
 20 Per estricta cronologia, el narrador hauria pogut visitar Breendonk havent llegit Améry, ja que 
aquest publica l’assaig sobre la tortura el 1966 i el narrador visita el fort un any després.
 21 Schütte parla de «gest atrevit» per part de Sebald (2011: 189); Öhlschläger considera que Sebald 
esborra tota distància entre «el testimoni contemporani dels fets i el testimoni de la generació següent» 
(2006: 109).
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conèixer l’autèntica voluntat de dol de l’autor (Mack, 2009: 241 i seg.). A 
Austerlitz, les associacions del narrador que parlen d’una infantesa marcada per 
l’obsessió per la neteja —neteja dels carnissers amb la mànega; neteja de la 
generació dels pares amb el raspall—, apunten tant a l’assassinat en massa nazi 
com a l’ocultació de les seves traces en la memòria col·lectiva. L’autor Sebald 
procedeix d’aquest silenci i, com afirma Torsten Hoffmann (2011: 264-280), en 
parlar de l’Holocaust no va pretendre mai ser políticament correcte ni erigir-se 
en una nova consciència de la nació alemanya, sinó que apropar-se al gran tabú 
de la seva infantesa. En el relat marc de la novel·la Austerlitz, Sebald concedeix 
unes línies de protagonisme al seu alter ego per expressar el rerefons de la seva 
pròpia escriptura, la seva «connexió vital»22 amb la barbàrie esdevinguda, però, 
pel que fa a la resta, el narrador sebaldià es limita escrupolosament a escoltar, 
consignar i transmetre la història de l’Austerlitz (Montané, 2015: 48 i seg.), mai 
no ultrapassa la seva funció d’ésser testimoni del testimoni. Aquest darrer li 
explica els descobriments que ha fet sobre la seva vida i, al mateix temps, no 
cessa de sensibilitzar-lo envers els llocs de la violència, inclosos els de la història 
més recent, llocs com el Palau de Justícia de Brussel·les, l’arxiu de Teresienstadt, 
però també la «seu François Mitterrand» de la Biblioteca National de França 
(Sebald, 2003: 233 i seg.). 
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Violència de les formes, formes de la violència:  
el teatre de debbie tucker green1

Mireia Aragay
Universitat de Barcelona

debbie tucker green és una de les dramaturgues britàniques més innovadores que 
hi ha actualment, tant des del punt de vista formal o estilístic com des del punt 
de vista polític (Abram, 2014: 113). No concedeix entrevistes ni accepta invita-
cions per participar en actes públics, i les fotos que en circulen es poden comptar 
amb els dits d’una mà. Això, sumat a la seva decisió d’utilitzar les minúscules tant 
per al seu nom com per als títols de les seves obres, denota una manera concreta 
d’habitar el rol d’autora i el concepte d’autoria mateix, que passa per defugir 
qualsevol traça del vincle etimològic i cultural entre autoria i autoritat —especial-
ment pel que fa a l’autoritat sobre la posada en escena i el significat putatiu dels 
textos propis—. Si bé aquest no és el tema central d’aquest assaig, sí que enllaça 
amb un altre aspecte clau del seu teatre, tant des d’una perspectiva estètica com 
des d’una perspectiva ètica i política: el paper que hi té l’espectadora. I del rol de 
l’espectadora en el teatre de tucker green sí que espero poder dir-ne alguna cosa.

Tot i que a casa nostra tucker green és pràcticament desconeguda i, fins avui, 
no se n’ha estrenat cap muntatge —si exceptuem lapidando a mary [stoning mary 
(2005)] al Teatro Pradillo de Madrid el 2008—, la seva obra, que ha estat nota-
blement prolífica des de l’estrena de la seva primera peça, two women (2000), és 
àmpliament reconeguda no només en l’àmbit de la nova dramatúrgia britànica 
d’autor(e)s de raça negra —aquí destaquen els estudis pioners de Lynette God-
dard, Staging Black Feminisms: Identity, Politics, Performance (2007) i Contem-
porary Black British Playwrights: Margins to Mainstream (2015)—, sinó també 
en el marc general del nou teatre britànic, com demostra la seva inclusió en els 
treballs de referència Rewriting the Nation: British Theatre Today (2011), d’Aleks 
Sierz, i The Methuen Drama Guide to Contemporary British Playwrights (2011), 
el volum col·lectiu, editat per Martin Middeke, Peter Paul Schnierer i el mateix 
Sierz, que inclou un capítol d’Elaine Aston sobre tucker green.

 1 Aquest article forma part del projecte «British Theatre in the Twenty-First Century: Crisis, 
Affect, Community» (ffi2016-75443-p) (2017-2019), finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivi-
tat, i del Grup de Recerca Contemporary British Theatre Barcelona (2014 sgr 49).
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No obstant això, aquest reconeixement va ser precedit per un període de 
qüestionament crític. En les ressenyes de les primeres posades en escena de la 
seva obra, s’hi detecta menyspreu o fins i tot indignació envers la subversió 
d’estructures argumentals convencionals, l’ús altament estilitzat del llenguatge 
i la presència minimalista d’elements escenogràfics (Abram, 2014: 113). Molts 
van considerar que aquestes característiques indicaven una incapacitat per 
complir amb els requisits del medi dramàtic / teatral; alguns van dubtar a uti-
litzar el terme «obra de teatre» [play] per referir-se a les seves obres. Michael 
Billington (2013), l’influent crític del diari The Guardian, per exemple, va cen-
surar dirty butterfly (2003) i stoning mary tot suggerint que «el talent [de debbie 
tucker green] és més poètic que no pas dramàtic».2 Fins i tot en relació amb la 
molt més recent nut (2013), un comentarista (tucker green’s, 2013) assenyala 
que «és més una evocació poètica de la solitud, la depressió i les relacions fami-
liars fracassades que no una obra narrativa tradicional» (2013), aquest cop, 
però, sense el menyspreu que trasllueix el comentari de Billington.

A diferència d’aquest tipus de valoracions, aquí proposo examinar la ma-
nera com, en «violentar» les formes dramàtiques/teatrals convencionals, les 
que marca l’estètica realista/naturalista, tucker green crea unes obres que són 
tant construccions poètiques —fins i tot visualment, ja que sovint la disposició 
de les línies curtes damunt de la pàgina dona al text la semblança d’un poe-
ma— com peces d’una intensitat teatral enorme. Gairebé les podríem descriu-
re com a teatre en estat pur, atès l’ús potentíssim que fan d’ingredients teatrals 
bàsics com són especialment l’espai, la presència corporal de l’actor i la relació 
que estableixen amb l’espectadora. A partir d’una anàlisi detinguda de dirty 
butterfly i de random (2008), s’argumentarà que aquesta «violència de les for-
mes» esdevé un mecanisme per mobilitzar els afectes de l’espectadora i, així, 
involucrar-la en una reflexió ètica i política sobre la visibilitat / invisibilitat de 
diferents formes de violència (de gènere, a dirty butterfly; de raça, a random), la 
seva (ir)representabilitat i «la responsabilitat envers la vulnerabilitat i la preca-
rietat» de l’altre (Fragkou, 2012: 25).

dirty butterfly

A dirty butterfly, dividida en un acte principal i un epíleg, hi trobem tres per-
sonatges: la parella formada per l’Amelia i en Jason, negres, i la Jo, la seva veïna 

 2 Totes les traduccions al català de fonts en llengua anglesa són responsabilitat meva.
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blanca. Al llarg del primer acte, tal com indiquen les acotacions escèniques 
inicials, «Els tres personatges estan sempre en escena; parlen entre si i no s’adrecen 
al públic» (tucker green’s, 2003: 2). En canvi, l’autora no dona cap indicació 
respecte de la distribució de l’espai escènic (com són els dos pisos?, quant me-
suren l’un respecte de l’altre?, com ocupen l’espai l’un en relació amb l’altre?) 
o l’aparença dels pisos (com estan decorats?, estan decorats?); el que sí que as-
senyala, però, és que «El públic ha d’envoltar els actors» 2). Es produeix, doncs, 
un doble allunyament dels paràmetres realistes / naturalistes pel que fa a l’ús 
de l’espai: doble perquè afecta tant l’espai escènic pròpiament dit, l’espai de la 
diegesi (com pot parlar la Jo amb els seus veïns, l’Amelia i en Jason, si cadascú 
s’està al seu pis?), com l’espai teatral, és a dir, el que inclou també les especta-
dores, que s’han de situar al voltant dels actors, cosa que produeix la dissolució 
de la quarta paret —el límit o paret imaginària que, en el teatre realista, separa 
la ficció escènica de l’espectadora—. Aquesta «violència formal» doble és l’es-
tratègia principal que permet a tucker green explorar les qüestions que he es-
mentat més amunt: (in)visibilitat, (ir)representabilitat, vulnerabilitat, respon-
sabilitat i (in)capacitat de respondre a l’altre, d’experimentar empatia.

Anem a pams. Al llarg del primer acte es fa evident que l’Amelia i en Jason 
fa temps que saben que la Jo, la seva veïna, és víctima de violència de gènere 
per part del seu company —n’han sentit multitud de vegades els xiscles a través 
de la paret que separa els dos pisos—. Ara bé, se’n mantenen al marge. En 
aquesta part de l’obra, la Jo desafia tant l’Amelia com en Jason per la seva pas-
sivitat, la seva negativa a intervenir i, per tant, la seva complicitat. El cos vul-
nerable de la Jo es converteix en el focus d’atenció (Fragkou, 2012: 26). Així, 
per exemple, torna un cop i un altre a la mateixa imatge pertorbadora de la 
necessitat imperiosa que té d’anar al bany durant la nit i el pànic que li desper-
ta el seu home en sortir del llit o en tornar-hi, o fins i tot amb el soroll del pipí, 
i descriu minuciosament com ha après «l’art de pixar silenciosament» (tucker 
green’s, 2003: 20). També explica un matí especialment complicat que es va des-
pertar amb la sensació de tenir papallones a la panxa i al cap de poc es va adonar 
que sagnava profusament, com si les papallones s’haguessin tornat boges (tuc-
ker green’s, 2003: 23) i tot el cos li cremés per dins —no queda clar si va patir 
un avortament—, a conseqüència de les pallisses que rep rutinàriament i dels 
abusos sexuals per part del seu company (tucker green’s, 2003: 23-27). Tant en 
Jason com, sobretot, l’Amelia es neguen a respondre a la seva crida. L’única 
reacció que obté és el voyeurisme d’en Jason: l’home pràcticament no surt de 
casa, s’ha tornat addicte a escoltar els crits de dolor de la Jo a través de la paret, 
fins i tot s’hi excita. La Jo li ho recrimina: «Tu ho has de saber — jo sé que tu 
saps què passa. Sé que ho sents prou sovint, sé que saps què passa quan el dia 
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no comença bé, Jason» (tucker green’s, 2003: 21). Però, tot i que es fa fàstic a si 
mateix (tucker green’s, 2003: 35) i que l’esfereeix el que sent a través de la paret 
fins al punt que se li escapa el pipí —esdevenint així forçadament conscient de 
la vulnerabilitat del seu propi cos (tucker green’s, 2003: 34-35)—, en Jason se 
sent paralitzat: «I encara tremolo i a tu t’han fet callar i jo podria haver trucat 
per telèfon com hauria d’haver fet, però m’oblidava que no tinc el teu número. 
/ I potser em penedeixo de no haver-me deixat caure per casa teva, però m’obli-
dava que ni tan sols et conec. / I això que visc al costat» (tucker green’s, 2003: 
34).3

Hi ha dos conceptes que ens poden ajudar a llegir el primer acte de dirty 
butterfly. D’una banda, la reflexió de Judith Butler sobre el que significa una 
frontera o un espai limítrof: 

Adonar-se que la vida pròpia és també la vida dels altres, alhora que és distinta i 
ha de ser distinta, significa que el límit d’una mateixa és simultàniament una lí-
nia divisòria i un lloc de contigüitat, un perímetre que suggereix proximitat es-
pacial i temporal i fins i tot vinculació [boundedness]. A més, la forma viva i limi-
tada [bounded] del cos comporta la condició d’estar exposada a l’Altre, exposada 
al requeriment, a la seducció, a la passió, al greuge, exposada de maneres que ens 
nodreixen, però també de maneres que ens poden destruir. Així doncs, l’exposi-
ció del cos fa palesa la seva precarietat. Alhora, com diu Levinas, aquest ésser 
precari i corpori és responsable de la vida de l’Altre (Butler, 2012: 141).

És important destacar que Butler juga amb el doble significat del mot an-
glès bound(ed): límit i/o vincle. A dirty butterfly, tucker green explora justa-
ment aquestes qüestions que apunta Butler i ho fa mitjançant un ús de l’espai 
escènic i teatral que subratlla la naturalesa dual de tota zona limítrofa, ja sigui 
entre cossos o bé entre espais pròpiament dits, és a dir, la idea que tota línia 
divisòria és simultàniament una frontera que separa i un punt de contacte i 
contigüitat. Una paret entre dos pisos no és més que una línia divisòria i, en no 
especificar la distribució escènica, tucker green obre la porta a posades en escena 
minimalistes que ressalten la naturalesa ambivalent de tota zona limítrofa i, per 
tant, també la doble qüestió ètica de la precarietat i la responsabilitat mútua, 
derivada de la condició ontològica d’estar exposada a l’altre. És interessant 
comprovar que tots els muntatges de l’obra que s’han fet fins avui creen espais 

 3 El símbol [/] indica el punt on el text imprès passa a la línia següent; aquests «talls» són un dels 
motius pels quals el text sovint adquireix l’aspecte d’un poema.
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austers que s’allunyen, en major o menor mesura, de l’estètica rea lista; no in-
clouen cap paret (o si n’inclouen, com al muntatge de Tinuke Craig al Young 
Vic Theatre (Londres) l’any 2014, en fan un ús no realista) i situen els tres 
personatges en un únic espai que n’accentua la precarietat, la codependència i 
l’exposició mútua (és el cas dels muntatges de Rufus Norris al Soho Theatre 
(Londres) el 2003, de Mike Longhurst al Young Vic Theatre (Londres) el 2008 
o de Jack Grinhaus al Bound to Create Theatre (B2C) en el Toronto Fringe 
Festival el 2012), per més que al llarg del primer acte tant en Jason com l’Ame-
lia es resisteixin a assumir-ho. 

Per damunt de tot, en juxtaposar un diàleg que subratlla la negativa d’en 
Jason i l’Amelia a respondre a la crida de l’altre (que no vol dir altra cosa que 
mostrar-se capaç d’assumir una «respons-abilitat»)4 amb un espai escènic que, 
en dissoldre la quarta paret, emfatitza la contigüitat i la corresponsabilitat en-
tre cossos —per més línies divisòries que els separin—, dirty butterfly interpel-
la les espectadores com a cossos distints, però igualment vinculats (bounded ) 
en la seva contigüitat i precarietat compartida, i intenta involucrar no només 
les seves ments o la seva imaginació, sinó també els seus cossos, que equival a 
dir els seus afectes. Segons Gilles Deleuze i Félix Guattari, la funció de l’art és 
justament aquesta: «Els artistes són [...] inventors i creadors d’afectes. No no-
més els creen en el si de la seva obra, sinó que ens els ofereixen i ens fan esde-
venir a través d’ells; ens situen dins del seu perímetre» (Deleuze, Guattari, 
1994: 175). El teatre de debbie tucker green aspira a atraure l’espectadora cap a 
l’àmbit dels afectes; en el cas de dirty butterfly, la dissolució de la quarta paret 
situa el públic, de manera literal, dins del perímetre dels afectes que es generen 
dins de l’obra i que genera l’obra.

Això em duu al segon concepte que il·lumina l’obra, el de testimoniatge 
[witnessing], tal com l’han desenvolupat, entre d’altres, Shoshana Felman i Dori 
Laub (1992) o Kelly Oliver (2001). Per a aquests autors, el testimoniatge inclou 
tant el fet de ser testimoni directe [eye-witnessing] com el fet de donar testimoni 
d’alguna cosa que no és visible i/o representable. A més a més, entenen que la 
capacitat de donar i de rebre testimoni és bidireccional i sinònima de la capaci-
tat de constituir-se com a subjecte, ja que la subjectivitat no es basa en altra cosa 
que en «la capacitat de respondre i d’adreçar-se als altres» i de ser reconegut per 
ells quan, alhora, fan de testimoni (Oliver, 2001: 15 i 88). 

 4 Manllevo el terme de Hans-Thies Lehmann (2006: 185), segons el qual davant de l’estructura de 
la percepció que promouen els mitjans de masses, marcada per la desconnexió entre els senyals emesos 
i la resposta envers ells, el teatre ha de promoure una ètica i una política de la percepció basades en una 
«estètica de la respons-abilitat» [response-ability].
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Des d’aquesta perspectiva, la Jo, la víctima dels abusos del seu home, pre-
tén ser reconeguda com a subjecte en la diegesi per part d’en Jason i l’Amelia, 
els crida a donar testimoniatge d’allò que mai no han presenciat en directe i 
així constituir-se com a subjectes responsables del seu cos precari i violentat. 
En Jason i l’Amelia s’hi resisteixen, però... i les espectadores que envolten els 
actors? Elles tampoc no veuen la violència que experimenta la Jo, ja que tant 
aquí com en altres obres tucker green no la posa en escena, amb una estratègia 
que respon al desig de defugir el risc de voyeurisme i complicitat per part de 
l’espectadora quan la violència esdevé espectacle.5 Però quan la Jo narra i des-
criu repetidament els efectes de la violència sobre el seu cos, i quan la posada 
en escena aproxima el públic a l’obra fins a envoltar-la, dirty butterfly crea un 
espai limítrof que interpel·la les espectadores tot mirant de mobilitzar-ne la 
imaginació i els afectes i, així, empènyer-les a convertir-se en testimonis res-
ponsables capaces d’habitar la zona igualment limítrofa que hi ha entre cossos, 
que és l’espai on es pot produir l’encontre ètic i es pot gestar l’empatia. Les 
convida, doncs, a no ser com en Jason, un subjecte «que es limita a parar l’ore-
lla a la paret mentre a l’altre costat algú altre s’enfronta al patiment» (Abram, 
2014: 128).

L’epíleg de dirty butterfly, molt breu, afegeix encara noves dimensions a 
l’obra, especialment pel que fa a la relació entre els dos personatges femenins. 
Al llarg del primer acte l’Amelia es nega rotundament a respondre a la crida de 
la Jo, a fer-li de testimoni, fins al punt que es trasllada a dormir al sofà per 
allunyar-se dels seus crits. També està ressentida perquè el que passa al pis del 
costat ha alterat profundament la seva relació amb en Jason, i en dona la culpa 
a la víctima, la Jo. En l’epíleg es produeix un canvi d’espai: l’acció té lloc de 
matinada a la cafeteria on l’Amelia treballa de dona de fer feines. Tot just ha 
acabat la feina i «la cafeteria resplendeix, tot està clínicament net» (tucker green’s, 
2003: 38), quan arriba la Jo, sagnant profusament entre les cames, i taca tot el 
terra de sang.

Aquí es produeix, doncs, una trobada cara a cara entre la Jo i l’Amelia —un 
face-to-face encounter que, segons Emmanuel Lévinas, és l’àmbit per excel-
lència on es pot donar el reconeixement (ètic, empàtic) per part del Jo de la 
seva «[r]esponsabilitat envers l’Altre, envers el rostre nu del primer individu 
que se’m presenti. Una responsabilitat que va més enllà del que Jo pugui o no 
pugui haver fet a l’Altre [...] com si Jo em degués a l’Altre abans que a mi ma-

 5 Tot i així, la reacció voyeurista d’en Jason suggereix que la dramaturga és conscient que aquest 
risc sempre és present, fins i tot quan la violència no es fa visible o no es representa.
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teix» (Levinas, 1989: 83). O, si es vol, el que s’esdevé és un moment de «coha-
bitació» (Butler, 2012) entre les dues dones, que, literalment, ocupen el mateix 
espai, la mateixa habitació. En aquest sentit, la pregunta és: l’Amelia exercirà 
l’obligació ètica envers l’altre que, segons Butler, es deriva del caràcter «no es-
collit» [unchosen] de la proximitat i la cohabitació entre persones humanes? 
(Butler, 2012: 143-150). Lluny d’idealitzar el moment, l’epíleg de dirty butterfly 
en mostra tota la complexitat i fragilitat; les tensions i contradiccions, tant 
com el potencial. Per exemple, es fa palesa la resistència continuada de l’Ame-
lia a realment mirar i veure la Jo, a situar-se voluntàriament i de manera plena 
en aquella zona limítrofa entre cossos, i a respondre al / fer-se responsable del 
seu patiment:

Amelia: Mira el que has fet —et regalimen les cames— mira com m’has deixat 
el terra!

Jo: Mira’m a mi.
Amelia: No.
Jo: Mira’m.
Amelia: Per què?
Jo: Mira el que / ha fet ell — 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amelia: No ho vull veure. No em cal veure-ho. No tinc cap obligació de — veu-

re’t. 
(tucker green, 2003: cap. 40-41) 
 

De fet, l’Amelia vol que la Jo marxi immediatament i no li compliqui més 
la vida. Al mateix temps, però, de manera progressiva es fa evident que aquest 
no és el primer cop que rep la visita de la Jo després d’un abús del seu home. 
A més, contrariant les seves paraules i maneres brusques, l’Amelia té cura del 
cos de la Jo: l’ajuda a seure malgrat el dolor que li provoca, li ofereix compre-
ses, li dona un got d’aigua. I tucker green també construeix la proverbial imat-
ge (escènica, en aquest cas) que val més que mil paraules: «[Amelia] no s’adona 
que se li han tacat les sabates amb la sang de la jo, de manera que a cada passa 
deixa una petjada sanguinolenta a terra» (tucker green, 2003: 48). O, com con-
tinua l’acotació escènica, inusualment explícita per a l’autora, «[Amelia] esdevé 
part del seu propi problema» (tucker green, 2003: 48). Aquest espai limítrof tacat 
per la violència adquireix així un potencial èticament ambivalent: pot ser el 
lloc on es confirmi la complicitat de l’Amelia, la seva negativa continuada a 
mirar i veure la Jo, o bé el lloc on l’Amelia assumeixi que el problema de la Jo 
és el seu propi problema. Les darreres paraules de l’obra deixen aquest dilema 
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ètic a les mans de l’espectadora: l’Amelia diu a la Jo que no torni mai més, que 
no en vol saber res; alhora, també afirma que sap que tornarà i li ofereix el got 
d’aigua; la Jo el rebutja; l’Amelia diu que sap que se l’acabarà bevent, igual que 
sap que tornarà a exposar-se als abusos del seu home (tucker green, 2003: 50-
51). Un final que, per omissió, mostra l’ètica com a fonament imprescindible 
de la política: si «les obligacions ètiques ens són imposades sense el nostre 
consentiment» (Butler, 2012: 137), és només quan acceptem plenament aquest 
principi que podrem començar a actuar per tal de cohabitar l’espai, cohabitar 
la terra, a partir de «comunitats barrejades» (Butler, 2012: 146), heterogènies i 
plurals, però també no violentes i igualitàries. 

random6

A random, una sola actriu negra (Nadine Marshall en l’estrena al Royal Court) 
encarna —literalment: en una sola carn o un sol cos— tots els personatges de 
l’obra. Mentre s’està dempeus, sense moure’s pràcticament de lloc, damunt 
d’un escenari nu, pronuncia un monòleg de cinquanta minuts de durada on va 
alternant les veus dels quatre membres d’una família originària del Carib  
—Germana, Germà, Mare i Pare— i les d’un seguit de personatges secundaris, 
com són la mestra del Germà, tres agents de policia, els companys i les compa-
nyes de feina de la Germana o alguns amics del Germà. La Germana, que és la 
veu narrativa principal, explica els esdeveniments d’un dia ordinari que co-
mença amb les rutines matinals de la família i acaba convertint-se en una jor-
nada particular quan rep un missatge de text de la Mare: «Torna a casa. Ara» 
(tucker green, 2008: 23). És així com s’assabenta que han apunyalat el seu Ger-
mà adolescent en un altercat al carrer. Com passa en general en el teatre de 
tucker green, random no mostra la violència —en aquest cas, l’assassinat— en 
directe, sinó que l’atenció se centra en la reacció de la família i altres coneguts, 
una reacció que arriba a l’espectadora a través de la mediació de la Germana / 
l’actriu.

És important contextualitzar random en un marc de violència racista que 
l’Institute of Race Relations (irr) investiga i documenta pacientment. En l’in-
forme que correspon al 2010, l’irr estima que cada any hi ha una mitjana de 
cinc atacs letals amb component racial / racista a la Gran Bretanya (el 2000 i 

 6 Aquest apartat es basa en part en Aragay i Monforte (2013), si bé l’èmfasi sobre la dimensió 
afectiva de random és nou.
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el 2006, però, en van ser deu) (Athwal, Bourne i Wood, 2010: 5-6). El 2011, 
l’irr havia comptabilitzat setanta-un assassinats amb component racial / racis-
ta a tot el país des del gener del 2000; el 2013, cent cinc a tot el país des de 
l’abril del 1993 (la majoria, vuitanta-cinc, a Anglaterra, dels quals vint-i-vuit a 
Londres) (irr). Tres moments desgraciadament àlgids són l’assassinat de 
Stephen Lawrence, un estudiant de divuit anys, el 22 d’abril de 1993 a Eltham 
(sud-est de Londres), un cas que la policia va voler tapar i que eventualment va 
ser objecte d’una investigació pública, els resultats de la qual es troben recollits 
en el famós Macpherson Report (1999; vegeu també Cathcart 2000, Cottle 2004 
i Sivanandan 2000); l’assassinat de Damilola Taylor, un nen de deu anys d’ori-
gen nigerià, a Peckham (sud-est de Londres) el 27 de novembre de 2000; i 
l’epidèmia de violència urbana del 2007-2008, en què el 90 % de les víctimes 
mortals van ser joves de color (de raça negra o asiàtica) (Wood, 2010).7 

Breument, el Macpherson Report és el primer document amb valor legisla-
tiu que reconeix i posa nom al «racisme institucional» (i social) i n’identifica els 
efectes altament perniciosos, lligats al seu caràcter «invisible»: és un racisme 
rutinari, que es dona per fet i que resulta amb prou feines perceptible. És a dir, 
el racisme institucional i el social, tàcits o sobreentesos, es troben a la base, de 
manera intangible i per tant molt potent, del que Jacques Rancière anomena 
«la police», la llei o ordre imperant i implícit de les coses, el qual determina la 
«distribució del sensible» (le partage du sensible) —és a dir, la frontera entre el 
visible i l’invisible, l’audible i l’inaudible, el que es pot dir i el que no, un «sis-
tema de formes a priori que determina el que es fa present a l’experiència dels 
sentits» (Rancière, 2004: 13)—. I és així com tornem a random, perquè aquesta 
obra de tucker green mira justament de qüestionar o interrompre la distribu-
ció del sensible pel que fa a qüestions de violència, raça i identitat a la Gran 
Bretanya (gairebé podríem dir a l’Europa) contemporània.

En aquest context, val la pena fixar-se en com random empeny les espectado-
res a esdevenir racialment conscients de si mateixes mentre, alhora, les convida a 
allunyar-se de qualsevol categoria rígidament definida d’identitat racial. Dit en 
altres paraules, l’espectadora es troba situada en una posició inestable, però pro-
ductivament inestable: és alhora l’«espectadora emancipada» que defineix Ranci-
ère i l’«espectadora racialitzada» que concep Jenny Spencer, justament a partir 
del treball de Rancière. Com és ben sabut, Rancière qüestiona la visió tradi-
cional de l’espectadora com a ésser passiu a qui cal activar i afirma, en canvi, 

 7 Peckham és un districte de classe treballadora i una de les zones amb més diversitat ètnica del 
Regne Unit (només un 25-30 % de la població és blanca), i també amb més bandes i tràfic de drogues. 
Eltham és un barri proper, però relativament més tranquil.
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que l’espectadora és activa per definició: «[L’espectadora] observa, selecciona, 
compara, interpreta. Relaciona el que veu amb un munt d’altres coses que ha 
vist en altres escenaris, en altres tipus d’obres de teatre. [...] Participa en la po-
sada en escena tot remodelant-la a la seva manera. [...] És, doncs, tant observa-
dora distant com intèrpret activa de l’espectacle» (Rancière, 2009: 13). Per la 
seva part, en el context d’una anàlisi recent de l’obra de la dramaturga afro-
nord-americana Adrienne Kennedy, Spencer suggereix que es tracta de peces 
teatrals que fan l’espectadora intensament conscient de la seva identitat racial, 
ja que provoquen una «racialització de la percepció» que pot donar lloc a inter-
rupcions de la «distribució del sensible». Al mateix temps, modelen l’experièn-
cia de l’espectadora en situar el focus d’atenció, d’una manera altament auto-
conscient i autoreflexiva, en «actes de lectura, d’escriptura, d’observació, de 
resposta» —en definitiva, actes d’interpretació— que conviden la mirada auto-
conscient d’una «espectadora emancipada» que cerqui activament el seu propi 
camí d’accés a l’obra, en lloc de proferir un «missatge» precuinat i tancat (Spen-
cer, 2012: 25-27). Spencer sosté que la relació dinàmica i inestable entre aquestes 
dues posicions (espectadora racialitzada / espectadora emancipada) «deixa [...] 
els espectadors en mans de la seva pròpia imaginació» (Spencer, 2012: 30) i, so-
bretot, dels seus afectes. La qual cosa permet, sense predeterminar, que duguin 
a terme actes de resubjectivització ètica i política que són necessàriament, se-
gons Rancière, esporàdics i discontinus, però també essencials de cara a inter-
rompre i reconfigurar «la distribució del sensible que és comú a la comunitat, 
les formes de la seva visibilitat i de la seva organització» (Rancière, 2004: 18).

random genera la «racialització» de l’espectadora principalment a través de 
la presència poderosa, magnètica, d’una única actriu negra, un cos negre, que 
parla una llengua vernacla urbana riquíssima, una barreja d’accents, ritmes, 
lèxic i gramàtica caribenys i britànics. Això és clarament perceptible en les re-
accions de diversos crítics blancs, que van reconèixer en les ressenyes de prem-
sa les dificultats que havien experimentat per seguir el monòleg de la Marshall 
/ la Germana quan l’obra es va estrenar al Royal Court el març del 2008 (Ara-
gay i Monforte, 2013: 110). Com a testimoni directe d’aquesta posada en esce-
na, dono fe també de les meves pròpies dificultats com a espectadora blanca 
poc avesada a aquest tipus d’anglès. Les ressenyes de l’estrena també deixen 
constància de l’efecte racialitzador quan assenyalen que, de manera palpable, 
les espectadores de raça negra que hi havia a la sala van reconèixer (i es van 
reconèixer immediatament en) la parla de la Marshall / la Germana (Aragay i 
Monforte, 2013: 110). Dos anys més tard, el març del 2010, random va ser el 
muntatge inaugural del primer Theatre Local, un projecte del Royal Court que 
consisteix a portar teatre a zones menys cèntriques i menys privilegiades de 
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Londres, muntar-lo en espais no convencionals i obrir-lo, d’aquesta manera, a 
nous públics. L’any 2010 el lloc escollit va ser un local comercial buit de l’Ele-
phant and Castle Shopping Centre, i random s’hi va muntar amb una altra 
actriu, Seroca Davis. En aquest cas, el públic va passar a ser majoritàriament de 
color i femení, i la seva reacció immediata de reconeixement confirma un cop 
més l’efecte racialitzador de l’obra (Loxton, 2010). 

Alhora, random empeny les espectadores blanques a esdevenir conscients 
de la seva identitat racial quan «les enfronta amb els seus prejudicis», com va 
admetre Paul Taylor en relació amb la seva suposició (esbiaixada i errònia, com 
es demostra en l’obra) que la presència de la policia a la casa de la família sig-
nificava que «el Germà s’havia ficat en algun embolic». El mateix tipus de 
prejudici es va filtrar en altres ressenyes de manera aparentment inconscient: 
«És una llàstima que l’obra acabi derivant cap a un Tema amb majúscules: el 
de la violència intrarracial de negre contra negre» (Hart, 2008), però en realitat 
el text no fa cap referència a la identitat racial dels atacants.

Ara bé, enllaçant amb la figura de l’espectadora racialitzada / espectadora 
emancipada de Spencer, random es resisteix a ratificar res que s’assembli a una 
visió monolítica de la identitat racial, ja sigui al damunt de l’escenari o bé en 
termes dels processos d’identificació que pugui dur a terme l’espectadora. D’en-
trada, el monòleg polifònic de la Germana, com argumenta Marissia Fragkou, 
converteix performativament «[e]l cos [negre] de l’actriu [en] una representació 
fluida de la identitat que transcendeix gènere, raça i edat» (Fragkou, 2010: 83). 
No només llisca a la perfecció, sense solució de continuïtat, entre gèneres —fe-
mení (ella mateixa, Mare, mestra del Germà, amigues del Germà, companyes de 
feina, Agent de Suport a les Víctimes), masculí (Germà, Pare, amics del Germà, 
companys de feina), i sense marcar (tres agents de policia)—, edats —la genera-
ció més jove (Germana, Germà, amics i amigues del Germà, col·legues de feina) 
davant de les veus de més edat (Mare, Pare, mestra, possiblement els agents de 
policia)— i races —negra (ella mateixa, Mare, Pare, Germà, amics i amigues del 
Germà), blanca (mestra, col·legues de feina), índia (Deepak, col·lega de feina) i 
sense marcar (policies i Agent de Suport a les Víctimes)—, sinó que també sub-
ratlla les diferències en el si d’aquests grups a través de variacions en l’accent, el 
ritme, la velocitat de la parla, el to i l’entonació, així com mitjançant postures, 
gestos i moviments corporals que van dels més evidents als més minimalistes. En 
aquest sentit, l’obra exigeix, realment, una gesta gairebé heroica per part de l’ac-
triu. Com diu encertadament Christopher Hart en la seva ressenya: 

[...] en un moment determinat [la Marshall és] la Mare, una mica encorbada, 
arrugues de preocupació al front, frases plenes de girs caribenys; a continuació és 
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la Germana, tota actitud de carrer, rondinaire [...] el cap tirat enrere en un gest 
bel·ligerant, movent les mans com qui talla l’aire; a continuació és el Germà, 
somriure tort, cos desmanegat, endormiscat.

Després és el Pare, sorrut, rendit del torn de nit, i així ininterrompuda-
ment. Això dilueix qualsevol semblança d’homogeneïtat o d’uniformitat dins 
de les diferents agrupacions identitàries, tot posant en primer pla una diversi-
tat que ofereix a les espectadores una gamma de punts d’accés intel·lectual, 
imaginatiu i afectiu en l’obra que no es neutralitzen o es cancel·len entre si, 
sinó que coexisteixen en una relació dinàmica, fluida i contínua.

La dimensió afectiva, a més, es veu potenciada per la manera com tucker 
green fa seu l’anglès. Més amunt ja m’he referit al vernacle urbà contemporani 
de la Germana, una barreja exuberant d’accents, cadències, vocabulari i sintaxi 
caribenys i britànics; també he parlat, al principi, de la textura poètica dels 
textos de la dramaturga. Doncs bé, quan Deleuze i Guattari expliquen com el 
llenguatge pot mobilitzar i precipitar els afectes, podrien perfectament estar 
descrivint l’escriptura de tucker green a random: 

L’escriptor utilitza paraules, però ho fa per tal de crear una sintaxi que les fa tran-
sitar cap a sensació, que fa que el llenguatge estàndard balbucegi, tremoli, cridi o 
fins i tot canti [...]. L’escriptor retorça el llenguatge, el fa vibrar, se l’apropia i 
l’esquinça per tal [...] d’extreure i deslliurar l’afecte de les emocions, la sensació 
de l’opinió (Deleuze, Guattari, 1994: 176).

D’aquesta manera, doncs, random convida les espectadores emancipades a 
una immersió afectiva intensa en el monòleg de la Germana, fins al punt que 
(potser) puguin dur a terme actes eticopolítics de resubjectivització i redistri-
bució del sensible en relació amb les qüestions de raça, racisme i violència que 
afecten la societat britànica (i no només la britànica) contemporània.

Des del punt de vista del contingut textual, fins al moment que la Mare 
veu «l’ombra d’uns paios» (tucker green, 2008: 22), —la policia—, a través del 
vidre de la porta principal i envia el missatge de text a la Germana, l’obra es-
perona la implicació afectiva de l’espectadora mitjançant l’èmfasi en les rutines 
diàries de la família i el prisma humorístic que utilitza per presentar-les. L’es-
pectadora pot veure mentalment i sentir afectivament «els fills que gandulegen 
a l’hora de llevar-se, que baixen a esmorzar, la mare com els mima» (Nightin-
gale, 2008). D’aquesta manera, s’incita les espectadores a involucrar-se, a tastar 
l’empatia, tot anant molt més enllà de qualsevol categorització rígida i excloent 
de raça, classe, edat i gènere, per tal de reconèixer amb plenitud la diversitat i 
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la quotidianitat humana de la vida dels altres. En la segona part de l’obra, en 
què l’atenció se centra en un seguit de reaccions a la mort del Germà, les es-
pectadores es veuen empeses a «compartir els sentiments de dolor infligits a la 
família» (Fragkou, 2010: 83), però sense cap rastre de sentimentalisme i inde-
pendentment de quina sigui la seva raça, classe, edat o gènere. Des del punt de 
vista performatiu, la decisió del Royal Court d’estrenar random a la sala gran, 
Downstairs, en un escenari «despullat de l’aparell creador de la il·lusió realista 
(attrezzo, decorat, efectes de llum o altres actors) [...] va accentuar encara més 
la vulnerabilitat de l’actriu Nadine Marshall» (Osborne, 2011: 199). Les resse-
nyes de l’estrena ens recorden que en la segona part «un silenci eixordador» es 
va instal·lar a la sala a mesura que la magnitud de la tragèdia es feia evident 
(Billington, 2008 i també Sierz, 2008) —un senyal palpable de l’impacte afec-
tiu de l’obra.

La implicació imaginativa i afectiva de les espectadores —tot d’una racia-
litzades i emancipades— en la reconfiguració del sensible abasta fins al títol 
mateix de l’obra, random, que es podria traduir com a «fortuït» o «atzarós». 
Alguns crítics el van entendre com una simple confirmació que l’assassinat del 
Germà és un acte de violència purament aleatori (Goddard, 2009; Fragkou, 
2010; Sierz, 2008). Vist així, podria semblar que el títol ratifica la configuració 
dominant del sensible, la que tendeix a encobrir el factor racial en l’anàlisi de 
la violència urbana. N’és un exemple clar el titular «Un acte de violència for-
tuïta [random violence] deixa cinc morts i la població atemorida» d’un article 
publicat en The Guardian a l’inici de l’onada de violència urbana esdevinguda 
a la Gran Bretanya els anys 2007-2008 (Muir, 2007). L’autor evita qualsevol 
referència explícita a la raça i insisteix que «la violència [és] aleatòria [random]. 
Els únics trets comuns són la proliferació d’armes i el fet que els que disparen 
i les seves víctimes són cada vegada més joves». No obstant això, algunes de les 
veus citades en el mateix article, com ara Uanu Shesmi, director d’una ong 
amb seu a Peckham que treballa amb joves del barri, insisteixen en les profun-
des causes socials i racials dels crims, el 90 % de les víctimes dels quals, recor-
dem-ho, van ser joves de raça negra o asiàtica. 

Vull suggerir, en canvi, que el títol de l’obra conté un component irònic, o 
potser més aviat escèptic, interrogatiu. En dos moments crucials, el monòleg 
de la Germana posa en dubte clarament la suposada naturalesa aleatòria de la 
mena d’atac de què ha estat víctima el seu germà. Ho fa, en primer lloc, quan 
visita el dipòsit de cadàvers per identificar el cos i descriu minuciosament les 
ferides: la ferida mortal, diu, era «la més petita | La més neta [...] No, no era 
fortuïta» (tucker green, 2008: 37). I després, gairebé al final de l’obra, quan 
planteja una pregunta sense resposta: «L’atzar [random] no li toca a tothom [...] 
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| Per què | li havia de tocar a ell?» (tucker green, 2008: 49). Una pregunta que, 
des del meu punt de vista, convida les espectadores (racialitzades i emancipa-
des) a reflexionar sobre la suposada aleatorietat d’aquest tipus d’incidents.

Finalment, l’activitat de l’espectadora de random també està modelada per 
la centralitat del testimoniatge [witnessing] en l’obra. D’una banda, donar testi-
moni és el que fa la Germana, que, com a narradora principal dels esdeveni-
ments del dia, és la veu que canalitza totes les altres veus i dona testimoni del 
patiment de la família. De l’altra, el testimoniatge apareix tematitzat en el mo-
nòleg de la Germana, en concret quan enumera el ventall de respostes i reac-
cions que es produeixen en l’escena del crim, des de la gent que hi deixa testi-
monis del seu dolor i la converteix en un «santuari al carrer» (tucker green, 
2008: 40-41), o els que passen sense ni mirar, els companys de classe del Germà 
que «van ser testimonis d’una cosa que no haurien d’haver vist mai» (tucker 
green, 2008: 45), la visió estereotipada i sensacionalista de la premsa blanca que 
no fa més que reforçar la distribució del sensible ja existent, fins a la gent que va 
presenciar l’assalt però es nega a fer de testimoni. A més, performativament, la 
intimitat que es genera entre l’actriu i el públic esdevé un cop més un espai li-
mítrof carregat d’afectes que situa clarament les espectadores com a testimonis 
de la narrativa de la Germana. I passa, doncs, com a dirty butterfly: si la capaci-
tat de donar i de rebre testimoni és sinònima de la capacitat de constituir-se 
com a subjecte, random interpel·la les espectadores com a testimonis, tot mirant 
de mobilitzar la seva imaginació i els seus afectes i, així, incitar-les a interrompre 
la distribució del sensible i a resubjectivar-se com a cossos responsables del pa-
timent dels altres. Si això ens passa o no quan veiem l’obra, depèn, també, de 
cadascú de nosaltres.
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la violencia y su doble:  
víctimas y agresoras en el cine popular1

Katarzyna Paszkiewicz 
Universitat de Barcelona

La palabra «violencia», según nos recuerda Fina Birulés, hace referencia a un 
conjunto tan amplio y diverso de situaciones y conductas que a menudo no 
resulta nada fácil saber de qué estamos hablando cuando la utilizamos. Este 
término parece apuntar a muchos fenómenos, escribe Birulés: «a la guerra, [...] 
a la fuerza ejercida por un adulto hacia una criatura, al daño que algunas pala-
bras o imágenes pueden infligir en la autoestima de los individuos, a estructu-
ras institucionales que catalogamos de violentas porque nos invisibilizan, etc.» 
(Birulés, 2007: 17).

Partiendo de este problema de definición, esto es, de la pregunta ¿qué es la 
violencia?, empezaré precisando algunos de los aspectos que considero crucia-
les para analizar la representación de la violencia de las mujeres y contra las 
mujeres en el cine popular. Por un lado, está la cuestión de la violencia imagi-
nada, cuya relación con lo que podríamos llamar la violencia «real» no consti-
tuye una simple formulación binaria; la relación entre las dos es discutible, 
inestable y, sobre todo, imprevisible. Como señala Judith Halberstam (1993), 
si es tan difícil fijar la frontera que divide la violencia imaginada de la violencia 
«real» es precisamente por la imposibilidad de prever a qué tipo de acción pue-
den conducir sus representaciones. Por otro lado, es necesario especificar a qué 
tipo de violencia representada nos referimos. En este ensayo me limitaré a una 
de sus facetas, o más bien a uno de los relatos que se construyen en torno a ella, 
que en términos generales podríamos llamar «de víctima a agresora». Lleván-
dolo al terreno del cine, abordaré lo que en el mundo anglosajón se denomina 
rape-revenge film, popularizado en Estados Unidos en los años setenta, cuyo 
argumento se basa en la venganza sangrienta de una mujer violada contra sus 
agresores. Desde su aparición, estas películas fueron objeto de debate desde las 
posiciones feministas, primero por la identificación masculina con la heroína 

 1 Este artículo se elaboró en el marco del proyecto de investigación «VANACEM: Víctimas y 
agresoras. Representaciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres» (fem2014-
55057-p).
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superviviente y el posible goce de estas películas por parte de los jóvenes adoles-
centes (Clover, 1992; Creed, 1993), y luego por la cuestión del posible empode-
ramiento de las espectadoras, derivado de su identificación con la protagonista 
violenta que efectúa la venganza (Heller-Nicholas, 2011). Aunque originalmen-
te rape-revenge film fue una etiqueta asociada con las cintas de terror, como  
I spit on your grave (Zarchi, 1978) o Last house on the left (Craven, 1972), algu-
nos ejemplos más recientes incluyen las muy populares Kill Bill: vol. 1 (2003) y 
Kill Bill: vol. 2 (2004) de Quentin Tarantino, The girl with the dragon tattoo 
(Fincher, 2011), basada en la saga criminal de Stieg Larsson, o en Europa Baise-
moi (Despentes y Trinh Thi, 2000) e Irréversible (Noé, 2002), entre muchas 
más. Si bien las películas de violación y venganza abarcan distintos géneros y 
distintas tradiciones cinematográficas, me centraré principalmente en el cine 
de terror, visto durante décadas como un cine inherentemente patriarcal y 
misógino, producido por y para hombres sádicos, pero reivindicado reciente-
mente por algunas teóricas feministas en sus estudios sobre las mujeres espec-
tadoras (Pinedo, 1997; Halberstam, 1995).

La representación de la mujer violenta —a veces asociada con la figura de 
la final girl de las películas slasher, la protagonista femenina que sobrevive has-
ta el final para matar al asesino— y su relación con el placer del espectador o 
de la espectadora, debatida extensamente en las últimas décadas desde las teo-
rías feministas, es más compleja de lo que podría parecer y merece una aten-
ción detallada. Si bien cuando se introdujo el concepto de final girl, a princi-
pios de la década de 1990, este significaba una manera innovadora de cuestionar 
ciertas suposiciones en cuanto al cine de terror y a la vez una forma de repensar 
la cuestión de la identificación fílmica, la divulgación popular de esta denomi-
nación transmutó la teoría de Clover (1992) en una suerte de celebración —a 
menudo incondicional y acrítica— de las protagonistas «fuertes» y «activas», 
también en otros géneros cinematográficos, tales como las kick ass, working out 
women en las películas de acción (Tasker y Negra, 2007: 21) o las ass-kicking 
techno-babes en el cine de ciencia ficción (Gillis, 2005: 7). Estas figuraciones de 
la mujer violenta suscitaron el escepticismo de algunas pensadoras, que en sus 
trabajos demuestran cómo a menudo la imagen de la chica o de la mujer vio-
lenta —fálica, erotizada o, como dirán algunas, posfeminizada (Tasker y Ne-
gra, 2007)—2 no hace más que reforzar la dicotomía de género. Lo interesante 

 2 Recientemente, numerosas teóricas feministas se han mostrado críticas con el llamado posfemi-
nismo, o más bien con el contexto de la llamada cultura mediática posfeminista, caracterizada por una 
serie de discursos sobre el papel cada vez más público de las mujeres —ya que supuestamente la lucha 
feminista se ha ganado— que simultáneamente refuerzan las normas conservadoras de la feminidad 
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aquí es que, tal y como señala María Xosé Agra, la creciente visibilización de la 
violencia perpetrada por las mujeres —a pesar de que las estadísticas y los es-
tudios criminológicos no demuestran que haya un incremento significativo en 
comparación con la violencia ejercida por los hombres— produce cierta para-
doja que da cuenta de la «normatividad de sexo/género»: 

[...] las mujeres son menos agresivas y violentas, son más pacíficas, debido a fac-
tores varios, desde los físicos al sentido maternal. Antes que nada, las mujeres son 
dadoras y protectoras de la vida, no pueden quitarla, destruirla. Por lo mismo, 
cuando no responden a, cuando transgreden, dicha normatividad se transforman 
en seres mucho más peligrosos y temibles, mucho más crueles, y en objeto de 
fascinación y de fantasías masculinas, y de repugnancia y horror (Agra, 2012: 58).

Agra estudia en su artículo los relatos mediáticos construidos en torno a la 
violencia política de las mujeres, pero sus observaciones coinciden con las con-
clusiones de muchos trabajos sobre la representación de la mujer violenta en el 
cine popular. En su revelador estudio de la representación de la violencia de 
mujeres en Kill Bill, Lisa Coulthard demuestra que, aunque las imágenes de fe-
minidad y violencia suministradas por Tarantino parecen ofrecer unos retratos 
complejos e irónicos de las mujeres violentas, estas imágenes también pueden 
ser vistas como fantasías de la feminidad normativa, ideológica y estilística-
mente unificadas: blanca, heterosexual, maternal o erotizada y sexualmente 
disponible, etc. (Coulthard, 2007: 158).3 

Voy a detenerme en el ejemplo de Tarantino, un director frecuentemente 
atacado por su glorificación de la violencia, para plantear algunas preguntas en 
cuanto al estudio de la representación de las mujeres violentas, y en particular 

(véase Ruthven, 2015). Tal y como la describen Ivonne Tasker y Diane Negra, es predominantemente 
una feminidad blanca, occidental, de clase media, vinculada a las nociones del individualismo compe-
titivo, el crecimiento personal y el empoderamiento a través del consumo (Tasker y Negra, 2007: 1-25).
 3 Relacionando el incremento de estas representaciones con el discurso posfeminista centrado en 
una celebración apolítica, individualista y capitalista de la mujer violenta, Coulthard señala en su análi-
sis de Kill Bill que, más que ser masculinizada, la heroína violenta es «posfeminizada». Según explica 
Coulthard: «Many of these films invite attention to their own superficiality and, in turn, to their enga-
gement with codes of excess and transgression. The postmodern “knowingness” of Kill Bill, which 
emphasizes its visceral and spectacular excesses of violent action and erotic feminine display, should not, 
however, be taken as an active critique or a transparent sign of shifts in societal and ideological cons-
tructions of gender and power. In framing themselves as self-referential and ironic play, many of these 
female-centered postmodern action films [...] appear to anticipate and deflect critical engagement by 
constantly reasserting the attention to surfaces, display, and viewing procedures shaped by consump-
tion» (Coulthard, 2007: 168-169).
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sobre el relato «de víctima a agresora» característico de la rape-revenge film. 
Como es bien sabido, cada estreno de sus películas suscita arduos debates en 
torno a la relación entre la violencia imaginada y la violencia real. En lugar de 
analizar Kill Bill, una película muy estudiada ya por la crítica feminista, me 
centraré en otra película de Tarantino, que ha recibido menos apreciación crí-
tica. Se trata de Death proof, conocida en el territorio hispanoamericano como 
A prueba de muerte, estrenada en el año 2007. La historia se centra en un psi-
cópata de la carretera llamado Stuntman Mike (Especialista Mike), un antiguo 
doble de riesgo en productos hollywoodenses, que asesina a chicas jóvenes con 
su coche. La primera parte de la película muestra el encuentro de un grupo de 
tres amigas con Mike en un bar de Austin, Texas, al final del cual mueren todas 
asesinadas por él en un escalofriante choque frontal. En la segunda parte, que 
tiene lugar catorce meses después, Stuntman Mike persigue a otro grupo de 
amigas, pero esta vez las protagonistas sabrán defenderse muy bien y al final lo 
atrapan y le dan una violenta paliza.

La película es un tributo a varios géneros cinematográficos codificados 
estereotípicamente como masculinos —en razón de los protagonistas, el tipo 
de trama y el público al que supuestamente van dirigidos estos géneros—. Por 
un lado, Tarantino reescribe las llamadas buddy movies, es decir, aquellas pelí-
culas que muestran la amistad entre varones como la relación principal y re-
legan la relación entre un hombre y una mujer a una posición secundaria en 
la trama (Reservoir dogs, del propio Tarantino, es un buen ejemplo; de hecho, 
una de las escenas de Death proof en el bar, en la que se emplea un travelling 
de 360 grados alrededor de la mesa de las protagonistas, parece ser un guiño 
a una escena similar en Reservoir dogs).4 Por otra parte, el director invoca los 
géneros de explotación y cine gore,5 películas de bajo presupuesto que basan 
su atractivo en temas escabrosos, socialmente escandalosos, con altas dosis de 
erotismo y violencia gráfica, un imaginario grotesco, visceral y lleno de sangre. 
En particular, en el caso de Death proof habría que mencionar el subgénero de 
carsploitation, que presenta escenas de carreras de coche y colisiones, como por 
ejemplo las conocidas Vanishing point, Gone in 60 seconds, Dirty Mary crazy 

 4 En el material extra incluido en el DVD, Tarantino se refiere al filme como «Reservoir girls». 
Efectivamente, la película está lejos de lo que podría considerarse un chick flick; es más bien un buddy 
film con chicas como protagonistas. 
 5 En realidad, la película se estrenó bajo el título Grindhouse, y consta de dos partes: Planet terror, 
dirigida por Robert Rodriguez, y Death proof, de Tarantino. Es un claro homenaje a las películas de la 
década de los setenta, pertenecientes al género grindhouse, que se refiere a las salas de cine que proyecta-
ban películas gore (cine de terror, blaxploitation, carreras de coches, spaghetti westerns, giallo italiano, 
sexploitation), habitualmente en sesiones dobles. 
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Larry,6 todas ellas referenciadas en Death proof. Finalmente, Tarantino recurre 
también al slasher, un subgénero del cine de terror de los años setenta que aún 
hoy se asocia con el universo masculino. Incluso trabajos feministas como los 
de Carol Clover (1992) o Barbara Creed (1993), que cuestionaron el cliché de 
que las películas de terror estén hechas solamente por y para hombres para 
satisfacer sus fantasías sádico-voyeristas contra las mujeres, juzgan «masculino» 
este género, ya que la mayoría de los espectadores implícitos de estas cintas son 
chicos adolescentes. Clover ve en la chica superviviente una fuente de identifi-
cación para los espectadores varones, mientras que Creed considera que el cine 
slasher representa a la mujer en un papel doble, como castrada y castradora, y 
es más bien esta última imagen la que domina al final de la mayoría de estas 
películas (Creed, 1993: 127). El goce de estos filmes consiste pues en exorcizar 
los temores de su audiencia masculina al hacerlos explícitos, mientras los es-
pectadores se hallan a salvo en sus butacas. 

Al recurrir a la estructura del cine slasher, Tarantino se inspiró en Men, 
women, and chain saws (1992) de Clover, como él mismo explicó en varias en-
trevistas, con lo que generó un debate sobre las políticas de género en sus 
obras. La decisión de situar a las mujeres en el centro de géneros vistos como 
masculinos, así como el tema de la venganza por parte de las chicas supervi-
vientes, recibió muchas críticas de feministas, quienes acusaron a Tarantino de 
sexualizar la violencia de las mujeres y contra las mujeres. Durante la promo-
ción de la película en Inglaterra, The Scottish Coalition Against Sexual Exploi-
tation (scase) exigió al Glasgow Film Theatre —la sala donde se iba a estrenar 
la película— que suspendiera la proyección, argumentando que «este tipo de 
contenido violento, sádico y sexista contribuye a generar y reforzar una socie-
dad en la que la violación y la violencia se perciben como normales y legítimas» 
(Cervulle, 2009: 41). Si bien la crítica de scase en cuanto a la erotización de la 
violencia contra las mujeres puede ser pertinente, disiento de esta condena 
tajante del cine de terror y de la pornografía, como si las políticas de represen-
tación fueran siempre iguales en todas las obras de estos géneros y como si es-
tos géneros fueran entidades homogéneas. Como señala Maxime Cervulle 
(2009: 41-42), estas críticas feministas a la cosificación de las mujeres en la 
cultura popular, en particular en los géneros marginados, tienden por lo habi-
tual a olvidarse de otras formas fílmicas consideradas «de calidad» (como el 
cine de autor, por ejemplo) donde el sexismo y la misoginia están bien expan-
didos. Y, por otra parte, concebir el cine de terror y la pornografía como for-

 6 «Most girls wouldn’t know these films», dice Kim, una de las protagonistas de Death proof.
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mas homogéneas puede invisibilizar por completo la contribución de mujeres 
—feministas o no— a estos géneros, los cuales, precisamente gracias a su ca-
rácter menor y marginal, les dan la oportunidad de explorar (y explotar) diver-
sos temas.7

Tarantino trabaja en su película los géneros de explotación, indagando en 
los límites del cuerpo humano y exhibiendo sin reparos los rituales de la des-
trucción corporal, típica de muchas cintas de terror actuales. Pero, a la vez que 
examina el papel del cuerpo humano dentro del universo diegético que crea, le 
interesa diseccionar también los cuerpos del género cinematográfico, tanto sus 
convenciones como la materialidad del medio fílmico. Podría parecer que Ta-
rantino se esconde detrás de esta actitud irónica y que, al evadir las políticas de 
género bajo pretexto de una mezcla despreocupada de citas, de hecho promue-
ve un discurso «posfeminista» despolitizado —o incluso, según algunas teóri-
cas, un sexismo «posmodernista»—. No obstante, me gustaría proponer otro 
enfoque de esta película, y de las imágenes de mujeres violentas en general. 

Mi argumento central es que, si bien la violencia imaginada tiene múltiples 
formas y puede ser abordada de distintas maneras, nunca hay que separarla del 
estilo, tema, narración o incluso recepción. Tomando en cuenta esta diversi-
dad, me parece importante no pensarla como algo esencial u ontológicamente 
subversivo o conservador. Como es bien sabido, los géneros cinematográficos 
pueden determinar poderosamente el significado de la violencia. Aunque estoy 
lejos de pensar que la mera combinación de estilos o una distancia irónica, tan 
característica de Tarantino, ya de por sí constituyen una reescritura transforma-
dora de las figuras de víctima y agresora, creo que es vital no descontextualizar 
estas imágenes, no escindirlas de las convenciones genéricas o de los códigos 
visuales que las constituyen. Un análisis más detenido de la película permite 
repensar la función de la intertextualidad carnavalesca en Death proof como 

 7 Esta perspectiva «pro censura», inspirada en los análisis antipornográficos —provenientes sobre 
todo del mundo anglosajón—, se aplica desde hace décadas a los géneros que Carol Clover (1992: 198) y 
Linda Williams (1991: 4) han bautizado como body genres. Las películas que entran en esta categoría, 
tanto de cine de terror como pornográficas, destacan por una exposición «excesiva» de los cuerpos feme-
ninos en la pantalla, lo que provoca además efectos directos en los espectadores. Aquí habría que mencio-
nar no solamente la centralidad del cuerpo femenino en los body genres, sino también la extendida con-
vicción de que las mujeres son víctimas de las representaciones pornográficas o del cine de terror, puesto 
que la imagen de una mujer extática o torturada es, según estas posiciones, una clara celebración de la 
victimización femenina y al mismo tiempo un preludio a su victimización en el mundo real. La propia 
Williams polemiza con estos enfoques, preguntándose por el significado del «exceso corporal» en estos 
géneros: «Are the orgasmic woman of pornography and the tortured woman of horror merely in the 
service of the sadistic male?» (1991: 5-6). Sin pretender entrar en el debate, convendría subrayar la validez 
de estas preguntas, especialmente en lo que se refiere al cine de terror, que es el que aquí nos ocupa. 
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algo más que meros guiños posmodernos, y así fomentar una reconceptualiza-
ción de la representación de la mujer violenta en el cine popular actual. 

La estructura doble de Death proof es crucial para poder entender cómo el 
filme participa del relato «de víctima a agresora». Las dos partes, cada una de 
aproximadamente 52 minutos, nos cuentan una historia similar, en la cual el 
psicópata persigue y asalta a un grupo de chicas jóvenes. La película juega mu-
cho con esta idea del doble. Por dar algunos ejemplos: la primera parte del 
filme tiene lugar de noche, en un bar oscuro, mientras que la segunda transcu-
rre durante el día y principalmente al aire libre. Kim y Zoe, de la segunda 
parte del filme, son especialistas en escenas peligrosas de películas de coches, y 
de esta manera funcionan narrativamente como réplicas del asesino, por lo 
tanto, dobles del doble. Si bien en la película abundan las reduplicaciones, de 
tipo temático o visual, que establecen una suerte de simetría entre las dos par-
tes, esta simetría queda gradualmente desplazada por varias estrategias, como 
veremos a continuación.

La primera parte de Death proof parece seguir la trama y los personajes tí-
picos del slasher, en el cual siempre hay un grupo de jóvenes, marcados como 
futuras víctimas por su promiscuidad sexual, y un asesino en serie, armado con 
armas fálicas (por lo general, cuchillos, motosierras y hachas), que va aniqui-
lando una por una a sus víctimas. Un miembro del grupo —por lo habitual 
una chica— destaca del resto por su independencia, sentido común y usual-
mente por ser virgen. El asesino lo percibe y la «guarda» para el final de su 
matanza; pero, en el enfrentamiento final, es ella la que lo vence a él, usando 
las propias armas fálicas del asesino. En cuanto a Death proof, hay un grupo de 
amigas que van a un bar, toman alcohol y hablan de sexo. El asesino, Mike, en 
lugar de un cuchillo, una motosierra o un hacha, utiliza como arma su vehícu-
lo de especialista «a prueba de muerte». Las referencias intertextuales abundan: 
Mike tiene el mismo nombre que el asesino en serie de Halloween (1978), de 
John Carpenter. Las chicas se proponen ir a una cabaña en el lago, igual que 
los protagonistas de Friday the 13th (Cunningham, 1980). La puesta en escena 
evoca filmes como Wolf creek (McLean, 2005), Dawn of the dead (Snyder, 
2004), Scary movie 4 (Zucker, 2006), The Texas chainsaw massacre: the begin-
ning (Liebesman, 2006); todas estas películas aparecen además en las portadas 
de revistas y carteles, o como temas de conversación durante el transcurso de 
la película.8 

 8 En el bar vemos el póster de The hanged man (1964), una película de venganza dirigida por Don 
Siegel para la televisión; el póster de King Kong (Cooper, 1933), una cinta que, según argumentaron al-
gunos estudiosos, transfiere el miedo de la protagonista ante la sexualidad masculina al cuerpo de la 
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Una de las protagonistas, Arlene, queda señalada como diferente del resto, 
y efectivamente es ella la que se da cuenta del peligro (una de las escenas alude 
a Halloween, cuando Laurie observa el coche de Michael Myers). Al final, sin 
embargo, todas mueren en el cruel ataque, incluso Arlene, a quien la horripi-
lante colisión frontal le arranca la cara. Si seguimos las reglas del slasher, la 
protagonista muere probablemente por culpa del lap dance que ejecuta para el 
asesino, ya que, según las convenciones, la chica superviviente debería mante-
nerse virgen hasta el final de la película. Pero ¿dónde está la final girl, entonces?

La chica superviviente aparece en la segunda parte de la película, que pre-
senta una mayor revisión de la estructura del slasher. Vuelve también el asesino, 
lo que remite indudablemente a la tradición de las secuelas en el cine de terror. 
Esta revisión se produce, como observa Angela Ndalianis (2012: 128) en su 
lectura del filme, mediante la incorporación de los elementos de carsploitation 
y del relato de rape-revenge film. Si bien la película no contiene una violación 
propiamente dicha, la escena del choque de la primera parte funciona precisa-
mente como tal: Death proof vincula inequívocamente la violencia sexual con 
el homicidio vehicular. Durante el transcurso de toda la película, y como suele 
ser típico del cine de terror, se produce una confusión entre el sexo y la violen-
cia. El coche, igual que otras armas típicas del slasher, se entiende como una 
extensión del cuerpo de Mike, y los actos que este comete se asocian con su 
potencia sexual. Lo vemos claramente en la «orgásmica» escena de colisión, 
con imágenes reduplicadas y altamente estilizadas, o en una imagen del orna-
mento de coche en forma de pato que cubre los genitales del asesino.

Las protagonistas, convertidas en final girls, utilizan su propio vehículo 
para defenderse de la agresión de Mike y luego para neutralizarlo. El automóvil 

bestia; y también el póster de Las tres Elenas (Gómez Muriel, 1954), un melodrama mexicano sobre tres 
mujeres llamadas Elena.



Víctimas y agresoras en el cine PoPular 109

que conducen es un mítico Dodge Challenger, que aparece en otra película de 
carsploitation —Vanishing point, de Richard C. Sarafian (1971)— y que con-
trasta con el pequeño Honda rojo que conducía Shanna en la primera parte de 
la película. Del mismo modo que en la paradigmática I spit on your grave 
(1978) la mujer tortura y mata a cuatro hombres que la habían violado, en 
Death proof las mujeres acechan y golpean al violador; sin embargo, hay que 
destacar que no son las mismas mujeres de la primera parte sino sus dobles, y 
esto podría tener unas interesantes implicaciones para repensar la figura de la 
justiciera, ya que la película desplaza el modelo prefijado de las vengadoras 
tradicionales de la rape-revenge film.

En la primera parte de la película, las protagonistas son víctimas en más de 
un sentido: en primer lugar, son víctimas de cierta tradición fílmica que las 
encuadra como objetos de la mirada, más que como personajes capaces de con-
trolar la acción del relato. Al principio de Death proof se presenta a una de las 
protagonistas, Jungle Julia, descansando en el sofá con las piernas estiradas, en 
una pose similar a la de Brigitte Bardot en el cartel de la película Les bijoutiers 
du clair de lune (Vadim, 1958), que decora su sala de estar. Otras referencias 
incluyen el póster de un western de la década de 1970, Soldier blue (Nelson, 
1970), que reduplica la cosificación del personaje. A menudo los cuerpos de las 
protagonistas quedan diseccionados visualmente, como ocurre en la primera 
imagen de la película, donde se muestran los pies de la protagonista, pero tam-
bién, de manera literal, durante la escabrosa colisión, cuando las piernas de 
Jungle Julia, fetichizadas en el filme, son arrancadas de su cuerpo.

Mike, por su parte, se presenta como el poseedor de la mirada, como una 
suerte de Peeping Tom del cine de terror. El sistema que usa para tomar fotos 
de las chicas y el hecho de coleccionar objetos tocados por las víctimas se 
inspiran en los métodos empleados por los psicópatas en las películas de cine 
giallo, por ejemplo L’uccello dalle piume di cristallo, de Dario Argento (1970). 
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Sin embargo, en la segunda parte de la película, esta economía escópica queda 
desestabilizada al introducir en el relato otros géneros cinematográficos que 
irrumpen en la estructura del slasher, como el carsploitation. En algún mo-
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mento las mujeres juegan al «mástil de barco» («ship’s mast»), en una clara 
referencia a Faster pussycat! Kill! Kill! (Meyer, 1965), un ejemplo del cine de 
clase B en el que las protagonistas golpean a muerte a un hombre después  
de una intensa persecución en coche. En Death proof, Zoe se ata con unas 
correas a las ventanas, mientras su amiga Kim conduce a toda velocidad. Es 
entonces cuando aparece el especialista Mike, choca contra ellas y hace que 
Zoe salga despedida hasta un lado de la carretera. Zoe sobrevive, y a partir de 
aquí son las chicas las que se convierten en agresoras. Lo que sigue es una 
memorable escena de persecución que termina con una violenta paliza, mien-
tras Mike grita y llora como un bebé. El final de la película combina una es-
tética de slapstick con fotogramas congelados, imitando las típicas peleas de 
los spaghetti westerns.

Esta inversión de papeles («de víctima a agresora») no parece muy radical; 
pero, si nos fijamos en las políticas de género de las películas que aquí se citan, 
quizá la reescritura sea más profunda de lo que parece a primera vista. La esce-
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na del juego al mástil, que precede al ataque, es importante, porque remite a 
Fair game (Andreacchio, 1986), una película australiana de violación y vengan-
za. Como señala Alexandra Heller-Nicholas, en este filme la víctima de la vio-
lación, Cassandra Delaney, es desnudada y atada al capó del coche, como un 
acto de violencia sexual que subraya su completa impotencia frente a la agre-
sión masculina, el poder y la misoginia. En Death proof, Zoe se ata voluntaria-
mente y Kim conduce. Ambas reafirman así su poder sobre el coche e incluso 
hallan placer al hacerlo, mientras que Mike intenta controlar el juego. Por lo 
tanto, en esta última parte de la película, la relación entre Mike y las protago-
nistas evoca algo más que la simple búsqueda de venganza. Se trata de una re-
configuración del lenguaje simbólico —marcado por el género— con respecto 
a la cultura de coches, comúnmente asignada al dominio masculino (Heller-
Nicholas, 2011: 159).

Así, por un lado, Death proof muestra cómo los códigos de genre actúan a 
modo de «normas reguladoras del “sexo” [que] obran de una manera perfor-
mativa para constituir la materialidad de los cuerpos y, más específicamente, 
para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia sexual en 
aras de consolidar el imperativo heterosexual» (Butler, 2002: 18). El asesino, 
violador y conductor es masculino, la víctima y el coche se codifican en feme-
nino. La película pone de manifiesto la artificialidad de estos códigos y revela 
el carácter performativo del género sexual en función de los distintos géneros 
cinematográficos. Las chicas son «chicas», porque se las presenta como tales en 
el momento de nombrarlas en los créditos, al principio de la película. Esta 
producción de «chicas» tiene lugar mediante repeticiones y citas, en este caso 
provenientes de la historia del cine. Pero en la película ocurre algo más. Al 
exponer y desestabilizar una serie de reduplicaciones, no solamente se resalta la 
naturaleza opresiva del cine, sino que también se muestra el poder que tiene de 
renovarse. 
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Las protagonistas llevan a cabo la venganza usando el mismo significante 
que el asesino (un coche sexuado, asociado con el movimiento, con el poder 
blanco, patriarcal), pero al hacerlo alteran la significación de este significante. 
Podemos interpretar la escena como una apropiación de la violencia fálica por 
parte de las protagonistas, pero también podríamos plantear algunas preguntas 
sobre la creación de nuevos modos de representación, más allá de lo masculino 
y lo femenino. Apuntando a la tendencia queer del cine de terror, es decir, a su 
capacidad de reconfigurar el género no solo a través de una simple inversión, 
sino creando nuevas categorías, Halberstam (1995: 143) argumenta que la femi-
nidad de la final girl es reciclada y transformada en nuevos regímenes de género.

La figura del coche mostrada en la película de Tarantino puede servirnos 
como ilustración de esta propuesta. Según Janet Wolff (2001: 193), las metáfo-
ras del movimiento están marcadas en cuanto al género (movimiento masculi-
no frente a inmovilidad femenina), por lo cual siempre deberíamos tomar en 
consideración que, aunque se suelan evocar en el contexto de proyectos radi-
cales que pretenden desestabilizar los discursos de poder, su uso puede seguir 
teniendo efectos conservadores. En lugar de pensar sobre el movimiento —o, 
en nuestro caso, sobre la violencia— como un signo del poder masculino que 
las mujeres tienen que reclamar (recordemos la posición privilegiada de Mike 
en las estructuras sexuales patriarcales, y el tipo de violencia que representa), 
podríamos detenernos en la metáfora de la colisión, que es de índole distinta. 
La colisión presenta escenarios y espacios de los que los viajeros masculinos 
tienden a huir: el tacto, la penetración, la vulnerabilidad, la emoción, la inmo-
vilidad, la ética de frontera, una incertidumbre radical. Karen Beckman (2010) 
considera la colisión un espacio catalizador de encuentros potencialmente 
radicales y transformadores, en la línea de la celebración vanguardista de una 
destrucción creativa. Si bien, como han mostrado las pensadoras feministas, a 
menudo estos encuentros infligen violencia sobre las imágenes del cuerpo fe-
menino, las políticas sexuales y afectivas de las colisiones son complejas y 
contradictorias. La pregunta de Beckman, que se puede trasladar al problema 
de la violencia cinematográfica, es la siguiente: ¿cómo entender la colisión 
desde la perspectiva feminista, y por qué esta estética radical transformadora se 
basa en fundamentos misóginos? 

Las posibilidades de considerar la violencia son múltiples. Con ello quiero 
insistir en que no se trata en absoluto de abogar por la violencia, sino más bien 
de hacer un esfuerzo en teorizar las imágenes que la representan; o quizá, como 
dice Halberstam, teorizarlas radicalmente y ejercitar nuestra imaginación acer-
ca de ellas: «too often representations of the pernicious effects of homophobia, 
racism and sexism are collapsed by the viewer into homophobia, racism, and 
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sexism themselves» (Halberstam, 1993: 196). En su teoría antiesencialista de re-
presentación del terror, Halberstam propone disgregar la monstruosidad del 
poder masculino y el miedo a la victimización de las mujeres, argumentando 
que la violencia femenina no consiste en una simple inversión, sino que trans-
forma la función simbólica de la feminidad en los relatos populares, ya que 
«the power of fantasy is not to represent but to destabilize the real» (ibidem: 
199). A mi modo de ver, también nosotras, como investigadoras, tenemos este 
poder de desestabilizar las lecturas dominantes de las representaciones de la 
mujer violenta, de ir más allá del simple rechazo de los estereotipos o imágenes 
vistos como inherentemente negativos. La cuestión de la violencia representa-
da plantea, por supuesto, una serie de preguntas muy complejas y difíciles, 
pero es importante dar cuenta de la existencia de estos debates y transmitir la 
ambivalencia, la diversidad y quizá las dimensiones disruptivas de la violencia 
cinematográfica.
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i legami della seduzione.  
Modelli e gioghi nella narrativa  

erotica contemporanea
Amaranta Sbardella

What if both boys and girls were raised not to link mascu-
linity and money? 

Chimamanda Ngozi Adichie,  
We Should All Be Feminists

La force de l’ordre masculin se voit au fait qu’il se passe de 
justification.

Pierre Bordieu, La domination masculine

Sull’annuario Tirature, nel già lontano 2006, la critica Giovanna Rosa argo-
mentava che le tensioni disforiche e masochiste nella scrittura di autrici 
come Isabella Santacroce, Simona Vinci e Vanessa Ambrosecchio, tra le altre, 
nonché la miscela contraddittoria e sconcertante di violenza pulp, ossessioni 
di maternità e paranoie morbose dei loro libri finiva per turbare il pubblico di 
lettori, il quale preferiva quindi indirizzarsi verso una redazione piana e agile, 
quella dei romanzi sentimentali di consumo. I giovani di inizio millennio 
s’inclinavano verso il sentimentalismo edificante della narrativa rosa, che si 
rimodellava oltretutto grazie alle influenze di spot, serie tv e film di simile 
tenore. 

L’interessante argomentazione si chiudeva con una considerazione pro-
fonda: 

[...] come raffigurare l’intreccio di sessualità e desiderio amoroso delle donne di 
oggi, evitando le convenzionali sdolcinatezze da Baci Perugina di cui è intessuta 
l’opera di Moccia, e di quanti l’hanno seguito sulla strada del neoromanticismo, 
senza precipitare nei vortici di una prosa elitaria che nulla concede all’empatia e 
al piacere di lettura? [...] A essere chiamate in causa sono la cultura postfemmi-
nista e insieme la scrittura letteraria che continua a interrogarsi sulle «parole per 
dirlo» (Rosa, 2006: 11).
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A distanza di dieci anni – periodo particolarmente significativo per tale 
genere paraletterario, giacché tra le sue fila fa la comparsa Cinquanta sfumatu-
re di grigio (Fifty Shades of Grey, 2011)1, il bestseller di E.L. James – purtroppo 
la domanda rimane invariata, per l’Italia come per l’Europa e il mondo occi-
dentale; anzi, si assiste a un’ulteriore e ormai quasi insanabile lacerazione tra la 
Trivialiteratur e la scrittura d’autore. Ciò nonostante, nel panorama editoria-
le e sociologico si possono osservare cambiamenti che coinvolgono proprio 
l’incredibile successo della trilogia di E.L. James e delle sue imitatrici, nonché 
un’inedita raffigurazione della sessualità e del desiderio amoroso. A seguito di 
tale fenomeno, la critica postfemminista si è espressa in analisi e dibattiti 
spesso contrastanti. Siccome la narrativa rosa ed erotica fonda la propria ra-
gione d’essere sul fatto di presentarsi quale modello e risposta alla condizione 
antropologica e sociologica della relazione tra uomo e donna – almeno per 
quel che riguarda la scrittura indirizzata soprattutto a un pubblico eteroses-
suale – sarà quindi necessario esaminare, seppur rapidamente, le trasforma-
zioni di tale relazione nel contesto contemporaneo.

Se il paradigma dell’amore romantico, inferisce il sociologo Anthony Gid-
dens, risponde ad alcune circostanze storiche verificatesi sin dalla fine del 
Settecento, come la creazione del focolare domestico, il mutamento dei rap-
porti tra genitori e figli e l’«invenzione» della maternità, che tendono a modi-
ficare la visione della donna, ora sempre più materna e femminile, devota alla 
prole e idealizzata, secondo la formula per cui «l’impero della donna è impero 
di dolcezza, i suoi ordini sono le carezze, le sue minacce sono le lacrime» 
(1995: 53); se il paradigma dell’amore romantico, insomma, ha previsto per 
più di due secoli la differenziazione di ruoli ed emozioni in ambito sentimen-
tale e famigliare, grazie alle contestazioni e alle battaglie del secondo Nove-
cento si ha invece l’impressione che la donna sia riuscita ad affrancarsi dal 
ruolo spesso sottomesso di moglie e madre. 

E oggi il discorso si è evoluto, consentendo alle donne ampli margini di 
autonomia e rivendicazione; tuttavia, l’ampiezza di tali aperture continua a 
oscillare in maniera più o meno ambigua e manifesta al grande pubblico, con 
il concorso di nuovi o rinnovati strumenti di comunicazione quali il cinema, 
la pubblicità, i reality e, ovviamente, i libri.

La figura della donna occidentale in tale cornice risulta ambivalente e 
contraddittoria. Da un lato si assiste infatti alle immagini di donne iperses-
sualizzate, aggressive nella loro femminilità, o giustamente proiettate in cam-

 1 Salvo diversa indicazione, l’anno si riferisce alla data di pubblicazione nel paese di origine.
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po lavorativo e manageriale, dall’altro si promuove delle stesse un’idea pura, 
verginea, o si constata una chiusura a priori da parte della società lavorativa e 
un’estromissione sul piano della carriera e della realizzazione professionale. 
Da un lato la donna può ambire a una libertà di azione, scelta, ascesa sociale, 
dall’altra deve temere l’uomo e la sua violenza fisica e psicologica. Da un lato 
riveste ruoli di prestigio, dall’altro lotta ancora per le disparità di remunera-
zione. Da un lato urla fiera la propria sessualità, dall’altro continua a essere 
aggiogata a modelli patriarcali.

Un aspetto del mondo attuale sul quale i sociologi sembrano concordare 
è quello riguardante le considerazioni sul corpo femminile e la bellezza, con-
siderazioni che, per alcuni aspetti, si stanno allargando pure alle categorie 
maschili dei vari metrosexual, laddist, ubersexual. La società postfemminista 
imbevuta del neocapitalismo celebra infatti l’oggettivazione e la standardizza-
zione del canone fisico, che diventa molte volte l’unico valore riconosciuto 
all’interno delle relazioni, amorose e non. Se la bellezza per le donne dell’Ot-
tocento comprendeva sia virtù fisiche che spirituali, ai nostri giorni sembra 
per lo più che un’avvenenza posticcia, procace e perturbante occupi il ruolo 
di protagonista delle aspirazioni maschili e femminili. La bellezza e il corpo 
vengono oggettivizzati in base a fattori esterni che non tengono più conto 
della specificità di una persona e che la costringono a mettere in atto un com-
plesso e perverso sistema di auto-oggettivazione. La colpa del fenomeno è 
senza dubbio ascrivibile alla cultura del consumo che dagli anni Cinquanta 
ha operato per sessualizzare mercificando e mercificare sessualizzando le don-
ne e quindi gli uomini (Illouz, 2013). Non a caso il termine forse più appro-
priato – al di là dell’uso, inappropriato, che l’autrice ne rivendica – per indi-
care la capacità di sedurre, di usare il proprio corpo come oggetto del 
desiderio è «capitale erotico», coniato da Catherine Hakim (2012).

L’uomo, dal canto suo, si piega anch’egli alle imperanti logiche di merca-
to. Pur mantenendo ancora il controllo della sfera sociale ed economica, in 
campo sessuale e affettivo ha subito senz’altro una crisi di mascolinità scatu-
rita spesso in quella che popolarmente è definita la «fobia dell’impegno». Tut-
tavia, gli scenari si aprono a una rivalutazione dell’uomo fragile – o, se non 
fragile, in grado di esibire le proprie emozioni: Chiara Volpato (2013) ricorda 
la voluta attenzione conferita alle lacrime di Barack Obama all’indomani della 
sua rielezione, il 7 novembre 2012, sottolineando come, senza perdere la pro-
pria autorevolezza, l’uomo leader è ormai in diritto di esprimere atteggiamen-
ti che fino a pochi anni fa sarebbero stati stigmatizzati come femminili.

Il leader, l’uomo di successo, il manager rampante sono divenuti ormai i 
principi delle fiabe, a cui le donne cercano di legarsi con un vincolo che, per 
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essere riconosciuto come tale, passa ancora e soprattutto per il matrimonio. E 
se l’uomo dei sogni appartiene a un preciso ceto e detiene quindi il capitale 
sociale ed economico, la donna può far affidamento sulla propria bellezza e 
seduttività – indipendentemente dai codici morali e di classe, dall’istruzione 
e dalla ricchezza – per accedere al partner potente.

Una conferma di tale realtà sociale deriva dagli stessi libri di cui a breve ci 
occuperemo. Il personaggio che più viene evocato nella letteratura rosa ed 
erotica è quello di Cenerentola, la giovane che raggiunge uno status sociale più 
elevato non con doti particolari, con intelligenza o determinazione, quanto 
con le proprie dolcezza, remissività e bellezza: in Chiedimi chi sono di Megan 
Maxwell (2015), l’emancipata protagonista e la spiritosa amica inventano a più 
riprese delle variazioni sul termine «Cenerentola»; quando partecipa a una se-
rata, un personaggio rilevante del libro di Irene Cao (2013), Io ti guardo, affer-
ma di sentirsi come Cenerentola; in Non un romanzo erotico di Silvia Pillin 
(2015) la traduttrice Ester si paragona proprio alla modesta eroina di Perrault.2 

 Un ulteriore elemento di contraddittorietà emerge nell’analisi del potere 
decisionale delle donne: pur laddove, infatti, il modello proposto nei prodot-
ti culturali, o definiti tali, è quello di una Cenerentola postfemminista, che ha 
fatte proprie alcune rivendicazioni femminili – in primis la scelta, prerogativa 
intrinseca dell’individualità moderna – e che si mostra all’apparenza libera  
e strafottente, le sue aspirazioni nonché i comportamenti rispondono sempre 
a una logica, invece, non così progressista o scevra da condizionamenti socia-
li e consumistici.

 Detto ciò, prima di procedere all’osservazione dei nostri oggetti di stu-
dio, sarà indispensabile delineare alcune ultime trasformazioni in atto nella 
nostra società, messe in risalto da Eva Illouz. Secondo le tesi della sociologa 
marxista, simili a quelle di Giddens, il mondo occidentale dei nostri giorni si 
è evoluto verso un indebolimento del sistema patriarcale e una progressiva 
diminuzione del potere dell’uomo nella famiglia a beneficio di una relazione 
di genere più paritaria. Tali fattori, concomitanti alla deregolamentazione del 
mercato matrimoniale e alla razionalizzazione della passione, hanno contri-
buito a una sorta di trasfigurazione apoteotica dell’amore che deve, però, af-
frontare le paure di entrambi i sessi e, soprattutto, le incomunicabilità, non-
ché gli squilibri sorti all’interno della coppia. 

 2 Degno di nota l’intensificarsi, negli anni Zero e Dieci del Duemila, delle produzioni hollywoo-
diane incentrate sulla figura della fanciulla; ultima di queste, il film Cinderella (2015) di Kenneth Brana-
gh, che sembra muoversi nello stesso campo ambiguo – di esaltazione dell’indipendenza della donna ma 
anche di ritorno alle logiche del patriarcato – dei romanzi rosa ed erotici.
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Nel campo della rappresentazione del corpo e della sessualità, già dalla 
metà degli anni Novanta gli uomini erano corsi al riparo con una scrittura 
erotica che estremizzava e teatralizzava il trionfo, la superpotenza e il supera-
mento dei limiti nelle prestazioni, quasi lo smarrimento e l’incertezza non 
fossero mai esistiti (Marigonda, 2006), o con una pornografia «potente e pre-
potente», per utilizzare la definizione che ne fornisce Pietro Adamo (2004: 
56), «organizzata in massima parte su un meccanismo di esplicita subordina-
zione della femmina da parte del maschio». Già dieci anni prima negli Stati 
Uniti la giornalista Susan Faludi (1992) aveva individuato nella pornografia 
uno strumento di punizione e riscossa maschile teso a restaurare il potere 
dell’uomo sulla donna postfemminista. Sembra che per ricevere un’adeguata 
risposta a questo ulteriore elemento che esalta la «mistica della mascolinità» 
(Volpato, 2013: 19) si debba aspettare sino al 2011, quando sulla scena si affac-
cia Cinquanta sfumature di grigio, romanzo bdsm nato come fan fiction della 
di poco precedente saga Twilight. E.L. James, ovvero Erika Leonard, pubblica 
sulle piattaforme online una prima stesura del romanzo, quindi lo sposta sul 
proprio blog, lo riscrive e, non appena si accorge che inizia a interessare un 
pubblico sempre più vasto, lo ritira per poi farlo comparire in versione carta-
cea presso la casa editrice Vintage Books.

In poco tempo il libro scala le vette delle classifiche internazionali, con 
risultati che eguagliano o superano i record raggiunti da Harry Potter: per i 
primi sei mesi i dati riportano l’acquisto di un libro ogni quattro secondi nei 
paesi anglofoni. La James ha confermato il successo con gli altri due testi 
della trilogia, Cinquanta sfumature di nero (Fifty Shades Darker, 2012) e Cin-
quanta sfumature di rosso (Fifty Shades Freed, 2012), per un totale di circa 125 
milioni di copie vendute in tutto il mondo. 

Come ogni fenomeno commerciale, al volume è seguita una ricca serie di 
romanzi, per lo più trilogie, sempre di argomento erotico ma connotate lo-
calmente: in Italia Irene Cao ha dato alle stampe Io ti guardo (2013), Io ti 
sento (2013), Io ti voglio (2013); in Spagna Megan Maxwell si è imposta con la 
trilogia Chiedimi quello che vuoi (2012), Ora e per sempre (2013), Lasciami 
andare via (2013) e poi con Sorprendimi (2013), Chiedimi chi sono, Solo per 
questa notte (2014), Pídeme lo que quieras y yo te lo daré (2015); negli Stati 
Uniti Sylvia Day dà inizio alla serie Crossfires, il cui quinto e ultimo capitolo 
One with you (Insieme a te) compare nell’aprile del 2016. Citiamo, infine, la 
trilogia inglese Fire after Dark (Giocando col fuoco) di Sadie Matthews e quel-
la più spregiudicata del duo Vina Jackson Eighty Days. Blue (Il colore del de-
siderio, 2012), Yellow (Il colore della passione, 2012), Red (Il colore del piacere, 
2012).
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La trama di tali romanzi segue in tutto e per tutto il modello canonico 
della fiaba, anche se condita con atmosfere piccanti e giochini erotici. Il pri-
mo Cinquanta sfumature, dall’anno scorso anche al cinema con un prodotto 
di scarso se non pessimo valore, racconta la vicenda amorosa della giovane 
Anastasia Steele e del ricco e rampante Christian Grey, uomo bellissimo, affa-
scinante, intraprendente, che a soli ventisette anni è già alla guida della pro-
pria multinazionale. 

Al contrario, non si può certo affermare che Anastasia sia un modello 
economicamente o socialmente vincente: di umili origini, è una studentessa 
universitaria che lavora presso un ferramenta per pagarsi gli studi e che, no-
nostante i ventitré anni, è ancora vergine. Il libro, scritto in prima persona, 
racconta la storia dal punto di vista di Anastasia, la quale si sente – ed è – la 
tipica adolescente, o postadolescente, complessata, timida, maldestra, con 
scarsa vita sociale e inesistente autostima. I tratti da «brutto anatroccolo» di 
Anastasia tornano spesso pure negli altri romanzi, come in quelli di Mat-
thews, dove Elizabeth Villiers è una giovane provincialotta approdata in un 
quartiere chic di Londra; di Irene Cao, in cui la veneziana Elena Volpe non è 
in grado di valorizzarsi nel suo aspetto fisico ed evita le uscite sociali; di Me-
gan Maxwell agli esordi nel genere, che propone il personaggio di Judith 
Flores, un’andalusa simpatica ma impacciata, innamoratasi di Iceman, alias il 
tedesco Eric Zimmerman, fotocopia di Christian Grey. 

Un dettaglio rilevante nella costruzione di molte protagoniste femminili 
è la loro sbandierata – e vera? – capacità di essere sincere e testarde, coraggio-
se e spavalde. Al loro fianco appare quasi sempre un’amica più sveglia e disi-
nibita che funge da aiutante, contraltare e poi specchio dell’affermazione so-
ciale di lei, mentre il rapporto di amicizia di lui – il male bonding – è 
all’insegna della parità di esperienze e di reputazione.

Il protagonista maschile, quindi, Christian, o Eric, Leonardo, Dominic, 
Björn, Gideon, corrisponde al modello del laddist, variante del metrosexual 
utilizzata da Feona Attwood (2005) per indicare il prototipo consumista di 
uomo single che esalta il proprio aspetto giovane o giovanile, respinge le re-
sponsabilità tradizionali e indulge in interessi stereotipati, quali lo sport, le 
auto, i videogiochi... A differenza del metrosexual, il laddist accentua la visione 
sessista dei rapporti di genere e percepisce la donna quasi unicamente come 
oggetto sessuale, da esperire con modalità anche poco ortodosse, quali, ap-
punto, il bdsm o lo scambio di coppia, piuttosto presente in questo filone di 
narrativa erotica. 

Dietro l’impenetrabile maschera del successo, gli uomini nascondono un 
trauma freudiano di diversa natura, che li rende in realtà molto fragili, schivi 
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e misteriosi. Nel caso di Christian, ad esempio, E.L. James inventa un’infan-
zia difficile con una madre drogata, alla cui morte il giovane è affidato presso 
una fin troppo abbiente famiglia borghese. Sarà un’amica della madre adotti-
va a “stuprarlo” introducendolo molto giovane nel mondo del bondage. 

 Una volta individuati i caratteri dei due protagonisti, la costruzione del 
bestseller è presto fatta: la giovane si innamora dell’uomo affascinante, il qua-
le dall’alto del suo prestigio scende al suo livello, la seduce, le fa scoprire le 
gioie del piacere, più o meno violento, si lascia guarire da lei e infine la sposa. 

Il segreto dell’innovazione e del successo planetario delle Cinquanta sfu-
mature non risiede quindi nella trama, né tantomeno nello stile – semplice, 
piano, scorrevole, banale – quanto nell’esplorazione del desiderio femminile 
e nella presentazione esplicita di scene a contenuto hard. E difatti della por-
nografia tali opere mantengono non solo il carattere formativo e didattico e il 
compito di incanalare le pulsioni, bensì pure la dimensione della ripetitività, 
del meccanicismo e della specializzazione – basti considerare la numerosa se-
rie di oggetti e ammennicoli sessuali che di volta in volta l’uomo esperto pro-
pone alla giovane protagonista. Stavolta, però, i destinatari dell’opera sono 
donne, generalmente lettrici del più vasto genere di consumo chick lit. Così 
come donne sono la quasi totalità delle scrittrici, che ammantano il più im-
mediato coito pornografico di una tinta rosa, delicata e conturbante. 

La sfera entro la quale si muovono sia le autrici che le lettrici è quella di 
una più amplia pornificazione della cultura, intesa quale espressione perfetta 
della soggettività e al contempo della socialità contemporanee nel momento 
in cui nella pornografia e nelle sue molteplici diramazioni si individua una 
forma di consumismo, narcisismo, esibizionismo e voyeurismo – questi ulti-
mi dovuti alla promiscuità e all’autocelebrazione di web e piattaforme digita-
li (Biasin et al. 2011).

In realtà, Cinquanta sfumature vive all’ombra dell’eterno dilemma tra ero-
tismo e pornografia, dilemma che forse può risultare fuorviante o accessorio se 
ci si concentra, invece, sulle innumerevoli implicazioni sociologiche del ro-
manzo. Ciò nonostante, tale distinzione conduce a un aspetto rilevante del li-
bro, ovvero la scelta – condivisa da molte altre autrici di chick lit e della young-
adult fiction indirizzata a un pubblico femminile, tra cui la nota Stephenie 
Meyer – di lasciare alla protagonista la descrizione degli eventi e delle proprie 
sensazioni. Malgrado i limiti dell’estrema banalizzazione psicologica delle 
Sfumature, Anastasia guida le lettrici, immedesimate nella giovane inesperta 
proprio grazie al priëm della narrazione autodiegetica, nella scoperta della 
sessualità e del piacere. Secondo gli incensatori di questi volumi, la donna 
prenderebbe così coscienza della propria soddisfazione sessuale. A dir la veri-
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tà, anche su quest’aspetto i dubbi non cessano di presentarsi, ma va ricono-
sciuta l’esplorazione di una certa dimensione erotica e corporale.

Non a caso, il tipo di appagamento coinvolge soprattutto la stimolazione 
clitoridea – con il corrispettivo organo innalzato a simbolo della femminili-
tà – sia in condizioni di sesso a due o più persone, sia in situazioni di autoe-
rotismo. Si delinea, perciò, un cammino che la donna può intraprendere per 
conoscere meglio se stessa e i propri bisogni. 

Sostiene Janice Radway (1997 e 1987) che le donne leggono i libri in modo 
concreto, alla ricerca di esempi da riprodurre nella propria vita. E se i roman-
zi dell’Ottocento permettevano alla lettrice di scoprirsi tramite l’amore, quel-
li qui analizzati le consentirebbero di farlo attraverso la sessualità. Una delle 
ragioni del successo del genere erotico risiede, infatti, nell’implicito carattere 
self-help, peraltro ulteriore filone commerciale attualmente in voga, che si im-
pone in ogni aspetto della vita quotidiana per fornire un orientamento ai 
membri di una società individualizzata, atomizzata, disorientata e confusa. 
Già ai tempi del femminismo sessantottino, tra l’altro, fra le donne vigeva la 
pratica dell’auto-aiuto, con effetti ovviamente diversi. 

Il riferimento al femminismo chiama in causa un dibattito che dalla com-
parsa del primo Sfumature si è protratto per mesi sui media:3 la questione 
della liceità e del valore sociale e rappresentativo di questi romanzi. Se pur-
troppo la polemica non ha suscitato particolare interesse in pensatori e opi-
nionisti di sesso maschile, sul fronte femminile si è verificata una scissione 
netta tra elogiatrici e detrattrici. Da una parte si schiera chi individua nei libri 
la possibilità che la donna rivendichi il proprio potere e piacere e possa espri-
mersi senza remore e timori riguardo al proprio appagamento sessuale; dall’al-
tra si collocano quelle femministe che considerano i libri inaccettabili giacché 
perpetrano un sessismo che è alla base di abusi nonché della mancanza di 
uguaglianza tra donna e uomo, moglie e marito. 

Il presupposto centrale del libro – le pratiche bdsm, che uniscono indis-
solubilmente il piacere al dolore – diventa allora per alcune l’esplorazione e 
l’esercizio libero di nuove percezioni, e per altre la violenza di un uomo che 
domina e impone alla donna sottomessa le proprie attività ludico-ricreative. 
È pur vero, sostiene Eva Illouz, che al momento di firmare il contratto di 
sottomissione con cui si impegna a soddisfare ogni richiesta del suo domina-
tore, Anastasia lotta per rinegoziare alcune clausole, riuscendovi; ciò nono-

 3 Si veda, ad esempio, il documentario Sex Story: Fifty Shades of Grey di Marcie Hume ed Eleanor 
Scoones (2012). 
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stante, la maggior parte di esse regolamenta comunque la sua vita, e non solo 
nel sesso quanto piuttosto in ogni aspetto della quotidianità: il fumo, l’alcool, 
il cibo, le frequentazioni, il sonno. Inoltre, nonostante le proteste della ragaz-
za, Christian è pur sempre l’uomo che la segue, insegue, cerca, pedina, con un 
istinto di protezione che oscilla pericolosamente verso lo stalking, come da 
alcuni sostenuto.

È Christian, o Dylan, o Edward del simile Twilight a decidere quando 
aprirsi, quando raccontare la propria vicenda e il proprio trauma o dolore. 
Trauma che, beninteso, nelle Cinquanta sfumature viene condannato: in uno 
dei rari momenti di vera empatia nella coppia, Christian confessa ad Ana 
l’abuso dell’amica della madre, causa scatenante della sua predilezione per il 
bondage, e la ragazza non esita a condannarla. Al di là dell’evidente ipocrisia 
di Anastasia, che conferma ancora una volta il sostanziale perbenismo purita-
no presente in questi romanzi dalla patina trasgressiva, il passaggio sottolinea 
la tendenza a patologizzare la violenza di lui da una prospettiva maschilista, 
come se fosse necessaria un’esperienza negativa nell’infanzia per generare la 
tanto amata pratica bsdm – peraltro così diversa dalla realtà, ben più pacifica 
e rispettosa degli equilibri nella coppia (cfr., per esempio, le recensioni de The 
Guardian (2015) e New York Daily News (2013) – e come se in fondo per que-
sto dovesse esserne giustificato. Non solo: la comprensione da parte della gio-
vane è quasi scontata, e il rischio di sovrapporre un’esperienza simile a quella 
della violenza di genere non risulta un’esagerazione di cui non tenere conto.4

Al pari di quasi tutte le altre eroine e al di là delle superficiali ritrosie, 
Anastasia personifica la donna comprensiva e paziente, la wonderful woman 
(Eagly e Mladinic, 1994) che, in questa come in altre circostanze, riuscirà a 
rassicurare e a rasserenare il compagno. Rappresenta la categoria dell’affettivi-
tà, della bourdiana intuizione; lotta con le altre donne – più affascinanti e alla 
moda di lei, nonché prototipi di quella bellezza oggettivata e standardizzata 
rispetto alla quale si sente inferiore – non per il lavoro o per soddisfazioni 
personali, ahimè, quanto per tenerle lontano dall’innamorato. E vince, per-
ché, per un’ulteriore ipocrisia, sembra l’unica in grado di tenergli testa, quan-
do nella realtà dei fatti soccombe al potere sociale ed economico di lui. Al 
contrario, l’uomo rampante si fa portavoce della cosiddetta agency, ovvero 
della propensione a raggiungere i propri obiettivi, a realizzarsi. Sarà proprio 
in virtù della sua condizione sociale, quindi, e dei valori consumistici di cui si 

 4 Il comportamento di Anastasia richiama da vicino il complesso secondario di sintomi che si 
caratterizza per l’autoinganno di idealizzare il maltrattatore e credere nella sua redenzione (Walker, 
1984).
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fa portatore, che Christian si assicurerà l’amore, la riconoscenza e la sottomis-
sione di lei. 

Il modello di vita che prospetta alla giovane e inesperta amante lo rende 
unico e insostituibile, così come lo sono i profumi, le macchine, i cellulari, i 
computer – di luxury brands intenzionalmente ed esplicitamente citati nel 
testo – che sfilano davanti agli occhi di Anastasia. Sintetizzava Erich Fromm 
(1986: 59) che la felicità dell’uomo moderno consiste nell’osservare le vetrine 
e comprare alla portata delle sue tasche. Nelle Cinquanta sfumature, così come 
in qualsiasi altro romanzo del filone, sarà l’uomo a fornire, in cambio dell’a-
more, l’accesso a beni di consumo e prestigio sociale, accesso che – nonostan-
te le conquiste dell’epoca moderna – assume piena legittimità solamente tra-
mite il matrimonio. 

A identiche conclusioni giungono le articolate e profonde indagini di Eva 
Illouz, che considera le Sfumature come la riproposizione, mascherata e soffo-
cata dal trionfo capitalistico, del modello patriarcale che ancora impera nella 
sfera economica e famigliare a dispetto di ogni trascorso femminista.

Sostiene Illouz che la soggettività della donna si presenta ancora come se-
lettiva e incompleta, incerta sulle proprie conquiste e rivendicazioni, e dunque 
più fragile rispetto ai modelli dominanti della società. Sebbene la studiosa sia 
più indulgente nei confronti della caratterizzazione dell’eroina e le riconosca il 
merito di opporsi al compagno, ravvisa nelle Sfumature lo smascheramento di 
un conflitto di coppia che deriva da inconciliabilità di genere e incomunicabi-
lità generazionali, e giustifica la presenza del bondage – all’interno di un mon-
do ove la sessualità ricopre una veste centrale, in quanto luogo privilegiato per 
la formazione dell’io consumatore e dimensione delle aporie e dei paradossi – 
in virtù del suo potere di ripristinare e sottolineare le differenze di ruoli tra 
uomo e donna. La tensione tra due forze, una emergente e l’altra consolidata, 
ovvero tra la libertà sessuale e la struttura sociale tradizionale della famiglia, 
verrebbe qui risolta senza fratture, perché l’iniziazione sessuale della giovane 
precede la sua annessione al nucleo famigliare borghese. 

Le consumatrici di Cinquanta sfumature trovano quindi davanti a sé un 
modello che al contempo esorta a godere del piacere individuale e ad adem-
piere ai doveri dell’unità domestica, che rivela nella sessualità un modo ingan-
nevole per superare, rimanendovene però prigioniere, le gerarchie sociali e la 
morale della società. Che con una subdola violenza nasconde, infine, lo sca-
valcamento di ogni conquista femminile in nome di una blanda violenza ses-
suale – pericolosa più che altro per il suo viraggio verso altre forme di sesso e 
controllo ben più aggressive e imposte – e la celebrazione di un sistema, so-
ciale e familiare, retrogrado e fisso nelle sue imposizioni e differenze. Insom-
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ma, nonostante le trionfalistiche promozioni di libri e film, i romanzi di tale 
filone non liberano le donne, bensì le soggiogano ancor di più frastornandole 
con il meraviglioso mondo di giochini erotici e prestazioni insaziabili. E fa-
cendo loro credere che, tutto sommato, il passaggio dalle manette all’anello è 
un principio normale e progressista della nostra società contemporanea. 
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Violence et affirmation de soi  
au féminin chez isabella santacroce1

Anne-Cécile Druet
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Violence et identité sont deux concepts qui s’entrecroisent au fil de l’écriture 
d’Isabella Santacroce (Riccione, 1970) au point d’en faire, aussi bien séparé-
ment que dans leur articulation, un trait distinctif de son œuvre. Celui-ci 
émerge dès la publication de sa première trilogie (Fluo, Destroy et Luminal qui 
paraissent dans la deuxième moitié des années 1990) et caractérise par la suite 
un versant de sa production dans lequel s’inscrit également son dernier roman, 
Supernova, dont il sera beaucoup question ici. On y retrouve mêlées les sphères 
de la violence et de l’identité à d’autres thématiques apparues elles aussi précé-
demment et qui caractérisent tout autant cette part de l’œuvre de Santacroce : 
le rôle central tenu par des personnages féminins adolescentes ou jeunes 
femmes, le monde de la nuit dans diverses grandes villes européennes, le rejet 
de la famille (qualifiée de « malattia mentale »2), la recherche de sensations 
extrêmes dans la drogue et dans une sexualité déclinée sur tous les modes, y 
compris pornographique. L’écriture de Santacroce est une écriture des ex-
trêmes, elle-même se déclarant ennuyée par ce qui s’en éloigne : « Io sono af-
fascinata dagli estremi, penso che quello che sta in mezzo sia solo noia, qualco-
sa di cui puoi fare a meno, che ti scivola addosso senza fare rumore ».3 Ces 
caractéristiques ont donné à Santacroce un statut de provocatrice qu’elle-même 
cultive tant que faire se peut par ses apparitions dans les médias.4 

Les thématiques de l’identité et de la violence, bien que présentes dans tout 
ce versant de l’œuvre de Santacroce, apparaissent particulièrement liées dans 

 1 Cet article fait partie de l’équipe d’accueil « VANACEM: Víctimas y agresoras. Representa-
ciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres » (fem2014-55057-p), financé par le 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
 2 « Divna [...] mi ha detto smettila Dorothy, che cazzo te ne frega se tua madre è una povera 
pazza, anche se non lo fosse, credi cambierebbe qualcosa ? [...] Le ho risposto hai ragione, non cambie-
rebbe nulla, la famiglia è una malattia mentale. » (Supernova, p. 155-156).
 3 Mugheddu, 1996. http://www.mclink.it/n/dwpress/dww67/art2.htm. Consulté le 7 avril 2016.
 4 Voir par exemple les entretiens disponibles sur YouTube, notamment : https://www.youtube.
com/watch?v=KtAXyYglqR4&nohtml5=False [consulté le 9 avril 2016].
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deux romans qui seront au centre de ce travail : le premier, intitulé Zoo, a vu le 
jour en 2006, et le deuxième est, à cette date, son dernier roman, Supernova, 
paru chez Mondadori en 2015 après avoir été — d’après l’auteure — refusé par 
plusieurs maisons d’édition5. Tous deux racontent à la première personne l’en-
fance et l’adolescence d’un personnage féminin marqué par différentes formes 
de violence. Initialement victimes de celle-ci, les narratrices vont ensuite deve-
nir agresseurs6 dans un processus d’évolution volontaire d’une violence subie à 
une violence infligée. C’est sur les caractéristiques de ce processus et sur son 
articulation avec la vision changée qu’ont les narratrices de leur propre identi-
té que nous allons nous pencher ici. 

Identités et genèse de la violence

Le dernier roman publié par Santacroce, Supernova, est donc le récit à la pre-
mière personne d’une jeune fille de seize ans, Dorothy, victime de la violence 
sexuelle d’un monde adulte dans lequel elle se prostitue jusqu’au jour où, avec 
les deux amis et amants qui l’accompagnent dans ce monde d’orgies, elle défi-
gure et laisse pour mort un homme qui représente à ses yeux la violence sexuelle 
la plus abjecte. Le récit parcourt l’enfance du personnage et, plus longuement, 
son adolescence. Dès le départ apparaît la question de l’identité de Dorothy 
comme une nébuleuse d’incertitudes. Elle est l’enfant d’une mère qui vit la 
réalité comme un songe ou un récit fantastique, et elle ignore si sa mère est sa 
mère, ou une autre petite fille qui joue avec elle. Elle s’appelle Dorothy, comme 
l’héroïne du Magicien d’Oz, rôle que sa mère lui fait jouer dans ses délires.

Non andavo all’asilo. Era mia madre la mia amica bambina [...].
Non sapevo come vivessero gli altri. Non avevo confronti. Non conoscevo 

altre madri, bambini, famiglie.
Non avevamo amicizie. Mia madre schivava ogni approccio. Sfuggiva alla 

realtà rifugiandosi nei pianeti fantastici della sua mente [...].
La sera mi vestiva da Dorothy (17). 

 5 «Il mio ultimo libro è stato rifiutato da due case editrici perché ritenuto troppo forte. ahaha 
fanculo italia », https://twitter.com/IsabellaSanta/status/457080875638087680
 6 On notera que le substantif agresseur n’a pas de féminin en français.
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L’enfant est une petite fille mais elle ressemble à un garçon (« Crescendo 
vedevo qualcosa allo specchio : ero una bambina ma sembravo un maschio », 
17), et c’est dans cette indéfinition qu’elle trouve au moins une part de certi-
tude sur son identité :

Forse speravano in un mutamento, una metamorfosi che all’improvviso stravol-
ge. Almeno mia zia. Mia madre no, lei non voleva vedermi. Io ero Dorothy.

Pero lo sapevo. Lo avevo scoperto guardando le altre bambine che a volte 
incrociavo: loro avevano il rosa sopra la pelle. Il mio colore invece era l’azzurro 
(17-18).

L’androgynie continue à définir le personnage à l’adolescence, et Dorothy 
sera vue et désirée par les autres — qui s’adressent à elle tantôt au masculin, tan-
tôt au féminin — comme un être « indéfinissable, ambigu » (26). Le monde de 
la prostitution et des orgies la rebaptisera Tadzio, second baptême qui reprodui-
ra les confusions du premier puisque le prénom choisi est à nouveau celui d’un 
personnage littéraire, le célèbre Tadzio de La Mort à Venise de Thomas Mann, 
lui-même adolescent androgyne. Dorothy/Tadzio se demande : « Era questo il 
mio destino? Esistere nei sogni degli altri? Era questo esistere ? » (79).

Dans un premier temps, qui est celui de l’enfance et de l’adolescence, la 
violence est subie par les protagonistes. La situation de départ, aussi bien dans 
Zoo que dans Supernova,7 est un manque d’amour maternel, dans les deux cas 
lié à la psychose dont souffre la mère et vécu comme une tragédie par l’enfant. 

Dans Zoo, la narratrice décrit son enfance comme un moment de solitude in-
supportable (« solitudine mostruosa », 26), bien que le père soit présent et 
qu’ils souffrent ensemble de cette situation où tous deux sont victimes du 
mépris et des humiliations infligées par la mère. Les sentiments qui dominent 
l’enfance sont la tristesse et le malheur. Le manque d’amour est si douloureux 
pour la narratrice que celle-ci passe parfois de la première à la troisième per-
sonne pour raconter les scènes de rejet les plus fortes :

Una madre è seduta sul divano, guarda la televisione, è sera. La figlia l’osserva, è 
ancora una bambina. [...] Si avvicina. Vuole essere presa in braccio da lei, ha bi-
sogno di sentirla, le manca. Sono passati molti giorni, non l’ha accarezzata mai.

Non chiede nulla, ha timore le dica di no, che non vuole, è stanca.

 7 On pourrait également parler ici d’Amorino, roman de Santacroce où l’on trouve chez les per-
sonnages des sœurs Stevenson un autre exemple de cette même évolution de la violence subie à la vio-
lence infligée.
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Le si siede accanto, lentamente si avvicina ancora di più, ora è sulle sue gambe. 
Il cuore le batte veloce quando la madre le dice che non può, che pesa troppo, la 
spinge via (38).

Pour décrire l’attitude de sa mère, la narratrice utilise le terme de violence 
dès les premières pages du roman. Quelques paragraphes seulement après le 
début du récit apparaît le substantif, dont l’impact est d’autant plus fort qu’il 
est mis en relation avec le titre de l’œuvre : « Lo zoo è stato costruito in suo 
onore, come monumento alla sua violenza » (12). Plus loin la narratrice ajoute, 
toujours en référence à sa mère : « C’era sempre violenza, sempre questo ru-
more assordante quando stava con noi » (28). Cette violence n’est pas seule-
ment celle des cris, des sautes d’humeur, des crises imprévisibles de la mère ; 
c’est aussi et surtout celle de l’absence d’amour, comme nous l’avons vu dans 
l’extrait cité plus haut, qui contient toute la violence du rejet ressenti par l’en-
fant. Le récit lent, la description d’une scène en apparence banale de la vie fa-
miliale interrompue soudain par le geste de rejet de la mère ne font que souli-
gner davantage encore l’intensité de la violence perçue par la petite fille. 

Face à cette situation, la réaction initiale de la narratrice est la passivité. 
Elle vit au rythme des changements d’humeur de sa mère qui déterminent son 
existence. Elle dit, en parlant d’elle-même et de son père :

 
Noi eravamo succubi dei suoi stati d’animo, avevano il potere di esaltarci o sop-
primerci. Contro di lei non potevamo niente, solo rifugiarci in noi stessi (12).

Cette violence subie et la passivité face à celle-ci culminent lorsque, après 
une dispute avec sa mère, la narratrice fait une chute et en reste paraplégique :

Mi spinge fuori dalla sua stanza, mi urta col corpo, sputa parole, non mi vuole 
più. Quella figlia deve scomparire, lasciare la sua casa, la disgusta, la odia, si ma-
ledice per averla messa al mondo [...].

Sul pianerottolo piango, la supplico di smettere di urlare, mi sta facendo a 
pezzi la sua rabbia, non ce la faccio più. Cerco di abbracciarla e allora lei mi 
spinge con potenza, mi disprezza, mi butta via così. Ricordo quel volo breve, 
storto, cado giù e il cielo non mi accoglie.

Solo quattordici gradini e un grido. Solo questo, nessuno mi avrebbe più 
visto correre (64-65).

C’est à partir de ce moment que le rapport de forces entre mère et fille 
s’inverse et que débute le processus de vengeance sur lequel nous reviendrons.
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La petite fille androgyne du roman Supernova souffre elle aussi initiale-
ment du manque d’amour de sa mère. Celle-ci vit dans un monde imaginaire 
où sa fille n’existe pas en tant que telle et l’enfant, malgré la présence adulte et 
responsable d’une tante, en ressent une solitude infinie. La violence initiale, 
dans ce cas, ne proviendra pas de l’entourage familial mais la narratrice attri-
bue sa dépendance du monde de la prostitution au manque d’amour maternel. 
Au moment où, âgée de seize ans, elle lutte pour ne pas revenir vers les adultes 
qui la paient pour qu’elle participe à leurs orgies, elle dit : 

Era difficile ammetterlo: avevo voglia di una cannuccia d’argento nel naso, del 
lusso di quelle stanze, di imbrattare la mia bellezza, e diventare il contrario di un 
angelo [...].

In tutto questo c’era mia madre, il bisogno di sfregiare il volto della sua as-
senza d’amore (138).

Elle ajoute plus loin :
Non riuscivo ad ammettere che in fondo mi piaceva essere comprata, deside-

rata da uomini sbavanti. Desiderata io, figlia di una donna che non mi abbrac-
ciava neppure, e che mai mi aveva detto ti voglio bene (246).

Dans le cas de Supernova, la violence subie par la narratrice est la violence 
sexuelle de la prostitution dont elle-même et ses deux amis sont victimes. Dans ce 
sens, Supernova n’est pas sans présenter des similitudes avec le genre cinématogra-
phique dit Rape and Revenge, bien que d’une façon moins évidente que le Baise-
moi de Virginie Despentes. Dorothy est consciente à tout instant que ce chemin 
est sans retour : elle sait, comme elle le dit, qu’ils sont des anges, que les anges ont 
des ailes mais qu’ils ne peuvent pas voler (287). Elle n’en identifie pas moins, à 
l’origine de sa chute, la violence et ses auteurs. Elle est victime de ce qu’elle ap-
pelle « un massacro, che però non ti uccide » (257). Ceux qui ont perpétré ce 
massacre ne l’ont pas tuée, mais ils lui ont néanmoins ôté la vie et tout volé :

Dai tuoi occhi escono lacrime, che loro non vedono, perché ti hanno tolto anche 
quelle (102).

Non diventeremo mai vecchi. Rimarremo sempre così, perché ci hanno uccisi 
prima di farci crescere, ma siamo risorti. Ora siamo angeli, e rimarremo giovani, 
per sempre (164).

Ho lasciato mi rubassero tutto, non mi sono difesa (242).
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Lorsqu’elle envisage d’abandonner la prostitution et la drogue, le seul che-
min qui semble s’offrir à elle est celui du retour au malheur initial :

In fondo, non sappiamo nemmeno il perché di quello che stiamo facendo, c’è 
l’uragano dovunque, non riusciamo a vedere più niente.

Ma cosa vinciamo se ci fermiamo? Un ritorno ai giorni di prima? Erano bel-
li? [...] Era bella la tua famiglia? (288)

De la violence subie à la violence infligée

S’il fallait définir un moment clé où violence et identité s’unissent dans l’écri-
ture, ce moment serait celui où le je, de victime, devient agresseur. Il ne s’agit 
pas d’un basculement soudain, mais plutôt d’un processus au cours duquel se 
produit non seulement une évolution consciente vers l’agressivité, une tension 
de la volonté pour sortir de la passivité initiale, mais en outre — comme nous 
l’avons vu plus haut — un changement dans la façon dont les narratrices per-
çoivent leur propre identité. 

Dans le roman Zoo, ce processus commence avec la paralysie de la narra-
trice, conséquence de la chute provoquée par la dispute avec sa mère. Avant ce 
point de rupture, la narratrice exprime déjà un désir de vengeance, mais se sent 
à cet égard impuissante, incapable d’agir de quelque façon que ce soit. C’est la 
paralysie physique qui la libère, qui pour la première fois lui donne un senti-
ment de pouvoir sur sa mère.8 Dès l’apparition de la possibilité de la ven-
geance, celle-ci est associée à une idée de perception de soi changée, même si 
pour l’heure c’est à travers le regard de l’autre : 

Quando mi vendicherò, quando non mi rimarrà altro che la sua vita, in quel 
momento, lei sarà terrorizzata da me, mi vedrà per la prima volta (58). 

La narratrice n’attend pas passivement de ressentir la force de mener son 
projet de vengeance à bien : elle cultive activement l’état d’esprit qui va le lui 
permettre. 

 8 Le corps, élément fondamental de l’écriture de Santacroce, souvent en tant que siège des trans-
gressions, devient ici l’instrument de la vengeance (Ardolino & Druet, 2015 : 204-205). Cette utilisation 
« armée » du corps dans la vengeance rappelle à nouveau l’œuvre de Despentes, notamment dans Apo-
calypse Bébé (Maira, 2015 : 147-160). 
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Facevo crescere l’odio che presto le avrei gettato in faccia. Ero ancora troppo 
sconvolta per farle del male, presto sarei riuscita nel mio intento (70). 

Nous retrouvons cette même idée de processus conscient et actif tendu vers 
l’action et la vengeance dans Supernova, où Dorothy tente de devenir quelqu’un 
de plus fort. Suite à une scène de violence sexuelle qui marque pour elle un 
point de rupture se produit une première dissociation entre une identité passée 
de destruction subie, et un être plus fort en devenir. Elle dialogue ici avec son 
« âme » :

C’era silenzio, sentivo quel violino suonato, struggente come l’anima che avevo 
a pezzetti, tutta tagliata, che mi pregava di prenderla in mano e curar-la. Fai 
qualcosa ti supplico, tu sei viva, ma io sto morendo (102-103).

À partir de ce moment, Dorothy se reconstruit comme un personnage plus 
fort (on trouve dans le roman de multiples occurrences de l’expression « diven-
tare più forte »)9, sur un mode guerrier et sur les ruines de l’adolescence volée : 

Ho lasciato mi rubassero tutto, non mi sono difesa. Ora ho un cuore in rovina, 
ma sulle sue macerie, ho costruito il mio impero (242).

Volevo annegare la mia purezza, diventare il contrario di un angelo (118).

Ero una guerriera, di sedici anni [...] siamo supereroi, vinciamo sempre ! (309-
310).

Ce processus s’accompagne en outre d’expressions hyperboliques d’affir-
mation de soi, par ailleurs caractéristiques des personnages féminins de San-
tacroce : 10 Dorothy parle de son « empire » et, peu avant de donner libre cours 
à la violence, elle affirme : « Voglio diventare [...] imponente, invulnerabile, 
eterna » (262). Il ne s’agit pas seulement d’un vœu : le passage à l’action vio-

 9 « Sarò più forte domani » (37), « diventi più forte » (104), « ti fa diventare più forte » (116), « so no 
diventata più forte » (123), « sarò più forte, domani » (278).
 10 On retrouve de façon caractéristique cette affirmation hyperbolique du je féminin dans une 
autre partie de l’œuvre de Santacroce, sa collaboration avec la chanteuse Gianna Nannini, et en parti-
culier dans l’album Aria où ce je s’affirme dans toute sa puissance : « io | femmina perfetta | assomi-
gliante a dio | potente creazione | E volo in alto sopra te | Non ti tocco e sai perché | Le mie ali sono 
fuoco | E ancora in alto ancora su | Iluminando libertà | Che ritornano nell’aria » (Nannini & San-
tacroce, 2001).
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lente s’annonce sans ambigüité, et toujours avec cette idée de transformation 
de l’individu jusque-là passif.

C’è qualcosa di magico in chi ha sofferto per tutta la vita, una bontà che si tras-
forma, da pianto in fucile (310). 

Avec cette idée de transformation « da pianto in fucile », c’est-à-dire en 
symbole de pouvoir et de domination, en instrument de destruction et de 
mort, on en vient à l’aboutissement du processus de retournement de l’agres-
sion sur lequel les deux romans se concluent ; plus que d’une simple ven-
geance, c’est d’un déchaînement de violence qu’il s’agit, qui semble sans limite 
dans la volonté d’anéantissement de l’autre. La symbolique sexuelle est évi-
dente, comme elle l’est dans l’acte de vengeance lui-même, lorsque, après avoir 
prononcé ces mots, Dorothy saisit une paire de ciseaux pour défigurer l’homme. 
On peut appliquer à cette scène de Supernova la lecture que donne Marta Se-
garra de la violence des héroïnes de Baise-moi : « Les deux protagonistes de 
Baise-moi, même si elles matérialisent la castration et la passivité par leurs 
corps troués, sont aussi porteuses de mort et de castration sur les corps de leurs 
partenaires masculins, qu’elles transforment en victimes passives aux corps 
aussi troués... de balles » (Segarra, 2015 : 141). Dans Zoo, le crescendo de vio-
lence vindicative initié sur les ruines des humiliations subies par la narratrice 
culminera dans l’annihilation de la mère. Dès l’ébauche de la vengeance, celle-
ci s’annonce extrême :

Per lei sarà un inferno, io godrò come una pazza [...] Ero feroce, [...] la riducevo 
in polvere (93-94).11 

La réduction à néant ne suffit pas, elle s’accompagne d’une volonté de tor-
turer, d’infliger une souffrance psychologique dévastatrice, dans une inversion 
méthodique des rôles d’agresseur et de victime :

La donna che tanto avevo temuto, ora temeva me, questa inversione dei ruoli mi 
esaltava. Nella prigione in cui ero potevo avere una prigioniera, e anche se non 
ero più padrone di una parte del mio corpo, lo ero però di mia madre.

Questa presa di coscienza mi sarebbe stata oltremodo utile per ottenere facil-
mente ciò che volevo: massacrarla (95).

 11 Cette idée de jouissance provoquée par la souffrance infligée est également présente dans Super-
nova : « ho goduto : finalmente ero io che trattavo di merda qualcuno » (88-89).
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Lei [...] mi ha rivolto uno sguardo di supplica, era dolce, sembrava una bambina 
indifesa quando ha sussurrato “ti prego smettila”, sembrava me. Mi fissava con 
quegli occhi colmi di tristezza, dolore, paura, vedevo me stessa. Vedevo me, tutta 
l’infelicità allucinante che avevo addosso, lei diventava il mio specchio (120).

Nous avons vu un élément clé de la transformation des narratrices en agres-
seurs, qui est la recherche consciente d’une force indispensable à l’action, qui 
culmine dans ces affirmations de toute-puissance et d’invincibilité. Ces déclara-
tions s’accompagnent d’une réflexion des narratrices sur leur identité, narra-
trices qui affirment le changement en lui-même — comme nous avons vu vo-
lontaire, progressif — mais ignorent qui est cette autre qu’elles sont désormais. 
La narratrice de Zoo, malgré le déchaînement de violence qu’elle a déjà com-
mencé à exercer sur sa mère, dit lutter encore contre le désir de pardonner cette 
dernière, de ne pas renoncer tout à fait à son amour, et affirme ne trouver la 
force nécessaire à la vengeance qu’en se dissociant d’elle-même :

Ho dovuto cancellarmi, inventarmi un’identità, dimenticarmi di me, diventare 
una sconosciuta, una persona presa in prestito. Mi aveva sostituito una ragazza 
che non conoscevo, una a cui avevo raccontato la mia storia, chiedendole di 
vendicarsi al mio posto (110). 

Dans la scène finale de Supernova, Dorothy — qui a appris la mort de son 
grand amour, elle aussi victime de la violence des adultes — est sur le point de 
se saisir de ciseaux pour défigurer l’un de ces derniers lorsqu’elle dit : 

C’è odore di una violenza che arriva, quell’impeto muto, un’onda precisa. Chi 
sono io? Ditemelo [...]. Ero una guerriera, di sedici anni [...] Vai avanti, non 
avere paura, diceva una voce [...]. Non avevo paura, ero lì, ma non c’ero (309).

Ces deux caractéristiques de la vision que les narratrices ont d’elles-mêmes 
au moment de l’agression la plus violente semblent indissociables : d’un côté 
l’affirmation de toute-puissance, de l’autre l’incertitude quant à leur identité. 
Nul doute à leurs yeux qu’elles ne sont plus les mêmes, qu’elles ne sont plus 
l’être passif qu’elles ont été, mais une part de l’identité de celle qui désormais 
tient l’arme et frappe leur échappe.

Nous l’avons vu, cette hyperaffirmation du je féminin est caractéristique de 
l’écriture de Santacroce. Ce je apparaît dans les romans analysés ici comme un 
être qui, après une étape initiale marquée par la passivité et l’impuissance, 
parvient ensuite à se défaire de ce qui l’empêchait jusque-là de réagir et gagne 
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alors une liberté inaccessible au commun des mortels. Le déchaînement de 
violence qui accompagne ce processus dans les romans abordés n’est pas sans 
rappeler — nous avons eu l’occasion de l’évoquer — l’œuvre de Virginie Des-
pentes, et en particulier son roman Baise-moi. Dans la conclusion de l’une de 
ses analyses de celui-ci, Marta Segarra indique : 

Ainsi pourrions-nous conclure que la fureur (dans le sens étymologique d’être 
hors de soi, de se déchaîner) déployée par les héroïnes de l’ouvrage de Virginie 
Despentes n’est pas qu’une simple « libération » de la pudeur ou de la passivité 
typiquement féminines [...] Cette fureur n’est pas non plus qu’une « vengeance » 
justifiée des violences qu’elles ont subies. Le discours de Despentes se passe de 
toute légitimation éthique de cette furie déchaînée, visant plutôt à exprimer une 
révolte punk, thrash ou destroy, des cultures dont l’auteure se réclame. [...] Ce-
pendant, la plus grande originalité du texte réside à mon avis dans cette confu-
sion des genres qui est effectuée, mêlant passivité féminine et activité masculine, 
exaltation et du corps phallique et du corps troué, mais aussi violence subie et 
infligée, plaisir et souffrance (144).

Bien que l’écriture de Santacroce se prête moins que celle de Despentes à 
une lecture « biopolitique » (peut-être en raison d’une prédominance encore 
plus forte chez Santacroce de cette révolte post-punk ou destroy), cette analyse 
permet d’éclairer l’œuvre de la première comme de la seconde. Au-delà de ces 
deux auteures, des caractéristiques qui leur sont communes gagneraient égale-
ment à être examinées dans une perspective comparatiste élargie. On pense 
notamment à l’importance du corps féminin, non seulement comme élément 
fondamental de la souffrance initiale — qu’il s’agisse de violence sexuelle ou 
pas —, mais aussi comme instrument de destruction de l’autre. On pense 
également aux duos ou couples de femmes aux frontières indéfinies entre 
amour, amitié et gémellité (par exemple, à Supernova), qui infligent parfois la 
violence à deux, la vengeance ou la violence au féminin n’étant pas toujours 
des affaires individuelles. Chez Santacroce, ces duos féminins peuvent en arri-
ver à être le seul lieu de l’amour et de la sensualité, sortes de parenthèses qui 
tranchent radicalement dans l’écriture avec toutes les formes de violence qui y 
sont représentées :

Non abbiamo dormito, quanto sole è arrivato. Lo abbiamo atteso sedute sul da-
vanzale, con le gambe nel vuoto.

Divna in maglietta, una stella il suo volto, e quanta infanzia rubata, negli 
occhi.
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Baciarla adesso, ho pensato. Essere romantica adesso, davanti al nulla che 
appare. Baciarla adesso e non smettere, con le gambe nel vuoto. Essere dolce 
adesso, con il cuore che batte, e le labbra sul caldo di un istante d’amore. Essere 
pulita adesso, in un bacio.

Mi sono girata, crollavano nelle mie mani pianeti. Le ho detto qualcosa, le 
ho detto Divna, ti amo.

Ci siamo baciate sedute sul davanzale. Eravamo due angeli che sanno cadere, 
senza morire (106-107.)
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contra la violencia y la dominación en el reportaje. 
la perspectiva de Ryszard kapuściński  

y la perspectiva poscolonial1 
Aleksandra Wiktorowska 

Uniwersytet Gdański

En una visita que hizo a Beirut durante la terrible guerra civil [de] 1975-1976, un 
periodista francés, profundamente entristecido, escribió refiriéndose al devastado 
centro de la ciudad: «Hubo una época en la que parecía formar parte [...] del Orien-
te descrito por Chateaubriand y Nerval». Sin duda, tenía mucha razón en lo que 
respecta al lugar, especialmente desde el punto de vista de un europeo. Oriente era 
casi una invención europea y, desde la antigüedad, había sido escenario de roman-
ces, seres exóticos, recuerdos y paisajes inolvidables, y experiencias extraordinarias. 
Ahora estaba desapareciendo; en cierto sentido había existido, pero su momento ya 
había pasado. Parecía irrelevante, tal vez, el hecho de que los propios orientales se 
estuvieran jugando algo en el proceso, de que incluso en los tiempos de Chateau-
briand y Nerval hubieran vivido allí y de que en estos momentos fueron ellos los que 
sufrían; lo principal para el visitante europeo era la representación que Europa tenía 
de Oriente y de su destino inmediato, factores ambos que tenían una transcendencia 
particular y nacional, para el periodista y sus lectores franceses (Said, 2008: 19).

Con estas palabras, Edward W. Said comienza la introducción a su libro Orien-
talismo, incluido como texto integrante y fundamental en el canon poscolonial 
(Gandhi, 2008: 64). ¿Qué diferencia existe entre la perspectiva del periodista 
francés sobre el cual se pronuncia Said y la adoptada por el reportero polaco 
Kapuściński?

Kapuściński tiene una perspectiva muy distinta de la vigente en los países 
por entonces pertenecientes a la otan. Todo lo que tiene que ver con la histo-
ria humana está enraizado en la tierra, apunta Said (1994: 7),2 y añade: «No 

 1 En este artículo se recupera una parte de la tesis doctoral Ryszard Kapuściński: visión integradora 
de un reportero. Clasificación, construcción y recepción de su obra, que fue defendida en la Universitat de 
Barcelona en 2014. 
 2 «Everything about human history is rooted in the earth, which has meant that we must think 
about habitation, but it has also meant that people have planned to have more territory and therefore 
must do something about its indigenous residents.» 
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creo que los autores estén determinados de manera automática por la ideolo-
gía, la clase social o la situación económica. Sin embargo, sí creo que pertene-
cen en gran medida a la historia de su sociedad, ya que la crean y son creados 
por ella y por sus propias experiencias sociales» (xxii).3 

Algo similar, aunque ligeramente diferente en la elección de términos, 
proclamaban los marxistas, entre ellos Gayatri Spivak. Esta, basándose en la 
teoría de Althusser, subrayaba que el pensamiento humano está marcado por 
la ideología; es decir, que pensamos según categorías ideológicas más que se-
gún categorías históricas: antes de ser capaces de pensar de acuerdo con la 
historia, antes de ser capaces de ver la historia como un conjunto de diversas 
narraciones subordinadas a la discusión, pensamos de acuerdo con la ideolo-
gía (Spivak, 1990: 54).

Así, podemos observar que tanto la niñez como la juventud del reportero 
polaco resultan fundamentales para analizar y explicar su obra y su perspectiva 
ante el Otro, ya que determinaron su percepción y su estilo. También, al exa-
minar la recepción de sus libros en otros países y comparar su punto de vista 
con el occidental, habría que fijarse más detenidamente en su lugar de origen 
y en la sociedad donde creció, así como en la ideología que había marcado su 
pensamiento. 

Recordemos que Kapuściński nació el 4 de marzo de 1932 en Pińsk, una 
ciudad de Polesia, por entonces parte de Polonia pero hoy territorio bielorruso. 
En numerosas entrevistas repitió que en su tierra natal convivían en armonía 
gentes de distintas etnias (polacos, judíos, bielorrusos, ucranianos y rusos) y 
que de ese ambiente multicultural aprendió la tolerancia hacia las diferentes 
culturas. De allí, de alguna forma, surgió esa teoría del Otro que desarrollará a 
lo largo de sus reportajes. 

La guerra constituye otra experiencia fundamental de su vida. En «Ejerci-
cios de la memoria» (de La jungla polaca), Kapuściński muestra hasta qué pun-
to lo afectó la Segunda Guerra Mundial:

Tengo siete años, me encuentro en un prado (estábamos en un pueblo de la Po-
lonia oriental cuando estalló la guerra) y no quito ojo a los puntos, que apenas 
parecen deslizarse por el cielo. De repente, en las proximidades, junto al bosque, 
suena un estruendo terrible, oigo con qué estrépito estallan las bombas (sólo más 
tarde sabré que se trata de bombas, pues en ese momento aún no sé que existe tal 
cosa; un niño de la Polonia profunda que no conoce la radio ni el cine, que no 
sabe leer ni escribir y que nunca ha oído hablar de la existencia de guerras y de 

 3 La traducción del inglés es nuestra.
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armas mortíferas ignora la sola noción de bomba) y veo cómo saltan por los aires 
gigantescos surtidores de tierra. Quiero correr hacia este espectáculo extraordina-
rio que me deja atónito y fascinado, pues todavía no tengo ninguna experiencia 
de la guerra y no sé unir en una misma cadena de causas y efectos aquellos bri-
llantes aviones de color gris plateado, el estruendo de las bombas y los plumeros 
de tierra que se elevan hasta las copas de los árboles, con el acechante peligro de 
muerte. Así que echo a correr hacia el bosque, hacia ese extraño lugar donde caen 
y explotan las bombas, pero un brazo me agarra por el hombro y me tira al suelo. 
«Sigue tumbado —oigo la voz temblorosa de mamá—, no te muevas» [...].

Es noche cerrada y tengo mucho sueño, pero no se me permite dormir: tene-
mos que irnos, huir. Ignoro adónde pero comprendo que la huida se ha conver-
tido en una necesidad perentoria, incluso en una nueva forma de vida, pues huye 
todo el mundo; todos los caminos, carreteras y aun pistas de tierra se han llenado 
de carros, carretillas y bicicletas, de bultos, maletas, bolsas y cubos, de personas 
aterrorizadas e impotentes que deambulan de un lado para otro. Unas huyen 
hacia el este, otras hacia el oeste (Kapuściński, 2008: 13-14).

De este modo, conoció el hambre, la pérdida del hogar (su familia se vio 
forzada a huir de su casa y a cambiar constantemente de lugar hasta instalarse 
definitivamente en Varsovia) y la pobreza, cuyo símbolo serán esos zapatos con 
los que soñaba el niño Kapuściński cuando se acercaba el invierno, como con-
tará muchos años más tarde en Viajes con Heródoto (2009: 45). 

Dos décadas más tarde, ya convertido en periodista, cuando por primera 
vez ve Occidente, se siente extranjero, porque Roma, esa eterna ciudad que 
observa desde su ventanilla del avión, resplandece con miles de luces, como 
ningún otro sitio que haya podido ver hasta entonces. Corre el año 1956 y 
Roma es únicamente una ciudad de paso, ya que Kapuściński se dirige hacia la 
India. Sin embargo, es la primera vez que se encara con la Europa del otro lado 
del telón de acero. Al echar la vista atrás, se dará cuenta de que el enfrenta-
miento entre Este y Oeste no solo tiene por escenario las bases militares, sino 
también las demás esferas de la vida: no necesita llevar un pasaporte encima, 
porque desde lejos ya se nota de qué lado proviene (2009: 19-21). Y constatará 
que Europa occidental, profusamente iluminada y llena de elegancia, no es 
donde se encuentra más a gusto. Dejará constancia de ello en las páginas de La 
guerra del fútbol cuando de nuevo se refiera a Roma, ahora de vuelta del Con-
go. En la «Continuación del plan del libro que podría empezar (etc.)», anotará: 

Al día siguiente subimos a un avión de las líneas aéreas Sabair, que, tras las escalas 
en Fort Lamy y Malta, nos llevó a Roma. Por la gran esfera de cristal que es el 
aeropuerto de Fiumicino, desfilaba un mundo exquisito y —para nosotros en 
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aquellos momentos— sumamente exótico, el mundo de la satisfecha, saciada y 
tranquila Europa, el mundo de las muchachas vestidas de acuerdo con los cáno-
nes de la moda, de elegantes caballeros dirigiéndose al extranjero para participar 
en alguna conferencia internacional, de excitados turistas que venían a Roma 
para contemplar el foro romano, de señoras pulcras y arregladas, de jóvenes pa-
rejas que marchaban hacia las playas de Mallorca y Las Palmas. Ante ese mundo 
inverosímil que fluía delante de nosotros (tres tipos de aspecto desastroso, sucios, 
malolientes, con las barbas crecidas y que llevaban por toda vestimenta unas ca-
misas andrajosas y unos toscos pantalones en un tiempo todavía invernal, cuan-
do todo el mundo se ponía abrigos, jerséis y trajes de lana), me di cuenta de re-
pente, y sólo pensarlo me estremecí, de que, por una extraña ley, una triste y 
terrible paradoja, me sentía mucho más en casa allí abajo, en Stanleyville o en 
Usumbura, que en medio de esa multitud que pasaba indiferente por mi lado 
(Kapuściński, 1992: 74-75).

¿Por qué se siente más en casa estando en un África sacudida por revolucio-
nes y guerras civiles que al aterrizar en Roma, en su continente? Precisamente 
porque no se trata de su continente ni de su mundo. Marcado por la guerra y 
cargado de pesadillas, Kapuściński percibe su entorno desde otra perspectiva: su 
tema, su gente, sus compañeros no son los que se encuentran en una situación 
estable, sino justo al contrario: los que, además de ser humillados y perseguidos 
y padecer hambre, viven marginados. Por eso, su trabajo es dar voz a quienes no 
la tienen, labor que lleva a cabo como una misión, como una vocación.

Por esta misma razón, la perspectiva de Ryszard Kapuściński no es la que 
adopta el reportero francés, a quien Edward W. Said pone como ejemplo cuan-
do trata sobre la perspectiva europea de observación y análisis de Oriente. El 
pensamiento imperialista del francés es muy ajeno al del polaco, cuyo interés 
radica en la gente común. Al igual que su maestro Egon Erwin Kisch, que al 
describir el incendio de un molino ocurrido en Praga decide centrarse en sus 
moradores, a Kapuściński le interesan los Otros, porque se siente y quiere sen-
tirse uno de ellos: evita las rutas oficiales y los hoteles de cinco estrellas, prefiere 
vivir con las personas sobre las cuales escribe, comer con ellas, vivir con ellas... 

Tampoco hay que perder de vista que su pensamiento está estrechamente 
ligado a la ideología imperante en su país de origen. En Ghana intenta explicar 
a los africanos de Mpango qué es Polonia, e insiste en que es un Estado que no 
tiene colonias y que, como el suyo, también fue colonizado, solo que por los 
países vecinos (Kapuściński, 2008: 190-191). 

Coincido con Said cuando explica que, «con demasiada frecuencia, se 
presupone que la literatura y la cultura son inocentes política e históricamen-
te» y que «la sociedad y la cultura literaria solo se pueden comprender y ana-
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lizar juntas» (Said, 2008: 53). Así pues, no puede olvidarse que Kapuściński 
pisa la tierra africana por primera vez como reportero y, más tarde, como co-
rresponsal de unos medios de comunicación socialistas y que, aunque el fac-
tor político no trasciende en sus reportajes, no puede obviarse la ideología a 
la que representa. 

Los intereses de los países socialistas en África eran muy distintos de los de 
los países occidentales: empezaba una nueva época, las antiguas colonias iban 
ganando la independencia, cambiaban los gobernantes y, desde el mundo so-
cialista, los nuevos líderes eran considerados dirigentes con quienes establecer 
relaciones económicas. Aunque Kapuściński no tarda en dejar de creer en este 
modelo utópico y en la idea de que el socialismo salvará a África, sus propias 
experiencias como polaco, como niño superviviente de la guerra, prevalecen 
cuando debe situarse entre los protagonistas de sus libros. Y él se sitúa en otro 
lugar: ciertamente, proclama lo mismo que sostiene la teoría poscolonial, pues 
se empeña en ver el mundo no desde arriba, sino desde abajo,4 pero lo hace 
mucho antes de que los teóricos alcen la voz para hablar de la necesidad de 
adoptar una perspectiva diferente. Igualmente, se posiciona en contra de la 
realidad dominante en el periodismo, donde los reporteros ingleses, estadou-
nidenses y franceses —con mayores medios económicos— defienden el capi-
talismo, el imperialismo y el colonialismo. Por eso, la escritura de Kapuściński 
se distancia sobremanera de la de sus colegas occidentales. 

Ya desde su primer libro africano, Estrellas negras, se puede notar el crecien-
te interés de Kapuściński por el Otro, por el subalterno.5 No añora el pasado 
colonial; es más, se sitúa en el lado de los oprimidos. No tiende la mano a los 
colonialistas, a los que describe con mordaz ironía. Toda su simpatía va dirigi-
da hacia las estrellas negras de la política africana y a la gente común. La gran 
metáfora de la vía férrea que divide Stanleyville es el mejor ejemplo de ello. En 
sus libros posteriores, tanto en los dedicados a África como en los que «narran» 
América Latina y el territorio del Imperio, también se fija en los ciudadanos de 

 4 Según Robert C. Young (2012: 33), es esta la perspectiva vigente en el poscolonialismo, cuyo pa-
pel consiste en representar a la gente y en hablar sobre ella no desde la perspectiva del opresor sino desde 
la de la víctima. 
 5 «Subalterno» [en inglés subaltern] es el término utilizado por Gayatri Spivak y otros miembros 
del Grupo de Estudios Subalternos que denomina subordinado al Otro. Principalmente, como destaca 
Spivak, el término describía un rango concreto en el ejército; más tarde, bajo la censura, fue utilizado por 
Gramsci, quien llamó al marxismo «monismo» y quien, para referirse a un proletario, se veía forzado a 
utilizar el término «subalterno». La palabra empezó a representar una generalización inaceptable bajo un 
estricto análisis clasista. Spivak subraya que el término le gusta personalmente ya que no está subordina-
do a ningún rigor teórico (Dienst et al., 1989). Aquí, por el término «subalterno» entendemos al Otro 
subordinado tal y como lo presenta la tendencia poscolonial en contra de la política imperialista. 
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a pie, los cuales se convierten en protagonistas de sus reportajes. Y esto lo hace 
ya recién estrenada la década de los sesenta. 

Cuando Edward W. Said estudia las relaciones entre Occidente (represen-
tado por europeos y estadounidenses) y Oriente, toma como ejemplo el en-
cuentro de Flaubert con una cortesana egipcia, Kuchuk Hanem. Se fija en que 
ella nunca habla por sí misma, nunca muestra sus emociones, sino que es él 
—el hombre, el extranjero, el blanco y el acomodado— quien habla por ella, 
la describe y la representa. De esta forma no solo llega a poseerla físicamente, 
sino también psicológicamente. La tesis de Said (2008: 25) se basa en que la 
situación de fuerza que ejerce Flaubert con relación a Kuchuk Hanem no es un 
ejemplo aislado y puede servir como metáfora de la relación entre las fuerzas 
de Oriente y de Occidente. 

Así, para los occidentales, los otros siempre han sido «ellos», los que están 
en contra de «nosotros». Pero Kapuściński, gracias a su filosofía del Otro, con-
sigue invertir el término: pone de manifiesto que, así como los habitantes de 
África son Otros para él, él también es Otro para ellos. 

Como muestra de ello, puede servir la escena de Ébano en la que el repor-
tero recuerda que, en Dar es Salaam, al adentrarse en los callejones menos 
frecuentados y alejados del centro, muchas veces los niños huían de él despa-
voridos y se escondían por los recovecos: «Cuando hacen alguna diablura, sus 
madres les dicen: “Sed buenos, que si no, ¡se os comerá el mzungu!” (En swahi-
li, mzungu significa ‘blanco, europeo’)». Así lo describía: 

En una ocasión, en Varsovia, conté a unos niños cosas de África. Durante aquel 
encuentro, se levantó un niño pequeño y preguntó: 

—¿Ha visto usted a muchos caníbales?
No sabía que, cuando algún africano regresase de Europa a un Kariakoo y se 

pusiese a contar cosas de Londres, de París o de otras ciudades habitadas por 
mzungu, un niño africano de la misma edad que el de Varsovia bien podría levan-
tarse y preguntar: 

—¿Has visto allí a muchos caníbales? (Kapuściński, 2000: 79-80).

Al comparar a los niños de Polonia con los de Dar es Salaam, logra trans-
mitir el mensaje proclamado anteriormente por Bronisław Malinowski de que 
no hay culturas mejores ni peores, sino diferentes. Y, al ser distintos, tanto 
«ellos» como «nosotros» somos muy parecidos, porque al fin y al cabo todos 
tenemos nuestros propios miedos, prejuicios y sueños. 

Esta diferente actitud hacia el Otro, que podríamos denominar antropoló-
gica, también conlleva una actitud muy distinta hacia las circunstancias y la 
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cultura del Otro. Esto se advierte, por ejemplo, cuando habla del color de la 
piel. Traigamos a colación dos citas, la primera de ellas extraída del libro de 
Said Orientalismo: 

Ser hombre blanco, por tanto, era una idea y una realidad. Suponía una posición 
razonada entre los mundos blanco y no blanco. Significaba —en las colonias— 
hablar de una manera determinada, comportarse de acuerdo con unos códigos y 
reglamentos e incluso tener ciertos sentimientos y no otros. Significaba hacer 
ciertos juicios, evaluaciones y gestos. Era una forma de autoridad ante la cual los 
no blancos e incluso los propios blancos debían inclinarse. En su forma institu-
cional (gobiernos coloniales, cuerpos consulares y asentamientos comerciales), 
era una agencia de expresión, difusión y realización de una política hacia el mun-
do, y dentro de esa agencia, aunque estaban permitidas ciertas libertades perso-
nales, lo que imperaba era la idea impersonal y comunal de ser hombre blanco. 
Ser un hombre blanco, en resumen, era una manera concreta de estar en el mun-
do, una manera de apoderarse de la realidad, del lenguaje y del pensamiento. 
Hacía que un estilo específico fuera posible (Said, 2008: 303-304).

La siguiente está sacada de Ébano, donde por enésima vez, en el capítulo 
«Yo, el blanco», reflexiona sobre el color de la piel y su importancia: 

A una ciudad así llegué por varios años como corresponsal de la Agencia de Pren-
sa Polaca. Al circular por sus calles pronto me di cuenta de que estaba atrapado 
en las redes de apartheid. Sobre todo, revivió en mí el problema de color de la 
piel. Era blanco. En Polonia, en Europa, jamás me había parado a pensar en ello. 
Allí, en África, el color se convertía en un indicador muy importante, y para 
gentes sencillas, único. Blanco. El blanco, o sea colonialista, saqueador e invasor. 
He conquistado África, he conquistado Tanganica, pasé a cuchillo la tribu del 
que ahora está delante de mí, me cargué a todos sus antepasados. Lo convertí en 
huérfano. Un huérfano, además, humillado e impotente. Enfermo y eternamen-
te hambriento. Sí, cuando ahora me está mirando debe de pensar: el blanco, el 
que me lo arrebató todo, el que descargó latigazos en la espalda de mi abuelo,  
el que violó a mi madre. Ahora lo tienes delante, ¡míralo bien!

No supe solucionar dentro de mi conciencia el problema de la culpa. A sus 
ojos, como blanco, yo era culpable. La esclavitud, el colonialismo, los quinientos 
años de sufrimiento no dejan de ser un turbio asunto de los blancos. ¿De los 
blancos? Así que también es asunto mío. ¿Mío? No lograba despertar dentro de 
mí ese sentimiento purificador y liberador que consistiría en sentirse culpable. 
Mostrarse arrepentido. Pedir perdón. ¡Todo lo contrario! Al principio intenté 
contraatacar: «¿Que vosotros fuisteis colonizados? ¡Nosotros, los polacos, tam-
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bién! Durante ciento treinta años fuimos colonia de tres Estados invasores. Tam-
bién blancos, por más señas». Se reían, se daban golpecitos en la frente en un 
gesto más que elocuente y se marchaban cada uno por su lado (Kapuściński, 
2000: 47).

Más adelante confiesa que, por culpa del apartheid, él también se veía en-
cerrado en una jaula, cierto que de oro pero no por eso menos jaula: el barrio 
de los colonos. Hay muchas similitudes entre lo que proclama Said y lo que 
destaca Kapuściński. Said apunta que el orientalismo no dista mucho de la 
idea de Europa proclamada por Denys Hay, según el cual hay una noción co-
lectiva que define a los europeos como «nosotros», en contra de todos «aque-
llos» que no son europeos, por «la idea de una identidad europea superior a 
todos los pueblos y culturas no europeas»: 

Porque si es cierto que ninguna obra humanística puede permanecer ajena a las 
implicaciones que su autor tiene en tanto que sujeto humano, determinado por 
sus propias circunstancias, debe ser cierto también que ningún europeo o esta-
dounidense que estudie Oriente puede renunciar a las circunstancias principales 
de su realidad: que él se enfrenta a Oriente primero como europeo o estadouni-
dense y después como individuo (Said, 2008: 33).

La visión que muestra este estudioso, citado por Said, está marcada por 
factores históricos y políticos, y por consiguiente su realidad se ve sometida a 
cambios dictados por una ideología que hoy llamaríamos «imperialista». 

Sin embargo, si analizamos la perspectiva de Kapuściński, descubrimos 
que es ligeramente distinta. No hay duda de que él es europeo; no obstante, ser 
europeo no siempre equivale a ser occidental, y esta diferencia se refleja con 
toda claridad en su actitud hacia el Otro. 

Homi K. Bhabha destaca que una de las virtudes del poscolonialismo radi-
ca en que este recuerda de modo incesante las dependencias «neocoloniales», 
todavía presentes en el «nuevo» orden del mundo (Bhabha, 2010: xli), y es 
precisamente lo que hace Kapuściński en sus libros. 

Al contrario que Marlow, el protagonista-narrador de El corazón de las ti-
nieblas, que inicia un viaje para rellenar las lagunas de un mapa y lo hace con 
una actitud que Said (1994: 165) interpreta como la apabullante realidad cons-
titutiva de la cultura del imperialismo, el reportero polaco sabe muy bien cómo 
rellenar esos vacíos, conoce perfectamente los mapas; no se embarca para des-
cubrir sino para describir, para traducir, para explicar y para analizar. 

Cuando Homi K. Bhabha repasa la literatura del colonialismo inglés en 
torno a la cultura, descubre una escena que vuelve a repetirse a partir del ini-
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cio del siglo xix. Se trata de encontrar un libro inglés en los mudos territorios 
de los bárbaros, en la India, en África o en el Caribe. El descubrimiento de 
dicho libro es el principio de la autoridad. Asimismo, menciona al narrador 
de Joseph Conrad, el cual, navegando por el río Congo, cuando se siente 
perdido y le es imposible entender lo que lo rodea, encuentra los estudios de 
un tal Towson acerca de la navegación, cuya lectura lo devuelve al mundo 
(Bhabha, 2010: 103). 

Los libros y las lecturas son uno de los leitmotiven que aparecen en los tex-
tos de Kapuściński. Ahora bien, no se trata de libros que fomentan la idea 
colonialista e imperialista. La intertextualidad de Kapuściński tiene como ob-
jetivo informar acerca de las numerosas posiciones bibliográficas que existen. 
Por eso enumera las obras literarias por él conocidas, fruto tanto de africanos 
como de europeos. En El Imperio comenta y cita a escritores tanto rusos como 
norteamericanos; al describir las repúblicas soviéticas asiáticas cita, entre otros, 
a escritores armenios; para acercar África a sus lectores, incluye plegarias africa-
nas; cuando explica el secuestro y asesinato del embajador alemán en Guatema-
la, se sirve tanto de textos guatemaltecos como de estudios latinoamericanos y 
estadounidenses. Puede concluirse que, al mostrar un territorio, se informa me-
diante fuentes de procedencias de lo más diversas. No esconde su actitud crítica 
hacia la literatura colonialista e imperialista, la cual impone su ideología e ima-
gen en detrimento de los Otros y su cultura. 

Occidente no solo marginaba a los habitantes de los territorios conquista-
dos, sino también su cultura y sus manifestaciones artísticas. Con todo, esto no 
debe sorprendernos si tenemos en cuenta la máxima de Francis Bacon «El co-
nocimiento es poder». Si los territorios colonizados son bárbaros, los colonialis-
tas, los imperialistas, encuentran una explicación moral de su dominio que 
consiste en «ilustrar», «civilizar». Civilización es un término inventado en Fran-
cia a mediados del siglo xviii que rápidamente se adoptó también en Inglaterra. 
En ambos países gozó de una gran difusión, ya que servía para explicar sus lo-
gros y argumentar la explotación imperialista. El significado todavía no equiva-
lía a lo que contemporáneamente entendemos por «cultura»; es decir, un modo 
de vivir. La principal diferencia consistía en que la «civilización» no admitía la 
forma plural, no se refería a los modos de vida característicos de diferentes so-
ciedades, sino al orden social ideal en general (Sahlins, 2007: 20). El término 
cultura tal y como lo entendemos hoy en día en antropología, en cambio, apa-
reció en Alemania también a finales del siglo xviii, pero como un desafío a las 
aspiraciones globales de la «civilización» francesa e inglesa (Sahlins, 2007: 21). 

Con todo lo anteriormente expuesto, ha llegado el momento de preguntar-
se si Kapuściński es un escritor poscolonial. 
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Su manera de mostrar al Otro junto con su cultura, su modo de ver y des-
cribir los países del Tercer Mundo, su ideología; todas estas formas son las 
mismas que las que representa la corriente humanística de los estudios cultu-
rales llamada poscolonialismo. Sin embargo, los reportajes de Kapuściński se 
publican antes de que pueda hablarse de la teoría poscolonial propiamente 
dicha; de ahí que como máximo podamos considerarlo un precursor. Si así es, 
debería gozar de cierto predicamento en este ámbito de estudio, lo que, no 
obstante, no ha ocurrido. ¿Cómo se explican, entonces, las claras similitudes 
entre los puntos de vista de la teoría poscolonial y la práctica reporteril? 

De acuerdo con lo expuesto por Said, las obras, los textos, pertenecen al 
mundo y, en cierto modo, son hechos; y, aunque algunos intenten mostrar lo 
contrario, forman parte del mundo público, de la vida humana y de los mo-
mentos históricos en que están inmersos y a los que retratan, así como de 
aquellos en los que son interpretados (Said, 1983: 4). Por lo tanto, Kapuściński, 
que observa el mundo desde mediados de los años cincuenta, detecta los mis-
mos síntomas que detectará la teoría poscolonial. 

En otro de sus libros, Culture and imperialism, Said amplía su discurso di-
ciendo que, aunque todos los textos son «mundiales» —o sea, pertenecen al 
mundo—, los grandes, las «obras maestras», contienen los códigos de las mayo-
res tensiones y preocupaciones del mundo. Vistas a través de este prisma, las 
obras de Kapuściński describen sobre el papel un mundo en el que encontra-
mos luchas de los guerrilleros por la libertad, el mundo africano en épocas po-
líticas convulsas, la preocupación ética por el Otro, una aproximación a las 
culturas ajenas... En definitiva, todo lo que el autor pretende acercar y explicar 
a sus lectores, con lo que se convierte en traductor de culturas y es a la vez un 
intelectual comprometido con su causa. Jean-Paul Sartre afirmó que un intelec-
tual comprometido es un teórico del conocimiento práctico que se caracteriza 
por la racionalidad, y que tiene por tarea principal combatir la irracionalidad de 
la ideología (Bhabha, 2010: 15). Es precisamente lo que hace Kapuściński, en 
cuya escritura se palpa la lucha contra las desigualdades y contra el imperialis-
mo, así como la erradicación del silencio que emana de los países del llamado 
Tercer Mundo. A nuestro entender (y esperamos haberlo demostrado), también 
a estos factores se debe el éxito de uno de los autores polacos más traducidos y 
leídos en el mundo. 
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