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La relaci6 entre la feminitat i la lIetra ha estat plantejada per la psicoanaIisi de
Jacques Lacan en molts moments i de maneres diverses l

, Fall per aquesta via que el seu
discurs va anar mes enlla del carrem sense sortida on va topar Freud amb l'anomenada
"mea de la castraei6" i el "continent negre de la feminitat". L'estructura edlpica amb la
dialectica del fal'lus i la castraei6 corn a slmbol de la diferencia sexual podia explicar molts
dels problemes plantejats per les neurosis i les identificacions sexuades, per6 la seva 16gica
topava amb un real impossible d'explicar, en especial quan es tractava de situar la sexualitat
femenina2

•

L'ensenyan9a de Jacques Lacan, a partir dels anys cinquanta, va interpretar els
atzucacs de Freud corn a veritables preguntes que calia desenvolupar per tal treure'n les
Ultimes conseqOencies. Aixl, fins a fmals dels anys setanta la qOesti6 de la sexualitat i del
gaudi femenl fou un punt de referenda i d'elaboraci6 constants per a Jacques Lacan.

L'orientad6 lacaniana ha pogut situar aiJd la qOesti6 de les posicions sexuades, del
desig i del gaudi, fora dels ideals socials promoguts pels discursos normalitzadors. Per
resumir els trets fonamentals d'aquesta orientaci6, diguem que mes enlla de la l6gica
W'lica, on I'unic significant que existeix per marcar la diferencia dels sexes es el
significant del fal·lus, la qOesti6 de la feminitat i del gaudi femenl obre el camp del gaudi de
l'Altre on funciona una altra I6gica. Es tracta d'una logica no dicotomica, que no permet de
construir un conjunt tancat 0 un Tot universal sin6 que funciona en el No-tot d'un conjunt
que queda obert i que obliga a considerar els seus elements un per un, sense una definici6
que valgui per a tots. D'aqul ve el fam6s aforisme lacania "La dona no existeix", • no hi ha
un conjunt tancat que defmeixi la dona corn un universal a, 0 "La dona ~s no-tota", • que no
vol dir incompleta -, 0 tambe "cal comptar les dones una per una".

En aquest camp mes enlla de la logica faHica, la funci6 de la lletra, tal corn la
concep Jacques Laean, permet d'abordar i d'escriure ano que no pot ser simbolitzat pel
significant en la part fal'lica, masculina, de la sexualitat. Aquella part de la feminitat que no
passa pel significant, que queda en siIenci, tindra aixl una connexi6 particular amb la funci6
de la lletra, en la mesura que la lIetra i I'escriptura voregen I'impossible de dir.

Si volem prendre aqui corn a pretext per a situar aquesta relaci6 entre feminitat i
IIetra el conte d'!sak Dinesen intitulat "The Blank Page", "La pagina en blanc", <el que
direm a continuac!6 pressuposa, doncs, la seva lectura), es perque el seu relat ens ha

, L'elaboraci6 mes important d'aquesta relaci6 pot trobar-se a Lacan (1975).
1 Per aquest tema, veure, per exemple, Miller (2002).
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mostrat una identitat d'estructura, direm fins I tot una identitat topo16gica (de Iloe), entre
I'una (la feminitat) i I'altra (la lIetra).

De ies divl;tTSeS funcions que Lacan trobanl en la lletra, funcions que la
distingeixen de la simple representaci6 grafica, en subratllem ara una que pot semblar poe
evident: la de dibuixar "la VOra del forat en el saber,,3, es a die, la d'emmarcar alIa que no se
sap en el saber, allo que fa fallida i el fa sempre incomplet. Per dir-ho en termes de la logica
modal que Lacan fara servir: la funciD de la lIetra es dibuixar allo que no deixa de no
escriure's en la cadena significant.

El que "The Blank Page" fara pales, i ha faca a traves de la lIelra, es que la
feminitat mateixa te aquesta funci6 de fer present el forat en el saber sabre la sexualitat, de
dibuixar-Io i emmarcar-Io corn una pagina en blanc, fins fer de la pagina en blanc una lIetra,
la lIelra del 1I0c de la feminitat.

11

Aixi dones, la Iletra es femenina?

De fet, el que comen~a per dir-nos el relat d'!sak Dinesen es que I'art de contar
histories es una tradici6 transmesa per les dones, fins i tot quan les histories les conten els
ho~es joves. Recordem que la contaire no sap IJegir, malgrat que si sabra fer "lIegir" la
pagma en blanc a traves del seu relat oral. La fidelitat a la paraula, ens diu, cs cl que faca
parlar el silenci i fara lIegible la pagina en blane. Tanmateix, calia que algu, una dona
finalment, escrivis aquesta historia, n'escoltes de qui n'escoltes la Ilegenda. r si una
lIegenda cal que sigui "lIegida", corn mana I'etimologia, nosaltres no dubtarem a posar en
el saber inconscient la loglca que mena la seva escriptura, una 16gica on cal que alguna cosa
deixi de no escriure's en la seva lectura perque obtingui el seu sentit. r en aquest cas, el que
deixa de no escriure' 5 es, paradoxalment, una pagina en blanc corn Iletra de la feminitat.

" El relat seguin't Jes mateixes Hnies estructurals per produir aquest nou sentit de la
pagma en blanc en elleetor, sernpre que aquest lector sigui tan fidel a la historia corn ho es
la contista. Si no arriba a ser-ho, aquest nou sentit de la pagina en blanc i del silenci se li
fara escapol, nomes II semblara buidor i no podra lIegir-hi la lIetra que constitueix en el
dlscurs sobre la diferencia sexual i el gaudi femenins.
. . Per obtenir aquest efecte de sentit, el relat posa primer en joc la dicotomia dels

slgmficants corn principi de la significaci6. Es J'oposici6 estructural que constitueix la
caden.a si.gnificant on l'o~jecte. referent es desp"alYa d'un significant a l'altre sense poder
obtemr-hl una representacl6 UnIca. Aquesta impossibilitat de representaci6 quedara inscrita,
encara que no representada, per la "pagina en blanc" presa, ella mateixa, corn a lIetra.
D'altra banda, la naITaeiD fara apareixer la "pagina en blanc" corn a 1I0c eminent de la
fl;tminitat, corn a alteritat i enigma tant per als homes corn per ales dones en la construcci6
de .Ies seves posicions sexuades. Ellloc de la feminitat, impossible de construir-se corn un
universal, ,norones p~dra situar-se, mes enlla de la 16gica fal'hca, en la particularitat de I'un
p:r u~. L artIc~lac~6, .fins a mostrar-ne la identitat, entre !'estructura del lIenguatge i la
~u~stI6 de la dlferencla de Is sexes portara a situar la "pagina en blanc" corn el referent
ultlm tant del llenguatge, de I'art de eontar histories, corn de la sexualitat en la pregunta
sob~e !a femlmtat. De l~ matelxa manera, el referent D.ltim del relat "The Blank Page" sera
la pagma en blanc COrn mherent a l'estructura delllenguatge i de la sexualitat.

) "Le bord du 'mu dam le savoir, voila-t-il pas ce qu 'elle [la /eare} dessine" (Lacan, 200 I, p. 14).

Aquesta es l'operaci6 que ens mostra el conte de "La pagina en blanc" en fer-se
referent de la seva pr6pia enunciacio. Vegern els passos que fa donar al lector perque
realitzi aquesta operacio, cada vegada, en la paI1icularitat de la seva lectura.

III

lndiquem primer, sense voler esgotar-Ies, algunes de les series d'oposicions
significants que el conte desplega: el vel negre i el teixit de Hi blanc, la taca vermella i el
blanc delllen,ol, fins i tot eI blanc 1el negre del terra de la galeria; cl mascull i el femeni, la
taca j (a puresa, la virginitat i la feminitat, el [ai-Jus i la castracio, la maternitat i la
feminitat~ pere tambe la paraula i la lIetra, la tradicio oral i [a tradicio escrita, la fidelitat i la
rra'icio, la vell i el silenci, la lletra i el blanc, I'escriptura i la pagina en blanc. Finalment,
l'oposici6 topologica entre I'interior i J'exterior ens delimitara I'espai on es despleguen les
altres oposicions.

Pero aquests parelis de significants, on cada element nomes vat per la seva
oposici6 amb I'altre, mostraran la seva asimetria fonamental a mesura que el relat avanci.
L 'estructura mateixa de la narraci6 fa apareixer aquesta asimetria forlYant el lIoc
d'enunciacio fins a desplalYar-1o a J'infinit de la pregunta primera. Qui parla en "La pagina
en blanc"? Qui es el seu subjecte d'enunciaci6? Resposta del relat la pagina en blanc
mateixa. Re[at dins del relat, narracio de narracio, quadre dins del quadre, marc dins del
marc, en la fuga a l'infinit del subjecte d'enunciaci6 trobem un punt de torsi6 on l'oposici6
dels significants desapareix i on es fa palesa una fractura: I'interior es connecta amb
I'exterior, i la pagina en blanc esdeve lIetra, inscripcio de la feminitat corn a subjecte
d'enunciacio. Es doncs en aquesta fractura on apareix el veritable referent del conte corn
impossible de dir i d'escriure, corn la veritable "pagina en blanc", 1I0c precisament de la
feminitat.

Aixi, I'escriptura de la lIetra vc en ellloc del silenci, de I'indicible, d'allo que no te
representaeiD en el lIenguatge. D'altra banda, el "blanc" de la lIetra apareix corn produete
de la paraula, corn un element prodult i emmarcat per la paraula dita, una paraula que, a1
mateix temps, names es fa possible gracies a aquest blanc. Afegirem dones una altra
oposici6, la que existeix entre el "sileo", el silenci buit, que no diu res, i el "taceo", cl
silenci pie, que diu entre les paraules. Es la veu d'aquest silenci la que parlara al final del
cOnte en la pagina en blanc, corn un produete de la paraula portada fins al limit de
I'indieible, de l'impossible de dir on el subjeete queda "palplantat". En aquest punt s'obre
l'espai d'intersecci6 entre la paraula dita i la lletra de I'escriptura. Es en aquest espai
d'intersecci6, names abordable corn indicible i impossible d'escriure, on cada dicotomia
fracassa, es fractura, pere tambe on cada terme obte la seva identitat d'esser mes enlla de
les oposicions dicotomiques.

Pel que fa a la feminitat, aquesta identitat names es donara cas per cas, mes enlla
de la dieotomia masculi-femeni 0 fi.d·lic-castrat, davant de la pagina en blanc emmarcada al
final del relat. El eonte deixa aquesta identitat propiament "en blanc", fa prou clar que no hi
ha un significant que asseguri la identificaci6 d'una dona a partir d'una altra. De la mateixa
manl;tra, ens ha anunciat al comenlYament que la tradicio oral es transmet per una veu que va
de mare a filla, cosa ben diferent a dir que es transmet de dona a dona. Es aqui on la
contaire es fa una amb les mares, pen) per dir-nos que la identificaci6 amb la mare no dira
mai que es una dona. Precisament, alla que es transmet de mare a filla es la dimensio del
significant fal'lie, del fill 0 la filla presos corn a fal'lus de la mare. Es el cantD significant,
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simbolic, de la feminitat, allo que s'inscriu i es transmet en la histbria per la paraula, allo de
la dona que passa per la parauIa, pet simbol. Per6 aix6 fa mes evident eocara all6 que queda
en silenci, en blanc, de la identitat femenina i que no pot reswnir-se en la figura de la mare.

El tema de la fidelitat tomara aqui en la ploma de Dinesen: a fon;a de ser fidel al
Ilenguatge, a la paraula, al saber dir, e1 silenci parlara, parlara I'indicible de la "pagina en
blanc", corn a Iletra en blanc. Aixi doncs, el conte no nomes explica la historia d'aquesta
impossibilitat sino que la posa en acte, produeix la fractura de les dicotomies significants,
fent allo que diu d'una maner3 perfonnativa, i es toma aixi paradigma de I'impossible de
dir de la feminitat, d'allo de la dona que no passa pel significant fal·lie, d'allo que no passa
per la significaci6 i que nomes es connecta amb la \letra. amb I'escriptura. De fet, "La
pagina en blanc" seria un cante per calIar-lo, - recordem que la contaire l'explica nomes
fent una excepci6 -, es un eonte que nomes podria transmetre's en i pel silenci del discurs.
El millor fora, doncs, callar? (cf. Witgenstein j et final del seu "lractatus": d'allb que no es
pot parlar millor es callar). Pero, precisament, tant la psicoam\lisi corn la literatura s6n dos
intents de dir I'indicible, de parlar i d'escrlure a partir d'alla que nO es pot dir i d'a1l6 que
no es pot escriure. "La pagina en blanc" designa el lloe d'enunciaci6 que no es deixa reduir
a cap enunciat, i el designa sense significar-lo, sense poder-Io incloure en el significat.

Aixi, el referent ultim del conte es el conte mateix corn a text escrit i corn a identic
a !a pregunta per la feminitat. En aquesta operaci6 autoreferencial, el conte segueix una
torsi6 on de cop I'interior eoincideix amb I'exterior, alia on cada parell d'oposicions arriba
a la seva rractura, a la seva fissura, a la falta que es fa present en cada interval d'oposicions.
La trama del text (text-teixit fet de !letra-Ili) te un punt de fuga en b historia que coineideix
amb el seu referent ultim, la pagina en blanc presa corn a objecte.

IV

Corn !legelx el diseurs fal'lic, tant dels homes corn de les dones, aquesta pagina en
blanc? En el "Declarem que era verge...", significat per la taca venneIJa, tenim un primer
efecte de retroaceio de la significacio faI'lica (significant de la castracio, de la falta): nomes
despres de perdre la virginitat es pot dcclarar d'una dona que ella era verge, nomes
retroaetivament pot significar-se la virginitat, es a dir quanja s'ha perdut. Aquesta dona que
era verge es precisamcnt cl subjecte femenf abordat pel canto del significant, es allo que de
la feminitat pot simbolitzar-se pel significant fal·lie, es a!lo que es pot i s'ha de fer public de
la feminitat en cl discurs social, es alia que fa lligam social per a la dona presa corn objeete
d'intereanvi. La laca vermella esdeve aixi simbol faI·lie de la dona en l'espai social. Des
d'aquest sfmbol, la pagina en blanc nomes podria lIegir-se corn rebuig de la sexualitat 0

corn virginitat ja perduda abans de Pacte. PerD aleshores no hauria ca/gut emmarcar aquell
Ilen~ol blanc que nomes seria simple absencia del simbo!. Si la pagina en blanc es
constitueix en IIctra es perque escriu alguna eosa que no podia "dir-se" en les taques
verrnelles.

. Es que la femi~itat no pot reduir-se a la IOgiea fal·liea, aI joe de I'oposicio fal'lus!
castraclo on el dl,curs mtenta d'encabir-Ia. L'oposicio blanc!negre en el teITa de la galeria
anunCla una 0poslcl6 que no podra sostenir-se en l'espai de la repr~sentaci6 dels sexes de
la diferencia sexual, de la sexuaHtat corn a diferencia, Veurem que finalment no h{ ha
o.posic.ions simetriques entre tacat i blanc, entre dona i verge. com tarnpoc hi haunl oposici6
slmetrtea entre masculi i femeni. De fet, l'Altre no es mai simetric al subjecte, hi ha una
alteritat irreductible que es fara present de manera particular en la feminital, tant per a

l'home corn per a la dona, i que el eonte posa de manifest de manera paradigmatica. Dit en
termes del Lacan del anys cinquanta: la dona esdeve Altre per a si mateixa tal corn ho os
per a l'home

4
.

Vegem ara la galeria de marcs amb els retails de !len,ols lacats de vermel!,
cadascun amb el seu nom. Escrivim aquesta serie:

?'i ~ x" C xn

bed e n
EIs noms de les dones valen aqui corn els significant' de la perdua de la virginitat,

de les taques vCmJelles que generen significacions i interpretacions, sempre tan incompletes
corn multiples, en el subjecte que les lIegeix. En qualsevoI cas, es tractara d'una serie tan
Ilarga COID es vulgui perD que sempre podrel tancar-se en un eonjunt. numerat i anomenat.
La significaci6 de la serie, - per exemple, la significaei6 de mantenir la virginitat corn
condici6 d'elecci6 d'una dona -, esta sostinguda per ta significaci6 faJlica, per la presencia
del sirobol de la perdua de la virginitat que no deixa d'escriure's en cada marc. Aqu! el
simbol flU·lic esdeve neeessari i no tindria sentit emmarcar un espai blanc.

En la mateixa cadena, pera tambe fora de serie, apareix la pagina en blanc,
emmarcada i sense nom, corn una ruptura del discurs faJ-lie significat en el tabu de la
virginitat. La serie queda ara oberta, pero no pel fet que sempre podriem afegir-hi un
element IDeS sin6 pel fet que anul-Ia la signifieaci6 previa, universal, que definia la serie, i
hi posa un interrogant definitiu. Alhora, cmmarca alla que ha fet possible aquesta serie.
Entre cada elemem de la eadena significant, entre b-c, c-d, d-e, hi ha I'interval de la "a" de
la pagina en blanc quc fa possible la cadena significant, alhora que la cadena significant ha
fet possible la seva inscripcio. Ella resignifica ara la cadena de noms b-c-d-e... , i alhora
names es pot Ilegir a partir d'elIes corn falta del signe de la virginitat. Curiosament, la
pilgina "verge" es ara ia que significa I'enigma de la feminitat. Es, de fet, I'interval que
permet llegir les altres tletres i que nomes pot situar-se a partir d'elles, en la cadena perD
tambe fora d'ella. Es tambe allo que no deixava de no escriure's en la serie anterior i que
ara fa forat en ella dibuixant-ne les vores mateixes.

La pagina en blanc es constitueix dones en l' Altre per exceHencia, en la diferencia
cam alteritat irreductible, Es tambe La dona que no existeix, La Sense Nom ... s Resignifica
aixi tots els marcs anterioTS, els dels altres quadres-dones, pera tambe eis mares de la
historia corn a relat dins del relat, i es constitueix en el conte mateix pres com a referent.

Davant d'aquest referent que condensa, corn un punt de fuga, totes les linies del
relat, les contistes emmudeixen, fan present el silenci, en l'acte d'inserir la pagina en blanc
en la serie de la eadena significant, fins al punt que s'identifiqut;;1l elles rnateixes amb
aquest interval que el silenci fa present. I es llavors quan aixequen el vel. .. per mostrar el
no-res de la pagina en blanc corn a (mica identitat del seu esser. Cada dona queda llavors
palplantada davant de la pagina en blanc, llegint en el seu marc el propi enigma en relacio a
la feminita!. 19ualment, eada home quedara palplantat lIegint al10 que ell es davant del
gaudi de I'Altre. En aquest punt, la pregunta per la feminitat toca alia que no es
simbolitzable, alIa que no es socialitzable, aJla que no es intercanviable, i que nomes pot
deixar de no escriure's en el blanc de ia Iletra, en el blanc de la pagina en blanc.

•"L'homme sert ici de relais pour que la femme devienne eet Autre pour elle-meme, eomme elk j'est
rOUT lui" (Laean, \966, p. 732).

Evoquem aqu! Joscp earner i la figura de la femimtat que fa apareixer a "El ben cofat i l'altre"
(1951).
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Diguem de passada que t!s en allo que deixa de no escriure's que la psicoanalisi de
Jacques Lacan situa, precisamel)!, la funei6 de l'amor, de I'amor corn la contingeneia d'un
encontre. Es a partir de l'encontre alzar6s que alguna cosa que no deixava de no escriure's,
forma logica de I'impossible, podra deixar de no escriure's, forma de la contingencia. [ cal,
es cert, un acte d'amor per poder lIegir la pagina en blanc corn allo que deixa de no
escriure's en la serie de slmbols de la feminitat.

Heus aclla pregunta que el conte posa en acte, escrivint-I. en els propis intersticis
de la histari., fent lletr. de l'indieible en la pagin. en blanc. AI lector li pertoca ara de
respondre-hi en llegir-I•.
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