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1. Ubiqüitat, refracció i reescriptura

Si hi ha un aspecte de la poesia de Dolors Miquel que ha estat 
tractat de manera recurrent en (l’encara) poca bibliografia que hi ha 
sobre l’autora —escassetat que el present volum farà bé d’esmenar—, 
aquest és sens dubte el de l’absorció, tan irreverent com respectuosa, 
de la tradició. N’ha parlat Margalida Pons (2017), segons la qual Do-
lors Miquel és una poeta que ha estat classificada en moltes i diverses 
categories —poètiques de l’oralitat, feminisme, avantguarda, experi-
mentació...— perquè ella mateixa ocupa una posició intermèdia en el 
contínuum que va de l’erudició a la cultura popular:

on one hand, critics have given her writings a great deal of prominence 
in the realm of today’s Catalan poetry, which has given rise to the first 
canonising gestures, such as the inclusion of her poetry in internatio-
nally distributed anthologies [...] and the receipt of literary awards [...]. 
On the other hand, Miquel’s work has found an appropriate habitat in 
publications outside of the commercial circuits (such as the journal 
Verge Peluda), in small recitals, and in the defence of a fierce localism. 
(Pons 2017: 2)

Quan parlem de Dolors Miquel, doncs, l’ambivalència o, millor 
dit, la ubiqüitat és un tret distintiu en termes de recepció, i si això és 
així és en la mesura que el posicionament de l’autora davant de la tra-
dició literària a la qual s’adscriu és igualment variable: «the results of 
that ubiquity are discursively mixed aesthetic manifestations that 
straddle the sublime and the vulgar» (Pons 2017: 5).

Tal com anirem veient, i encara d’acord amb Pons, aquesta ubi-
qüitat es concreta en la creació d’un punt de vista particular sobre la 
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tradició literària que no consisteix, però, en un simple i mecànic reflex 
d’aquesta tradició, sinó en una refracció (Pons 2017: 9), és a dir: en 
una incorporació activa que, lluny de reproduir el model en una rela-
ció d’igualtat, el que fa és renovar-lo tot distorsionant-ne la línia de 
projecció. Això genera una nova trajectòria del model: un canvi de to 
que, en bona part, i tal com proposa per la seva banda Caterina Riba 
(2017), té la intenció de desemmascarar estratègies disciplinadores 
mitjançant la reescriptura de certs models femenins i la ressignificació 
del cànon androcèntric:

Els seus versos envesteixen el subjecte androcèntric i la societat que es 
desprèn de la priorització del masculí, amb una mirada que bascula entre 
la fúria i l’humor, l’erudició i el llenguatge familiar, contrastos que l’au-
tora ha convertit en marques de la seva signatura. (Riba 2017: 18)

Margalida Pons i Caterina Riba, per tant, ja han establert els mo-
tius que inciten el gest refractari de la poesia de Dolors Miquel en 
relació amb la tradició, així que en aquest estudi no hi insistiré. El que 
m’agradaria, en canvi, és d’oferir una lectura d’alguns dels aspectes 
més destacats de la poètica de Dolors Miquel al costat de les obres de 
la tradició que els han pogut inspirar, i tot plegat amb el propòsit de 
mostrar que, efectivament, i tal com ja ens advertia la poeta a l’inici 
del seu segon poemari, Llibre dels homes, en els textos de Miquel 
(1998: 12):

Hi haurà tant plagi
com a mi em ragi,
que d’allí on n’hi ha
n’hi pot rajar.

2. Jo soc aquell que el pensament té vari: el llegat medieval

Una de les relacions d’intertextualitat més fecundes que ens pro-
posa l’obra de Dolors Miquel és la que té a veure amb la tradició lite-
rària medieval. Això és evident, tal com veurem a continuació, en re-
culls com Llibre dels homes, La flor invisible o Heavy Mikel, però 
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també en el volum Cap home és visible (2010a), antologia de poesia 
catalana dels segles xiii-xv a cura de Dolors Miquel en la qual, però, 
el paper de l’antòloga no es limita a la mera tria de textos, sinó que 
també en proposa la reescriptura/traducció al català actual —gest, 
aquest, de veritable irreverència si tenim en compte el valor fundacio-
nal, en la nostra tradició literària, dels textos medievals. La proposta 
de Miquel, en l’àmbit filològic, és francament atrevida, però aquest 
atreviment es veu legitimat pel desig de la poeta que els autors medi-
evals siguin llegits més enllà de l’erudició ecdòtica; desig que és cohe-
rent amb la fascinació pels clàssics medievals que fan palesa la majoria 
dels seus llibres.

Diria que bona part d’aquesta fascinació la podem explicar per una 
correspondència o identificació poètica que l’autor del pròleg de l’anto-
logia, Stefano Cingolani, resumeix prou bé. En aquest sentit, Cingolani 
adverteix que la lírica dels segles xiii-xv és una lírica que ens mostra 
«una humanitat ben variada, d’impulsos oposats, que ara idealitza i ara 
es deixa anar en l’improperi, que ara resa i ara es desespera, [...] que ara 
gaudeix i balla i ara plora en una cort, en una plaça, en un monestir, en 
una taverna» (Cingolani 2010: 11), i si Dolors Miquel furga d’una 
manera tan insistent en la tradició medieval és perquè li permet expres-
sar aquest sentit radicalment ambivalent de l’ànima humana, que es re-
flecteix en l’ambivalència irresoluble de la seva ubiqüitat.

A l’extrem més estripat d’aquest ventall d’impulsos oposats hi ha 
Llibre dels homes (1998), que pot entendre’s com una resposta a la 
misogínia del famós Espill o Llibre de les dones de Jaume Roig. Com 
l’Espill, escrit en noves rimades comediades, el llibre de Dolors Mi-
quel també és escrit en versos apariats de quatre síl·labes, en el qual a 
banda de portar a col·lació una sèrie d’experiències sentimentals amb 
homes més aviat desagradables, Miquel també fa un retrat de la Tran-
sició espanyola on el desencant amorós funciona com a correlat del 
desencant polític. Tal com la mateixa autora el defineix, el llibre pot 
ser entès com un

recompte
d’amors raquítics
i ansiolítics,
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d’anar enquibint
abans dels vint
la joventut
per un embut
de rims a quatre.
(1998: 66)

És un «dement / relat d’Adams / pesats a grams» (1998: 98) que 
funciona com un exercici de reescriptura, de ressignificació en clau de 
gènere de la tradició misògina en què situem l’Espill de Roig. Cal tenir 
en compte, però, que la irreverència d’aquest acte és indestriable de 
l’exercici de legitimació que du associat: en primer lloc, perquè Llibre 
dels homes adopta l’esquema mètric de l’Espill; a més, però, i sem-
blantment al llibre de Roig, el de Dolors Miquel (1998: 11) comença 
amb un pròleg (en vers) en el qual se’ns posa en evidència les circums-
tàncies de la instància d’enunciació:

Començo el pròleg
sense psicòleg
precipitant-me,
abalançant-me
amb sis sentits
i amb tots deu dits
sense cap regle
un fi de segle
i a Tarragona.

Una mica més endavant, se’ns diu que es faran «versos / d’homes 
immersos. / I en parlaré / (no gaire bé), / que en un món mascle / el 
mite m’ascle1 / de la costella / que duc per sella» (Miquel 1998: 13), 
i tot plegat per deixar clars el qui, el quan, l’on, el què i el per què del 

1. És impossible no aturar-se en aquest apariat i llegir-lo, també, com una picada 
d’ullet a la tradició ecdòtica de la lliçó mascle del vers 33 del conegut poema «Jus lo 
front port vostra bella semblança», de Jordi de Sant Jordi, que Martí de Riquer, a la 
seva edició de 1955, edita llegint el fins llavors «mascle» com a «m’ascla». Dolors Mi-
quel, a Cap home és visible, segueix la lliçó de Riquer: «L’amor que us tinc en totes les 
parts m’ascla» (Miquel 2010a: 255).
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text. Aquesta autoreferencialitat és prou comuna en la lírica medieval, 
i en aquest cas pot relacionar-se amb la «Consulta» a Joan Fabra que 
introdueix l’Espill de Roig: «Trobant-me en aquesta vall / Callosa, 
per les morts fuit, / ociós, trist, sens fer fruit, / emprés he, no sens 
treball, / de dones scriure llur tall / natural e voluntari, / per Una, qui 
té el contrari [...]» (Roig 2006: 70). A més, i com en l’Espill,2 bona 
part del caràcter humorístic de Llibre dels homes ve provocat per la 
sorpresa lingüística que es deriva de les rimes. Per exemple:

Ho he fet amb rima
i he fet la cima
dient-li «piba»
al Carles Riba,
cridant un Metge
que em curi el fetge,
jugant a tennis
amb l’Eiximenis.
[...]
O en Ferrater
que per l’Helena
feu tanta pena.
(Miquel 1998: 14-15)

Aquest to i aquesta mena de recursos els retrobarem, vint anys 
més tard, a Heavy Mikel (2018). El llibre és ple referències explícites 
—mitjançant elements paratextuals— a la literatura medieval, i co-
mença amb el conegut «Escolteu!», poema autoreferencial que ser-
veix a Miquel per construir, des del principi del recull, un jo poètic 
combatiu, sorneguer i afí al gènere sirventès. El poema és una rees-
criptura de «Dirai vos senes duptansa» de Marcabrú, del qual adopta, 
novament, el metre:

[...]
Soc de Lleida, passarell!
Em reta el rei? Caigui ell!

2. Ho explica Lola Badia al pròleg de l’edició citada de l’Espill (Roig 2006: 56-57).
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Entro en capella amb capell
—Escolteu!—,
no me’l trec ni davant d’ell,
que cap rei no em posa preu.
(Miquel 1998: 15-16)

A l’altre extrem, però, de l’improperi popularitzant hi ha una idea-
lització igualment deutora de la lírica medieval que, tot i així, no sempre 
és indestriable de les quotidianes veritats de l’escatologia. Per dir-ho ara 
amb Àngels Moreno a l’epíleg de l’antologia Sutura, Dolors Miquel és 
«capaç de transitar fàcilment entre la metafísica i la immanència. [...] 
D’aquest interès literari per la qüestió metafísica és responsable la influ-
ència que sobre l’autora ha tingut tant la literatura medieval [...] com el 
surrealisme i la mística, fàcilment relacionables amb la poesia medie-
val», i és d’aquí d’on sortiria l’estil tan fàcilment identificable de la po-
eta, caracteritzat per «la commutació d’elements intangibles —l’abs-
tracte metafísic de l’amor o del dolor— amb la senzillesa o immediatesa 
dels elements a l’abast en un context d’espaitemps potser quotidià, però 
també barroer o prosaic» (Moreno 2021: 242).

Una bona mostra d’aquesta ambivalent transcendència ens la do-
nen les referències constants, al llarg de tota la seva obra, al menjar i 
als processos digestius. En són exemples els poemes «Menjant-me 
una llesca de pa amb oli i sal» d’Aioç3 (2004a: 41-42), «A taula» de 
Ver7s de la terra (2004b: 23-25), «Consagració de la cassoleta de co-
nill» de Missa pagesa (2006: 65) o «Humanitat d’un bistec de vedella» 
de Mos de gat (2002: 35). Segons aquest darrer:

Un àngel japonès d’1,40
amb davantal roig i ungles nacrades
va dipositar un bistec enorme de vedella al meu davant
i em va salvar de la mort immediata
perquè defallia d’irrealitat d’amor
i la son i la gana m’havien abandonat,

3. Poemari que du per títol, precisament, una interjecció procedent de la Crònica 
de Jaume I: «Aioç: crit compassat que es dona per concentrar la força quan es lleva 
l’àncora o es fa alguna cosa similar» (Miquel 2004a: 9).
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que ja pertanyia al REGNE DELS DÉUS
que ni caguen ni mengen.

L’abstracte metafísic de l’amor, en aquest poema, es veu desesta-
bilitzat per la indefugible rotunditat de la fisiologia, i ho fa seguint 
una lògica molt semblant a la que trobem en els textos d’un dels poe-
tes més preuats de Dolors Miquel: Ausiàs March. Com sabem, l’art 
amatòria de March és una doctrina que aspira a la unió intel·lectual i 
contemplativa dels amants, si bé aquesta pretensió es veu impedida 
tothora per causa de l’estimada —que no sempre correspon a les exi-
gències de l’amant— però, també, per causa del mateix poeta —en 
lluita constant amb ell mateix, temptat pel fibló de la carn. La poesia 
d’Ausiàs March, per tant, és deutora d’un dualisme antropològic que 
oposa el cos a l’ànima, però que entén, alhora, que l’home es compon 
d’aquestes dues natures ineludibles, i això vol dir que lluny d’una líri-
ca elaborada en el recer de l’intel·lecte, el que ens proposa Ausiàs 
March és un conflicte interior permanent entre la carn i l’esperit; un 
conflicte que Dolors Miquel recupera en molts dels seus poemes i que 
posa al servei d’un subjecte igualment escindit, però ara obertament 
femení, que no se salvarà en la imposició d’una de les dues natures 
sobre l’altra, sinó en llur confusió fecunda i sovint contradictòria.

D’una banda, doncs, el jo poètic de Miquel és un jo capaç d’afir-
mar que «la meva carn s’ha fet tota pensament», tal com se’ns diu al 
penúltim vers del poema «Enaixí» de Heavy Mikel  D’acord amb 
aquest plantejament, La flor invisible (2011) és un recull significatiu, 
ja que parteix del principi neoplatònic segons el qual tot allò intangi-
ble pertany a un ordre de comprensió superior. Per dir-ho amb uns 
versicles de l’Arbre exemplifical de Ramon Llull —que Miquel recull 
a la seva antologia de poesia catalana medieval, i que són l’origen tant 
del títol d’aquesta antologia com del de La flor invisible: «Cap aigua 
sent calor ni cap visibilitat és vista. / Els ulls desitgen veure visibilitat 
i veuen color, que no pertany a l’essència de la visibilitat. / Cap home 
és visible» (2010a: 78).

La flor invisible és, llavors, una demanda de llum, de visibilitat al 
marge de l’experiència sensible dels colors —tal com podem veure, 
per exemple, al poema «La flor invertida», títol que fa referència a la 
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coneguda canso de Raimbaut d’Aurenga. A «Camí desconegut», el jo 
poètic també es demana per l’essència de la visibilitat («Com travessa 
la llum la fosca?»), i admet que: «Tot allò que sabia sobre la carn em 
pesa, / no sé com estima l’ànima quan es torna pell, / de dins cap a fora / 
aquest és el camí desconegut [...] he fracassat en l’art de fer de la meva 
ànima pell». En aquest mateix recull, però, i seguint la màxima marc-
hiana de la rotunditat de la carn, el cos acaba imposant-se en poemes 
com ara «Corpori», on la prova de l’amor se sosté tota gràcies a la 
vehemència fisiològica:

Li vaig dir t’estimaré sempre.
La boca ho va dir. El cor, la ment ho volien.
Li vaig dir, ets l’home de la meva vida,
les vísceres ho corroboraren.
[...]
Els ossos ho sostenien.
Els sensibles ossos, la blanca medul·la.

I és que fins i tot en els més grans defalliments d’irrealitat, el cos 
es torna inevitable, s’imposa i ens recorda que Dolors Miquel (2010a: 
313), com Ausiàs March, també és «aquell[a] que el pensament té vari, / 
la voluntat del tot té desunida»; sigui doncs «maleït el jorn que se’m 
donà la vida, / tant com m’he vist als meus volers contrari».

3. Fer-ho rimar perquè algú ho aclami: apropiació estròfica

En la seva particular ressignificació de la tradició medieval, Do-
lors Miquel sovint proposa la reescriptura dels textos mitjançant l’as-
similació del seu esquema mètric. Fins ara, això ho hem vist en el cas 
de Llibre dels homes i del poema «Escolteu!», però aquesta estratègia 
també la trobarem a Haikús del camioner (llibre de 1999 en el qual, 
però, no m’aturaré), a Ver7s de la terra i a El Musot.

Pel que fa a Ver7s de la terra (2004), el recull presenta una reflexió 
que és indestriable del metre amb què està escrit: seguint l’esquema 
d’una estrofa tan genuïnament popular com són les quartetes d’hep-
tasíl·labs, aquest llibre vol ser una defensa del dialecte lleidatà i de les 
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formes lingüístiques que s’escapen de l’encarcarament normatiu. Per 
dir-ho amb l’autora a l’epíleg del recull:

Vai escriure els poemes en la meua llengua, el lleidetà que recordava 
haver parlat i sentit abans de submergir-me en la tan necessària i an-
drògina normalització lingüística. [...]. Era com l’anvers de la teoria de 
Perejaume (a qui agraeixo la bellíssima portada del llibre);4 m’ocorria 
que en escoltar les paraules se’m formaven desapareguts paisatges 
complexos al davant dels ulls. Un Oïsme en boomerang (Miquel 
2004b: 89-90).

Si per a Perejaume els noms es creen «a imatge i semblança d’una 
terra bufada, polsada, premuda» (1998: 26), el que Miquel planteja, en 
un sentit invers però complementari, és una llengua capaç de recrear 
aquests mateixos paisatges amb el simple gest de l’enunciació poètica. 
El codi que Miquel (2004b: 55-57) tria per a la recreació lingüística i 
antropològica, llavors, és un codi fet de «paraules vives» —tal com 
se’ns diu al poema «El bidó i l’aurigina»—, però també de paraules 
situades al marge de l’estandardització de la llengua i, sobretot, al 
marge del centralisme barceloní:

Als sinyors barcelonins
no els hem semblat de prou rango!
Volen més los gironins
perquè els ballen lo fandango.

És en aquest sentit que, a Gitana Roc, Dolors Miquel (2000: 22 i 
29) ja havia reivindicat una «rima-ritme que es podria anomenar rima 
gitana. En el sentit de deixada de la mà de la Dea» (i en el sentit de 
«rima esquerra [que] presenta problemes d’instrucció». A Aioç, Mi-
quel (2004a: 12) continuarà defensant aquesta desobediència lingüís-

4. Es refereix a l’obra «Pintura i representació», de 1989, en què es poden veure 
trenta-cinc butaques entapissades de vellut del Palau de la Música de Barcelona enmig 
del Fangar del Delta de l’Ebre. Perejaume tornarà a col·laborar amb Dolors Miquel 
amb la il·lustració de la coberta de La dona que mirava la tele, amb el colofó d’Ictio-
saure i amb els vuitanta-dos sols que separen les diferents parts de Sutura. 
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tica amb poemes com «Crit de la cabra», que ens convida als sentits 
torts, capgirats; a

cabirolejar sobre el vers buit,
empaitar la verticalitat dels diccionaris,
menjuquejar la paraula suculenta
arran d’un abisme rocallós.

Però potser l’exemple més mordaç d’aquest desacatament el tro-
barem a la «Primera homilia: dels cretins», de Missa pagesa, en la qual 
Miquel carrega contra els «pútrids escapçats per la Norma», aquells 
que, per no haver pronunciat mai un bueno o un pues, aniran al cel:

no ho dubteu, hi anireu
amb una barra sota el nas
i un doncs i un bé a la punta de la Fabra.
I allí us la confitin!

I és que la reivindicació, en l’àmbit poètic, d’una llengua no nor-
mativa —ja sigui per la via del barbarisme o del dialectalisme— és una 
constant en el corpus de Dolors Miquel. A Ver7s de la terra, i com ja 
he dit, el tema esdevé central, i va lligat a un gest de dignificació de 
certes tradicions considerades menors, com és la de la poesia popular 
de tradició oral —representada aquí per la tria de l’heptasíl·lab, i opo-
sada a l’elitisme institucionalitzant de l’art en majúscules, que queda 
parodiat a poemes com «Diu que és artista aquest plaga?» i «Els mo-
numents aquests nous»:

Aquí molta mixifú,
molt sinyor i molt tutú.
L’art és una cosa, tu,
que no l’entén pas ningú.

Coherent amb la tendència a la ubiqüitat que hem vist més amunt, 
el que Dolors Miquel ens proposa és una forma d’expressió literària 
que no entri en conflicte amb les tradicions anònimes i que no repro-
dueixi el binomi que oposa alta cultura amb cultura popular. A Ver7s 
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de la terra, amb tot, i gràcies a aquest exercici de dignificació de la 
tradició anònima de transmissió oral, veiem altra vegada com la irre-
verència és un gest indestriable de l’exercici de legitimació. A més, la 
tradició que Miquel reivindica és, de nou, una tradició femenina —o 
feminitzada, en la mesura que, al llarg dels segles, un dels pocs reduc-
tes on les dones han pogut deixar rastres de la seva veu secularment 
silenciada ha estat, precisament, en la tradició oral.

En relació amb això, cal tenir en compte el primer poema del re-
cull, en el qual se’ns adverteix que el que tenim a les mans no és ben 
bé un llibre d’heptasíl·labs, sinó d’«Octosíl·labs de 7 versos»:

L’octosíl·lab de l’aumella
me’l donae l’aumetller,
quan l’ha gelat lo gener
i ha perdut una costella.

La pèrdua, per tant, és constitutiva i se’ns vehicula amb la metà-
fora de la costella —una costella que el poema relaciona amb la te 
que s’ha extraviat de manera textual a l’«aumella» del primer vers, 
però que també ens ha de fer pensar en la «costella / que duc per 
sella» en tant que dona, i per dir-ho de nou amb Llibre dels homes 
(1998: 13). Així doncs, si Ver7s de la terra se’ns presenta com un 
recull d’octosíl·labs de set versos i no pas, directament, com un re-
cull d’heptasíl·labs, és amb el propòsit de fer manifesta una absència; 
de fer manifestos uns silencis històrics que, cinc anys més tard, ver-
tebraran un dels poemaris més obertament feministes de l’autora: El 
Musot.

Com Ver7s de la terra, El Musot (2009) és un recull de poemes de 
mètrica regular en el qual l’estrofa escollida és indestriable de la refle-
xió que el llibre ens proposa. El Musot, doncs, també és un exercici de 
legitimació d’una certa tradició inferioritzada, però a diferència de 
Ver7s de la terra, on l’estratègia de dignificació consisteix a adoptar 
els trets distintius de la tradició en qüestió —oralitat, dialectalismes, 
art menor...—, a El Musot l’estratègia consistirà a apropiar-se de la 
forma estròfica més paradigmàtica de la poesia culta —i, per extensió, 
de la poesia mascle; és a dir, el sonet— i dotar-la d’una mirada altra 
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que ens permetrà de capgirar els rols històricament associats a cadas-
cun dels agents de l’acte d’enunciació poètica.

Tal com ha explicat Caterina Riba, per a Dolors Miquel el Renai-
xement italià és el punt de partida d’una representació literària de la 
feminitat que ha arrelat profundament a Occident i que encara és vi-
gent avui dia. En aquest sentit:

Petrarca representa el paradigma d’una concepció del món en què la 
dona està associada a la bellesa i a la passivitat [...]. Amb Dante i Pe-
trarca cristal·litza dins la tradició occidental la idea de la dona en tant 
que objecte de desig de l’home. Admirada, cobejada i enaltida, a la 
dona li és, tanmateix, arrabassada la veu. (Riba 2017: 23)

Davant d’aquest greuge històric, amb El Musot Dolors Miquel 
elabora un capgirament de rols en un doble sentit. D’una banda per-
què en presentar un jo poètic femení, Miquel (2009: 99) trenca el si-
lenci que el cànon literari, de Petrarca ençà, ens ha reservat a les dones 
—silenci que descriu de manera ben sarcàstica al darrer poema del 
recull (l’únic que no és un sonet):

Vull ser la reina dels teus Jocs Florals:
que m’agafis pels cabells i m’arrosseguis
per la catifa dels teus desitjos
d’equilibri.
[...]
Vull ser la reina de la renaixença
de la meva normalitat.
Fer un discurset etílic
sobre com em venc per un bon plat de llenties
i que tu em premiïs amb la teva fugida
al nord inventat.

D’altra banda, però, capgirar el rol de les dones també implica, en 
aquest cas, capgirar el rol dels homes, i això porta l’autora a cosifi-
car-los. L’exercici de reparació històrica de Miquel, llavors, passa per 
una venjança prou irònica, i tal com se’ns explica al text introductori 
del recull: «és bo de fer com va fer la història amb el bruixot: generar 
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la paraula, indicant les seues arrels femenines, el naixement de la seva 
essència en un altre àmbit de gènere. I dir-li Musot, i potser aixecar tot 
un altre Palau de la Música Catalana» (Miquel 2009: 9-10).

El pas de la dona d’objecte a subjecte del discurs implica, per 
tant, la transformació de l’home de subjecte a objecte, i això podem 
veure-ho en multitud de poemes, com ara «L’aura del Musot», «Sol-
ter madur de claustre d’institut», «L’home fatal» i, també, «L’home 
paparra»:

Hi havia un home a una dona arrapat,
un poll trempat, una viril paparra,
un home incordi, un papa-vi de barra,
un cuca fi, un paràsit parat
[...]
un ventró immens, que tapava un planeta,
bony afectiu, atrofiador ozònic,
un big bang llord, un rexof d’opereta.

En tota aquesta estratègia de reparació, el gest d’apropiació estrò-
fica del sonet és fonamental en la mesura que serveix per apel·lar un 
cànon que aquí se’ns subverteix d’arrel en aparèixer en nom d’un sub-
jecte femení que canta les (discutibles) llaors d’una sèrie de destinata-
ris masculins. Aquesta operació, però, no és exempta de contradicci-
ons, perquè, com ja hem vist a bastament fins ara, invocar una tradició 
—mal que sigui per transgredir-la— sempre implica reconèixer la vi-
gència de la tal tradició, i Dolors Miquel s’ha mostrat força crítica 
amb la vigència, encara no prou discutida, del sonet en la nostra tradi-
ció literària.

En aquest sentit, Miquel ha assegurat en una entrevista que «si ets 
un poeta català i no has fet sonets és com si no haguessis fet res, per 
exemple. Què collons és, això?» (Riba i Coll 2021: 135). I malgrat 
que Miquel (2009: 17 i 93) sí que n’ha fet, de sonets, la seva posició 
davant de l’adopció d’aquesta estrofa no és gens innocent. Al primer 
sonet d’El Musot ja ens ho adverteix: «D’aquests sonets, salvi’s aquell 
qui puga!». Així mateix, al poema «Dictadura del sonet» Miquel insi-
nua que és aquesta mateixa forma estròfica, aquesta mena de «migra-
nya lírica», la que condueix de manera natural a la misogínia, i acaba 
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sentenciant: «Que així el sonet amb gest de proxeneta / vol consonar 
i cobrar feina feta».

Tot plegat posant en evidència que, efectivament, les dones es-
criptores —i artistes en general— han estat sovint invisibilitzades fins 
que no han adoptat els codis hegemònics del cànon androcèntric. Per 
dir-ho, finalment, amb «La caseta dels espills deformats»:

Fer-ho rimar perquè algú ho aclami.
[...]
¿Falta farà que tota jo em regiri,
d’espill absurd, que em deformi, em difami...,
no hi haurà algú que giri els ulls i em miri?

4. Mula obstinada: des del femení i alhora contra el femení

Hem anat veient fins ara com la relació que Dolors Miquel esta-
bleix amb la tradició és radicalment ambivalent, i en bona part la cau-
sa d’aquesta ambivalència té a veure amb la consciència, per part de 
l’autora, de pertànyer a un grup que al llarg de la història ha estat 
apartat, de manera sistemàtica, d’aquesta mateixa tradició. Arribats a 
aquest punt, doncs, val la pena de comentar la manera com la poesia 
de Dolors Miquel ha estat també, i per dir-ho ara amb Maria-Mercè 
Marçal, construïda com una «temptativa d’identitat des del femení i 
alhora contra el femení» (Marçal 2020: 245); construïda, per tant, 
des d’una posició igualment ubiqua que ha portat la poeta a identifi-
car-se amb certs models femenins, però també a reaccionar davant 
d’altres.

Pel que fa, justament, a la filiació amb Maria-Mercè Marçal, Ca-
terina Riba (2017) ja ha parlat de les múltiples relacions d’intertextu-
alitat que es poden establir entre la poesia de totes dues escriptores: 
em refereixo a la recodificació dels models femenins, a la crítica al 
subjecte il·lustrat, a la ressignificació en clau de gènere del discurs re-
ligiós, etc. Totes dues poetes, així, s’erigeixen en defensores d’un llegat 
femení que ha estat silenciat i com a portaveus dels codis inferioritzats 
amb què aquest llegat ens ha arribat. Per referir-s’hi, Maria-Mercè 
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Marçal va encunyar el concepte de llengua abolida, que té a veure 
precisament amb totes aquestes formes inadequades d’expressar-se: 
formes no domesticades i mai del tot reconegudes —ni recognosci-
bles— per part dels discursos hegemònics. Molt a la vora d’aquest 
concepte, a La flor invisible Dolors Miquel (2011: 67) ens parlarà d’un 
«Llenguatge oblidat» que encara saben l’«herba del jardí» i el «dragó 
de la meva paret», i que perviu en una «memòria fosca, / perduda, 
umbilical»:

Ella té unes altres paraules.
La seva sintaxi deu estar feta de bramuls de cel
i signes muts de llamp.
Quan vaig aprendre a parlar
em van esborrar aquesta llengua.

Un llenguatge oblidat que, en aquest cas, es vincula amb els llen-
guatges de les plantes i dels animals, i que reapareixerà a El guant de 
plàstic rosa (2017) i, sobretot, a Ictiosaure (2019). El poema «Corsde-
pardal» (2019: 27-28), per exemple, fa referència a les «dones de la 
meva família família»; dones que cuinaven, cosien, dones que «s’obri-
en de cames i eren fecundades, / llaurades, semades, adobades, posse-
ïdes», i que creaven un univers al seu voltant fora del qual els noms 
eren «noms dits del revés, noms de misteri». Es crea, així, una oposi-
ció entre un llenguatge públic però aliè, i un llenguatge íntim que 
aquest poema il·lustra amb un estil prelingüístic i proper, també, a 
l’escriptura parlada. Significativament, Ictiosaure es tanca amb un po-
ema que es titula «Ja no escric per a les ànimes humanes», en què el jo 
poètic assegura que, ara:

per a les orquídies salvatges, escric,
per als ànecs de bec mutilat, escric, i per als arbres de difícil

procedència.
[...]
Sense boca parlo amb la llengua dels núvols
o corro amb la veu de la pluja.
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D’alguna manera, els darrers llibres de Dolors Miquel ens propo-
sen una mena d’exili del llenguatge dels homes; un exili de la llei del 
Pare que en alguns poemes irromp a través de la figura del filòsof 
Ludwig Wittgenstein. En el corpus de Miquel (2006: 61 i 2010b: 14) 
no trobarem cap citació del vienès; sí que trobarem, en canvi, al·lusi-
ons a Wittgenstein a Missa pagesa («és l’hora del misteri, / l’hora 
d’allò que no es pot explicar, / l’hora de la vergonya d’en Wittgens-
tein» (p. 61), a La dona que mirava la tele («De vegades una pizzeria / 
s’anomena Wittgenstein, una gelateria / Mozart i un dentífric Mona 
Lisa. [...] Tants noms m’esgoten» (p. 14) i a Ictiosaure. En aquest dar-
rer, la presència del filòsof és especialment rellevant, i queda retratat 
segons la visió contradictòria que també sembla tenir-ne l’autora:

Llegia Wittgenstein quan em va començar a pegar. [...] Intentava no 
pronunciar el nom de qui em pegava, per tal que desaparegués. Negava 
el que ocorria, els fets, la seva representació lògica. Però no. No. L’ani-
mal, Witt! L’animal no té paraules. (Miquel 2019: 44)

Com veiem, i d’acord amb la teoria del llenguatge que proposà 
Wittgenstein, Dolors Miquel invoca el filòsof en un intent de conju-
rar, al seu torn, aquest poder del llenguatge pel qual el nom fa (i desfà) 
la cosa —i és per això que, a «Llegia Wittgenstein», el jo poètic inten-
ta «no pronunciar» el nom del seu maltractador per tal que, en ne-
gar-li la dimensió lingüística, desaparegui. Per sort o per desgràcia, 
però, hi ha realitats que s’imposen al marge del llenguatge convingut 
dels homes («L’animal no té paraules»), i és aquí quan el misteri de 
Wittgenstein esdevé «la vergonya d’en Wittgenstein». Tal com ha ex-
plicat la mateixa autora en una entrevista amb David Castillo: «Dins 
dels poemes hi ha la vida. La meva o la dels altres o la dels qui vindran. 
Quan parlo de Ludwig Wittgenstein en un context tan aberrant com 
el d’un maltractament físic, m’allunyo del vienès per topar de morros 
amb les seves teories» (Castillo 2021).

Per a Dolors Miquel, per tant, les teories de Wittgenstein fracas-
sen en l’intent d’explicar la vida, i en contra del conegut aforisme del 
vienès segons el qual d’allò que no es pot parlar val més callar, la poe-
ta aposta per la reparació històrica a través de l’exercici de la paraula. 
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És per això que, tant a El guant de plàstic rosa com a Ictiosaure, hi ha 
tanta presència d’animals extingits —com si el simple fet d’anome-
nar-los cridés tots aquests éssers a una nova existència. També és des-
tacable, en aquest sentit, el poema «Massacres» (2017: 24), que des-
prés d’una llista igualment tràgica («El càtar assassinat per la mà 
d’Innocenci III. / La mare primerenca que morí amb el fillet a les 
entranyes dins Nagasaki. / L’orfe de tres anys del camp d’Auschwitz 
que només deia una paraula. [...]») conclou: «Que ho digui, això, tam-
bé la història».

És difícil no pensar, davant d’aquest vers, en el final del text que 
funciona «A guisa de prefaci» del Rèquiem de la poeta russa Anna 
Akhmàtova —que és, juntament amb Marina Tsvetàieva, una poeta 
molt present en els paratextos de Dolors Miquel. En el poema, escrit 
entre 1935 i 1940, Akhmàtova narra una trobada amb una dona a la 
cua de la presó de Sant Petersburg, on la poeta hi va tenir el fill empre-
sonat. La dona, en saber que Akhmàtova és escriptora, li xiuxiueja a 
cau d’orella:

—Vós ho podeu descriure, tot això?
I jo li vaig dir:
—Sí, puc.
I llavors, quelcom que s’assemblava a un somriure va lliscar per da-
munt d’allò que un cop havia estat el seu rostre. (Tsvetàieva i Akh-
màtova 2004: 124)

Akhmàtova, aquí, reivindica el dret a la memòria històrica; una 
memòria que en altres poemes es relaciona amb un llegat específica-
ment femení. Al seu conegut «Epigrama», per exemple, i molt a la 
vora del que se’ns proposa a El Musot,5 la poeta es demana: «Podria 
Beatriu crear com Dante / o cantar Laura la febre de l’amor? / He 
ensenyat a una dona a fer servir la veu. / I ara, com puc fer-la callar?» 
(Tsvetàieva i Akhmàtova 2004: 115).

Una altra escriptora que, al marge de la llei del Pare i dels seus 
codis hegemònics, ha inspirat Dolors Miquel al llarg de tota la seva 

5. Veg. Riba (2017: 22-23).
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trajectòria és la brasilera Clarice Lispector i, en especial, La passió 
segons G. H. (1964). La novel·la se’ns presenta com un llarg monòleg 
interior en el qual la protagonista, després d’aixafar un escarabat a 
casa seva, es replanteja els límits ontològics de l’ésser, i desemmascara 
el llenguatge en el seu intent fallit de representar la densitat opaca de 
la carn i la complexitat infinita dels organismes vius:

Tinc a mesura que vaig designant —i aquest és l’esplendor de tenir un 
llenguatge. Però tinc molt més a mesura que no aconsegueixo designar. La 
realitat és la primera matèria, el llenguatge és la manera com vaig a bus-
car-la —i com no la trobo. Però és del fet de buscar i no trobar que neix el 
que no coneixia, i que instantàniament reconec. (Lispector 2006: 154)

El llenguatge, per tant, com a condició de possibilitat però també 
com a límit. Lluny de restar en silenci davant dels misteris del real, i 
malgrat saber que «em torno a ficar en el que és perillós i que seria 
millor callar» (Lispector 2006: 127), la protagonista de La passió se-
gons G. H. parla; narra obsessivament el seu desemparament existen-
cial, cosa que recorda força el plantejament de La dona que mirava la 
tele —on el jo poètic es replanteja aquests mateixos límits de l’ésser, 
però ara davant del caos informatiu del zàping i de la societat de l’es-
pectacle. També recorda, tot plegat, les reflexions que ens ofereixen 
els salms de Missa pagesa (2006: 33, 39 i 62) o versos com els següents, 
del «Poema vegetal» d’Aioç:

Soc la densitat que s’ofega en l’excés.
Perduda en la immensitat del conte de la carn.

Així mateix, al poema «Nom» d’Ictiosaure:

Li vaig situar estratègicament el nom «Lleida» al palmell de la mà. La 
hi va travessar com si el nom fos aigua i la mà fos terra. I tot esdevingué 
arrels.
[...] al moment definitiu, enmig d’un bleix fatigat i creixent, la mà ha-
gué de pronunciar el nom amb el tacte.
No estàvem preparats.
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Com veiem, el compromís de Dolors Miquel amb el llegat de les 
dones està estretament relacionat amb un compromís lingüístic en be-
nefici dels codis no hegemònics —és a dir: en benefici de la tradició 
popular i de les genealogies femenines, però també en benefici dels 
llenguatges no-humans o dels llenguatges que queden, com en aquest 
darrer cas, fora de la lògica de l’oculocentrisme. Miquel, per tant, 
dona veu a una poètica contestatària i crítica amb el cànon androcèn-
tric, però això no sempre es traduirà en una defensa de totes les dones 
en tant que col·lectiu. En aquest sentit, el corpus de la poeta és ple 
d’ironia, també, cap a les dones —o cap a un cert model de dona que, 
en acceptar els rols que l’heteronormativitat li imposa, acaba presen-
tant-se’ns com a còmplice dels homes. Per exemple:

Amb entusiasme
era mildones
i totes bones:
mama, fregona,
puta, minyona,
treballadora,
menstruadora,
senyora tal
i intel·lectual.
[...]
Esgarrapava
quarts als segons
per als collons
d’aquest marit
tan eixerit,
tan competent
tenir content.
(1998: 94)

Així doncs, i lluny de l’autocomplaença, el feminisme de Dolors 
Miquel se’ns presenta, també, com una realitat ambivalent, i és per 
això que podem relacionar-lo amb la figura de Víctor Català. És sig-
nificatiu, en aquest sentit, el poema d’El Musot «Donetes (Sonet 
sense liposucció)», que és una crítica als cànons de bellesa i a les 
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«adoradores del superficial lèxic», i que va introduït per un epígraf 
de Català: «Plega, doncs, damisel·la [...], creu-me, plega i somia!» 
(Català 2019: 294). La citació pertany al final de «Prec», el text que 
enceta el recull de contes de 1902 Drames rurals, en el qual l’escrip-
tora de l’Escala adverteix, de manera prou irònica, de la cruesa de les 
seves narracions a l’«escaienta damisel·la ciutadana», a la qual s’opo-
sa en identificar-se, la figura autorial mateixa, amb un «pobre pele-
grí de la terra aspra» (p. 293).

Els textos de Dolors Miquel presenten sovint un jo poètic similar: 
un jo poètic eixarrancat «al banc del meu pensament terrorista / ense-
nyant fins les calces, sense cap decència fèmina» (2002: 43); una dona 
neuròtica, «mala dona per als lírics» (2010b: 46), i que no té cap pro-
blema a l’hora d’admetre que «soc una porca» (2017: 14). La incorrec-
ció i l’actitud indisciplinada i poc escaienta són una constant en la 
poesia de Dolors Miquel. També ho és la defensa de l’amor-passió al 
marge del matrimoni i com a antídot a certes formes de control social. 
Tal com se’ns explica al pròleg de Gitana Roc:

L’amor social és el contracte més punyent de la por. És també la salva-
guarda més potent de la societat. [...] Sobre la por a la solitud i a l’ésser 
va parlar llargament Víctor Català en el seu llibre Solitud. La seva res-
posta va ser contundent: és millor restar sol que viure en eterna contra-
dicció amb un mateix. (2000: 20)

Part de l’admiració de Dolors Miquel cap a Víctor Català ve 
d’aquesta resistència al matrimoni, que la poeta fa bé d’identificar 
amb el personatge de la Mila de Solitud en tant que model femení 
desitjat, però, sobretot, desitjant, que no es deixa arrossegar per les 
inèrcies socials i que és capaç de desacatar la llei heteropatriarcal. El 
poema de Mos de gat «Mula obstinada», amb tot, també em sembla 
rellevant:

Allà, drogada de records,
fent el seu fet, la mula ensinistrada,
tossuda empeny la roda de la ment,
fermada al seu eix, sola, acotxada,
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no deixa de girar, al sol ardent,
gira, es regira sobre el camí de l’aigua.
[...]
Quan pararà aquesta mula lasciva
d’escatxigar-nos d’ardentor, la pell
amb el grat so mullat de la lascívia?

El text, que carrega contra les inèrcies socials que giren «sense cap 
destí», acaba contundentment: «Sisplau talla la corda / frena l’impuls 
de ser fèrtil en mi». La incorrecció femenina, per tant, se’ns presenta 
aquí en forma de tossuderia però també de rebuig a la maternitat, i ho 
fa de la mà d’un animal —la mula— prou connotat en les narracions 
de Víctor Català. Penso sobretot en el conte «Daltabaix» de Drames 
rurals, en el qual una mula obstinada acaba matant accidentalment el 
marit però també el fill de la Doloretes, la protagonista. Així mateix, 
penso en la gran quantitat d’animals que apareixen als contes de Ca-
talà; en la gran quantitat de bèsties que reben impunement la crueltat 
arbitrària dels homes, i em sembla que aquesta aliança dels grups més 
vulnerables de la societat és, per la seva banda, un dels trets més carac-
terístics de la poesia de Dolors Miquel.

Al «Pòrtic» de Caires vius (1907), Víctor Català es demanava què 
se n’havia fet «de la solidaritat fraternal dintre la natura de l’home, la 
planta i la bèstia, aqueixa santa i imposadora conjunció quasibé igua-
litària i enterament desconeguda en la ciutat?» (Català 2019: 24). A 
manera de resposta, la poesia de Dolors Miquel (2019: 58) dirà

l’extinció des de la nit, perquè la cantin com els últims animals d’una 
espècie desprotegida, perquè en devorin tot el sentit i el text esdevingui 
carn, una boca de carn. Una salvatge boca de carn.

5. Per xinxar l’erudició més vanitosa

Fins aquí, el meu propòsit ha estat el de treure a col·lació algunes 
de les relacions d’intertextualitat més rellevants que trobem en els po-
emes de Dolors Miquel. Relacions sovint ambivalents que fan palès 
que la irreverència, a l’hora d’absorbir els textos de la tradició, és un 
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gest indestriable de la dignificació, perquè fins i tot per transgredir un 
cànon cal reconèixer, abans, la vigència del tal cànon.

Aquest tret paradoxal de la poètica de Dolors Miquel l’hem resse-
guit al llarg d’un bon nombre de textos que han fet possible el diàleg 
amb escriptors com ara Jaume Roig, Ausiàs March, Petrarca, Clarice 
Lispector o Víctor Català. Podríem continuar la llista amb multitud 
d’altres autors que queden fora, però, de l’abast d’aquest treball: em 
refereixo a Mercè Rodoreda, Jacint Verdaguer, Miquel Bauçà, els mís-
tics castellans, Emily Dickinson, Dylan Thomas... i tants altres noms 
que engreixen el paratext i el subtext del corpus poètic de Miquel.

Margalida Pons, en aquest sentit, s’ha referit als llibres de la poeta 
com una autèntica «shower of intertextuality» (Pons 2017: 9). Àngels 
Moreno, per la seva banda, ha explicat que tota aquesta suma de refe-
rències bibliogràfiques no fa sinó col·lapsar un llenguatge i una escrip-
tura que «es mostren, per fi, en el deliri. El que ocorre [...] és la barreja 
de textos, l’obertura inesgotable d’una intertextualitat il·limitada que 
amplia sempre els marges de la visió» (Moreno 2021: 237). L’absorció 
de la tradició en l’obra de Dolors Miquel, doncs, ve marcada per la pa-
radoxa però també per la superabundància, perquè tant si Miquel cita, 
com si reescriu o al·ludeix, el resultat és sempre excessiu, desmesurat.

Al col·lapse intertextual, a més, s’hi afegeix un darrer fenomen que 
Íngrid Guardiola, al pròleg de Sutura, descriu en referir-se a «totes les 
cites o alter egos que [Miquel s’inventa] en les cites, pel plaer del “ci-
tomen”, del melòman de les cites [...] per xinxar l’erudició més vani-
tosa» (2021: 10). Guardiola, aquí, fa referència a noms de ploma com 
els de Maria Abellà, Alcormicap Alcapnó o Aline Borough;6 noms 
que la poeta ha utilitzat al llarg de tots aquests anys per introduir ci-
tacions apòcrifes i que, certament, no fan sinó assenyalar amb ironia 
els exercicis d’erudició literària —exercicis com el que el lector 
d’aquest article té a les mans.

6. Fins fa poc, i tal com pot rastrejar-se en l’historial, l’entrada de Dolors Miquel 
a la Viquipèdia recollia una pretesa traducció que l’autora estaria preparant d’un llibre 
anomenat Pedra blava, d’Aline Borough. També corre per algunes pàgines d’Internet 
una falsa publicació de 2011, Gàrgola, que com La flor invisible també hauria guanyat 
el premi Alfons el Magnànim.
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Sigui com sigui, i en definitiva, podríem dir que per a Dolors Mi-
quel tot el que és tradició també és plagi, perquè lluny ja del paradig-
ma modern —i acostant-nos a una episteme molt més propera, en 
aquest aspecte, a la dels segles medievals—, els textos de Dolors Mi-
quel també plantegen una revisió del binomi que oposa còpia a origi-
nal. Tornant a Cingolani, si la literatura abans del romanticisme és 
variació sobre la tradició, també ho és en el cas de Dolors Miquel, per 
a la qual:

El llegat dels avantpassats literaris es prossegueix i es transforma, per 
recuperar-ne el significat originari [...] o per donar-li’n un de nou [...]. 
Cap home és visible perquè ningú no explicarà la banal veritat de la 
seva petita autobiografia: tots s’exhibeixen cercant una altra veritat que 
és la de molts, passats, presents i futurs. (Cingolani 2010: 15)
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