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Introducció 

Concebut a meitat dels anys vuitanta, el grup artístic CLAMP comença com un conjunt 

de dotze creadores de dōjinshi 1  que publica dues col·leccions anomenades CLAMP 

BOOK i CLAMP NEWS. Després del seu debut professional a la revista shōjo2 South 

(actualment Wings) el 1985, el grup queda reduït el 1992 al quartet que ha conformat i 

definit CLAMP des de llavors: Satsuki Igarashi, Tsubaki Nekoi, Nanase Ohkawa i 

Mokona (tots pseudònims).  

El 2003, el quartet d’autores de manga CLAMP va posar en pràctica «una 

iniciativa sin precedentes en el panorama del cómic japonés» (Antología Clamp..., 2006, 

v. 10: 6): la serialització en paral·lel de xxxHOLiC (2003-2011)3 i Tsubasa -RESERVoiR 

CHRoNiCLE- (2003-2009)4, dues sèries de manga5 que es podien llegir per separat però 

convergien en certs moments des dels seus respectius punts de vista per conformar així 

un sol relat conjunt, i que (re)definien l’estructura que havia composat fins aleshores 

l’univers CLAMP a través de l’aprofundiment i la innovació en el seu ús habitual del 

crossover,6 com veurem més endavant. 

La paraula al voltant de la qual es desenvolupen totes dues obres és 必然 (hitsuzen). 

Aquest “inevitable”, “necessari” o “destí”, o més aviat com afrontar l’esdevenir d’aquest 

“ineludible”, és el que defineix el tema central de Tsubasa i Holic, però també el que 

travessa pràcticament tota la resta del corpus literari de CLAMP: ja sigui en la lluita pel 

futur del món abans de l’apocalipsi predit a X/1999 (1992-2003), a la tasca transcendental 

encarregada a les magical girls7 de Magic Knight Rayearth (1993-1995) i Cardcaptor 

Sakura (1996-2000), o fins i tot al tractament de la relació impossible d’un jove i la seva 

 
1
 Manga amateur que va emergir durant els anys setanta (Kinsella, 1998: 295). Tot i que també inclou obres 

de contingut totalment original, sovint s’associa a la creació d’adaptacions lliures a partir del material de 

manga ja publicat a escala comercial. En el cas de les CLAMP, per exemple, a més de tenir títols creats de 

zero també agafaven sèries de renom com Saint Seiya (Masami Kurumada, 1985-1991) i creaven històries 

d’amor homosexual (BL) entre personatges de l’obra. 
2
 Una manera de classificar els manga és a través de la demografia a què suposadament s’adrecen les 

revistes en què es publica un manga concret. En aquest cas, shōjo correspon a un públic juvenil femení. 
3
 Publicada a la revista de seinen Young Magazine i a partir de 2010 a la Bessatsu Shōnen Magazine, de 

l’editorial Kōdansha. 
4
 Primera obra que el grup publicava a la Weekly Shōnen Magazine, també de Kōdansha. 

5
 D’ara en endavant, ens hi referirem només com a Holic i Tsubasa, respectivament. 

6
 Recurs narratiu a través del qual apareixen personatges i contextos d’obres diferents en una sola de nova.  

7
 Subgènere del manga de fantasia protagonitzat per noies joves que tenen habilitats màgiques. 
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androide a Chobits (2001-2002), contínuament es poden trobar exemples de personatges 

enfrontats al hitsuzen. Aquest, però, no es concep com una força definitòria que deixa 

impotents els protagonistes enfront del determinisme, sinó que es posa el focus en les 

decisions que aquests prenen davant la realitat (sovint tràgica) de l’inevitable, en com 

aprenen a lluitar amb ell i com trien conviure-hi.  

Aquest concepte es manifesta en especial a les dues obres que ens ocupen, entre 

d’altres, a través del motiu de la irreversibilitat de la mort. Una de les màximes de 

l’univers CLAMP és la de no poder «devolver la vida a un difunto» (Tsubasa, v. 22: 140), 

i és precisament el que la (im)possibilitat de recuperar allò que s’ha perdut suposa per als 

seus personatges el que configura l’eix temàtic de Tsubasa i Holic. En tots dos casos es 

planteja un viatge literal o simbòlic en què el protagonista parteix d’una experiència 

traumàtica que intenta revertir i busca la manera d’aconseguir un estat anterior a l’actual, 

finalment descobrint que, si no irreversible, no serà completament ideal.  

Tant la premissa de la llei que no permet el retorn d’allò que s’ha perdut com la 

del viatge que tot i així s’inicia per intentar recuperar-ho recorden i remeten directament 

al motiu mític de la catàbasi (κατάβασις), o “descens” al món dels morts, que ja té 

antecedents, entre d’altres, al poema del Gilgameš (Bauzá, 1994: 146), i que es pot trobar 

també en casos com el del viatge d’Izanagi a Yomi (“País de les Tenebres”), descrit al 

Kojiki (Rubio i Moratalla, 2008: 62), però que a més no resulta sempre en un viatge literal, 

per bé que existeixen catàbasis simbòliques o metafòriques com la del Quixot (Petruccelli, 

2006: 485).  

Així doncs, amb la intenció d’indagar en la possible relació entre l’obra de 

CLAMP i aquest motiu mític, hem pres com a referència un dels seus exemples més 

coneguts a l’esfera cultural occidental: el mite d’Orfeu i Eurídice. A la proposta de Junco 

i Calabrese (2019), es veu la condició que Hades imposa a Orfeu de no girar-se per salvar 

la seva estimada Eurídice com un eix d’acció al voltant del qual es despleguen un seguit 

d’elements narratius estructurals que penetren el teixit intertextual fins a estar presents 

també als tres contes de Perrault en què fonamenten la seva tesi: La Belle au Bois dormant, 

Barbe-Bleue i Peau d’âne. Seguint aquesta línia, el present treball té com a objectiu 

corroborar la hipòtesi que aquesta relació de presència entre el motiu i l’estructura que 

genera també es pot trobar entre el mite òrfic i l’obra de CLAMP.  
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Tot i així, no només analitzarem l’esquelet narratiu que els vincula, sinó també 

l’existència d’una relació simbòlica entre una possible interpretació que es desprèn de les 

obres de manga i aquella que es revela rere el mite d’Orfeu en aplicar-hi la teoria 

psicoanalítica lacaniana. Aquesta, alhora, permetrà comprendre, entre d’altres, la 

contraposada concepció del que representa la figura òrfica per a Chevalier i Gheerbrant 

(1986), d’acord amb el seu diccionari de símbols, i per a Podrug (2017), segons la seva 

reflexió sobre l’origen de la font de inspiració de l’artista, dues concepcions que es veuen 

personificades també dins les pàgines de l’obra de CLAMP.  

Per establir aquest vincle tant configuratiu com de contingut, en primera instància, 

presentarem l’argument del mite i ens centrarem en la part més narrativa del relat, per 

posteriorment indagar en la seva interpretació a partir de la teoria de Lacan, que haurem 

d’introduir arribat el moment per facilitar la comprensió dels termes emprats. Tot seguit, 

i d’una manera similar, un cop presentada una síntesi (en la mesura del que ha estat 

possible) de l’argument de l’obra de CLAMP per tal de proveir d’un context al lector i 

que pugui identificar allò que s’està referenciant durant l’anàlisi, exposarem aquells punts 

de connexió que trobem tant a nivell estructural com a nivell simbòlic amb el mite d’Orfeu. 

Després d’establir la relació entre tots dos referents, podrem passar a analitzar de 

quina manera es justifica l’existència d’aquesta construcció narrativa comuna dins el 

context del mitjà del manga i en concret la seva producció en el marc estilístico-comercial 

del shōnen,8  a partir del que ens explica Reyes Guerrero (2016) respecte a aquesta 

demografia. També veurem com és que la interpretació metafòrica de l’argument i el seu 

tema central encara funcionen avui dia i es poden establir punts de trobada i comparacions 

no només amb els equivalents exposats en un inici (Orfeu i Lacan), sinó també amb 

d’altres referents mítics, filosòfics i literaris, com per exemple els de la tradició cultural 

oriental o la cultura postmoderna transnacional contemporània.  

Amb tot això, podrem reflexionar sobre què suposa aquest vincle múltiple 

intertextual al voltant del hitsuzen inevitable de CLAMP i extreure’n les nostres pròpies 

conclusions sobre què pot aportar de nou l’obra de CLAMP en aquesta conversa, el que 

 
8
 Una manera de classificar els manga és a través de la demografia a què suposadament s’adrecen les 

revistes en què es publica un manga concret. En aquest cas, shōnen correspon a un públic juvenil masculí. 
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pot suposar l’existència d’aquesta relació més enllà de la seva obra i en el context del 

mercat del manga i quines possibles línies d’investigació noves sorgeixen a partir d’aquí. 

Abans d’arribar-hi, però, cal que ens remuntem fins al primer apartat del treball, a 

continuació, en què exposarem el mite d’Orfeu. 
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1. El mite d’Orfeu 

Un dels primers testimonis literaris que tenim del mite del descens òrfic a l’Hades el 

trobem al segon episodi de la tragèdia grega Alcestis, d’Eurípides. Quan la mort d’Alcestis 

ja s’acosta i s’està acomiadant, el seu espòs, Admetos, que ha permès que la seva estimada 

entregui la seva vida a canvi d’allargar la d’ell, afirma: 

Y si yo tuviera la lengua y el canto de Orfeo, de modo que, tras haber cautivado a la hija 

de Deméter o a su esposo con mis himnos, pudiera sacarte del Hades, bajaría y ni el perro 

de Plutón, ni Caronte, que con el remo conduce a las almas, me detendrían antes de 

devolver tu vida a la luz (E. Alc. 357-362; a Macías Otero, 2008: 44). 

Tot i així, són les dues versions del mite que apareixen al Llibre IV de les 

Geòrgiques de Virgili i a Les Metamorfosis d’Ovidi les que aporten un relat més extens i 

complet de l’episodi i atorguen al personatge femení una dimensió més rellevant, 

construint així, a partir d’Orfeu i Eurídice, un nou prototip de l’amor impossible (Beattie, 

2014: 2). Abans d’entrar en matèria, però, presentarem el mite. 

Orfeu és fill d’Eagre, rei dels tracis (tot i que també podria ser-ho del déu Apol·lo), 

i de Cal·líope, musa de la poesia èpica i l’eloqüència, de qui hereta el poder del cant, amb 

què és capaç de commoure «no sólo a los animales, sino también al mundo vegetal e 

incluso a las rocas» (Macías Otero, 2008: 7). La seva sort canvia després de casar-se amb 

la dríada Eurídice, quan ella mor per culpa de la mossegada d’una serp, i ell decideix 

viatjar al regne dels morts per recuperar-la. Un cop allà utilitza el cant per superar les 

adversitats que suposa aquest traspàs dels límits mortals naturals, i d’aquesta manera 

aconsegueix adormir el ca Cèrber i persuadir els déus governants del Més Enllà, Hades i 

Persèfone. Commoguts (o pretenent enganyar-lo, d’acord amb la interpretació de Plató, 

v. Macías Otero, 2008: 55), concedeixen el seu desig i li tornen Eurídice amb l’única 

condició que no miri enrere fins que tots dos no hagin arribat al regne dels vius.  

Malgrat això, Orfeu, empès pel dubte, no pot evitar girar-se en l’últim instant i 

veure com la seva estimada desapareix per sempre en la foscor de l’Hades. Desorientat, 

el poeta vagareja pel món cantant la seva història, i finalment mor esquarterat a mans de 

les mènades, nimfes seguidores de Dionís i originàries de Tràcia, l’amor de les quals, 

dolgut, havia rebutjat. Tanmateix, el seu cap continua riu Hebros avall, entonant la seva 

cançó eternament, que perdurarà en el temps convertida en mite. 



6 

 

1.1. Estructura narrativa del mite 

Com hem explicat més amunt, pel que fa a la construcció de la trama i el desenvolupament 

de la història dels protagonistes, Junco i Calabrese (2019) veuen en el relat d’Orfeu la 

proposta d’una estructura reproduïble (i reproduïda) d’acord amb l’interès de cada autor 

(o grup d’autores, en el nostre cas) i que pot ajustar-se al mitjà emprat per a la seva 

transmissió en cada cas.  

Al principi del mite es produeix una catàbasi, que s’inicia amb una situació de 

pèrdua (aquí, de la persona estimada) i vulnerabilitat imposada en què l’heroi enfronta la 

seva debilitat i confirma la seva condició heroica, al temps que travessa els límits del 

territori natural humà i descobreix el que amaga el Més Enllà (Bauzá, 1994: 146). Dit 

d’una altra manera, és a través d’aquesta que accedeix al coneixement d’una dimensió de 

l’estat de les coses diferent de la fins ara pròpia, anterior i convencional.   

En el més profund d’aquest descens hi troba una condició, amb una «composición 

básica: ‘si tú cumples’, entonces, ‘yo cumplo’» (Junco i Calabrese, 2019: 298), que obre 

la possibilitat de realització d’un desig impossible. Tot i així, aquesta proposició, 

enunciada per un ens que està per sobre del protagonista en tant que administrador de les 

normes del joc i coneixedor del destí, es veu incomplerta per una decisió fruit del dubte. 

La reacció provocada resol la possibilitat del retorn a la vida que s’havia plantejat i 

confirma definitivament la seva inevitable impossibilitat. 

La decisió d’incomplir la condició, en tant que moment revelador dins la catàbasi, 

inicia l’anàbasi (ἀνάβασις), o “ascens” aclaridor. Aquest, que ratifica la separació entre 

vius i morts i «expone lo trágico de la existencia» (Junco i Calabrese, 2019: 299), genera 

un canvi en el retornat, que ratifica la seva heroïcitat i confereix una consciència més 

ampliada que la del principi del relat, tant a ell (protagonista) com a nosaltres (audiència). 

En un paràgraf que bé ens podria recordar el Gilgameš retornat del Més Enllà després 

d’haver-li estat negada la immortalitat, Bauzá ens diu sobre Orfeu: 

Después de haber hollado el ámbito infernal, quien logra retornar a la luz […] ya no es el 

mismo puesto que ha visto el otro lado de la realidad y, en consecuencia, ha tenido la 

posibilidad de comprender que la vida se muda en muerte, pero que esta es necesaria para 

que la vida renazca bajo otras formas[.] (1994: 146-147) 
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Així doncs, es poden definir tres punts o “fites” en el desencadenament del mite, 

una tríada que remet en certa manera a les conegudes “introducció, nus i desenllaç” o 

també “hamàrtia, anagnòrisi i peripècia”. En la mort d’Eurídice hi trobem la foscor 

(alhora la pèrdua o separació i el descens motivat) necessària per, a través d’una inevitable 

prova (tant la condició, com el dubte i la decisió d’incomplir-la), de la qual s’obté una 

revelació, aconseguir el retorn a la llum (és a dir, l’avançar, la transcendència, el canvi). 

Si entenem aquest com un esquema cíclic, l’últim seria un punt de control que permetria 

abandonar l’estancament previ (la neurosi, que tractarem a l’apartat següent) i donaria 

embranzida per continuar.  

Finalment, també destaquen dos elements que són motor i interventor dins aquesta 

estructura. Per una banda, l’amor actua de “fil conductor” que impulsa el protagonista a 

trastocar l’ordre establert per intentar recuperar allò que ja està perdut, així com allò que 

el mou a desobeir la condició i desencadenar la segona pèrdua, que restaurarà o 

reconstruirà l’ordre trencat. Per altra banda, la música d’Orfeu funciona com el recurs 

sobrenatural o màgic adequat en contra d’una obligació imposada arbitràriament (Junco 

i Calabrese, 2019: 306): ja siguin els poders del cant heretats de Cal·líope o, en el cas dels 

seus equivalents a Perrault, l’assistència de les fades protectores que aturen o tergiversen 

el fluir del destí, o la petició d’una última oració que retarda el moment de la mort i permet 

la salvació. Els protagonistes aprofiten instruments diversos (normalment vinculats, entre 

d’altres, a la paraula, la poètica o la màgia) per poder canviar el seu destí. 

1.2. Interpretació del mite 

Un cop vista l’estructura, passarem a analitzar les possibles interpretacions que es 

construeixen al voltant del mite d’Orfeu i Eurídice, per després relacionar-les amb les 

obres de manga. No obstant això, com que en el nostre cas la interpretació va de la mà de 

la teoria del psicoanalista francès Jacques Lacan, ens veiem en l’obligació de repassar (de 

manera resumida, en la mesura del possible) aquells elements importants que es podran 

traslladar a Orfeu i, finalment, a l’obra de CLAMP.  

Tal com explica Sean Homer (2005), Freud argumenta que la certesa d’una 

consciència en el subjecte se sustenta en realitat en el seu dubte, en allò que no coneixem, 

o el que és el mateix, en el seu inconscient. A partir d’aquí, Lacan afirma que el subjecte 

d’estudi de la psicoanàlisi és aquell que es manifesta a si mateix a partir de l’experiència 
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d’allò desconegut que sobrepassa el seu dubte i, a la inversa que el cartesià, «thinks before 

it attains certainty» (p. 67); per tant, el subjecte psicoanalític és aquell de l’inconscient. 

L’inconscient lacanià està estructurat com un llenguatge en el sentit que només 

pot revelar-se a través de la parla, el discurs o el llenguatge, un codi aliè (l’ordre simbòlic 

dins el qual naixem) que estem predeterminats a haver d’aprendre per poder internalitzar 

i articular el desig del nostre propi inconscient. És per això que Lacan també caracteritza 

l’inconscient com el discurs de l’Altre, i afirma que el subjecte de l’inconscient sorgeix, 

al cap i a la fi, «through others and in relation to the Other» (p. 71). Per tant, es tracta 

d’un subjecte, el lacanià, que no és sinó un «lacking subject» (p. 72) que ha quedat 

“mancat” de la seva pròpia existència. És a través de l’explicació del trauma que podem 

desenvolupar aquesta idea.  

En psicoanàlisi, s’entén el trauma, generalment, com un fet psíquic que neix de la 

incomprensió i el descontrol del subjecte davant les reaccions a un estímul extern, sigui 

real o imaginari, que es reprimeix (és a dir, s’atura en el procés de simbolització i es 

reclou a l’inconscient), i es fixa tal com es va produir fins que algun altre esdeveniment 

el desperti de nou a la consciència.  

Segons Homer (2005), a través del trauma es pot demostrar l’experiència del Real 

(the real), o el que és el mateix, allò que roman inarticulable a través del llenguatge per 

més que intentem posar-ho en paraules. Aquest romanent és, per tant, un element que en 

realitat no hi és; allò que sempre es mantindrà reprimit i inaccessible, que escapa a 

qualsevol representació i, en conseqüència, només existeix a partir d’alguna altra cosa: el 

nostre desig. Com diu l’autor: «It is the desire to fill the emptiness or void at the core of 

subjectivity [...] that creates the Thing» (p. 85). El “Thing” que esmenta és l’anomenat 

objet petit a. 

L’objet a és, al mateix temps, el que produeix un buit i el que cobrirà el forat que 

aquest ha creat (Adams, 1996a: 151). És l’absència, aquella constant sensació de manca 

que el subjecte desitja irremeiablement omplir, però també el seguit d’objectes de desig 

que provaran d’emmascarar-la. Representa, doncs, la manca en si mateixa i, per tant, és 

un no-res que només s’articula en tant que causa i objecte del desig, una manifestació del 

Real a què el subjecte té accés però que desencadena l’experiència trasbalsadora 

d’adonar-se que aquest inaccessible Real interfereix en la vida quotidiana (Homer, 2005).  
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Així, el subjecte es troba en un bucle constant buscant sense èxit aquest objecte, 

empès per les pulsions (drives) o manifestacions parcials del desig. Així com aquest mai 

no troba el seu objecte sinó que intenta satisfer-se traslladant-se per seguir desitjant, les 

pulsions tenen el propòsit d’orbitar al voltant del seu objectiu sense mai aconseguir la 

satisfacció d’arribar-hi (Homer, 2005). Segons Lacan, aquest gest cíclic implica que tota 

pulsió està impulsada per i esdevé una pulsió de mort (death drive), perquè porta el 

subjecte a reviure constantment l’experiència decebedora de la recerca de la realització 

del desig, sempre insatisfactòria, en un intent per arribar a l’inaccessible que resulta en la 

repetició del trauma de la trobada amb el Real, i el patiment que això suposa. 

Aquest inaccessible, l’«ultimate limit that cannot be overcome» (2005: 90) que 

Homer equipara a la mort, està relacionat precisament amb el gaudi (jouissance). Aquest 

contradictori «pleasure in pain [cursiva de l’original]» apareix després d’experimentar la 

inevitable decepció de la incompletesa del desig, o dit d’una altra manera, és aquella 

“mica més” que sempre sentim que hauria aconseguit resoldre la insatisfacció que vivim 

en creure haver complert el nostre desig però veure de seguida que la manca perdura. La 

jouissance és un plaer que, pel fet de ser paradoxalment dolorós, va en contra del que 

dicta el principi del plaer (preasure principle), segons el qual la motivació primera dels 

éssers humans és la realització del plaer (Homer, 2005), però és precisament per això que 

atribuïm al gaudi una consistència oposada a la naturalesa nòmada del desig que obliga 

l’últim a buscar en el primer la seva satisfacció; no sabem què és o si hi és realment, però 

ens en convencem i hi creiem perquè això vol dir que existeix alguna cosa més ferma en 

què recolzar-se que la decepció constant. 

Així doncs, com explica Homer a partir de Ragland-Sullivan (1995), el gaudi és 

la qualitat que dona valor a la vida d’algú (p.88), sustentada gràcies a la nostra pròpia 

assumpció que aquell no-res és, de fet, alguna cosa. En definitiva, esdevé una possibilitat 

que el nostre propi pensament ens ajuda a imaginar (Fink, 2002: 35) i cap a la qual el 

subjecte dirigeix la seva atenció, en tant que d’arribar a aconseguir aquest gaudi voldria 

dir que hauríem resolt la nostra relació amb el Real (allò que manca, l’escissió del subjecte, 

la separació de l’infant de la mare) i hauríem trobat una unió que és impossible. Malgrat 

això, el subjecte accepta que no l’aconseguirà, però es convenç que qui hi té l’accés és 

l’Altre, que molt resumidament és el conjunt de la resta de subjectes (amb la seva alteritat) 

i l’ordre simbòlic que actua de mitjancer entre aquests (a través del llenguatge i les lleis, 
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per exemple). És per tot això que el subjecte acaba traslladant en l’Altre la possessió 

d’aquest ideal que sempre li manca, i de la qual ha estat separat. 

 Per a Lacan, el mecanisme de defensa del subjecte davant el cíclic record de la 

impossibilitat de l’objet a (el Real), i de la insatisfacció que provoca el gaudi (sempre 

insatisfet en nosaltres i excessiu en l’Altre), és la fantasia (fantasy). La fantasia es podria 

definir com aquell context (setting) dins el qual el subjecte construeix el seu desig, 

l’escenari on es reprodueix el desig i que al seu torn ens converteix a nosaltres en subjectes 

que desitgen. Aquest “teatre del desig” té per objectiu crear una il·lusió en què és possible 

la unitat amb l’Altre, un espai en què poder reconstruir el buit, el forat que es produeix 

entre el desig del subjecte (l’infant) i el de l’Altre (la mare), per salvar-se de la seva pròpia 

escissió i el que aquesta desencadena. Aquesta suposada salvació, però, no és més que un 

miratge, una fantasia construïda que «consoles the subject by positing that s/he at one 

point did have the phallic Thing [l’objet petit a] but that then, at castration [separació de 

la mare, realització de l’escissió de l’Altre i el buit del Real], it was taken from him/her 

by the Other» (Sharpe, 2021).  

D’aquí que la fantasia plantegi que, de la mateixa manera que l’objecte-causa del 

desig (el phallus) va ser arrabassat, aquest podria ser recuperat pel subjecte, i així pot 

amagar-li la crua realitat: mai no podrà obtenir-lo i, per començar, mai no havia existit. 

No només això, sinó que en traslladar l’agència (o culpa) de la pèrdua en l’Altre, la 

fantasia oculta al subjecte la seva pròpia implicació en els esdeveniments que l’han dut a 

assumir aquesta posició de víctima que injustament pateix els “pecats” de l’Altre. Així, 

el subjecte obvia el procés que l’ha dut a l’existència, la subjectificació (subjectification), 

segons la qual el subjecte contínuament es reconeix en l’altre i es veu ineludiblement 

determinat (predestinat) pel llenguatge a viure dins l’estructura del simbòlic (alienació) i 

escull canviar aquest destí en diferenciar-se del desig de l’Altre (separació), establint-se 

«between a ‘subject-to-be’ and the field of the Other» (Homer, 2005: 74), és a dir, en una 

posició impermanent de dubte constant. 

Finalment, Lacan argumenta que, fora del tipus de trauma experimentat, el que és 

important és que el subjecte sigui capaç de reconèixer la posició en què s’ha subjectificat 

i acceptar com ha organitzat la seva vida i la seva relació amb l’Altre per superar-la i 

canviar-la. Ell anomena “travessar la fantasia” (traversing the fantasy) al procés en què, 
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mitjançant l’anàlisi, la famosa “cura per la parla”, el subjecte pot desfer el vel de la 

fantasia i assumir la seva responsabilitat i posició sobre l’esdevingut. La paraula 

(metonímicament representant del llenguatge, i que deriva en formes com la música, la 

poesia, l’encanteri o la màgia) és el que, simultàniament, ens fa palesa l’escissió que 

vivim com a subjectes, ens aporta símbols i imatges per articular el nostre desig i les 

defenses que ens construïm quan ens adonem de la seva impossibilitat, però alhora ens 

ajuda a poder descobrir els processos anteriors i provar de remeiar-los. 

És a partir d’aquest marc teòric que es pot argumentar una anàlisi del mite òrfic. 

En la línia de la lectura que fa Lacan de l’Ofèlia de Hamlet (Homer, 2005), és quan 

Eurídice mor i esdevé inabastable que es torna l’objecte del desig d’Orfeu, que en el seu 

intent d’omplir el buit que ha deixat la converteix en objet a: alhora la causa de l’absència 

i el que podria suplir-la en cas de recuperar-lo. En aquesta transformació veiem, a més, 

l’estreta relació que aquest objecte manté amb la jouissance, i és que tornar a la vida 

Eurídice no només suposaria reunir-se de nou amb ella i realitzar el desig, sinó aconseguir 

superar el principi natural decebedor segons el qual els morts no poden retornar a la vida, 

o el que és el mateix, trobar aquella “mica més” que conciliaria l’escissió del subjecte 

amb el Real en una unió ideal impossible. És per això que Orfeu construeix una «imagined 

scene in which the subject is a protagonist, and always represents the fulfilment of a wish 

[...] in a manner that is distorted [...] by defensive processes» (Homer, 2005: 85), és a dir, 

una fantasia en què gràcies al poder del seu cant podrà accedir a l’Hades i recuperar-la 

definitivament.  

Tot i així, l’impuls del desig està dirigit per la pulsió de mort, que per la seva 

naturalesa repetitiva cau en l’oscil·lació obsessiva i porta el subjecte a anular el significant 

que manca, el seu propi desig (Celis, 2015). Aquesta es tradueix en el dubte d’Orfeu, just 

abans de veure complerta la fantasia, que desencadena la contraproduent decisió de mirar 

enrere i la saboteja, produint l’encontre traumàtic amb la impossibilitat del seu somni. 

Arran d’això, Chevalier i Gheerbrant (1986) veuen en Orfeu el símbol de la manca de 

força de l’ànima (el que potser podríem anomenar en termes lacanians “la tragèdia del 

subjecte escindit”), i afirma que mai no serà capaç d’arribar a aquest ideal transcendent 

perquè «no renuncia a su propia vanidad y a la multiplicidad de sus deseos» (p. 782).  
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Tanmateix, aquesta visió del mite se centra més en allò fatídic del seu desenllaç, 

no tant en l’aspecte revelador d’aquest i el canvi que significa l’anàbasi posterior, i veu 

la decisió d’Orfeu com un fracàs. La tesi de Maurice Blanchot (1982), en canvi, ens diu 

el contrari, i a través d’aquesta Podrug (2017) aprofita la faceta d’artista d’Orfeu i el seu 

ús del cant per extreure una altra interpretació del seu viatge mític i parlar sobre la font 

de la inspiració artística. En el do de la paraula i l’art poètica, l’heroi hi troba una eina 

màgica significativa que li permet travessar el regne de la llum (el món dels vius, allò 

conscient) i entrar en la foscor de la nit (l’Hades, l’inconscient), per provar d’arribar a 

Eurídice, que per a Blanchot (1982) és l’anomenada “altra nit” (other night), aquell 

«something more» cap al qual tendeixen la mort i el desig, que alhora representa el màxim 

inabastable on podria arribar l’art.  

Ell afirma que el gest d’Orfeu de girar la vista enrere és una decisió que neix del 

seu desig d’aconseguir l’incomprensible, d’observar i conèixer aquesta foscor per última 

vegada, en un últim recurs de l’artista per acostar-se a l’objecte de desig. És quan Eurídice 

retorna a l’Hades que comprèn que en realitat mai no hauria pogut tenir-la, però a partir 

d’aquesta experiència (d’aquesta visió) és capaç de trobar la manera de reproduir aquella 

sensació, de processar la seva pèrdua a través del cant. És per això que des d’aquest punt 

de vista, la decisió d’Orfeu esdevé un èxit, per molt que Eurídice mai no torni a la vida 

completament i estigui destinada a ser l’impossible objet a del poeta: 

[O]nce gone, the process of creation starts. By splitting the self the artist [Orfeu], in the 

form of art, brings the Eurydice from the Underworld, not in her human form but as part 

of the poem. In this sense, Eurydice is not dead (Podrug, 2017).  

Arribats a aquest punt podem finalment presentar l’obra de CLAMP, del qual, 

com avisàvem a la introducció, haurem de resumir l’argument al més sintèticament 

possible abans de poder passar a explicar la relació que hi trobem amb el relat mític i 

l’anàlisi que tot just hem realitzat. 
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2. Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE- i xxxHOLiC 

La primera obra “oficial” de CLAMP, RG Veda (1989-1996), basada en els textos vèdics 

hindús, és un dels primers shōjo en recórrer a la mitologia com a font d’inspiració, i 

destaca d’entre les obres que aprofitaven aquest tema per basar-se en motius de mitologia 

oriental fora dels del Viatge a l’Oest (Antología Clamp..., 2005). A partir de llavors, han 

anat consolidant un extens corpus que s’ha desmarcat de les convencions quant a gèneres, 

estils visuals i temàtiques, tot deixant la seva empremta i ideant fórmules inèdites en 

aquest mitjà. Així, com bé apunta Cavallaro (2012), la producció de CLAMP ha 

esdevingut un multivers amb un estil distintiu cuidat i una estructura cultural exhaustiva. 

Per comprendre aquest multivers CLAMP, cal tenir clares unes premisses: aquest 

està conformat per un indeterminat nombre de dimensions o mons alternatius, en què hi 

ha diferents tipus de societats i on el temps no sempre transcorre de la mateixa manera o 

simultàniament (el que passa en el present d’una pot repercutir en el passat d’una altra o, 

fins i tot, dues dimensions poden ser passat i futur d’una mateixa). Tenen, però, un punt 

en comú: en cadascun hi podem trobar versions alternatives (que difereixen quant a edat, 

llengua, estètica, comportament, societat…) de l’essència d’una mateixa persona. 

Aquest és el recurs amb què CLAMP innova en el crossover de què parlàvem a la 

introducció. No és ben bé un crossover clàssic, en tant que els personatges d’obres 

anteriors, tot i tenir la mateixa aparença, no es consideren la mateixa persona ja que 

pertanyen a una dimensió diferent a la del personatge “original”, però tampoc acaba de 

ser l’star system del Fènix (1967-1988) d’Osamu Tezuka, en què els personatges 

reapareixien en un context diferent a l’original interpretant diversos papers històrics. Com 

assenyala Shinta Tanabe a l’Antología Clamp… (2006, v. 11: 17), en el cas de Tezuka 

segueix sent una mateixa identitat reencarnada en diferents moments del temps, mentre 

que a l’alternativa de CLAMP, cadascuna de les versions que apareixen només en 

comparteixen l’essència, però posseeixen una ànima diferent i existeixen simultàniament 

en la seva dimensió corresponent, seguint biografies diferents i en diferents moments 

vitals. 

L’eix central que és conscient de tot l’entrellat d’aquest complex multivers, el seu 

passat i el seu futur, i a través del qual les autores expliquen tota aquesta configuració és 

Yūko Ichihara, la Bruixa de les Dimensions. Capaç de concedir desitjos, el seu poder 
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s’acosta al del mag més poderós de l’imaginari CLAMP, Clow Reed. Es coneixen al Japó 

Actual,9 i entre tots dos s’estableix una “connexió especial”, que mai no s’explicita com 

una relació amorosa. Tot canvia quan la vida de Yūko arriba a la fi. 

En veure-la morir, Clow demana inconscientment un desig: «ojalá volvieras a 

abrir los ojos» (Tsubasa, v. 28: 13). Tot i contradir les lleis universals, el seu poder és tal 

que trastoca l’equilibri còsmic i es crea un espai, separat de la resta de dimensions i aturat 

en el temps, on Yūko queda retinguda i segueix vivint temporalment. Com a part del preu 

equivalent que cal pagar per qualsevol desig que és concedit a l’univers CLAMP, ella 

n’assumirà una part (perquè tot i no demanar-lo, el comparteix) tot creant la Botiga dels 

Desitjos, una dimensió que és en realitat la màscara de l’espai real en què està retinguda, 

des d’on podrà viure concedint desitjos a canvi d’un preu just. Accidentalment, aquell 

desig també genera un clon10 de Clow, el seu “germà” Fei Wong Reed, que a partir de 

llavors buscarà la manera de complir, costi el que costi, l’irrealitzable del somni de Clow: 

fer reviure Yūko per sempre. 

Per acabar amb la llei universal que li impedeix assolir la seva missió, Fei Wong 

voldrà fer-se amb un poder que acabi per complet amb la lògica i l’equilibri de l’espai i 

el temps. Aquest poder despertarà a les runes de la dimensió del Regne de Clow amb la 

combinació de tres elements: el poder màgic de la princesa del regne, Sakura, el d’un cos 

idèntic al d’ella que hagi travessat moltes dimensions diferents i el d'un fragment de la 

seva ànima (és a dir, els seus records) que hagi estat a un sol lloc molt de temps. Per 

aconseguir-los, doncs, ordeix un pla: capturarà la princesa, la clonarà, i del clon n’extraurà 

els records en forma de plomes que dispersarà per moltes dimensions. Així, el cos del 

clon viatjarà entre aquestes per recuperar els fragments de la seva ànima i ell podrà 

capturar-lo. A més, sap que en el viatge una ploma es quedarà a la dimensió del País de 

Tòquio (Tòquio apocalíptic que és en realitat el passat remot del Regne de Clow), dins el 

que amb els eons esdevindrà l’estany subterrani de les Runes, on reunirà els tres 

“objectes”. 

 
9
 En endavant només “Japó”, dimensió equivalent al Japó contemporani. 

10
 Del japonès 写身(utsushimi), són “cossos replicats” creats copiant el cos (i en ocasions l’ànima també) 

d’una persona. En casos com el de Fei Wong, a partir de Clow, no són idèntiques, sinó més aviat alter egos. 
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Filla i successora de la sacerdotessa i reina del regne, Sakura acudirà a les runes 

per la cerimònia de purificació del seu setè aniversari. L’acompanya Xiaolang, un nen de 

la seva edat amb qui té bona relació i que ha arribat una setmana abans de Japó per 

protegir-la. En plena cerimònia apareix Fei Wong, que amb un encanteri vol provocar la 

mort de Sakura d’aquí a set anys. Xiaolang podria agafar-li la mà i apartar-la de l’abast 

del malefici, però les normes del ritu deien que no podien tocar-se fins que ella acabés de 

purificar-se i, en dubtar si agafar-li o no la mà, perd l'oportunitat i permet establir-se la 

maledicció. 

Set anys després, es troben de nou a l’estany de les Runes per la cerimònia de 

“majoria d’edat” de Sakura, i en complir-se el malefici, Xiaolang demana un desig 

inconscientment: «si volviera a ese día, yo...» (Tsubasa, v. 25: 177). Yūko intercedeix 

davant Fei Wong per concedir el desig ella i assegurar-se que l’altre no l’enganya: Sakura 

sobreviurà, congelada a l’instant que Xiaolang li havia d’agafar la mà, en una versió 

aturada en el temps del Regne de Clow. Si Clow ja havia trastocat l’univers, això el 

capgirarà: revertir el temps desencadena la creació d’una segona línia temporal on Sakura 

no és maleïda. Aquesta altera la vida del jove i els pares de la princesa (únics que sabien 

del malefici), deixant un buit per reomplir.  

Per suplir el de Xiaolang a la primera línia, apareix Watanuki Kimihiro, un alter 

ego (clon no idèntic) seu. Com a distorsió de la dicotomia temporal que és, Fei Wong 

preté destruir-lo, però la Bruixa el protegeix i l’acollirà més endavant com a ajudant de la 

seva Botiga (l’inici de Holic). D’altra banda, la mare de Sakura no estarà viva en aquesta 

línia temporal, i el rei Fujitaka no haurà estat mai el seu pare. Aquest buit patern l’ocupa 

Clow, que com a part del preu pel seu desig haurà d’abandonar els que estima i la seva 

llibertat, esdevenint rei d’aquesta dimensió. 

Fei Wong vol que el clon de Sakura torni del viatge sa i estalvi, així que captura 

Xiaolang i en fa un clon que la protegeixi i trobi les plomes. Per correspondre al pagament 

del compliment parcial del seu desig, el noi s’haurà de deixar atrapar, i (com Clow) haurà 

de renunciar a la seva llibertat i a estar amb qui estima. Pot interferir, però, en els plans 

de Fei Wong: fica el seu ull dret dins el clon, proveint-lo d’ànima i sentiments, per evitar 

que es converteixi en esclau inconscient del bruixot. 
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El segon Xiaolang11 és enviat al Regne de Clow de la segona línia temporal, amb 

set anys i sense saber el seu origen. Fujitaka, ara un arqueòleg que vol investigar les Runes 

de Clow, l’adopta, i quan van a palau a demanar-li al rei permís per excavar es fa amic de 

la princesa. Set anys més tard (l’inici de Tsubasa), Clow i Fujitaka fa temps que són morts, 

tot deixant Xiaolang C treballant a l’excavació. La princesa i ell han acabat enamorats 

l’un de l’altre, i ella decideix visitar-lo a la feina per poder confessar-li els seus sentiments.  

En trobar-se amb el jove sota les runes s’activa una porta que ell investigava i la 

princesa, en trànsit, la travessa. Amb aquesta distracció, Fei Wong segresta la Sakura 

original (per no perdre-la en el viatge i poder-la replicar in aeternum si res va malament) 

i la intercanvia per un clon,12 que arriba seguida per Xiaolang C a la sala més profunda 

que hi havia passada la porta. Allà es despleguen els records (l’ànima) de Sakura C en 

forma d’ales, que semblen absorbir-la. Just abans d’aconseguir-ho, Xiaolang C l’abraça i 

les ales es trenquen en tot de plomes que es dispersen per les dimensions. Un cos sense 

ànima no pot sobreviure: per això, l’ara sacerdot Yukito els envia a la dimensió de Yūko 

per demanar la forma de viatjar entre dimensions i recuperar les plomes.  

Un cop a la Botiga, els clons de Sakura i Xiaolang trobaran dos acompanyants 

més en el seu viatge: el ninja Kurogane, que arriba del Regne de Nihon13 a petició de la 

Bruixa, i el mag Fye D. Flourite, del Regne de Celes, d’on escapa per evitar complir una 

antiga profecia. Pel poder de viatjar entre dimensions, a més dels dos objectes més preuats 

del ninja i el mag, Xiaolang C haurà de pagar amb la seva relació amb Sakura C, que tot 

i inconscient paga amb els records del jove, a qui no veurà en les escenes de memòria que 

va recuperant de les plomes. Yūko envia Watanuki, que ja treballa a la Botiga, a buscar 

les Mokona=Modoki, uns conillets creats per ella i Clow per a aquest moment: La 

Mokona blanca (Soel) portarà el grup entre mons, mentre que el negre (Larg) romandrà 

allà i servirà per comunicar-s’hi. 

A partir d’aquí, Holic i Tsubasa segueixen els seus respectius “arcs” de 

construcció de relacions i menor densitat argumental, creuant-se en moments puntuals 

gràcies a la comunicació entre Mokones. És a partir que Yūko interfereixi en la ruta que 

 
11

 A partir d’ara, per no confondre els dos Xiaolang, afegirem una C darrere del clon. 
12

 A partir d’ara, per no confondre les dues Sakura, afegirem una C darrere del clon. 
13

 Tot i traduït com a “Reino de Japón”, utilitzem “Nihon” per distingir-lo d’altres versions de Japó. 
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seguia Soel, suposadament aleatòria però projectada prèviament per Fei Wong, que les 

obres agafen un to més fosc, tràgic i madur, moment que a Tsubasa podem establir a 

l’arribada del grup al País de Tòquio. 

Aquí, el Xiaolang original s’afegeix al grup (en lloc del seu clon, que li ha retornat 

l’ull dret i, perduda l’ànima i convertit en autòmata al servei de Fei Wong, ha abandonat 

el seu grup per seguir buscant plomes), i els protagonistes comencen a ser conscients dels 

plans de Fei Wong, provocant un alto en el camí en forma de “trucada” amb Yūko per 

decidir si seguir viatjant i sota quines condicions. És ara Sakura C qui decideix continuar 

endavant i motiva la resta a buscar allò perdut (en el seu cas Xiaolang C) tal com ell va 

fer per ella quan estava inconscient i acabava de perdre les plomes. A diferència de llavors, 

ara, tot i saber que viatjar és part del pla del bruixot, intentaran alterar el destí prescrit 

amb decisions pròpies, jugant amb les eines que els proporciona la Bruixa i els límits de 

l’equilibri universal.  

És Sakura C, precisament, qui més intercedeix: a més de renunciar a una de les 

plomes que protegien els dos edificis habitables de Tòquio perquè mantingui la reserva 

d’aigua d’un d’ells (el Govern Metropolità, eons més tard les Runes de Clow) i tothom 

s’hi pugui refugiar, recupera l’habilitat de veure el futur en somnis en absorbir l’altra 

ploma i decideix canviar el fatídic destí que els espera a Infinity, la dimensió següent. 

Arribats allà, però, les decisions preses per tergiversar el predit i els desitjos demanats a 

causa o per conseqüència d’aquestes, a més del que comporten els seus preus, enrevessen 

la trama massa perquè es pugui (o calgui) resumir-la aquí. 

És per això que farem un salt endavant fins a l’arribada (retorn per Kurogane) al 

Regne de Nihon. Allà, Xiaolang obté una ploma que li permet accedir a la dimensió del 

Món dels Somnis, on havia anat a parar l’ànima de Sakura C, després que Fye l’escindís 

del seu cos a Infinity com a part del seu ardit per retrobar-se amb Xiaolang C contra els 

plans de Fei Wong. En efecte, el clon apareix tot seguit en aquesta dimensió, a la recerca 

de la ploma que té l’original, i en la lluita dels nois pel record, l’ànima de Sakura C s’hi 

interposa i és travessada per l’espasa del clon. Després de desvelar que ella també és un 

clon i d’acomiadar-se dels Xiaolang, es desfà en mil pètals de cirerer. Al mateix temps, 

aprofitant l’enrenou de la batalla, un sequaç de Fei Wong s’endú el cos de Sakura C (que 

havien recuperat abans d’arribar a Nihon).  



18 

 

Havent perdut Sakura C i sabent que han de trobar l’original, tornem a tenir un 

alto al camí per redefinir la situació del viatge amb la Bruixa, aquest cop fent un 

paral·lelisme (també visual) de la primera escena en què els viatgers es van trobar amb 

ella a la Botiga. Xiaolang, a qui acompanyaran els altres dos, desitja arribar on es troben 

totes dues princeses (és a dir, on es troba Fei Wong). En aquest cas, però, el preu ja l’ha 

pagat Watanuki, que de petit va entregar tot record del seu naixement, dels seus pares i 

d’haver pagat aquell preu, perquè el seu alter ego pogués trobar ara la princesa. Yūko els 

envia, doncs, a la dimensió on s’amaga el bruixot: el Regne de Clow que havia quedat 

aturat en el temps. 

Després de trobar la Sakura original aturada en el temps pel desig inicial de 

Xiaolang, clon i original s’enfronten davant l’amagatall de Fei Wong, que els observa. 

Finalment, el bruixot intenta matar Xiaolang, però el clon el traeix i se sacrifica per 

protegir el jove, disculpant-se amb el grup abans de desaparèixer. Aleshores, el temps 

avança de nou i Xiaolang té l’oportunitat de salvar Sakura abans no torni a morir. Aquest 

cop sí que li agafa la mà, però el temps també ha avançat per la ploma que havia quedat 

al fons de l’estany de les runes (eons enrere la reserva d’aigua de Tòquio), que surt a la 

superfície i s’uneix a la princesa rescatada i al cos del clon, que tenia Fei Wong. Unides 

les tres fonts de poder, el bruixot utilitza aquest poder acumulat dins la princesa per 

destruir els fonaments espai-temporals i la norma universal de no tornar a la vida els morts. 

A costa de la vida de Sakura, podrà començar a fer reviure Yūko.  

La Bruixa, que havia rescatat els clons al Món dels Somnis abans que 

desapareguessin,14 es nega a fer realitat aquest somni i concedeix un últim desig: amb el 

trontollar de les lleis universals podrà fer reviure els clons amb la memòria intacta al Japó 

de la primera línia temporal, un desig que és possible gràcies al fet que Clow (en el seu 

moment) i Yūko (ara), sentint-se en part responsables de la desgràcia dels dos joves, 

decideixen entregar la vida a canvi de la de tots dos clons.  

Així, en aquesta nova vida esdevindran pares del Xiaolang original, a qui 

encomanen la missió de protegir la Sakura original al Regne de Clow, tot desencadenant 

els fets que porten a la seva pròpia creació i un altre cop a aquest moment, en un bucle 

 
14

 En tant que creacions artificials no moren per se, sinó que se’ls pot retenir abans de desaparèixer. 
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paradoxal que els permet viure junts si el deixen repetir-se indefinidament. Tot i així, 

s’adonen que en realitat no és una manera d’evitar el transcurs natural dels esdeveniments, 

i que tot i que segons un futur somiat per Sakura C hi ha la possibilitat que no es tornin a 

trobar mai més si trenquen el cercle, tampoc no poden acceptar una vida fictícia en què 

«pese a que estemos viviendo nuestra vida en ese intervalo, es como estar muertos» 

(Tsubasa, v. 28: 85). Davant d'aquest dubte, la parella decideix sortir del bucle: així doncs, 

un cop envien Xiaolang al Regne de Clow, s’introdueixin dins un recipient cilíndric 

(llegat per Clow i amagat a la Botiga) que els tancarà al Món dels Somnis i evitarà que 

Fei Wong sàpiga de la seva (re)existència, fins al dia que intenti trasbalsar l’ordre 

universal de nou i puguin sortir del cilindre, retrobar-se amb els seus originals i vèncer el 

bruixot. 

Arranjada la retrobada, i posant punt i final al somni de Clow, el temps es mou 

per Yūko, que en complir el seu paper mor definitivament. Fei Wong intenta tancar de 

nou els seus clons en un cilindre com el de Clow per reproduir el seu pla, però els originals 

no permeten que les còpies hi tornin soles, i el poder de les dues Sakura juntes és capaç 

d’alliberar tots quatre, que vencen Fei Wong amb l’ajuda de Fye i Kurogane. Mort el seu 

creador, els dos clons desapareixen i els seus records, en forma de ploma, tornen a ser un 

amb els seus respectius originals. 

Abans de desaparèixer, però, Fei Wong tanca Xiaolang i Watanuki (que s’hi ha 

vist arrossegat des de Japó com a alter ego seu) a un espai buit fora de les dimensions, 

com el que recloïa Yūko, perquè pagui el preu del desig que inevitablement un dia va 

demanar: amb el bucle desfet, a diferència de Sakura (amb pares propis que recuperarà), 

Xiaolang (nascut a partir del seu propi clon) i Watanuki (nascut d’una distorsió i convertit 

en “fill” del clon) esdevenen entitats paradoxals fruit dels estralls irreversibles de Fei 

Wong sobre la lògica universal en recomposició, i per això han de triar la condició sota 

la qual els serà permès viure sense trastocar els límits del nou equilibri universal. 

Per una banda, Watanuki decideix romandre només a una dimensió, la de la Botiga, 

on desitja quedar-se com a nou propietari quan s’acomiada de Yūko, esperant allà la seva 

tornada. De l’altra, Xiaolang decideix que no romandrà només a una dimensió, i per tant 

seguirà viatjant sempre, buscant un cos nou per a les ànimes del seu clon i el de Sakura, 

convençut que podran retornar. La resta del grup l’acompanya, a excepció de la princesa, 
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que veu en somnis que seguir-lo faria massa dolorós el viatge. Tot i així, Soel rep de Larg 

l’arracada on la Bruixa havia estat ficant els records que Watanuki i Sakura C havien 

utilitzat de pagament: tot i que cada cop que hagin de canviar de dimensió no podran 

decidir quina és la següent, això els permetrà visitar molt més sovint el Regne de Clow i 

la Botiga dels Destijos, a més de totes aquelles dimensions per les quals ja havien passat. 

2.1. Estructura de l’obra  

Tal com s’explica a la introducció, un cop descrita l’obra de CLAMP podem passar a fer 

una anàlisi articulada a partir de la seva estructura i la del mite d’Orfeu, i a partir de les 

interpretacions que es desprenen de l’últim i com es relacionen amb l’altra.  

Pel que fa a l’estructura, l’organització triàdica del mite òrfic es reprodueix i 

multiplica de manera estratificada a Tsubasa. Podríem definir com a principal la tríada 

del Xiaolang original: comença amb una foscor catabàtica, iniciada amb la situació de 

vulnerabilitat en què es troba el protagonista en “perdre” Sakura (no mor llavors, però 

morirà) a la cerimònia de purificació, i engloba tot el que se’n desencadena fins l’arribada 

a l’ultimàtum de Fei Wong abans de desaparèixer. A aquesta la segueix una prova o 

pagament del preu en què cal prendre una decisió que genera un canvi en el protagonista, 

que evoluciona a una llum, resultat d’aquesta revelació, que en confirma l’heroïcitat: 

desapareix el bucle, es recompon la lògica universal i es troba amb Sakura.  

Tot i així, arran d’aquesta es desprenen múltiples tríades d’aquest estil a la història 

de gairebé cadascun dels personatges principals, que poden estar connectades entre si o 

protagonitzades simultàniament per més d’un d’ells, però sobretot dins les quals veiem 

concatenacions de tríades més petites, en seccions de catàbasis secundàries que formen 

part d’una catàbasi més gran (i les seves anàbasis corresponents).  

Un exemple seria el del viatge interdimensional del grup principal, part i resultat 

de la tríada principal de Xiaolang, però que involucra altres protagonistes i conforma un 

altre gran esquema triàdic que en conté de més petits. D’una banda, la tríada “gran” 

comença amb la catàbasi que va des de la trobada dels viatgers a la Botiga (implica pèrdua 

i inici de la recerca) fins al Clow del temps aturat (curiosament, un descens literal cap a 

l’interior de les runes), una prova reveladora fruit de la lluita amb Fei Wong (la decisió 
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final dels clons), i una anàbasi que de fet també és literal (l’epíleg passa al mateix Regne 

de Clow, després d’haver ascendit de les runes).  

Alhora, tanmateix, podem dividir el viatge i el seu esquema en seccions més 

petites on es reprodueix aquesta seqüència. Als primers mons alternatius de l’obra, les 

plomes que busquen sovint hi provoquen alguna anomalia o desequilibri.15 Aquesta es 

veu resolta després de la seva estada allà, habitualment un cop realitzada alguna gesta,16 

i es produeix una revelació (o bé se’ns desvelen nous records de Sakura o dels plans de 

Fei Wong) que els porta a seguir el viatge i repetir l’esquema.  

Són els “altos en el camí” descrits més amunt, però, els que marquen més 

clarament una divisió entre un moment anabàtic revelador i moment catabàtic que 

desencadena de nou el viatge, perquè en aquests casos la repetició esquemàtica està 

marcada pel paral·lelisme argumental (l’enunciació de nous desitjos davant Yūko 

recorden la primera, a la Botiga) i visual (a Nihon, els personatges es col·loquen igual 

que al primer volum).  

A banda d’això, com al mite òrfic, en pràcticament tots els casos el fil conductor 

d’aquests fragments de la història és l’amor. No exclusivament romàntic, el que impulsa 

els personatges a travessar les dimensions, a demanar desitjos amb preus difícils de pagar 

i a prendre decisions que alteraran el seu futur és aquest sentiment d’estima per una 

persona, un grup de persones, un objecte o un objectiu. És l’amor, d’una banda, que porta 

tant Clow com Xiaolang a demanar el seu desig, però també el que empeny a Kurogane, 

Fye o Soel a seguir en el viatge. És precisament aquesta estima entre originals i clons i 

els seus companys el que propicia que les Sakura puguin recuperar tot el seu poder i 

utilitzar-lo contra l’ultimàtum del bruixot. 

Finalment, veiem en l’elecció i l’ús de la paraula a l’obra una relació amb l’últim 

recurs narratiu esmentat sobre Orfeu: la música. És pel poder que CLAMP atorga a les 

paraules i el seu significat que Fumiko Yamamoto les anomena «hechiceras de la palabra» 

(Antología..., 2006, v. 10: 15), i és que així com al mite òrfic l’art poètica del cant es 

converteix en una eina màgica en mans de l’heroi, a Tsubasa i Holic les paraules (fins i 

 
15Al País de Koryo dona un poder màgic inigualable a un tirà que l’utilitza per dominar el seu regne, i al 

País d’Edonis pot fer realitat els oni d’un joc de simulació virtual.  
16 A la República de Hanshin han de vèncer un esperit animal de força inusual que havia absorbit la ploma, 

i al Món de Piffle el premi d’una cursa d’aeronaus és una ploma que funciona com a bateria inesgotable. 



22 

 

tot aquelles que es pensen i no es verbalitzen) es converteixen en poderosos desitjos, 

encanteris o malediccions al servei dels seus personatges.  

En aquest sentit, i relacionant-ho amb la comparativa que fan Junco i Calabrese 

(2019) del mite òrfic amb els contes de Perrault, la figura de la Bruixa de les Dimensions 

destaca en la seva actuació de gran fada protectora de tots aquests “nens” que han patit a 

causa del somni del seu estimat: amb les seves paraules advertirà els viatgers (i els lectors) 

sobre les lleis de l’univers i allò que cal tenir en compte en la seva peripècia, i revelarà 

(dins el permès per l’equilibri còsmic) aquelles parts del passat i el futur que hauran de 

conèixer en cada moment, però sobretot establirà els preus justos per als desitjos que li 

demanin i entregarà els objectes de la seva Botiga necessaris per a complir-los. 

Sovint és ella qui aconsegueix aturar el destí prescrit per Fei Wong o la fatídica 

mort dels protagonistes de la història i dona una solució màgica (temporal) a les 

obligacions imposades pel destí, com si es tractés del son en què se sumeix la Bella 

Dorment per evitar la mort, la petició de l’esposa de Barba Blava d’una última pregària 

abans d’acomplir la seva sentència de mort, o les peticions impossibles i la disfressa que 

proporciona la fada protectora a la jove protagonista de Pell d’Ase per evitar el matrimoni. 

Al seu torn, val la pena ressaltar com a l’obra de CLAMP aquest recurs que evita la 

fatalitat no és un de sol, sinó que acostumen a multiplicar-se i a sorgir i dependre els uns 

dels altres: seguint amb la Bruixa d’exemple, és perquè queda aturada a l’espaitemps que 

pot crear la Botiga, i és perquè està aquí que pot concedir desitjos i acumular objectes per 

utilitzar a favor dels viatgers. 

2.2. Interpretació de l’obra  

Analitzada la part estructural, procedim a indagar en la interpretació mitjançant Lacan de 

l’obra de CLAMP. Si bé en el cas del mite òrfic es localitzava un únic binomi amb Orfeu 

com a “subjecte” i Eurídice com a “objet a”, a Tsubasa i Holic la relació bilateral es 

reprodueix entre diversos personatges, alternant qui assumeix un dels dos rols. Un dels 

binomis principals és el de Clow i Yūko. La Bruixa de les Dimensions, com Eurídice, es 

converteix en l’objet a de Clow en acostar-se a la mort, moment en què el mag crea l’espai 

aturat en el temps, que no és altra cosa que una fantasia on l’impossible (la jouissance, 

que la Bruixa segueixi viva) sembla abastable.  
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Aquesta fantasia provoca l’aparició i l’ordit del pla de Fei Wong, personatge que 

representa, en tant que segona versió de Clow que sí prova de fer realitat la fantasia, una 

repetició del subjecte del binomi (ara trinomi) que simultàniament està al seu servei però 

també és el seu pitjor enemic: si bé és una eina per aconseguir la jouissance, els mitjans 

d’aquest segon Orfeu van en contra el que defensa el primer, i el seu pla (o el que és el 

mateix, la pròpia fantasia particular de Fei Wong) no finalitza quan l’original reconeix 

que no podrà assolir l’objet a, sinó que segueix endavant i acaba portant Clow a entregar 

la vida i a Fei Wong a la desaparició.  

Així doncs, trobem que el que era un mateix subjecte ha quedat dividit en dues 

possibles personas. Fei Wong representa, d’una banda, l’Orfeu de Chevalier i Gheerbrant, 

destinat a caure en un cercle viciós d’autosabotatge a la recerca d’un impossible: el 

bruixot mai no veu un inconvenient en els seus mitjans, mai no accepta la seva derrota i, 

fins i tot quan és clar que no aconseguirà el seu objectiu, segueix buscant la manera de 

repetir el seu pla una altra vegada, tot i que en el fons és conscient que mai no podrà fer-

lo realitat. 

En contrapartida, en Clow veiem l’Orfeu de Podrug, que aprofita el seu do i 

l’experiència de l’encontre amb el Real per poder processar la pèrdua i, de fet, travessar 

la fantasia que havia creat. Ell sí que accepta la seva responsabilitat en la creació d’aquell 

impossible, i és capaç de pair el trauma del real i canviar la seva relació amb l’Altre, 

esdevenint un nou jo i transformant la seva posició com a subjecte: tot i no haver pogut 

evitar fer realitat el seu desig, el mag fa tot el possible per posar punt i final al seu propi 

somni, fins i tot entregant la seva pròpia vida com a part del preu per ajudar els joves que 

s’havien vist arrossegats dins el pla del seu alter ego. 

Així, la figura de Fei Wong serveix per demostrar els estralls a què pot conduir la 

caiguda del subjecte en l’oscil·lació obsessiva de la pulsió de mort, neurosi de la qual 

Clow aconsegueix escapar un cop s’adona que el seu somni és irrealitzable. Sense desig 

propi (al cap i a la fi, el desig que vol complir era originalment el del seu “germà”), Fei 

Wong decideix utilitzar mitjans terribles amb greus conseqüències per un objectiu en el 

compliment del qual està la seva pròpia fallida: gràcies a obrir la possibilitat de trastocar 

les lleis universals que Yūko pot fer reviure els clons per vèncer-lo. 
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Aquestes joves víctimes del pla de Fei Wong, però, no són tan diferents d’ell, en 

tant que hi podem identificar d’altres binomis, com el de Xiaolang i Sakura. Com si es 

tractés d’Orfeu, el jove perd l’oportunitat de salvar la princesa en dubtar si agafar-li la mà 

i, com en el cas de Clow, en veure-la morir set anys més tard (esdevenint ella l’objet a) 

provoca la creació d’una fantasia en què Sakura es mantindrà en vida temporalment. 

Aquest camí cap a la trobada amb la jouissance es materialitzarà en el Regne de Clow 

aturat en el temps i la creació d’una segona línia temporal que permeti recuperar-la.  

La creació de la seva fantasia és, de fet, part d’aquella que l’ha provocada (el pla 

de Fei Wong), fins al punt que la primera necessita la resolució de la segona (per bé que 

temporal, ja que Xiaolang i Sakura s’hauran de tornar a separar) per poder provar de 

complir-se (sense èxit). Al seu torn, passarà el mateix amb les relacions binomials que es 

desencadenen amb l’aparició de la segona línia temporal. 

La primera, just en sorgir la nova línia, és la de Yūko i Watanuki. Com a distorsió 

temporal, el destí que l’univers deparava per Watanuki era desaparèixer. Tot i així, Yūko 

el protegeix davant Fei Wong i, en contra dels plans del destí, atorga la possibilitat d’una 

vida. Més endavant, quan Watanuki acudeixi a la Botiga de la Bruixa per demanar-li de 

perdre la condició per la qual atreu els mals esperits, Yūko li proposarà de pagar el preu 

del seu desig treballant per a ella, tot preveient que, quan ella mori, ell decidirà convertir-

se en el nou propietari de la Botiga.  

Així doncs, en primera instància podem situar Watanuki com a objet a de Yūko: 

ella atura la mort del jove i aprofita la Botiga, un espai artificial creat per Yūko dins la 

fantasia de Clow que al cap i a la fi esdevé la seva pròpia, per poder retrobar-se amb 

Watanuki i viure amb ell una vida que no hauria d’haver esdevingut mai. No només això, 

sinó que farà perdurar aquesta nova vida quan ja no estiguin junts: en decidir romandre 

per sempre a la Botiga, Watanuki aconsegueix també la longevitat màgica de la Bruixa, i 

esdevé propietari del seu escenari fantasiós, on el temps sembla no avançar, però que li 

durà noves experiències i li farà aprendre a processar la seva pèrdua. 

Aquesta posició d’objecte-causa del desig es veu reforçada si tenim en compte 

que el noi és físicament igual que Clow de jove i que n’acaba heretant roba, ulleres i 

cercle màgic quan es fa càrrec de la Botiga. Les similituds entre aquests dos personatges 

han dut a moltes especulacions sobre què representa Watanuki, i veient la relació que 
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s’estableix entre ell i la Bruixa (de qui també hereta poders i coneixements màgics i la 

pipa que sempre fumava, a més de succeir-la a la tasca de complir desitjos), es podria 

argumentar que el jove no és només una reencarnació de Clow sinó també una 

representació del fill que ell i Yūko mai no van arribar a tenir. Això emfatitzaria el perquè 

de la seva creació (al cap i a la fi, és un substitut artificial creat en concedir-li ella la 

segona línia temporal a Xiaolang), i també la raó per la qual desitja mantenir-lo en vida i 

que segueixi existint. 

Tot i així, Yūko segueix sent un subjecte que s’acosta més a l’Orfeu de Podrug 

que no a l’Orfeu de Chevalier i Gheerbrant, perquè tot i desitjar retrobar-se amb la persona 

estimada (o una representació de la mateixa, amb qui estableix una relació diferent però 

fonamentada en l’amor) no cau en l’oscil·lació obsessiva de Fei Wong. Ella ja sap que 

tard o d’hora haurà de separar-se de Watanuki, i no s’esforça per evitar que arribi aquest 

moment o provar de fer realitat l’impossible, però tot i així aprofita aquesta fantasia, 

aquest retrobament momentani i el que aporta la trobada amb el Real per acompanyar al 

jove mentre estiguin junts i que, un cop li arribi la mort i es reveli la veritat inevitable, ell 

hagi après prou per poder lluitar amb aquesta realitat, tot sabent cap a on vol dirigir la 

seva vida (quin és el seu propi desig) i com pot fer-ho amb els poders màgics que ha après 

d’ella i que ha acabat fent seus (la seva pròpia paraula, el seu art). 

Watanuki, però, no és només objet a, sinó que assumeix la posició de subjecte en 

la seva relació amb Xiaolang. Dins el buit de Fei Wong, Watanuki i Xiaolang han de 

decidir els paràmetres de la seva existència teòricament impossible, i per evitar la seva 

respectiva desaparició, l’única solució en serà una d’imperfecta, en què mai no podran 

seguir junts indefinidament: només es retrobaran l’estona que el salt interdimensional 

recurrent els permeti estar a la Botiga. Aquesta existència paradoxal afecta també la 

relació entre Xiaolang i Sakura: la premonició que li impedeix seguir-lo en el seu nou 

viatge no és fruit de la casualitat, sinó un recordatori de l’impossible que seria que ella 

seguís sempre al seu costat quan ell en el fons no hauria d’estar existint. L’establiment 

d’aquesta “relació intermitent” en què només es trobaran quan ell passi pel Regne de 

Clow és una decisió de mutu acord que, com l’altra, suposa una solució imperfecta. 

Assumint aquesta condició, doncs, en tots dos casos els components del binomi 

esdevenen objet a i subjecte l’un de l’altre, i construeixen una realitat (inevitablement una 
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nova fantasia) en què és possible seguir existint. Tot i així, la seva atenció no radica en 

tornar a poder estar junts indefinidament, en aquest estat anterior irrealitzable que ja han 

acceptat com a impossible. Enlloc d’això, situaran el seu desig immediat en processar una 

nova pèrdua (la de Xiaolang C i Yūko, respectivament) que es desenvoluparà en sengles 

seqüeles de Tsubasa i Holic,17 on el procés de dol porta a la mateixa conclusió: no podem 

abastar l’objet a, i enlloc d’emmascarar aquesta realitat o obsessionar-nos amb trobar-lo 

hem d’aprendre a travessar la fantasia, (re)orientar el nostre desig i conviure amb ella. 

Per últim, el binomi que ens queda per analitzar és aquell en què participen els 

clons de Xiaolang i Sakura. Tots dos formen part de la fantasia creada pel Xiaolang 

original (indirectament, desitjada també per la Sakura original) i, per tant, només 

existeixen per representar el seu desig: retrobar-se, estar junts. Al mateix temps, però, 

també es trobaran amb el seu moment òrfic: amb la pèrdua dels records de Sakura C se li 

està provocant la mort, i Xiaolang C decideix donar el tret de sortida a un viatge que, 

d’una banda, els permet seguir junts (ajornant la “mort” de Sakura C) i, de l’altra, sembla 

prometre’ls un retorn a aquell estat anterior en què vivien idíl·licament al Regne de Clow 

(propi de la jouissance, que mai no es farà realitat perquè desapareixeran).  

Tot i que al principi del viatge el rol de Sakura C és més aviat passiu (en el seu 

estat no pot verbalitzar el seu desig), el seu paper com a subjecte actiu es reforça al País 

de Tòquio. Quan Xiaolang C perd la part d’ànima que evitava que seguís inconscientment 

les ordres de Fei Wong i abandona el grup per trobar les plomes sense preocupar-se pels 

mitjans (personificant el que podria ser Xiaolang si tingués l’actitud obsessiva del 

bruixot), és Sakura C la que insta el grup a continuar amb el viatge interdimensional 

(seguir amb la fantasia), ja no a la recerca dels seus propis records sinó a la del clon que 

ha marxat (hi ha un intercanvi en el rol dins el binomi).  

Gràcies a la intervenció (pròpia de fada protectora) de Yūko, no és fins que reviuen 

al bucle (una segona fantasia) que no s’adonen del miratge que és en realitat aquella 

representació de la jouissance en què viuen i decideixen travessar-la: caldrà que surtin 

del bucle que s’ha creat arran del viatge que ells mateixos van iniciar (la primera fantasia), 

que es responsabilitzin dels seus actes i assumeixin que, al cap i a la fi, mai no podran 

tenir una vida junts. Un cop presa la decisió, aquest canvi els permet trencar el cercle i 

 
17 Tsubasa -WoRLD CHRoNiCLE- Nirai Kanai i xxxHOLiC: Rei, respectivament. 
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retornar només una vegada amb la resta just abans de desaparèixer, per restaurar un nou 

equilibri universal. És l’evolució del subjecte en tota regla. 

Finalment, a més dels que ja hem esmentat, a Holic i Tsubasa apareixen molts 

altres vincles binomials d’aquest tipus entre d’altres personatges d’ambdues obres, on 

sovint els rols assignats també es veuen alterats en el transcurs de l’argument. Tot i que 

no podem aturar-nos a analitzar detalladament cadascun d’ells en aquestes pàgines, el que 

convé destacar de totes aquestes relacions és la seva naturalesa diversa: des de l’amistat 

de pols oposats amb tints homoeròtics de Fye i Kurogane, del germà gran de Sakura, Tōya, 

i el seu millor amic i sacerdot Yukito, o de Watanuki i l’altre personatge principal masculí 

a Holic, Dōmeki, fins a l’amor incondicional que totes les versions alternatives de 

Tomoyo professen per Sakura o el de Watanuki per Himawari, un dels personatges 

femenins principals a Holic, passant per l’estima fraternal de Fye i el seu bessó Yui o dels 

bessons vampirs Kamui i Subaru, l’obsessió del caçador Seishirō, que persegueix aquests 

últims, o l’amor tràgic entre le monarca no-binari Ashura i el rei del regne amb qui està 

en guerra, Yasha; tots els vincles s’adeqüen al binomi explicat més amunt i es fonamenten 

en l’afecte, però la seva índole adopta formes diferents, en una demostració de la 

mal·leabilitat de la seva concepció del que és l’amor. 

A continuació, analitzarem com s’explica l’aparició d’aquest vincle entre el text 

mític i el dels manga, tenint en compte la configuració del mitjà i la manera que aquest té 

de (re)produir-se. També l’aprofitarem per articular-ne la relació amb d’altres referents 

de l’àmbit de la mitologia, la filosofia o la crítica literària (a més de Lacan, l’Odissea, les 

Vedes, la teoria d’Ercolino sobre la novel·la maximalista postmoderna o el “quadre buit” 

de Deleuze) que ens permetin demostrar com el tema central que compartien el mite i 

l’obra de CLAMP, en realitat, s’ha tractat i formulat en contextos diversos i prismes 

diferents, i perviu i funciona encara avui dia. 
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3. Anàlisi 

Al seu estudi sobre el shōnen, Drummond-Mathews explica l’estructura narrativa típica 

d’aquesta demografia tot relacionant-la amb el cicle heroic descrit a El hombre de las mil 

caras, de Campbell: 

[T]he protagonist must embark upon or be thrust into a journey that will involve the 

achievement of some goal. Each obstacle is greater than the next, but they build on each 

other in a stepwise fashion instead of randomly [...] [E]ach is related to the other, proceeds 

from character’s attempts to achieve their goals, and relates directly, not tangentially, to 

the characters’ goals. (2010: 72) 

Tsubasa (shōnen ja de bon principi) i Holic (primer a una revista de seinen però 

després a una de shōnen) es basen, precisament, en aquesta premissa, que no és diferent 

d’aquella que planteja la història d’Orfeu, en tant que aquest esquema narratiu és, en 

realitat, propi del mite. Tant el viatge literal a través de les dimensions de Xiaolang com 

el més aviat figurat a través de l’experiència laboral d’ajudant a la Botiga de Watanuki 

comencen arrel d’un objectiu i els ajuden a créixer, però sobretot estan plens d’obstacles: 

cada món que es visita i cada encàrrec que es resol en representa un de nou, sovint cada 

vegada més complex i relacionat amb (causat per i/o depenent de) l’anterior.  

Aquests obstacles són viatges més petits en si mateixos, ja que amb cadascun 

d’aquests episodis es produeix un «reset que devuelve a los personajes al punto inicial» 

que els obliga a «ponerse a prueba para otro reto con el plus que representa la experiencia 

adquirida» (Reyes Guerrero, 2016: 213), una altra de les premisses clàssiques del shōnen, 

que no deixa de ser una altra manera de (re)formular l’esquema en tríades que com hem 

vist emmarcava, es replicava i multiplicava al llarg d’aquestes dues obres. 

Aquesta construcció de la narrativa és característica del manga i també resulta 

beneficiosa per a la seva comercialització: per una banda, permet allargar la serialització 

de manera indefinida tot mantenint una coherència en el desenvolupament de l’argument 

(un cas significatiu seria el de One Piece, que va començar a publicar-se a la Weekly 

Shōnen Jump el 1997 i avui dia encara no ha acabat), però a més, obre la possibilitat 

d’aprofitar aquella sèrie per expandir el media mix que es pot crear a partir d’ella (des de 
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l’adaptació de l’obra a sèrie d’animació, fins a la creació d’OVA18 i pel·lícules, passant 

per CD dramas,19 light novels,20 guies de personatges, figuretes i més marxandatge).  

Així doncs, les múltiples dimensions possibles per conèixer a Tsubasa o de casos 

d’esperits i altres éssers paranormals per solucionar a Holic deixen oberta la possibilitat 

d’allargar les dues sèries si convé, tot sabent que aquesta obertura manté un fil argumental 

cèntric en què anar focalitzant-se (en detriment del format episòdic) en progressar la trama. 

Tot i així, no obliden reprendre’l al final d’ambdues obres, obligant Xiaolang a seguir 

viatjant i Watanuki a romandre a la Botiga: així, tot i haver finalitzat les dues sèries el 

2009 i el 2011, les autores van poder reprendre ambdues obres quatre anys més tard amb 

les seves respectives seqüeles, que també es creuaven: Tsubasa -WoRLD CHRoNiCLE- 

Nirai Kanai, que segueix el grup de Xiaolang a la dimensió de Nirai Kanai després 

d’haver passat per altres mons, i xxxHOLiC: Rei (encara en publicació), en què Watanuki 

s’encarrega de trobar uns objectes que els viatgers han d’utilitzar a la dimensió anterior.  

D’altra banda, aquesta decisió “creativo-comercial” també possibilita l’ampliació 

del media mix que beu de les dues obres: no només amb l’adaptació a d’altres formats del 

que ja s’ha publicat en manga,21 sinó també amb la invenció de nous episodis que no 

apareixen a l’obra principal, com la dimensió que visita el grup al migmetratge de 

Tsubasa22 o els nous clients que acudeixen a la Botiga a un dels CD drama de Holic.23  

Tot i així, a l’obra de CLAMP aquesta estructura fragmentada no només s’utilitza 

com a recurs formal i com a eina comercial, sinó també per al seu contingut. Si bé a Holic 

el pla temàtic rere els episodis a la Botiga està construït a partir de diversos motius i 

referències culturals pròpies del folklore japonès (generalment shintoista però també 

buddhista), a Tsubasa aquesta construcció beu d’encara més referents: cada dimensió que 

 
18 De l’anglès Original Video Animation, animacions en format episòdic pensades per al consum domèstic 

i distribuïdes directament al mercat en vídeo/DVD (no a cinemes o a televisió). Sovint permeten allargar 

una sèrie d’animació en pocs capítols i sense la despesa que suposa una pel·lícula. 
19 Gravacions d’àudio on s’explica una història inèdita a partir de l’obra original i aprofitant els actors de 

doblatge de l’adaptació a anime, com si es tractés d’episodis radionovel·lats. 
20 Novel·les de no més d’unes 200 pàgines, generalment il·lustrades. 
21 Les dues tenen les seves respectives sèries d’anime, que n’adapten una primera part, i un parell d’OVA 

cadascuna, on s’adapten parts més rellevants de l’argument (Tòquio, Nihon, la mort de Yūko…). 
22 Tsubasa Reservoir Chronicle the Movie: The Princess in the Birdcage Kingdom (2005). 
23 xxxHOLiC Kei Drama CD (2011). 
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visiten s’inspira tant en diversos indrets i cultures d’arreu del món,24 com en propostes 

pròpies de la cultura popular,25 o bé fins i tot en mons (també basats en referents dels dos 

casos anteriors) i personatges (recordem la reformulació del seu propi crossover) que 

remeten als de les seves obres anteriors.26 Tot aquest material cultural, històric i social 

que adapten, barregen i re-signifiquen els serveix per conformar aquests petits universos 

amb societats, problemàtiques i personatges diferents, mentre que els permet concebre 

una estètica distintiva a cada dimensió, que s’aprofita tant a nivell visual (per situar el 

lector) com narratiu (per a la construcció i l’evolució dels personatges). 

Així doncs, la relació estructural amb la narrativa del mite no es dona només en 

comparar l’obra de CLAMP al relat d’Orfeu, comparació articulada gràcies a l’esquema 

principal en tríades dels seus fragments separats, sinó també a d’altres relats mítics com 

el d’Odisseu. Així com «en el poema homèric les illes serveixen per insertar un seguit de 

folktales en el si de la narració (que, en el seu origen, constitueixen diversos models 

narratius no restringits únicament a l’univers homèric)» (Aguilar, 2021: 8), les CLAMP 

aprofiten la gran diversitat de dimensions per reformular i explotar models de la tradició, 

en especial de la oriental i a vegades de la occidental, però també de la seva pròpia 

“tradició”, la del corpus literari que havien creat fins aleshores.  

Tal com apunta Aguilar (2021), en el cas de One Piece, en relació amb l’obra 

d’Homer, en el cas de Tsubasa i Holic també hi podem trobar «una espècie de síntesi 

entre el moviment teològic-escatològic i el nóstos homèric» (p. 8) que es dona al final 

d’ambdues obres: a la primera, el final del viatge és alhora el retorn al regne de Clow 

aturat en el temps que ho va començar tot; a la segona, tot i que Watanuki ja havia pagat 

el preu pel seu desig inicial de no atreure els esperits, decideix recuperar aquesta condició 

per poder succeir Yūko a la Botiga, on també va començar la seva història. 

Tanmateix, la possible multiplicitat de fragments que constitueix petites entitats 

de sentit autònomes, que Ercolino (2012) denomina “coralitat dissonant”, pot derivar en 

 
24 Entre d’altres, el Japó feudal, l’Osaka actual, el Goryeo de la llegenda coreana de Chun Hyang, el Tòquio 

Taishō, el Londres victorià, o el Més Enllà de la religió Ryukyuan. 
25 Un regne exhuberant al desert, una Atlàntida lil·liputenca, un poble d’estètica Grimm amb un misteri 

com el del flautista d’Hàmmelin, una realitat virtual en què s’ha de derrotar oni, una ciutat futurista amb 

curses d’aeronaus, una biblioteca inexpugnable, o un Tòquio en runes per la pluja àcida, entre d’altres.   
26 Per exemple, el parc d’atraccions de Clover (1997-1999), el món de RG Veda, les dues bandes que lluiten 

per aconseguir Tòquio de X/1999, o el camp de batalla d’Angelic Layer (1999-2001). 
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un caos desajustat on la fragmentació prolifera sense control, com si es tractés del teixit 

universal a Tsubasa, que acaba literalment fet bocins pel pla de Fei Wong i els intents 

d’evitar-lo de la resta. Per “reconstruir l’equilibri universal”, en termes del manga, o 

complir amb la dialèctica interna que sosté l’estructura morfològica i simbòlica de l’obra, 

anomenada «the caos/cosmos function» (Wright i Arnold, 2021: 8), en termes d’Ercolino, 

la “coralitat dissonant” necessita una estratègia configurativa estabilitzant: la “paranoia”. 

 La paranoia està fonamentada en una recerca i un desig de sentit constant, fins a 

l’excés, en un intent de comprendre el món contemporani, que ha esdevingut 

indesxifrable (Errington, 2016). Això ho fa creant un «sistema tancat […] que es desplega 

espacialment per mitjà de la connexió infinita dels seus punts» (Aguilar, 2021: 9), posant 

èmfasi en la comprensió simultània i no seqüencial per tal que el flux d’informació 

inassequible fruit de la digressió constant de fragments heterogenis (el “caos”) esdevingui 

“cosmos”. Aquesta imaginació paranoica que estableix relacions entre les unitats 

autònomes per trobar un eix entre fragments que mantingui el conjunt unit, en tant que 

fonamentada en el mateix desig, té a veure amb la recerca de la cultura postmoderna de 

patrons amb un significat dins una existència contemporània que ja és transnacional, 

«[f]or regardless of geographic boundaries, postmodern culture as a whole has often 

looked at paranoia as a possibility to reinterpret ancient anthropological needs, such as 

yearning for transcendence» (Errington, 2016). 

És aquest yearning, aquest “anhel” o “desig” per la transcendència (que no deixa 

de ser un extraordinari, un “més enllà”, la jouissance) el que connecta directament amb 

la teoria lacaniana que hem pres com a eix per l’anàlisi interpretativa entre el mite d’Orfeu 

i l’obra de CLAMP, i el que alhora vincula tots tres “textos” tot i la seva distància 

cronològica, geogràfica i de mitjà. Tant Orfeu, com el subjecte lacanià, com Xiaolang, 

Sakura, Watanuki i molts altres personatges de CLAMP passen per un procés 

d’aprenentatge que els porta a qüestionar-se, mitjançant el llenguatge, l’origen i la 

naturalesa de la realitat en què creien viure i aquella en què viuen. 

La presència d’aquesta relació intertextual es fa encara més plausible si tenim en 

compte la inspiració de la primera de les obres de CLAMP, RG Veda, que ja en el seu 

moment va establir alguns dels elements formals i estilístics característics del grup però 

també els seus motius temàtics predilectes. Els textos vèdics en què es basa compilen un 
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seguit de reflexions, rituals i pregàries (un altre mitjà amb què s’expressa la paraula) que 

orbiten al voltant de la pregunta de la veritable construcció de la realitat i la nostra 

convivència amb ella. De fet, les últimes de les quatre Vedes, les Upanishads, funcionen 

com un text propi que alhora serveix als seus autors per (re)interpretar de manera coherent 

la fragmentació dels textos anteriors, aclarir-ne la lectura i comentar la tradició prèvia, en 

un recurs que recorda el gest de la paranoia d’entreteixir la coralitat (mai més ben dit) 

dissonant. 

Com faria també Sidhharta i altres filòsofs de la seva època, la religió vèdica 

(brahmanisme) no només buscava en aquest coneixement una resposta a la composició 

final de l’univers, sinó que es qüestionava la relació que s’establia entre aquest cosmos i 

la naturalesa del subjecte, del jo, marcat per la mort i destinat a una vida de patiment arran 

del seu propi desig de superar-la. Els brahmin entenien aquesta recerca com un canvi no 

només intel·lectual sinó de la pròpia identitat, com si es tractés de l’evolució del subjecte 

lacanià un cop travessa la fantasia o dels protagonistes dels relats analitzats un cop duen 

a terme l’anàbasi.  

Aquest coneixement (que en certa manera resulta inabastable en la seva totalitat) 

és el sentit que es busca en la imaginació paranoica i  l’objet a de Lacan que es personifica 

al mite d’Orfeu i es reduplica i intercanvia entre els personatges de CLAMP. És, en termes 

de Deleuze (1976: 588-595), el “quadre buit” de tota l’estructura, aquella manca o falta 

que permet sostenir la narració i en motiva el desplaçament. Aquesta absència en l’ordre 

estructural és el que fa del subjecte de Lacan un lacking subject, i representa per a l’autor 

la demostració que l’estructura sempre és inacabada, fallida. Tot i així, «esta falla 

estructural abre la posibilidad de la intervenión subjetiva» (Giacaglia, 2004:97): és a partir 

d’aquesta (im)possibilitat on trobem la capacitat de dubte i de decisió del subjecte, que fa 

entrar en escena el joc, l’atzar, la indeterminació i el descentrament de l’ordre, i que 

permet al subjecte escapar a la completa determinació de l’estructura. 

Arribats a aquest punt, només ens queda exposar les conclusions que hem pogut 

extreure de l’anàlisi realitzada tant particularment com general, i plantejar les reflexions 

a què hem pogut arribar després de dur-la a terme. 
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Conclusions 

Com hem pogut veure a l’últim apartat del treball, l’element al voltant del qual es 

vehiculen tant l’estructura com el contingut simbòlic comuns entre el mite d’Orfeu i 

l’obra de CLAMP és precisament allò que manca. S’anomeni Eurídice, Yūko, Sakura, 

Xiaolang, Watanuki, objet a, Ítaca, coneixement transcendental, nirvana o One Piece, és 

l’inabastable del quadre buit el que posa tot l’engranatge del relat en marxa i li atorga un 

sentit, així com el que permet relacionar una història com la d’Orfeu amb la de Holic i 

Tsubasa i, salvant les seves respectives particularitats, demostra que el seu missatge és, 

en essència, el mateix.  

Tal com passa amb l’anàlisi de Lacan o el brahmanisme i el buddhisme, el que 

pretenen el mite i les CLAMP és ajudar-nos a gestionar el desig: la recerca d’alguna cosa 

més o millor, d’aquesta expectativa que en realitat és impossible o del retrobament amb 

allò perdut de forma irreversible és, paradoxalment, el que comporta patiment a la nostra 

vida i el que la impulsa i li dona sentit, però a més és completament inherent a la seva 

experiència i comporta, per tant, que la creació de mecanismes de defensa davant d’aquest 

impossible (la fantasia) sigui també intrínseca i inevitable. Així doncs, en realitat del que 

es tracta no és d’evitar o lluitar contra aquest fet sinó de prendre consciència d’això i 

aprendre a conviure-hi. 

En aquesta línia, Giacaglia (2004) ens advertia de la importància de la possibilitat 

d’intervenció subjectiva intrínseca a l’aparició d’aquest buit a l’estructura, que tant al 

relat d’Orfeu com als manga de CLAMP es manifesta en moments crucials en què 

s’instal·la el dubte i cal prendre una decisió transcendental al respecte (independentment 

de si considerem el resultat positiu o negatiu). Com hem vist, aquesta intervenció de la 

decisió subjectiva s’articula a través de l’enunciació i la paraula (del cant, de l’encanteri 

o d’un nou desig, per exemple), que és el que possibilita l’assumpció de responsabilitat 

del subjecte de la creació de la seva pròpia fantasia i la (re)orientació del desig que 

l’ajudarà a sortir-ne. 

I diem “possibilita” perquè el caràcter subjectiu d’aquesta decisió fa que aquesta 

no sempre dugui en la mateixa direcció el subjecte que l’enuncia, donant fruit a la 

interpretació dual darrere el destí d’Orfeu: com a subjecte que es manté atrapat en 

l’oscil·lació obsessiva (Chevalier i Gheerbrant) o com a subjecte que s’apropia de la 
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decisió nascuda del dubte, de què es responsabilitza i que crea alguna cosa nova, que 

avança (Podrug). Aquest mateix dualisme és el que CLAMP maneja a Tsubasa i Holic, 

establint clarament el seu propi posicionament a favor de la segona interpretació com 

l’adequada per conviure amb el seu hitsuzen, i aprofitant les línies dels seus manga per 

encoratjar el lector a decantar-se també per una concepció de la vida que s’allunyi de 

l’oscil·lació obsessiva de Fei Wong. 

A banda d’això, les CLAMP afegeixen variabilitat i diversitat en la construcció 

de les relacions binomials subjecte-objet a que es desenvolupen a les seves obres respecte 

d’altres parelles esmentades al treball. Els rols assignats entre els seus integrants 

s’intercanvien durant la trama o s’estableixen nous binomis o se’n canvien d’antics a 

mesura que avança aquesta. També, s’estableixen indistintament entre homes, dones o 

persones no-binàries, sense tenir en compte la identitat de gènere que sovint s’ha associat 

a cada paper del binomi i, a més, no sempre s’estableixen entre persones amb una relació 

romàntica, com és més habitual que passi en altres relats al voltant d’un binomi així. 

Aquesta varietat (que no és inèdita, per bé que hi ha relacions que escapen a la 

norma com la d’Enkidu i Gilgameš, però molt menys present i amb un ventall de 

possibilitats més ampli) ens podria estar indicant, per una banda, que l’advertència contra 

l’oscil·lació obsessiva rere un ideal a la vida no serveix només per a les relacions 

romàntiques d’una persona, sinó també per a tota la resta de vincles que estableixi i en 

diferents aspectes d’aquesta. D’altra banda, aquesta demostració de possibles maneres 

d’entendre les relacions i l’existència de diferents maneres d’expressar els diversos tipus 

d’estima que s’engloben dins el concepte d’amor representen una actualització respecte 

als altres “textos”, i demostren una intenció de plantejar maneres diferents d’entendre 

l’amor i l’estima que, en realitat, no són tan diferents entre si.  

Al mateix temps, però, valdria la pena seguir investigant en aquesta línia i provar 

d’esbrinar si aquest gest de les CLAMP, que en part està posant en qüestió el sistema 

cisheteropatriarcal que encara domina la indústria del manga, és una decisió activa de les 

autores, com s’articula exactament al llarg del seu corpus, i com casa amb el fet que 

aquest grup artístic sigui un dels més coneguts en el cànon del manganime (si en fa 

d’amplificador, si es regula o censura d’alguna manera, si s’aprofita per al seu propi 

benefici, si només remet a un tipus de públic, etc.) 



35 

 

Reprenent el tema de la recerca del quadre buit que esmentàvem abans, aquest és 

també l’eix de l’estructura narrativa en tríades dels textos que hem analitzat. No només 

això, sinó que l’esquema catàbasi/foscor - condició/prova - anàbasi/llum és alhora, tal 

com hem vist en aplicar-lo a l’obra de CLAMP, l’esquema predilecte del shōnen, i 

cadascun dels resets (arcs argumentals) pels quals passen els herois d’aquest tipus d’obres 

és una reformulació constant d’aquest esquema triàdic. Mentre que normalment hi ha un 

desig principal que s’està intentant complir durant tota la trama, a cadascun d’aquests 

fragments interns més petits es planteja la recerca d’un nou objectiu (nou desig) que 

contribuirà al principal. 

Aquesta fórmula per estructurar l’argument del shōnen, que en realitat és també 

la del mite i la de la resta de referents culturals i literaris que hem esmentat en aquest 

treball, no només s’aprofita a l’hora de construir la narració de l’obra de manga com a tal, 

sinó que és extrapolable a la manera en què s’articula el sistema del media mix que 

actualment regeix la producció cultural i comercial de l’esfera manganime al Japó. Un 

manga inicial, que sovint es planteja de manera que el seu recorregut i el seu final no 

tanquin la porta a la possibilitat d’inventar nous episodis o una continuació (com en el cas 

de CLAMP, que després d’acabar amb Fei Wong reprèn el motiu del viatge 

interdimensional o dels encàrrecs a la Botiga), és l’origen d’una ramificació en preqüeles, 

seqüeles, readaptacions, spin-offs o històries alternatives (en definitiva, fragments) que es 

produeixen i comercialitzen a través del mateix o d’altres mitjans. 

Això suposa que, en certa manera, la producció i el consegüent consum al voltant 

del manga es nodreix en si mateix del principi del quadre buit que vehiculava aquest 

esquema. El consumidor desitja abastar tots els fragments narratius construïts al voltant 

de l’obra inicial per aconseguir la comprensió del “worldview” o “background” total que 

se’n desencadena, que només pot emergir a través dels episodis i fragments que afloren 

dins la pròpia sèrie de manga i les seves ramificacions, en un exercici de la «narrative 

consumption» (p. 109) amb què Ōtsuka (2010) descriu el model de consum de manga 

actual. Segons aquest model, el lector no només consumeix una obra (la “narrativa 

petita”), sinó també aquesta constel·lació que es desplega amb el media mix (la “gran 

narrativa”). No només això, sinó que en termes d’Azuma (2009), en realitat existeix una 

tercera narrativa, la “gran no-narrativa” que es basa en el consum dels personatges i els 
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settings que s’insereixen en aquesta xarxa fragmentada independentment de la primera 

narrativa, un tipus de consum de què les CLAMP s’aprofiten al màxim en el seu particular 

ús del crossover. 

Aquest entramat de narratives inassolible estaria actuant, per tant, com una mena 

d’objet a que el consumidor com a subjecte pretén obtenir, però que mai no podrà fer o 

bé per les seves pròpies limitacions materials (adquirir absolutament tots els productes 

del media mix) o bé perquè tot i assolit seguirà expandint-se i reformulant-se, i és en 

aquesta recerca motivada pel desig per l’inabastable (la jouissance), tal com si es tractés 

del relat d’Orfeu o dels de CLAMP, en el que se sustenta el funcionament del mercat del 

manga tal com l’entenem avui dia.  

Arribats a aquest punt se’ns plantegen un seguit de preguntes que podrien donar 

fruit a una nova investigació en què no podem indagar en aquestes línies. Tenint en 

compte, doncs, que en teoria aquest mercat està, per una banda, nodrint l’objecte-causa 

de desig (els productes que conformen el media mix) del subjecte (els consumidors) 

constantment, i de l’altra, aprofitant la condició de la pròpia existència humana (de què 

ens parlava l’hinduisme o Lacan) segons la qual el desig mai no estarà resolt sinó que 

s’haurà de (re)orientar, per mantenir un flux més o menys constant de consum dels seus 

productes (que es tradueix en el seu benefici econòmic), en quina posició deixa això els 

consumidors? Què suposa aquesta mercantilització de la recerca del desig? El consumidor 

pot conviure amb aquesta construcció de la producció cultural, o això el porta a 

l’oscil·lació obsessiva de la qual volien que escapéssim les CLAMP? I per últim, es dona 

només en aquest mercat específic, o és en realitat la manera que té de funcionar el sistema 

neoliberal en què ens trobem actualment? 

  



37 

 

Bibliografia 

Bibliografia citada  

AA.VV. (2006) “número 10”. Vol. 10 de Antología CLAMP: Galería de obras CLAMP 

1989-2004. Barcelona: NORMA Editorial. 

AA.VV. (2006) “número 11”. Vol. 11 de Antología CLAMP: Galería de obras CLAMP 

1989-2004. Barcelona: NORMA Editorial. 

Adams (1996a) “Operation Orlan”, a The Emptiness of the Image: Psychoanalysis and 

Sexual Differences, London: Routledge, pp. 141–59. 

Aguilar, D. (2021). “One Piece i l’excés postmodern”. Monografia de Recepció i 

recreació de models literaris. Universitat de Barcelona. En possessió de l’autor. 

Azuma, H. (2009). Otaku: Japan’s database animals. Minneapolis: University of 

Minnesota Press. 

Bauzá, H. F. (1994). “El mito de Orfeo y las bases de una metafísica poética: el canto 

como incantamentum”. Emerita, 62(1), pp. 141–151. 

https://doi.org/10.3989/emerita.1994.v62.i1.433 

Beattie, L. I. H. (2014). “Retelling Orpheus: Orpheus in the Renaissance.” 

Analyses/Rereadings/Theories Journal Vol. 2 Nr 1, 2. Consultat a 

http://www.thelatinlibrary.com/ovid.html. 

Blanchot, M. (1982). The Space of Literature. London: University of Nebraska Press. 

Cavallaro, D. (2012). CLAMP in Context: A Critical Study of the Manga and Anime. 

Jefferson: McFarland & Company. 

Celis, C. (2015). “La duda de Orfeo y el efecto de la primacía del significante. A 

propósito de la relación entre Lingüística y Psicoanálisis”. Revista La Tercera 

Orilla (15). Bucaramanga: Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1986). Diccionario de los símbolos. Barcelona: 

Editorial Herder.  

Drummond-Mathews, A. (2010). “What boys will be: a study of shōnen manga”, a 

Johnson-Woods, T. (ed) Manga. An Anthology of Global and Cultural 

Perspectives. New York: Continuum. 

Errington, J. (2016). Maximalist Cosmos: An Interview with Stefano Ercolino | Sydney 

Review of Books. Retrieved June 6, 2022, from 

https://doi.org/10.3989/emerita.1994.v62.i1.433
http://www.thelatinlibrary.com/ovid.html


38 

 

https://sydneyreviewofbooks.com/interview/maximalist-cosmos-interview-

stefano-ercolino/ 

Fink, B. (2002). ‘Knowledge and Jouissance’, a S. Barnard and B. Fink (eds) Reading 

Seminar XX: Lacan’s Major Work on Love, Knowledge, and Feminine Sexuality, 

New York: SUNY Press, pp. 21–45. 

Giacaglia, Mirta A. (2004). “Acerca del vacío y los sujetos”. Ciencia, Docencia y 

Tecnología, vol. XV, núm. 29, 93-104. Concepción de Uruguay: Universidad 

Nacional de Entre Ríos. Recuperat de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502903  

Homer, S. (2005). Jacques Lacan (1st ed.). Routledge. 

https://doi.org/10.4324/9780203347232 

Junco, Ethel & Claudio César Calabrese (2019). “La condición órfica en la narración 

maravillosa: tres cuentos de Perrault”. Cédille, revista de estudios franceses, 16, 

295-312. DOI: https://doi.-org/10.25145/j.cedille.2019.17.16.18. 

Macías Otero, S. M. (2008). Orfeo y el orfismo en Eurípides. Recuperat de 

https://eprints.ucm.es/8091 

Ōtsuka, E. (2010). “World and Variation: The Reproduction and Consumption of 

Narrative”, a Mechademia Second Art, vol. 5 (1), pp.99-116. 

Petruccelli, M. R. (2006). “Don Quijote en la cueva de Montesinos: triste, solitario y 

final”, a A. Parodi, J. D’Onofrio and J. D. Vila (eds.) El Quijote en Buenos 

Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario. Buenos aires: Universidad 

de Buenos Aires, pp. 485-491.  

Podrug, A. (2017). “The unconscious in artistic creation”. Recuperat el 10 de desembre 

de 2021, de https://underworldssite.wordpress.com/2017/02/20/importance-of-

unconscious-in-creation-of-work-of-art/amp/ 

Ragland-Sullivan, E. (1995) Essays on the Pleasures of Death: From Freud to Lacan, 

London: Routledge. 

Reyes Guerrero, C. (2016): “El papel del shōnen manga en las configuraciones de 

masculinidad en la sociedad japonesa”, a Lozano-Menéndez, A. (ed) El Japón 

contemporáneo: una aproximación desde los estudios culturales. Barcelona: 

Edicions Bellaterra. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14502903
https://doi.org/10.4324/9780203347232
about:blank
https://eprints.ucm.es/8091
https://underworldssite.wordpress.com/2017/02/20/importance-of-unconscious-in-creation-of-work-of-art/amp/
https://underworldssite.wordpress.com/2017/02/20/importance-of-unconscious-in-creation-of-work-of-art/amp/


39 

 

Sharpe, M. (2021). “Naturalistic Epistemology,” The Internet Encyclopedia of 

Philosophy, ISSN 2161-0002. Recuperat el 12 de desembre de 2021, 

de https://iep.utm.edu/. 

Wright, D. T. H., & Arnold, C. (2021). Beyond Maximalism: Resolving the Novelistic 

Incompatibilities of Realism, Paranoia, Omniscience, and Encyclopedism 

through Electronic Literature. Paper presented at Electronic Literature 

Organization Conference 2021, Virtual. 

 

CLAMP: obres estudiades 

CLAMP (2003-11). ×××HOLiC. 19 vols. Japó: Kōdansha. 

CLAMP (2003-09). ツバサ-RESERVoir CHRoNiCLE-. 28 vols. Japó: Kōdansha. 

CLAMP (2004-09). xxxHOLiC. 19 vols. Barcelona: NORMA Editorial 

CLAMP (2004-09). Tsubasa -RESERVoir CHRoNiCLE-. 28 vols. Barcelona: NORMA 

Editorial 

CLAMP (2014-). xxxHOLiC -Rei-. 4 vols., en publicació. Barcelona: NORMA Editorial 

CLAMP (2021). Tsubasa WoRLD CHRoNiCLE — Nirai Kanai. 3 vols. Barcelona: 

NORMA Editorial 

 

Altra bibliografia consultada 

Deleuze, G. (1976): “¿En qué se reconoce el estructuralismo?”, a Châtelet, F. (ed) 

Historia de la filosofía (tomo IV). Barcelona: Espasa Calpe. 

Dowden, & Livingstone, N. (2011). A Companion to Greek Mythology (1. Aufl.). 

Wiley-Blackwell. 

Ercolino, S. (2012). The Maximalist Novel, a Comparative Literature, vol.64 (3), 

pp.241-256. 

Jaramillo, Ángela M. (2010). “Eurídice en la sombra”. Affectio Societatis, 3(6). 

Recuperat a partir de 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/affectiosocietatis/article/view/5382 

Lacan, J. (1978). Book XI: The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis. New 

York: W.W. Norton & Company. 

https://iep.utm.edu/
https://revistas.udea.edu.co/index.php/affectiosocietatis/article/view/5382


40 

 

Lembke, J. (2005). Virgil’s Georgics. Yale University Press. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1npcr9 

Megino Rodríguez, C. (2005). “Supervivencia post-mortem e identidad personal en el 

orfismo”, a Pensamiento. Revista De Investigación E Información 

Filosófica, 61(230), 311-325. Recuperat a partir de 

https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/7303 

Rubio, C., & Tani Moratalla, R. (2008). Kojiki: crónicas de antiguos hechos de Japón. 

(C. Rubio & R. Tani Moratalla, Eds.). book, Madrid: Trotta. 

Žižek, S. (2014). Absolute Recoil: Towards A New Foundation of Dialectical 

Materialism. London: Verso Books. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1npcr9
https://revistas.comillas.edu/index.php/pensamiento/article/view/7303

