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Abstract 

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka metaforiken i Federico Garcia Lorcas drama 

Yerma. Undersökningen tar sin utgångspunkt i föreställningen att metaforiken är 

betydelsebärande för dramat. Metaforiken fokuseras genom en analys som syftar till att 

blottlägga struktur hos metaforerna. Denna analys fungerar som övergång till en tolkning med 

hermeneutisk prägel. I strukturanalysen tillämpas Max Blacks interaktionsteori och 

tolkningen utgår framförallt från Paul Ricoeurs hermeneutiska fenomenologi, vilken även 

ligger till grund för kombinationen av strukturanalys och hermeneutisk tolkning. Uppsatsen 

undersöker på detta vis metaforikens speciella karaktär i dramat och dess referens till verkets 

värld. Metaforerna ses som ingående i ett större nätverk i dramat och gemensamma mönster 

för uppbyggnad och uttryck urskiljs.     

Nyckelord: Metafor, Metaforik, Federico Garcia Lorca, Yerma, Paul Ricoeur, dramatik, 

spansk litteratur.
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund och materialbeskrivning 

 

Federico García Lorca (1898-1936) är känd som en av Spaniens största poeter och dramatiker. 

Trots sin relativt korta levnadstid hann han med en avsevärd litterär produktion. Kanske är 

han mest känd som poet, men även hans dramatik har fått ett starkt erkännande världen över. 

Det är en dramatik som när den publicerades framstod som kontroversiell i det katolska 

Spanien. Lorca utmanade såväl religionen som kvinnobilden och skrev tragedier som 

präglades av längtan efter individuell frihet bortom den institutionaliserade kärnfamiljen där 

kärlek inte var någon självklarhet. Yerma (1934) är det andra dramat i den så kallade trilogin, 

bestående förutom Yerma även av Bodas de sangre (1933) och La casa de Bernarda Alba 

(1936). Trilogin utforskar den spanska traditionen och centrala teman i Yerma kan sägas vara 

ofruktbarhet och frustration. I alla Lorcas dramer kan man skönja poetiska drag, man brukar 

tala om poetiska dramer, i Yerma är poesin särskilt närvarande. Förutom att vinna erkännande 

för sin dramatik i den spanskspråkiga världen var Lorca även aktiv som teaterman och 

regissör. 1930-talet var en period i Spaniens historia då Primo de Riveras diktatur bytts ut mot 

en demokratisk regering vilket möjliggjorde för konsten att blomstra. Två år senare skulle 

såväl denna konstnärliga blomstring som Lorcas liv få ett abrupt slut i och med Francos 

maktövertagande och införandet av en fascistisk diktatur.1  

     Yerma handlar om den sydspanska kvinnan Yerma och hennes frustration över att inte 

kunna få barn. Hon är gift med gårdsägaren Juan, vars bristande uppmärksamhet och 

förståelse leder henne bort från honom när hon vill söka svar på sina bryderier. Juan är istället 

besatt av sin gård och sitt goda namn. Grannkvinnorna i byn spelar en central roll, dels genom 

att det skvallras och talas om graviditeter och barn på ett sätt som hela tiden förstärker 

Yermas frustration, dels genom att vissa av dem försöker hjälpa henne med hennes 

bekymmer. Kontexten är viktig för att förstå Yerma. Hon är gift med en man som hon inte 

älskar, istället är det hennes far som valt honom och hon har accepterat med tanken att han i 

alla fall kan ge henne ett barn. När detta inte uppfylls och han inte heller bryr sig om henne 

blir hon alltmer instängd i de klaustrofobiska levnadsförhållanden hon hamnat i. Den starkt 

etablerade hederskodexen och äktenskapets oantastliga regler försvårar hennes sökande efter 

en lösning på det problem som tynger henne. Hon motarbetas av både familj och omgivning 

                                                
1 Soledad Miguel, España. Historia, literatura y arte. (Lund 1997), s. 259. 
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och söker stöd hos en gammal kvinna som försöker hjälpa henne. Samtidigt sipprar hennes 

åtrå till en annan man fram, Victor som är vän till Juan. Men även denna åtrå är ofruktsam 

eftersom Victor ger sig av, dessutom är Yerma själv övertygad om att äktenskapet är den enda 

form inom vilken hon kan få ett barn. Yerma drivs av en vilja att reproducera sig själv som 

tycks komma från djupet av hennes natur, samtidigt som modersidentiteten för henne framstår 

som en fullbordan av hennes existens. I dramats tredje akt försöker Yerma övervinna 

ofruktsamheten genom yttre hjälp, först genom Dolores som utför en ritual i hemlighet för att 

hjälpa henne till hennes mål. Senare, i sista scenen, har hon begett sig upp i bergen för att be. 

En ny ritual tar plats i samma syfte som tidigare, den blandas sedan med en hednisk 

fruktbarhetsrit. Yerma konfronteras med Juan som följt efter henne, när han öppet erkänner 

att han inte önskar några barn utan vill ha Yerma till att sköta hushållet och dela hans säng 

inser hon att allt hopp är ute. Hennes uppbyggda frustration får sitt utlopp i den dramatiska 

avslutningen där hon stryper honom till döds.  

 

1.2 Syfte och problemställningar 

 

I och med modernismens framväxt uppstår en allt tydligare vilja till genreblandning inom 

litteraturen. Den vanligast förekommande och mest frekvent studerade blandningen är den 

mellan prosa och poesi. En blandning som inte är lika uppmärksammad är den mellan poesi 

och dramatik, detta ganska oförtjänt eftersom den inte är helt ovanlig. Det talas ofta om att 

Lorcas dramer är poetiska, min hypotes är att detta poetiska drag bottnar i bildspråket och då 

framförallt metaforiken. Med utgångspunkt i Federico García Lorcas drama Yerma avser jag 

därför undersöka metaforiken, vilket ska leda dels till en förståelse av det poetiska draget, dels 

till ett klargörande av bildspråkets betydelse i tolkningen av dramat.  

     Vilken typ av metaforer förekommer i Yerma? Vilken funktion har de i dramats 

uppbyggnad? Hur fungerar en metafor i allmänhet och i Yerma i synnerhet? Vilken betydelse 

har metaforerna för tolkningen av dramat? Hur tolkar vi metaforerna i Yerma? 

     I det följande kommer de teorier som används att presenteras och diskuteras. För att kunna 

analysera metaforernas struktur tjänar Max Blacks teorier som ingång. Vidare diskuteras 

möjligheten av en hermeneutisk fenomenologisk förståelse av metaforiken, där stöd hämtas 

från Paul Ricoeur, men även Georges Poulets tematiska kritik är en utgångspunkt för 

tolkningen av metaforiken. För att förankra analysen i läsningen av dramatik utgår analysen 

från Catherine Arturi Parillas teori, vilken är baserad på Wolfgang Isers texter om 

läsprocessen.   
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1.3 Forskningsöversikt 

 

Det finns en omfattande forskning om García Lorcas författarskap, varav många bidrag 

behandlar Yerma. Ett stort intresse för författaren tycks finnas i den anglosachsiska världen. 

Många tillgängliga verk är skrivna av engelskspråkiga forskare. Gwynne Edwards Lorca The 

Theatre Beneath The Sand (1980) behandlar författarens dramatiska produktion, men är 

genomgående biografiskt inriktad, Edwards söker inte sällan stöd för sina ståndpunkter 

utifrån fakta om författarens liv. Även Reed Anderson söker täcka in hela författarens 

dramatiska produktion i sitt verk Federico García Lorca (1984), vilket får till följd att 

analyserna av de enskilda verken ibland blir något skissartade. Robert Limas The Theatre of 

García Lorca (1963) är ett något mer omfattande verk som utifrån en genomgång av García 

Lorcas dramatik vill se att författarens dramer gestaltar hur hederskodexen leder till en 

frustration av kärleken, vilket i sin tur leder till döden.  

       Rupert C. Allens The symbolic world of Federico García Lorca (1972) anlägger ett 

psykoanalytiskt perspektiv och koncentrerar sig på symboler i García Lorcas verk.  Manuel 

Durán har sammanställt två antologier om García Lorca, Lorca A collection of critical essays 

(1962) och Lorcas legacy (1991), varav den senare framstår som den mest intressanta. Ur den 

bör nämnas Robert Limas bidrag Towards the dionysiac: pagan elements and rites in Yerma 

samt Bettina L. Knapps García Lorca´s Yerma: A woman mystery. Det mest intressanta 

bidraget till forskningen kring Yerma är emellertid Catherine Arturi Parillas A theory for 

reading dramatic texts: Selected plays by Garcia Lorca and Pirandello där författarinnan gör 

en läsning av Yerma utifrån ett fenomenologiskt perspektiv och dessutom lägger fram en 

övertygande teori för läsning av dramatik som litteratur. Två kortare artiklar måste också 

nämnas, Calvin Cannons The Imagery of Lorca´s Yerma gör en intressant fokusering av 

bildspråket, och Gustavo Correas Honor Blood and Poetry in Yerma ringar in flera centrala 

teman i dramat. 
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2. Teoretisk grund och metod 

 

2.1 Metafor 

 

Språket i litteraturen har en speciell status och utformning, det är genom språket litteraturen 

skapas. En viktig del av det poetiska språket är bildspråket, det som når bortom orden och får 

läsaren att bygga upp mentala bilder. Bildspråket kan sägas bestå av ett antal retoriska figurer 

eller troper, sammansättningar genom vilka språkliga bilder byggs upp. En central figur inom 

det poetiska bildspråket är metafor, ett begrepp som diskuteras inom flera vetenskapliga 

discipliner. Metaforer används även i vardagligt tal och deras styrka kan variera, vissa 

metaforer är så väl använda att vi inte ens känner igen dem som sådana. Men den poetiska 

metaforen är i bästa fall kraftfull och dynamisk, den kan kasta nytt ljus på förhållanden och 

överväldiga läsaren genom det speciella grepp som den innebär. Metaforer är ett utbrett 

forskningsområde och flera teoretiker har gjort betydande insatser för att försöka förstå och 

ringa in metaforbegreppet.  

 

2.2 Max Black och metaforbegreppet      

 

I Models and metaphors2 försöker Max Black analysera vad han kallar den logiska 

grammatiken hos metaforer. Han börjar med att visa på att metaforer alltid har en metaforisk 

del och en icke-metaforisk del. Om hela yttrandet är metaforiskt blir det istället fråga om 

allegori eller gåta. Bildledet (focus) är metaforens fokus, och sakledet (frame) används som 

ram för det metaforiska yttrandet. För att förstå mer avancerade metaforers natur menar Black 

att vi måste ta hänsyn till en rad andra faktorer, såsom kontext, yttrande och intention.3 

     En vanlig syn på metaforer utgår från att bildledet (metaforens fokus) går att byta ut mot 

eller kan översättas till en bokstavlig ekvivalent (”Substition view”). Detta vänder sig Black 

emot för att istället presentera vad han kallar ”The interaction view of metaphor” som på 

svenska kommit att benämnas ”interaktionsteorin”. Han menar att det ofta saknas en 

bokstavlig motsvarighet till metaforens fokus, metafor är enligt honom inte något som kan 

översättas eller lösas.4 Svagheterna med den syn Black vänder sig emot är uppenbara, 

metaforerna blir inte mer än dekoration och pussel för läsaren att lösa, och om metaforen  

                                                
2 Max Black, Models and metaphors (Ithaca 1962). 
3 Ibid., s. 29f. 
4 Ibid., s. 32 ff.  
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kunde ha ersatts med ett bokstavligt uttryck, varför använda den? En variant av denna syn är 

”jämförelsesynen” (comparison view), som ser metaforer som komprimerade liknelser. En 

metafor kan då bytas ut mot en likvärdig liknelse5, istället för att säga att A är B kan man då 

översätta genom att säga att A är som B. Denna syn gör att metaforer förlorar både sin 

effektivitet och sin poäng, istället för att metaforer anknyter till en befintlig likhet menar 

Black att metaforerna skapar en likhet.  

     Blacks interaktionsteori utgår från I. A. Richards tanke om att bildled och sakled i en 

metafor är aktiva samtidigt och tillsammans skapar en mening. Idéer som kopplas till 

metaforens ram och dess fokus förs samman och skapar en dynamik. Black menar att 

metaforen aktiverar ett antal idéer om bildledet, dessa idéer förs sedan över på sakledet. Vissa 

idéer eller egenskaper väljs bort medan andra framhävs, det är alltså inte den bokstavliga 

meningen av det bildliga som direkt överförs. Samtidigt undertrycks vissa idéer om sakledet, 

och ur detta uppstår en interaktion dem emellan, vilken blir metaforens essens. Det system av 

undermeningar som finns hos bildledet passas in på sakledet och modifierar på så vis den 

vanliga uppfattningen av sakledet.6  

      Black sammanfattar interaktionsteorin genom en rad definitioner, som han senare till viss 

del omformulerar i sin uppsats More about metaphor,7 det är denna text som ligger till grund 

för den följande sammanfattningen.  

     Black menar att en metafor har två led, ett primärt och ett sekundärt.8 Dessa led ska ses 

som system snarare än ting. Metaforen projicerar det sekundära ledets karakteristika på det 

primära ledet.  Dessa består oftast av vanliga uppfattningar om det sekundära ledet alternativt 

uppfattningar framkallade av författaren. Metaforen organiserar (väljer bort och lägger till) 

egenskaper hos det primära ledet genom att föra in egenskaper som vanligtvis tillhör det 

sekundära ledet. Inom kontexten för metaforen interagerar de två leden (i läsarens 

medvetande) genom att det sekundära ledets egenskaper konstrueras för att passa det primära 

ledet och därmed förändrar både det primära och det sekundära ledet. 

     Black menar vidare att metaforer genom sin suggestion verkar på ett sätt som framhäver 

ambivalens hos läsaren, eftersom vi alltid måste läsa ”bakom orden”, och att det därför är 

omöjligt att formulera fasta tolkningar om vad metaforer betyder. Metaforer uttrycker 

                                                
5 Ibid., s. 36 f.  
6 Ibid., s. 38 ff.  
7 Max Black, ”More about metaphor”, i Metaphor and thought, red. Andrew Ortony 
(Cambridge 1979), s.27 ff.  
8 I originaltexten används termerna ”primary subject” och ”secondary subject” som i 
uppsatsen fritt översatts till ”primärt led” och ”sekundärt led”. 
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förhållanden som inte kan uttryckas på annat vis, och eftersom språket är begränsat hävdar 

Black att ett metaforiskt uttryck ofta når bortom det.9 Inte sällan kan även metaforer nå fram 

till ny kunskap och insikt genom det speciella perspektiv de skapar, detta går förstås inte att 

bevisa men är enligt Black en möjlig egenskap hos de metaforer han vill kalla ”kreativa”. 

Denna funktion kommer att studeras närmare med hjälp av Paul Ricoeur i denna uppsats.  

 

2.3 Paul Ricoeur – Från strukturanalys till tolkning 

 

Paul Ricoeur utarbetar i sin uppsats ”Vad är en text?”10en metod för att analysera litterära 

verk genom en kombination av strukturanalys och hermeneutik. Ricoeur vill betrakta 

strukturanalysen som en nödvändig etapp mellan en naiv och en kritisk tolkning, eller mellan 

en yttolkning och en djuptolkning.11 På så vis blir strukturanalysen ett verktyg för att kunna 

utföra den ”objektiva” hermeneutiska tolkningen. Genom strukturanalysen kan vi bättre förstå 

texten på dess egna villkor och komma åt vad Ricoeur kallar textens intention. Att förklara är 

att frilägga textens struktur och att tolka är att följa den tankeriktning som öppnas genom 

texten.  

     Ricoeur visar med önskvärd tydlighet att strukturanalys och hermeneutisk tolkning inte är 

motsatta utan snarare kompletterar varandra. Han menar att de kan integreras inom samma 

”hermeneutiska båge” och föras samman genom idén om läsningen som en upprepning av 

meningen. Strukturanalysen gör det möjligt att istället för en subjektiv tolkning utföra en 

tolkning som sker på textens villkor, eftersom denna operation blottlägger textens intention. I 

denna uppsats kommer därför Ricoeurs modell att anläggas genom att börja med en form av 

strukturanalys av metaforiken i Yerma stödd på Blacks teorier som ovan behandlats. Därpå 

följer den hermeneutiska tolkningen av metaforiken, som finner stöd i den föregående 

strukturanalysen eftersom den möjliggör en kritisk tolkning.  

     I sitt omfattande verk Rule of metaphor12 försöker Ricoeur uttömligt analysera 

metaforbegreppet och dess verkan på alla nivåer. Han går igenom och diskuterar synen på 

metaforer sedan Aristoteles fram till idag, så småningom kommer han fram till det 

hermeneutiska perspektivet och det är det som intresserar oss här. Ricoeur talar om 

övergången från struktur till värld hos verket, verkets struktur blir dess mening och verkets 
                                                
9 Black, 1979, s. 34. 
10 Paul Ricoeur, ”Vad är en text?”, i Från text till handling: En antologi om hermeneutik, red. 
Peter Kemp & Bengt Kristensson, (Stockholm 1993). 
11 Ibid., s. 59 ff. 
12 Paul Ricoeur, Rule of metaphor, (London 2003). 



   7 

värld blir dess referens. Hermeneutiken möjliggör denna övergång från verkets struktur till 

dess värld. Att tolka ett verk blir då att visa den värld som det refererar till genom sin 

uppbyggnad, sin genre och sin stil.  

     Genom att först analysera textens djupstrukturer kan man senare gå över till tolkningen 

vilken då leder till en fullbordan av texten som diskurs.13 Hermeneutiken får då en dubbel 

uppgift, å ena sidan att se till diskursen som verk, å andra sidan att se till den värld verket 

refererar till.14 Den del av verkets värld som fokuseras i föreliggande uppsats är dess 

metaforer. Övergången från det semantiska perspektivet, som i den här uppsatsen 

representeras av Max Black, till det hermeneutiska är övergången från metaforens form och 

mening till dess referens. Referensen är hos Ricoeur metaforens kraft att referera till en 

verklighet utanför språket.15 Metafor blir då en diskursstrategi som både utvecklar språkets 

kreativa styrka och den heuristiska styrkan hos fiktionen. Men idén om att metaforer säger 

något om en verklighet kolliderar med den poetiska diskursen som brukar sägas vara 

självreferentiell. Mot detta ställer Ricoeur idén om att avbrytandet av bokstavlig mening hos 

en metafor är villkoret för en andragradsreferens som då blir poetisk referens, en dubbel 

referens uppstår. Förklaring av denna referens är tolkningens uppgift. Avskaffandet av den 

yttre verkligheten låter författaren skapa en ny verklighet av bilder som istället refererar till 

varandra och på så sätt skapar en inre verklighet, en fiktiv verklighet.16 Denna andra referens 

är unik för fiktionen och söker komma åt själva varat i världen på en existentiell nivå. För att 

förstå metaforer måste vi då se bortom bokstavlig mening och referens och istället se vad 

Ricoeur kallar ”split reference”.  

     Metaforisk mening skapas utifrån omöjligheten av bokstavlig mening eftersom en sådan 

avskaffar själva metaforen. Denna omöjlighet av bokstavlig mening och yttre referens öppnar 

upp för metaforisk mening och referens. Ricoeur menar att man kan se metaforisk referens 

genom att samtidigt betrakta hela verkets metaforer istället för att isolera metaforer var för 

sig,17 verket som helhet ska förstås utifrån de tre kriterierna genre, självständig helhet och 

arrangemang. Metaforens referens går då genom verket som en ordnad, generisk och 

självständig totalitet. Med detta avses att referenserna har en syftning inom verkets värld och 

                                                
13 Ola Holmgren, ”Språkfilosofi och texthermeneutik hos Paul Ricoeur” i Hermeneutik en 
antologi, red. Horace Engdahl (Stockholm 1977), s. 133. 
14 Ricoeur, 2003 s. 260. 
15 Ibid., s. 5.  
16 Ibid., s. 271 ff. 
17 Ibid., s. 262. 
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dessutom är delar av ett större nätverk.18 Genom detta kan vi se nya kopplingar mellan 

metaforerna och på så sätt komma fram till en djupare förståelse för såväl metafor som verk.  

   Metaforisk sanning är ett begrepp som Ricoeur använder för att beskriva den realistiska 

intentionen hos den omskrivande kraften i poetiskt språk.19 Den spänning som finns hos 

metaforer, t.ex. mellan fokus och ram eller bokstavlig och metaforisk tolkning, finns även 

mellan metaforen och den verklighet som den söker omskriva. För att använda Ricoeurs eget 

exempel: ”naturen är ett tempel”. En sådan metafor innebär då inte bara att verbet ”att vara” 

kopplar ihop predikatet tempel med subjektet natur, utan även att metaforen har en 

omskrivande funktion. Ricoeur menar att även verbet ”att vara” som kopplar samman 

metaforens två delar ska tolkas metaforiskt. Samma spänning som finns mellan ”natur” och 

”tempel” finns då mellan identitet och skillnad i betydelsen av ”att vara”.  För att förstå denna 

spänning i verbet ”att vara” måste vi tillägga ett ”är inte” som framkommer genom 

omöjligheten av bokstavlig tolkning. Spänningen ligger alltså mellan ”är” och ”är inte”.  

     Det är således inte bara metaforens två delar som påverkas av denna process, utan även 

den existentiella innebörden i ”att vara”. För att visa detta spänningsbaserade koncept av 

metaforisk sanning utgår Ricoeur från två felaktiga tolkningar av metafor. Han menar att man 

för att förstå metaforisk sanning inte kan tolka den bokstavligt med ontologisk naivitet 

eftersom man då missar det implicita ”är inte”. På motsatt sätt ligger bristen i en skeptisk 

tolkning som överbetonar ”är inte” och då förlorar ”är” till ett ”som om” ur reflekterande 

omdöme. För att förstå metaforisk sanning måste vi då acceptera dubbelheten i ett ”är” och 

”är inte”, däri ligger själva spänningen och den metaforiska sanningens kärna. Ricoeur tar 

hjälp av Douglas Berggren för att förklara hur känslan är viktig för konceptet om metaforisk 

sanning. Berggren menar att författaren till en poetisk metafor behåller skillnaderna mellan 

det primära och sekundära ledet i konstruktionen av metaforen, även om de förstås påverkar 

varandra.20 Det är bara genom textens metaforer som den poetiska känslan kan frigöras. 

Därför är fenomenologisk uppfattning av känslan intimt förbunden med den 

spänningsbaserade sanningen hos metaforer som uttrycker världen genom känsla, med 

världen avses här verkets värld. Ricoeur avslutar genom att påpeka att metaforisk sanning är 

av paradoxal natur. Denna paradox består i att man måste inkludera både det bokstavliga ”är 

inte” och det metaforiska ”är” för att kunna förstå metaforisk sanning. Alltså måste vi förstå 

metaforisk sanning som att ”det är” och ”är inte” på samma gång.  

                                                
18 Ibid., s. 288 ff.  
19 Ibid., s. 292 ff. 
20 Ibid., s. 301 f.  
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     Ricoeur menar att förståelsen av metaforer kan vara nyckeln till förståelsen av det litterära 

verk som de ingår i,21 detta gäller textens mening. Samtidigt är det förståelsen av verket som 

helhet som hjälper oss att förstå metaforen och dess referens till den värld som verket skapar. 

Därför kan man gå från metafor till text på meningens nivå, för att förklara strukturen hos 

metaforen, för att sedan gå från text till metafor för att förklara referensen till verkets värld. 

För tolkningen av metaforer kan vi alltså använda oss av textförståelsen eftersom vissa 

karakteristika hos diskursen blir tydliga först när man ser den som ett litterärt verk.22 Dessa 

karakteristika används för att förstå metaforens referens till verkets värld, referensen syftar till 

diskursens ”om vad” medan dess mening som blottas genom strukturanalysen visar ”vad”.  

     Som vi tidigare sett skiljer sig litterära verk från talat språk genom att referenserna inte 

syftar på en yttre verklighet och faktiska saker, utan istället refererar till verkets värld. Därför 

är förståelsen av metaforer viktig för förståelsen av verket som byggs upp genom dess inre 

referenser. Metaforer har som vi tidigare sett en förmåga att skapa nya betydelser, och för 

Ricoeur är detta fundamentalt eftersom han menar att den värld som verket skapar kräver ett 

poetiskt språk anpassat därefter, av vilket metaforer blir en funktion.  

 

Explikationen av metaforen som en lokal händelse i texten bidrar till själva tolkningen av texten som 
helhet. Vi kan till och med säga, att i samma utsträckning som tolkningen av lokala metaforer belyses av 
tolkningen av texten som en helhet och av frigöringen av den värld som den projicerar, så kontrolleras 
omvänt tolkningen av dikten som en helhet av explikationen av metaforen som ett lokalt fenomen.23 
 
 

2.4 Tematisk kritik 

 

För att kunna tolka metaforiken i ett drama kan det vara värt att se till den tematiska kritikens 

metodiska utgångspunkter. En viktig del av den tematiska kritiken är reflektionen över 

subjektet, både författarsubjektet och tolkarsubjektet.24 Vad gäller författarsubjektet är det 

inte fråga om den biografiske personen utan istället subjektet som inneboende i verket. 

Medvetandet spelar en central roll och manifesterar sig genom verket, det är också 

upplevelsen av den litterära texten i medvetandet som studeras. Man utgår från att det är först 

i och med läsningen som verket blir till verk. Genom läsningen kan interpreten försöka nå 

                                                
21 Paul Ricoeur, ”Metafor och hermeneutik” i Hermeneutik en antologi, red. Horace Engdahl 
(Stockholm 1977), s. 157 f. 
22 Ibid., s. 162 f. 
23 Ibid., s. 167. 
24 Roland Lysell, ”Den tematiska kritiken” i Hermeneutik en antologi, red. Horace Engdahl 
(Stockholm 1977), s. 169 f. 
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kontakt med verkets subjekt, för att sedan kunna beskriva det. Vidare är det viktigt att förstå 

hur verket betyder något, och då är det återigen inte fråga om den yttre verkligheten utan 

istället en form av inre verklighet, som manifesteras genom en tanke, känsla, kroppslig 

erfarenhet eller idé.25  

     Inom den tematiska kritiken studeras ofta hela författarskapet eftersom man antar att de 

teman man kommer åt är genomgående, av förklarliga skäl kommer studien i föreliggande 

uppsats att begränsas till ett verk. Men detta enskilda verk kan ses som en del av den helhet 

som författarskapets samlade verk utgör, och på så vis kan man nå en förståelse, om än en 

begränsad sådan. Bilden är inom den tematiska kritiken inte begränsad till en språklig 

funktion, utan ses som en emanation ur poetens kreativa fantiserande.26 Detta är ett av skälen 

till att metaforiken i denna uppsats kommer att studeras på två nivåer, där den också får en 

betydelse större än strukturen.  

     En av den tematiska kritikens främste företrädare, Georges Poulet, menar att man vid 

läsakten blir medveten om ett annat medvetande, nämligen verkets.27 Verket är inte längre 

något materiellt, istället blir det existerande i form av ett annat medvetande som tänker och 

känner inom läsarens medvetande. Verket blir då en serie ord, bilder och idéer som själva 

börjar existera. Dessa inre objekt är immateriella och förstås bäst som en form av mentala 

enheter som tar form i läsarens medvetande genom texten. Dessa bilder som uppstår i läsarens 

medvetande kommer från ett annat medvetande, författarens. Med detta avses inte den 

biografiske författaren utan författaren inom verket. Författaren ger sig till känna genom 

verkets medvetande inom medvetandet hos läsaren, dessa två medvetanden flyter ihop och 

verkets medvetande är det aktiva som får läsarens medvetande att frammana de bilder som 

texten uttrycker. För att tolka ett verk måste vi gå tillbaka in i verket, från de objektiva 

element som är systematiskt ordnade, till organisationskraften inom själva verket som om 

denna visade sig som ett intentionellt medvetande som bestämde ordningen.28 Vi måste alltså 

söka i verket en form av medvetande som uttrycker sig genom de bilder och tankar som vi 

uppfattar när vi tillåter oss att gå in på djupet av verket, för att förstå dess grundprincip.  

                                                
25 Ibid., s. 171. 
26 Ibid., s. 173. 
27 Georges Poulet, ”Crticism and the Experience of Interiority” i The Structuralist 
Controversy, red. R. Macksey & E. Donato, (Baltimore 1970), s. 57 f. 
28 Ibid., s.71. 
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     I ”Proust and human time”29 anlägger Poulet sin metod för att söka det medvetande som 

tar sig uttryck genom Prousts På spaning efter den tid som flytt. Han pekar på hur Proust får 

oss att inför ett externt objekt söka en metaforisk ekvivalent inom oss själva.30 Genom att 

ställa en mental bild mot objektet skapas en inre metafor, detta är minnets arbetssätt men kan 

även sägas gälla för perception av bildspråk. Vi ställs inför en metafor och söker metaforiskt 

genom textens medvetande efter den bild som medvetandet vill frammana.  

     Poulet finner hos Proust hur medvetandet inte arbetar kronologiskt utan istället ses minnets 

metaforiska funktion som ett kontinuum av ögonblick, eller bilder om man så vill.31 

Utmaningen blir då att försöka förena dessa universum, dessa sätt att känna och leva. Proust 

romanserie frammanar hos läsaren improviserade minnen. I en annan uppsats om Proust, 

”Proust och rummet”,32 visar Poulet hur romansviten är uppbyggd av juxtaposition. Han 

finner den enande principen för verket i ett centralt medvetande som ställer bilderna intill 

varandra för att slutligen uppgå i en enhet av bilder. Det gäller alltså att hitta den enande 

principen genom verkets medvetande, för att på så sätt kunna sammanställa de olika bilderna 

till en enhet.  

       

2.5 Dramat som text 

 

För att fruktbart kunna läsa och förstå ett drama som Yerma, krävs det att vi förhåller oss till 

det faktum att det rör sig om ett drama och inte berättandeprosa eller ren poesi. Catherine 

Arturi Parilla intar ett fenomenologiskt perspektiv för att förklara läsprocessen av ett drama. 

Med utgångspunkt i Wolfgang Isers teorier om läsprocessen och den implicite läsaren söker 

hon se hur även läsning av dramatik passar in i denna process. Hon menar att läsning av 

dramatiska texter bygger på dialektiska förhållanden, mellan läsare och text, mellan text och 

didaskalier och mellan överensstämmelse med texten och inre iscensättning.33 Didaskalierna 

förstås som narrativ och kompletterar huvudtexten med information som läsaren behöver för 

att föreställa sig tidsliga och rumsliga miljöer både i historisk och i dramatisk kontext.  

                                                
29 Georges Poulet, ”Proust and human time”, i Proust. A Collection of Critical Essays 
(Twentieth Century Views), red. René Girard (Englewood Cliffs 1962). 
30 Ibid., s.166. 
31 Ibid., s. 174 ff.  
32 Georges Poulet, ”Proust och rummet” i Bonniers litterära magasin årg. 32, 1966:9, s. 646 
ff.  
33Catherine Arturi Parilla, A Theory for Reading Dramatic Texts (New York 1995), s. 11 ff. 
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     Att förstå ett drama i textform är en fenomenologisk process som låter dramat formuleras 

inom oss, och låter oss pröva vår förmåga att dechiffrera, vilket är en variation av den process 

Iser beskrivit av det narrativa, menar hon. Läsarens fantasi är nödvändig för att genom 

huvudtext och didaskalier kunna skapa dramats absoluta värld, läsaren är därför både 

åskådare och uttolkare.  

     Arturi Parilla betonar också didaskaliernas betydelse, eftersom dessa har en beskrivande 

karaktär är de minst lika viktiga som huvudtexten för att tolka dramat i läsprocessen. Den 

dialektiska funktionen av dessa två element är den som styr, även om den ena delen ibland 

kan vara viktigare än den andra. Den estetiska upplevelsen av att läsa dramatik är beroende av 

integreringen av huvudtext och didaskalier, på så vis är också läsningen av dramatik 

annorlunda än läsningen av poesi eller prosa, eftersom den kräver andra färdigheter av 

läsaren.     
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3. Strukturanalys av Yermas metaforik  

 

3.1 Metaforiken i Akt I 

 

Yerma inleds med en drömbild, Yerma ligger och sover och på scenen syns en herde med en 

vitklädd pojke i handen. Denna dröm är det första som möter läsaren, därpå följer en dialog 

som kretsar kring Yermas syn på Juan. I denna använder Yerma liknelser, hon beskriver Juans 

natur genom hans blekhet och liknar honom vid en växt som växer baklänges, vilket direkt 

pekar på den negativa utveckling dem emellan som är dramats utgångspunkt.  

     Efter att Juan lämnat scenen sitter Yerma syende och talar för sig själv, här uttrycker hon 

för första gången sin inre värld, att hennes monolog inte har någon mottagare annat än läsaren 

och det ofödda barnet understryker den poetiska och självreferentiella karaktären av hennes 

språk. Längtan efter barnet i inledningen av monologen ställs mot bilden av den blomstrande 

naturen. Här är det fråga om en komplicerad metafor på en högre nivå, där barnet utgör det 

primära ledet och naturbilderna det sekundära. ”¡Que se agiten las ramas al sol /y salten las 

fuentes alrededor!” 34 (Yerma OC3 s. 16)35 lyder det sekundära ledet som alltså är metaforens 

fokus. Det ofödda barnet får egenskaper av den positiva bilden av grenar som rör sig och 

springande källor. Det system av undermeningar som det sekundära ledet ställer upp kan bestå 

av livfullhet, spirande växtlighet och naturlig utveckling. Dessa karakteristika projiceras på 

det primära ledet, som är det ofödda barnet. Det är viktigt att påpeka att metaforens fokus 

uttrycks i konjunktiv som en vädjan, vilket korresponderar med metaforens ram som har en 

sökande ton. En interaktion mellan det ofödda barnet och naturens blomstring utgör 

metaforens essens, ett sökande efter något storslaget naturligt.  

     Lite längre fram i samma monolog finner vi två metaforer som även de är betingade av 

naturen, ”la luna me riza los cabellos”36 (s. 16) och ”Los blancos montes que hay en tu 

pecho”37 (s. 16). I den första metaforen kopplas månen till håret och i sammanhanget blir det 

svårt att avgöra vilka egenskaper från månen som projiceras, eftersom månen har egenskaper 

                                                
34”Låt grenarna svaja för sol och vind och källorna sprudla runtomkring!” Federico García 
Lorca, Blodsbröllop Yerma Bernarda Albas hus (Stockholm 1967), s. 110. Versformen 
markeras inte i den svenska översättningen. 
35 Federico García Lorca, Yerma Obras completas III (Buenos Aires 1949), hädanefter ges 
hänvisningar till originaltexten endast med sidnummer inom parentes. 
36 ”månen mina lockar krusar” García Lorca, 1967, s. 111. 
37 ”Ditt bröst med de vita bergen” Ibid.  
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som kall och hård och inte sällan kopplas samman med döden. Men kontexten säger oss att 

detta är en positiv bild och sökandet efter barnet har ännu inte fått några negativa aspekter, 

Yerma är fortfarande hoppfull. Här ser vi hur suggestion och ambivalens kan spela in hos 

läsaren i mötet med en metafor. De positiva egenskaperna som rimmar bättre med kontext och 

intention kan vara sådant som lysande, kraftfull och avlägsen, samt förstås kopplingen till ett 

större sammanhang som livet sätts in i. Dock kan man inte avfärda de negativa 

konnotationerna av månen, eftersom de har sin poäng om man sätter metaforen i relation till 

hela dramat, snarare ser vi hur det positiva och negativa samspelar i en sorts dialektik, som vi 

senare ska se är viktig för uppbyggnaden av metaforerna sinsemellan. Den andra metaforen 

fungerar på ett liknande sätt, här är det vita berg som blir metaforens fokus och moderns bröst 

är dess ram. Återigen är det fråga om dubbla egenskaper eftersom vita berg genom snö 

föreslår kyla och även någonting dött genom att berget inte är levande. Samtidigt kan färgen 

och det monumentala hos berget föras in i positiv bemärkelse utifrån Yermas inre önskan att 

få ge liv åt det efterlängtade barnet, och det är dessa sistnämnda egenskaper som dominerar 

metaforen, medan de förstnämnda snarare är möjliga.  

     Efter Yermas sångliknande monolog möts hon av Maria, en jämnårig flicka som i motsats 

till Yerma blivit gravid redan efter fem månader. De talar om graviditeten och Maria tillgriper 

bilden av en liten fågel för att beskriva känslan av att ha ett barn i magen, detta genom en 

liknelse. Men fågeln behålls på ett konsekvent sätt i den påföljande metaforen, ”a mi me 

parece que mi niño es un palomo de lumbre que él me deslizó por la oreja”38 (s. 21). Att 

Lorca valt att bygga upp metaforen med en liknelse visar på en medvetenhet i användandet av 

metaforer. Effekten blir att karakteristika från fågeln förs över på fostret redan i liknelsen, och 

därmed kan byggas vidare i den påföljande metaforen, bilden etableras på förhand. Detta är 

ett exempel på vad Black menar med att egenskaperna hos det sekundära ledet kan vara 

vanliga uppfattningar (commonplaces) eller framkallade av författaren, i det här fallet rör det 

sig om en kombination av dessa två. Egenskaper som späd, rörlig och skör förs över på fostret 

för att sedan i metaforen tillföras en dimension av kärlek, eftersom Maria upplever att hennes 

man förde in fostret i hennes öra i kärleksakten. Här blir det också tydligt hur omöjlig en 

bokstavlig läsning av metaforen är, då en sådan närmast skulle te sig grotesk. I fråga om 

kontext är detta en positiv metafor med fokus hämtat ur naturen, som beskriver behovet av 

kärlek för att kunna få barn, vilket kontrasteras mot Yermas situation.  

                                                
38 ”jag tycker mitt barn är en duva av eld som han släppte in genom örat på mej.” Ibid., s. 114. 
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     Samtalet mellan Maria och Yerma utvecklas mot Yermas frustration och sorg över att hon 

själv inte får några barn och Yerma talar om nödvändigheten av att skaffa barn, som hon 

uppfattar det är detta kvinnans syfte. ”Cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos y 

cuando no los tienen se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí”39 (s. 22), avslutar hon 

sitt lovtal till barnafödandet. Detta är dramats första negativa metafor och här vänds den 

tidigare förhoppningen i bitter pessimism. Blodet blir gift, här används en kroppslig substans 

på ett negativt sätt, blodet får karakteristika från gift och blir förorenat, destruktivt och kanske 

till och med dödligt i denna metafor.  

     I nästa scen möter Yerma en gammal kvinna, hon vänder sig till henne för att fråga ”¿por 

qué estoy yo seca?”40 (s. 28). Här används en relativt enkel metafor för att beskriva Yermas 

problematik, hon beskriver sig själv som torr, i den svenska översättningen är detta redan 

tolkat och det spanska ordet ”seca” har blivit ”ofruktsam”. Åter är det tydligt hur graviditet 

och barnafödande kopplas till natur och växtlighet, Yerma är torr och kan därför inte uppfylla 

sitt syfte i naturen. Detta blir också en del av hennes utveckling mot desperation och 

frustration. Men kvinnans svar tillfredsställer inte Yerma, hon förnekar Guds existens och 

menar att kärlek och passion är nödvändiga för att Yerma ska uppnå sitt mål. Detta får Yerma 

att bli alltmer desperat i sin jakt på svar, eftersom den gamla kvinnans idéer för henne är tabu. 

Kvinnans inställning till Yerma präglas av en sorts överseende medlidande för hennes 

naivitet: ”¡Ay, qué flor abierta! Qué criatura tan hermosa eres.”41 (s. 31) 

     Den gamla kvinnans metafor om en öppen blomma kopplar åter samman Yerma med 

naturen. Det sekundära ledet har konnotationer som oskuldsfullhet, skönhet och kanske även 

väntan på uppfyllelse. Dessa konnotationer interagerar med metaforens primära led som är 

Yerma. Än mer intressant blir metaforen om man även tar hänsyn till Yermas namn, som 

kommer av det spanska ordet ”yermo” och används för att beskriva torrt och ofruktbart land 

som ”tierras yermas”.42 Där finns en tydlig motsättning mellan å ena sidan den gamla 

kvinnans bild av Yerma och å andra sidan hennes inre bild av sig själv som ofruktsam, vi ska 

återkomma till den här motsättningen i tolkningen av metaforiken. För tillfället nöjer vi oss 

med att konstatera att metaforens primära och sekundära led interagerar på ett inte helt 

okomplicerat vis.  

                                                
39 ”Varenda kvinna har kvinna har tillräckligt med blod i sej för fyra eller fem barn, och om 
hon inte får dem blir det förgiftat… och så tycks det gå för mej.” Ibid., s. 116. 
40 ”Varför är jag ofruktsam?” Ibid., s. 121.  
41 ”Ack barn, du är en öppen blomma! Så vacker, så ren!” Ibid., s. 123. 
42 Calvin Cannon, ”The Imagery of Lorca´s Yerma”, i Modern Language Quarterly, årg. 21, 
1960:1, s. 122. 
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     ”Las muchachas que se crían en el campo como yo, tienen cerradas todas las puertas. 

[…]sabiéndolo todo pero negandolo a la que se muere de sed.”43 (s. 31-32) Detta säger Yerma 

den gamla kvinnan i frustration över att inte få tillfredställande svar, flickorna på landet som 

är metaforens primära led, vilket framförallt inbegriper Yerma själv, ställs mot stängda dörrar, 

metaforens sekundära led. Bilden av ett eget privat fängelse tornar upp ur Yermas metafor, 

karakteristika av stängda dörrar blir inlåst och undanhållen det som finns utanför dörrarna. I 

samma yttrande införs en andra metafor, där hon själv åter är det primära ledet och det 

sekundära utgörs av den som dör av törst. Den andra metaforen bygger vidare på den första, 

Yerma får karakteristika från det primära ledet som desperat och i beroende av hjälp från 

någon annan, en hjälp som hon upplever att hon nekas. En frustrerad kvinna ställd inför 

omöjligheten att tillfredsställa sig och nå sina mål blir de två metaforernas essens. Instängd 

och döende av törst framträder Yerma med en känsla av att alla andra tycks veta något som 

hon själv inte vet.  

     Den gamla kvinnan försöker förklara för Yerma vad hon menar är hennes problem genom 

att säga att det borde finnas en gud, ”para que mandara rayos contra los hombres de simiente 

podrida que encharcan la alegría de los campos”44(s. 32). Metaforen uttrycker ett förakt mot 

män med ”rutten” säd, det är alltså i den gamla kvinnans ögon Juan som är orsaken till 

Yermas avsaknad av barn. Mannens säd som är det primära ledet får konnotationer av 

ruttenhet, något som inte kan växa, återigen är bilden hämtad ur naturen, och kopplas till 

meningen om att denna ruttenhet förstör åkerns glädje. En rutten säd förhindrar en lyckad 

skörd och Juan får negativa karakteristika från det sekundära ledet, det spanska ordet 

”simiente” har precis som det svenska ordet ”säd” dubbla betydelser, vilka samexisterar i 

metaforen. Den gamla kvinnan föreslår en av flera möjligheter till Yermas barnlöshet, en 

möjlighet som Yerma dock inte vill eller kan förstå.  

     

3.2 Metaforiken i Akt II 

 

Andra akten inleds med tvätterskor som skvallrar om Yerma vid floden, dessa uttrycker sig 

omväxlande i rent tal och mer lyriska bildrika utsagor. Lorcas dramatik har inte sällan vissa 

drag av klassisk grekisk dramatik, Catherine Arturi Parilla påpekar att tvätterskorna har en 
                                                
43 ”Flickor som växer upp på landet, som jag, har alla dörrar stängda. […] Du påminner mej 
om läkarn som vet allt men vägrar en dryck åt den som dör av törst.” García Lorca, 1967, s. 
123. 
44 ”en som kunde sända sina ljungeldar mot män av murken säd, män som förvandlar jublande 
åker till sumpmarker.” Ibid., s. 124. 
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funktion i Yerma som liknar körens i den klassiska tragedin.45 Precis som körerna uttrycker 

tvätterskorna traditionella moraliska, religiösa och sociala attityder gentemot handlingen, de 

får således en funktion av att kommentera handlingen utifrån verkets världs perspektiv. Detta 

skapar en sorts kontextualisering i dramat. Yerma möter på sin fysiska och psykiska resa flera 

olika attityder, tvätterskornas är den som till skillnad från den gamla kvinnan i första akten 

tydligast representerar omgivningens uppfattning.46 Det är dock viktigt att påpeka att 

tvätterskorna inte framträder som en enhetlig representant av en åsikt, istället är det ett 

diversifierat uttryck av flera sätt att se på Yerma och hennes situation. Tvätterskornas lyriska 

utsagor kretsar kring, kärlek, sex, graviditet och barnafödande, allt detta i medveten kontrast 

mot barnlösa par och i synnerhet Yerma.  

     ”Quiero vivir /en la nevada chica /de ese jazmín”47 (s. 50) lyder den första metaforen, här 

är barnet metaforens primära led och får karakteristika av snö och jasmin som är det 

sekundära ledet. Den kalla snön kontrasteras mot den föregående radens liknelse med barnets 

skratt som varm jasmin, en blomma som i allmänhet är vit och karaktäriseras av sin väldoft.48 

Vitheten och gördeln tillsammans med skrattet som jasmin gör att metaforen syftar på 

tvätterskans barn. Detta sägs av den Fjärde tvätterskan, hela denna lyriska del är uppbyggd på 

interaktion mellan tvätterskorna, dock är de som så många andra av pjäsens mindre karaktärer 

anonyma. De utmärks endast genom nummer, vilket gör att man med full och kanske till och 

med större behållning kan betrakta den lyriska passagen som enhetlig, med den justeringen att 

den uttalas av olika röster.  

      ”¡Ay de la casada seca! /¡Ay de la que tiene los pechos de arena!”49 (s. 51), denna metafor 

följer direkt på den tidigare om jasmin och snö. Ofruktbarheten kan knappast bli tydligare än 

så, Yermas bröst som är det primära ledet får karakteristika av sand, såsom torr, död, 

ofruktbar, öde och öken. Sand är inte heller något fast, därför kan en egenskap av upplösning 

tillföras metaforens karakteristika.  

     ”Díme si tu marido /guarda semilla /para que el agua cante / por tu camisa”50 (s. 51) säger 

sedan nästa tvätterska. Här finns anledning att uppmärksamma att en annan möjlig orsak 

införs i kören av metaforer kring Yermas barnlöshet. I den föregående bilden hänfördes 

                                                
45 Arturi Parilla, s. 117. 
46 Ibid., s. 112. 
47 ”Leva och dö vill jag i jasminens ljuvliga snö.” García Lorca, 1967, s. 139. 
48 Gwynne Edwards, ”Notes”, i Yerma, Federico García Lorca (London 2007). 
49 ”Men stackars hustrur som blev torra grenar! Stackars hon som endast har sand i sina 
spenar!” García Lorca, 1967, s. 139. 
50 ”Säg mig om din make säden fördelar för att i ditt linne vattnet ska spela?” Ibid. 
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ofruktbarheten till Yerma själv, i denna är det istället Juans fertilitet som ifrågasätts. Juan och 

hans säd åter primärt led, det sekundära ledet utgörs av sjungande vatten över Yermas linne. 

De egenskaper som överförs kan vara friskhet, livfullhet och naturens kraft att växa och röra 

sig. Vattnet är som bekant livets källa i viss mån, och här ställs detta mot Juans säd i en 

ifrågasättande ton. På så vis skiljer den sig från den gamla kvinnans metafor på samma ämne, 

som var avgjort negativ och utpekande. I tvätterskornas ström av metaforer samexisterar olika 

möjliga anledningar till Yermas problem, vilket stämmer överens med Yermas sökande resa 

genom hela dramat som också möts av olika och motsägande uppgifter.  

     Tvätterskorna fortsätter med att prisa sina män, flera gånger använder de blommor för att 

beskriva kärleken. En av dem säger: ”Hay que juntar flor con flor /cuando el verano seca la 

sangre al segador”51 (s. 52). Då har den föregående tvätterskan använt röda blommor i en 

metafor om sig själv och sin man, vilket ger att det primära ledet i denna metafor som är 

blommorna redan är kopplat till man och hustru. Det sekundära ledet är en situation, när 

sommaren torkar skördarens blod har flera konnotationer. Det primära ledet utgörs också av 

en instruktion, vilket gör att metaforen får en speciell karaktär. Konnotationerna från det 

sekundära ledet kan vara en given tidpunkt och handling innan det är för sent. Blodet som 

torkas av sommaren ger karakteristika av hårt arbete och olidlighet som hotar att förta parets 

kärlek eller blommorna som är det primära ledet. I denna metafor interagerar leden på ett 

tydligt sätt genom att det primära ledet får karakteristika av en möjlig händelse från det 

sekundära ledet.  

     Nästa tvätterska fyller på med metaforen: ”Y abrir el vientre a pájaros sin sueño /cuando a 

la puerta llama temblando el invierno.”52 (s. 52) Här återkommer bilden av fostret som en 

fågel genom det sekundära ledets interaktion med det primära ledets öppnade mage. Denna 

metafor är relativt tydlig och bygger dessutom vidare på Marias metafor som har liknande 

primära och sekundära led.  Till den fogas likt den föregående metaforen en situation, när 

vintern knackar på dörren. Detta tillför karakteristika som kyla och ofruktbarhet utifrån den 

givna kontexten av skördeåret som går genom dessa metaforer.  

     De fortsätter med bilder av hur barnet växer i kroppen: ”Porque la luz se nos quiebra en la 

garganta. […] Porque se endulza el tallo de las ramas. […] Para que un niño funda /yertos 

                                                
51 ”Man måste föra blomma med blomma ihop när sommaren bleker mejarens blod,” Ibid., s. 
140. 
52 ”och öppna skötet på fåglar utan sömn, när vintern står huttrande vid porten gömd” Ibid. 
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vidrios del alba.”53 (s. 52-53) Ljuset bryter sig mot strupen och skotten mjuknar för att ett 

barn ska skapa två fönster mot gryningen. Ljuset i halsen ger konnotationer av något 

himmelskt och skott som mjuknar har karakteristika av växtlighetens process mot uppfyllelse, 

dessa förs över och interagerar med barnet som ska födas. Två fönster av gryningen har 

konnotationer av något nytt som gryr och som kan ses av barnet. Så fullföljer tvätterskorna 

sin bildrika sång med utrop om glädje och barnet som ska komma. Men detta bryts tvärt av på 

ett nästan hånfullt sätt när den inledande metaforen återkommer: ”¡Ay de la que tiene los 

pechos de arena!” 54 (s. 54) 

     I nästa scen befinner sig Yerma i sitt hus och för en livlig diskussion med Juan, och även 

här tillgriper hon bildspråk för att uttrycka sig då hon försöker hävda sig i en dialog. ”te 

empeñas en meter la cabeza por una roca”55 (s. 60) svarar Juan när Yerma hävdar att hon 

absolut vill ha egna barn. Att slå huvudet i en klippa är en tydlig metafor som låter Yermas 

sökande få konnotationer av att träffa något hårt som inte går att flytta, vilket ger ytterligare 

konnotationer av meningslöst arbete.  

     På detta svarar Yerma: ”Roca que es una infamia que sea roca porque debía ser un canasto 

de flores y agua dulce.”56 (s. 60) Här bygger hon vidare på Juans metafor om klippan och 

vänder det i kontrast mot vad hon menar att hennes situation borde vara. Blommor och friskt 

vatten har konnotationer av fruktbarhet och kärlek, vilka interagerar på ett kontrasterande vis 

med klippan som är det primära ledet. Detta är ännu ett exempel på hur författaren låter 

metaforerna gå i varandra genom att låta det som etablerats genom att vara sekundärt led i den 

föregående metaforen bli primärt led i nästa metafor.  

     Yerma uttrycker sin frustration för Juan genom en serie metaforer som skruvar upp tonen 

ytterligare i den hetsiga diskussionen: ”Quiero beber agua y no hay vaso ni agua, quiero subir 

al monte y no tengo pies, quiero bordar mis enaguas y no encuentro los hilos.”57 (s. 60) I 

dessa metaforer blir viljan det primära ledet som får karakteristika från de tre metaforernas 

sekundära led som omöjlighet till handling och avsaknad av något fundamentalt. Som i 

tidigare metaforer ser vi hur det sekundära ledet utgörs av en situation, som i detta fall 

varieras genom de tre metaforerna och interagerar med det primära ledet och därigenom 
                                                
53 ”För att ljuset bryter sig mot vår strupe. […] För att skottet av grenarna mjuknar […] För 
att ett barn ska skapa två fönster mot gryningen.” Min översättning. 
54 ”Stackars hon som endast har sand i sina spenar!” García Lorca, 1967, s. 141. 
55 ”Och envisas med att slå huvudet i klippan” Ibid., s. 144. 
56 ”Det är en skam att det är en klippa, när det borde vara blommor och friskt vatten” Ibid., s. 
144. 
57 ”Jag vill dricka, och det finns varken glas eller vatten; jag vill gå opp i bergen, och jag har 
inga fötter; jag vill sy mina kläder och hittar ingen tråd.” Ibid., s. 146. 
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skapar en essens av frustration. Juans känslokalla svar på detta är att Yerma inte är någon 

riktig kvinna, och insinuerar därigenom att hon själv bär skulden till sin situation.  

     I samma scen sitter Yerma ensam och talar drömmande för sig själv, får vi veta genom 

scenanvisningen. Hennes korta monolog har likheter med den inledande, här vänder hon sig 

till sig själv och sitt barn och uttrycker på ett poetiskt vis sina inre känslor.  

 

¡Ay, qué prado de pena! /¡Ay, qué puerta cerrada a la hermosura!, /que pido un hijo que sufrir, y el aire/ 
me ofrece dalias de dormida luna. /Estos dos manantiales que yo tengo /de leche tibia son en la espesura/ 
de mi carne dos pulsos de caballo/ que hacen latir la rama de mi angustia. /¡Ay, pechos ciegos bajo mi 
vestido! /¡Ay, palomas sin ojos ni blancura! /¡Ay, qué dolor de sangre prisionera /me está clavando 
avispas en la nuca! /Pero tú has de venir, amor, mi niño, /porque el agua da sal, la tierra fruta, /y nuestro 
vientre guarda tiernos hijos, /como la nube lleva dulce lluvia.58 (s. 62-63) 

    

  Denna bildrika monolog inleds med två metaforer som uttrycker Yermas lidande, de börjar 

båda med ”Ay” vilket understryker den poetiska karaktären. I den första metaforen får det 

primära ledet smärta karakteristika av det sekundära ledet äng, detta är en interaktion som 

bidrar till att ge känslan en form. Äng ger konnotationer som utbredd, svårhanterlig och 

synlig, dessa interagerar med smärta och ger metaforen en essens av en rumsligt stor smärta 

som inte kan hanteras. I nästa metafor återkommer Yerma till de stängda dörrarna som 

användes i dialogen med den gamla kvinnan, dessa dörrar är det sekundära ledet och ger 

karakteristika till det primära ledet skönhet av oåtkomlighet. Det sekundära ledet ger också 

egenskaper till Yerma själv av att befinna sig inlåst och avskild från något som andra har 

tillgång till.  

     Dahlior av sömnig måne kontrasteras mot det efterlängtade barnet och ger egenskaper av 

sorglighet, död i alla dess egenskaper, kyla och hårdhet. Samtidigt är dahlian en levande och 

vacker blomma men egenskaperna av sömnig måne som nämnts gör att de får melankoliska 

konnotationer. Essensen blir åter ett sökande efter något som hon inte kan få. Därpå vänder 

hon sig till den egna kroppen och besjunger sina bröst, som symboliserar kvinnlighet. Brösten 

får karakteristika av källor, och blir livgivande och det påföljande köttets täthet ger 

konnotationer av desperation och frustration. Vidare följer pulsar av en häst i sken som 

förstärker dessa konnotationer och tillför karakteristika av okontrollerbart och på gränsen till 

att sprängas. Detta kopplas sedan till ångesten som är det primära ledet i den sista metaforen, 

                                                
58 ”O denna smärtans ängd! O denna port som är för skönhet stängd! Jag vill lida för ett barn, och luften bjuder 
mig dahlior av sömnig måne. Och dessa båda källor som har mötts med ljuvlig mjölk, förvandlas i mitt kötts 
täthet till pulsar av en häst i sken, så att min ångest skakar sin gren. Bröst som är blinda under denna blus, ni 
duvor utan ögon eller ljus! O kval som stiger i fjättrat blod och spikar getingar i kvinnans nacke! Men du ska 
komma mitt barn, mitt allt – för jorden ger ju frukter, havet salt, och kvinnans kropp är ljuva söners hägn, likt 
molnet som bär milda sommarregn” Ibid., s. 147 f. 
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det får egenskaper av gren som kan bestå i ett växande ut från den egna kroppen. Bilderna i 

monologen hämtas genomgående från naturen och även om de i strukturanalysen delas upp så 

är de intimt förbundna och bygger vidare på varandra.   

     Brösten får i nästa del egenskaper av de sekundära leden blinda och duvor utan ögon eller 

ljus, vilket ger konnotationer av kroppens naturliga drift som inte kan riktas mot något 

eftersom blindheten lagt sig över dem. Därpå följer en stark metafor där kvalen är det primära 

ledet och får egenskaper av det sekundära ledet spikade getingar i nacken. Interaktionen ger 

kvalen karakteristika som outhärdlig, smärtsam och stickande attacker. Efter denna eruptiva 

känsloyttring präglad av mörker och smärta för Yerma in ett svagt hopp som grundar sig i 

logiken. Barnets tillblivelse liknas vid naturens gång och åter förs tanken om syftet med den 

egna kroppen in.   

     Yerma blir avbruten i sin monolog av att Maria går förbi, denna gång försöker hon 

undvika Yerma för att inte göra henne påmind om hennes barnlöshet. De börjar prata och 

Yerma uttrycker hur hon upplever att djur och natur på landet är ett hån riktat mot henne: 

”mientras yo siento dos golpes de martillo aquí en lugar de la boca de mi niño.”59 (s. 65) 

Metaforens primära led är åter brösten och det sekundära ledet är hammarslag istället för 

barnamun, vilket ger konnotationer av fysisk smärta och hårdhet som dessutom kontrasteras 

effektivt mot det mjuka barnets frånvaro.  

     Senare i samma dialog säger Yerma om Juan och hans systrar som vill kontrollera henne: 

”Son piedras delante de mí. Pero ellos no saben que yo, si quiero, puedo ser agua de arroyo 

que las lleve”.60 ’(s. 66) I denna metafor är Juan och hans systrar det primära ledet och de får 

karakteristika av stenar som står i Yermas väg, vilket först och främst ger konnotationer av 

hinder men även stelhet och oförståelse och kan kopplas till hur de behandlar Yerma. Själv 

blir hon i metaforens andra del primärt led och får karakteristika av flodens vatten som är det 

sekundära ledet, de egenskaper som genom interaktionen kan föras över till Yerma är styrka, 

livfullhet och rörlighet. 

      Andra akten avslutas med att Victor kommer förbi för att ta farväl av Yerma och de talar 

om livet där de bor men utan att explicit nämna något om den spänning som finns dem 

emellan, istället säger Yerma: ”Hay cosas encerradas detrás de los muros que no pueden 

                                                
59 ”Medan jag bara känner hammarslagen, här där mitt barn skulle ha sin mun.” Ibid., s. 149. 
60 ”De är stenar på min väg. Men de vet inte att jag, om jag vill, kan vara flodens vatten som 
rycker dem med.” Ibid., s. 150. 
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cambiar porque nadie las oye. […] Pero si salieran de pronto y gritaran, llenarían el mundo.”61 

(s. 70-71) Yermas metaforer är här lika mycket ett sätt att uttrycka saker som hon uppfattar 

dem som en nödvändighet att tala om saker utan att nämna dem. ”Sakerna” som här är det 

primära ledet får egenskaper av att vara instängda från det sekundära ledet ”väggar”. 

Metaforen kompliceras av att det primära ledet ”saker” är en beteckning för något outtalat, i 

regel är annars det primära ledet något konkret och bokstavligt. I det här fallet kan inte 

”saker” sägas vara en bild utan snarare en diffus beteckning av sådant de inte kan tala om t.ex. 

känslor. Vi ska återkomma till detta i tolkningen, det som strukturanalysen säger oss är att 

”sakerna” i Yermas metafor får karaktär av att vara instängda, undertryckta och 

sprängkraftiga. Victors svar på detta är att inget skulle vinnas av att dessa ”saker” kom fram, 

vilket får Yerma att beklaga att man inte förstått de gamlas visdom.  

      

3.3 Metaforiken i Akt III 

 

Vid tredje aktens början har Yerma varit på kyrkogården med Dolores och läst besvärjelser, 

de befinner sig i Dolores hus och samtalar tillsammans med två andra kvinnor som också 

deltagit i ritualen. Snart stormar Juan in och konfronterar Yerma vilket ger upphov till ännu 

en hetsig diskussion dem emellan. Yerma försöker blidka Juan som envist stöter bort henne 

eftersom han inte kan acceptera att hans fru lämnar hemmet i tid och otid. Detta får Yerma att 

uttrycka sin frustration: ”Cuando salía por mis claveles me tropecé con el muro. ¡Ay! ¡Ay! Es 

en ese muro donde tengo que estrellar mi cabeza. […] Maldita sea mi sangre que los busca 

golpenado por las paredes.”62 (s. 84-85) Denna metafor har Yermas sökande som primärt led 

medan det sekundära ledet innefattar nejlikor och mur, dessa ger karakteristika till hennes 

sökande som gripande efter något mjukt och vackert men träffande något hårt och fult. I 

denna metafor ser vi hur författaren inte nöjt sig med en fristående metafor utan istället låter 

den integreras i hela yttrandet och på så vis kopplas samman med det primära ledet. Muren 

som hon träffar är den mur hon måste krossa sitt huvud emot, detta ger ytterligare 

dimensioner till den ursprungliga metaforen genom att det sökande som är det primära ledet 

är starkt och inte viker sig för sin egen destruktivitet. Vidare används blodet och dess 

                                                
61 ”Något som är instängt bakom väggarna och inte kan bli annorlunda för att ingen hör det. 
[…] Men om det plötsligt sprängde sig ut och ropade skulle det fylla hela världen” Ibid., s. 
154. 
62 ”När jag gick ut efter mina nejlikor stötte jag mot muren. O ve mej! Mot den muren måste 
jag krossa mitt huvud. […] Förbannat vare mitt eget blod som klappar mot väggarna och 
söker efter dem!” Ibid., s. 164 f. 



   23 

livgivande egenskap på ett liknande sätt som primärt led mot det sekundära ledet väggar. Om 

den första metaforen syftade till dramats yttre värld så har den senare blivit en inre metafor 

som syftar inom Yermas egen kropp, men formen av att gå in i väggar har behållits vilket ger 

upphov till ett samspel dem emellan.  

     Slutscenen i Yerma är explosiv, erotisk och kuslig på samma gång. Här har Lorca valt att 

föra samman kristna ritualer med äldre hedniska danser,63 vilka båda söker fertilitet och 

fruktbarhet men kontrasteras genom deras skilda tillvägagångssätt. Scenen tar plats omkring 

ett vallfartskapell uppe i bergen och inleds med att Yerma och de andra kvinnorna ber till ett 

helgon som ska ge henne fertilitet. Den gamla kvinnan som förnekade gud i första akten finns 

med och kommenterar cyniskt deras rit, scenen inleds också med en sång bakom nedfälld ridå 

som går emot den kristna kodexen. Yerma och kvinnorna ber i den lågmälda kristna 

fertilitetsriten efter att ha offrat till helgonet:  

 
Señor, que florezca la rosa, /no me la dejéis en sombra. […] Sobre su carne marchita /florezca la rosa 
amarilla. […] Y en el vientre de tus siervas /la llama oscura de la tierra. […] Señor, abre tu rosal /sobre 
mi carne marchita. […] Abre tu rosa en mi carne /aunque tenga mil espinas.64 (s. 90-91)  

 

I denna bön kretsar metaforiken kring rosen som symbol för graviditeten, det primära ledet är 

genomgående Yerma och hennes kropp, medan det sekundära ledet varieras med ros, skugga, 

torrt, lågor, och taggar. Detta ger upphov till en rad konnotationer, såsom i tidigare metaforer 

där växter används kan de bestå i utblomning och naturligt liv. Dessa finner sin kontrast i de 

negativa bilderna skugga, torrt och taggar, där de två första har egenskaper som ofruktbar och 

icke livgivande och den sista har konnotationen smärta. Denna kristna del av fertilitetsriten får 

snart lämna utrymme för den storslagna hedniska dansen, som kontrasteras dels mot denna 

kristna del och dels mot tvätterskornas tidigare beskrivning av samlag och graviditet.65 

     Efter denna bön följer en av dramats få längre scenanvisningar där författaren målar upp 

en bild av ett dansande par som bär masker av hane och hona, hanen håller ett tjurhorn i 

handen och honan bär ett halsband av stora bjällror. Maskernas karaktär är tydligt beskriven, 

                                                
63 Robert Lima, ”Towards the dionysiac: Pagan elements and rites in Yerma”, i Lorcas 
legacy: essays on Lorca´s life, poetry and theatre, (New York 1991), s. 124. 
64 ”Herre, låt rosen blomma, lyft den ur skuggans land. […] På hennes kropp, den döda, må 
den gula rosen glöda. […] Och i din tjänarinnas sköte jordens dunkla brand. […] Herre, 
öppnad ditt rosenträd över min kropp som är död. […] Öppna din ros i mitt kött, om så tusen 
taggar den äger.” García Lorca, s. 168 f. 
65 Arturi Parilla, s. 118. 
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”no son grotescas de ningún modo, sino de gran belleza y con un sentido de pura tierra”.66 (s. 

92) Samtidigt hörs ett crescendo av röster från scenen och människor bevittnar och 

kommenterar dansen, några barn misstar figurerna för djävulen och hans fru. Honan och 

hanen turas om att besjunga den ledsna bruden i denna rit, vilket varvas med olika människors 

kommentarer:  

 
¡Ay, marchita de amores /con el viento y el agua! […] ¡Ay, con el vientre seco /y la color quebrada! […] 
¡Ay, qué blanca /la triste casada! […] Amapola y clavel será luego /cuando el macho despliegue su capa. 
[…] soporta mi cuerpo de tierra /hasta el blanco gemido del alba. /¡Ay, cómo relumbra! […] ¡Ay, que el 
amor le pone /coronas guirnaldas, /y dardos de oro vivo /en su pecho se clavan. [...] Siete veces gemía, 
/nueve se levantaba, /quince veces juntaron /jazmines con naranjas. […] Los maridos son toros. /El varón 
siempre manda /y las romeras flores /para aquel que las gana. […] Que se queme la danza /y el cuerpo 
reluciente /de la limpia casada.67 (s. 93-96) 
 

Denna bildrika sång kretsar alltså likt tvätterskornas dito kring sexualakten och graviditeten, 

men den är avgjort av en annorlunda karaktär, innebörden av detta lämnar vi till tolkningen 

för att här fokusera på struktur och innehåll i dessa metaforer. I den första bilden kopplas 

kvinnan som suktar efter kärlek till luft och vatten, två av naturens element. Det inledande 

poetiska ”Ay”, som förvisso inte återfinns i den svenska översättningen, ger bilden en 

klagande ton av längtan, det primära ledet kopplas därmed till det sekundära ledets vind och 

vatten med en sorts ofullbordat sökande efter något svåråtkomligt men i högsta grad naturligt 

och behövt. Ordet ”marchita” får i det här sammanhanget dubbla betydelser, den direkta är 

torr på kärlek, men i och med kontexten och frekvensen av ordet i betydelsen ofruktbar i 

dramat finns även sådana konnotationer med på ett indirekt plan.  

     I nästa metafor återkommer torrheten som sekundärt led, och konnotationer som ofruktbar 

överförs till det primära ledet ”vientre”, som bokstavligen betyder mage men i den svenska 

översättningen blivit kvinnofamn. Färgen hos det primära ledet som är kvinnan och hennes 

mage får egenskaper från det sekundära ledet sprucken, dessa kan bestå av avsaknad av något 

vitalt och en sorts livlöshet som i allmänhet är en egenskap hos spruckna ting. Att färgen är 

sprucken får genom interaktionen betydelse även för torrheten som tidigare anförts, 

                                                
66 ”De verkar inte på något sätt groteska utan frapperar genom sin skönhet, sin karaktär av ren 
och jordnära lantlighet.” García Lorca, s. 169 f.  
67 ”Nej, så krank av kärlekslusta till en vind och till en flod! […] Med sin kvinnofamn förtorkad och med sina 
färger spruckna! […] O så vit hon är, den sorgsna bruden! […] Nejlika och röd vallmo blir hon genast, när hanen 
vecklar ut sin kappa. […] var tålig mot min kropp av jord intill gryningstimmens bleka jämmer. Som hon lyser! 
[…] För kärleken kastar girlander och kransar och pilar av levande guld mot hennes bröst. […] Hon jämra sig 
sju gånger och reste sig nio, femton gånger förenades oranger och jasminer. […] För mannen han är tjuren. 
Mannen är den som bjuder, och pilgrimsflickorna blomster för den som vinner bruden. […] Låt dansen brinna 
kring den rena brudens strålande kött.” Ibid., s. 170 ff. 
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interaktionen ger metaforen en negativ karaktär med betoning på ofruktsam växtlighet hos det 

primära ledet.  

     Därefter vänds de negativa metaforerna till en positiv riktning i sången, som kontrasteras 

genom att mannens fruktbara effekt förs in i bilden. Här är de sekundära leden nejlika och röd 

vallmo, vilka ger konnotationer av utblomning, skönhet och fruktbarhet. Därefter blir hanens 

kropp primärt led och det sekundära ledet jord ger konnotationer som bygger vidare på de 

föregående bilderna av fruktbarhet och växtlighet, som även är jordens egenskaper.  

     I den hedniska fruktbarhetsriten beskrivs utvecklingen steg för steg och efter mötet med 

hanen följer kärlekens triumf genom metaforen vars sekundära led är girlander, kransar och 

pilar av levande guld som förs mot kvinnans bröst. Dess karakteristika består framförallt i 

fullbordan och uppfyllelse. Därpå följer en beskrivning av sexualakten som tar sin 

utgångspunkt i nummer, dessa är sju, nio och femton. Dessa nummer symboliserar själva 

sexualitet och fertilitet och kan kopplas till menstruation, initiation och harmoni.68  

     Därefter återkommer mannen som primärt led och ställs mot det sekundära ledet tjur, vars 

konnotationer främst är styrka, brunstighet och avlingsförmåga. Kvinnan blir därpå primärt 

led och får konnotationer av blomster för den som vinner bruden, vilket ger karakteristika av 

att vara ett objekt, samt de övriga egenskaper som tidigare härletts ur blomman som sekundärt 

led, med den modifieringen att blomster här ger konnotation av att vara något som ska 

plockas. Slutligen finns en metafor där brudens kött förs samman med strålande som 

sekundärt led vilket ger egenskaper som livgivande och fullbordad.  

     Efter denna rit möter Yerma den gamla kvinnan från första akten som här försöker intala 

Yerma att orsaken till hennes barnlöshet är Juan, och att hon istället ska gifta sig med 

kvinnans son vilken ska kunna ge henne ett barn. Precis som tidigare avfärdar Yerma 

kvinnans förslag: ”Yo soy como un campo seco donde caben arando mil pares de bueyes y lo 

que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo.”69 (s. 99) I detta yttrande ryms en metafor 

och en liknelse som uttrycker Yermas behov och erbjudandets begränsning i hennes ögon, det 

primära ledet Yerma får egenskaper av det sekundära ledet som ofruktsam men stor och med 

kapacitet och behov för mycket. Erbjudandet är det primära ledet i den andra metaforen och 

det sekundära ledet ger konnotationer som ytterst begränsat, otillräckligt och av dålig kvalitet.  

    När Yerma avfärdat den gamla kvinnan möter hon Juan, som hela tiden varit närvarande 

och bevittnat händelseförloppet. Här är förhållandet motsatt det som rådde vid den föregående 

                                                
68 Lima, 1991, s. 127.  
69 ”Jag är en torr åker där tusen par oxar går och plöjer, och vad du bjuder mig är en skvätt 
brunnsvatten.” García Lorca, 1967, s. 175. 
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konfrontationen i Dolores hus, då det är Yerma som avfärdar Juans försök till försoning. Den 

slutgiltiga konfrontationen består i att Juan öppet bekänner att han inte vill ha något barn och 

aldrig velat ha det, att han dessutom inte brytt sig om Yermas lidande får henne att utbrista 

”¡marchita!”.70 (s. 103) Under sitt sökande efter barn refererade hon till sig själv som torr, 

men i slutscenen övergår hon till att kalla sig vissen. I ett vredesutbrott får hon omkull Juan 

och stryper honom till döds, och upprepar sedan det tidigare sagda: ”Marchita, marchita, pero 

segura”71 (s. 103-104). Så slutar detta tragiska poem, med Yermas hopp utslocknat en gång 

för alla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
70 ”Vissen” Ibid. s. 178. 
71 ”Vissen. Vissen. Ja, nu vet jag det säkert.” Ibid., s. 179. 
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4. Tolkning av metaforiken  

En stor del av metaforiken i Yerma hämtar bilder från naturen, detta gäller både för de 

positiva metaforerna och för de negativa metaforerna. En sammanställning av metaforerna 

visar att fruktbarhet och fertilitet genomgående kopplas till blomstrande natur. Barnet kopplas 

i den första metaforen till grenar som slår ut mot solen och springande källor, senare kopplas 

fostret två gånger till en fågel. Ur detta framträder barnet som något för naturen fundamentalt 

och som därmed inte kan nekas utan att gå emot själva naturen. Det är i ljuset av detta man 

måste förstå Yermas intensiva längtan. Sambandet mellan naturens blomstring och mänsklig 

fruktbarhet uttrycks genomgående i metaforiken, samtidigt blir den omgivande naturen just en 

påminnelse för Yerma om att hon inte är en del av detta. ”Que estoy ofendida, […] viendo 

que los trigos apuntan, que las fuentes no cesan de dar agua […] y que parece que todo el 

campo puesto de pie me enseña sus crías tiernas”72(s. 64-65), i det här citatet uttrycker hon 

explicit det som återfinns i metaforiken. Ofruktbarheten blir genom de yttre omständigheterna 

till ett inre problem som skakar hela hennes existens i dess grundvalar. Att blodet blir till gift 

återfinns i en annan metafor, referensen i denna metafor är till upplevelsen av Yermas 

situation, även om barnlösheten på ett yttre plan inte får så stora konsekvenser så blir dessa 

desto större för Yermas inre värld.  Blodet är i Yerma en symbol för modersdriften,73 att inte 

uppfylla den blir att förgifta blodet. 

      

4.1 Färg och ljusmetaforik 

 

Yermas metafor om brösten som två vita berg kan ses som en bild av kvinnligheten som 

något storslaget, den livgivande egenskapen sätts i fokus och den vita färgen föreslår renhet 

och oskuld, men samtidigt finns där något negativt latent. Vita berg innebär som 

strukturanalysen visat kyla och även något dött,74 vilket blir tydligt av att bilder som gäller 

kvinnlighet och graviditet annars i dramat genomgående har levande egenskaper.  Detta ger 

att Yermas öde redan från början finns inom henne, en spänning mellan förhoppningen om ett 

barn och förödelsen av att inte kunna få det går genom hela dramat.  

                                                
72 ”Jag är kränkt […] av att se hur säden går i ax, hur källorna aldrig slutar att ge vatten […] 
Det är som om hela jorden öppna sej för att visa alla små varelser den bär i skötet,” Ibid., s. 
149. 
73 Gustavo Correa, ”Honor, Blood and Poetry in Yerma”, i Tulane Drama Review årg. 7 
1962:2, s. 103. 
74 Gustavo Correa ”Nature and Symbol in the Poetry of Garcia Lorca”, i Lorca´s legacy: 
essays on Lorca´s life, poetry and theatre, (New York 1991), s. 91. 
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     Yermas namn betyder som tidigare påvisats ofruktbart land, vilket genomgående 

återkommer i metaforiken. Yermas namn gör att hon identifieras med naturen, vilket hon själv 

återkommer till när hon kallar sig torrt land i dialogen med den gamla kvinnan i slutscenen. 

Hon talar också om hur hon går ut barfota på natten, vilket ger henne direkt kontakt med 

jorden och naturen utan att hon själv förstår detta samband. Att Yerma misslyckas med att 

uppfylla naturens mål genom att reproducera sig gör att namnet ”Yerma” blir mer än ett namn 

och en titel. ”Yerma” blir i dramats kontext en bild för huvudpersonens fjärmande från 

naturen och huvudkonflikten i dramat står mellan fruktbarhet och ofruktbarhet, alla bilder 

återknyter till detta.75  

     Den föregående metaforen om vita berg kan ses som kvinnlighet färgad av renhet och 

oskuld genom den vita färgen, i en annan metafor i tvätterskornas sång kopplas snö och 

jasmin samman med barnets renhet och väldoft. Black menar att metaforer skapar en likhet, 

därför kan symbolik även finnas med som en del i en metafor. Yerma återkommer till vitheten 

i sin monolog i andra akten där hon säger att hennes bröst är duvor utan ögon eller vithet. I 

slutscenens hedniska rit talas det om den ofruktsamma kvinnans torra mage med sprucken 

färg. Den vita färgen kopplas positivt till moderskapet och avsaknad av denna blir negativ 

metaforik för en ofruktsam kvinna. Men vitheten är även en symbol för oskuld och renhet, i 

slutscenen säger hanen ”¡Ay, qué blanca /la triste casada!”76 (s. 94) varpå han uttrycker hur 

hon efter ett sexuellt möte med hanen blir nejlika och vallmo. I den hedniska ritens kontext 

blir vitheten det stadium som föregår den sexuella utlevelsen, och fullbordan av denna ger 

röda blommor. Metaforen uttrycker i den kontexten fruktbarheten genom utblomningen som 

något vackert och uppfyllande, genom brudens övergång från vithet till färg och levande 

blommor som fullbordan av sexualakten. Även färgsymboliken präglas alltså av denna 

dialektik mellan fruktbarhet och ofruktbarhet uttryckt i negativa respektive positiva metaforer.  

     Ljus är återkommande som symbol i Yerma, María talar om hennes barn som en duva av 

eld, i tvätterskornas sång återkommer ljuset flera gånger, ljuset bryter sig mot strupen och 

barn beskrivs som solar. I tvätterskornas sång finns verbet ”relumbrar” som betyder att lysa, 

där som en uppmaning uttryckt i konjunktiv, i den hedniska riten återkommer verbet i 

beskrivningen av sexualakten, ”¡Ay, cómo relumbra!” (s. 94). Ljuset blir i Yerma en symbol 

för något större än det vardagliga, det kommer in i bilden när vi lämnar den prosaiska 

strukturen av saker och ting och når upp till poetisk nivå.77 Ljus i form av eld och sol blir en 

                                                
75 Cannon, s. 123. 
76 ”O så vit hon är, den sorgsna bruden.” García Lorca, 1967, s. 171. 
77 Correa, 1962, s. 109. 
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symbol för fertilitet, 78 Yerma klagar på Juans vita ansikte som kontrasteras mot Victors 

solbrända, i sin monolog talar hon om att grenarna ska sträcka ut sig mot solen. När 

kvinnorna i dramat talar om barn och graviditet återkommer ljussymboliken flera gånger, 

förutom Marías bild av barnet som en fågel av eld kan nämnas tvätterskorna och Dolores som 

talar om moderns och barnens ljus och Yerma själv säger vid ett tillfälle att hon föreställer sig 

gravida mödrar som upplysta inifrån.  

     Ljuset blir också symboliskt genom didaskalierna, dramat börjar i ljus och slutar i mörker, 

första halvan av dramat utspelar sig på dagen medan andra halvan tar plats på natten, den 

förflutna tiden är dock längre än så och sträcker sig över hela tre år.79 Oppositionen mellan 

ljus och mörker har ett mytiskt djup, ljuset står för det goda och det yttersta målet medan 

mörkret är ambivalent och kan innehålla både gott och ont.80 Mörkret kan vara gott om det 

ger upphov till gryningens sol, annars är mörkret en symbol för ofruktbarhet och död.81 

      

4.2 Ett drama om en inre verklighet 

 

Yerma är ett drama som i allra högsta grad kretsar kring sin huvudperson, alla övriga 

karaktärer belyser henne genom sin närvaro, och det är hennes inre och yttre resa som upptar 

hela handlingen. Yerma har fått undertiteln tragiskt poem i tre akter och sex scener, detta 

pekar mot den poetiska karaktären av dramat som genom metaforiken likt en dikt blir ett 

drama om en inre verklighet. Dramat vilar på jagets enhet, och den lyriska kvaliteten är 

grundläggande för att göra dramat till bilden av en inre verklighet, eftersom det fokuserar på 

huvudpersonen istället för handlingen. Som fokaliseringspunkt är Yermas medvetande 

metaforiskt den rumsliga miljön för dramat, hennes omständigheter omfattar hennes kulturella 

förståelse, besatthet, kuvning och djupa längtan.82 Dramat jobbar på en djupt emotionell nivå, 

där bildspråket blir ett uttalande om Yermas tillstånd, vilket läsaren måste föreställa sig 

parallellt med handlingen.83  

     Yermas barnlöshet är motorn för hennes inre och yttre resa, där hon söker efter en lösning 

på sitt djupt rotade problem. Att hon gör detta bottnar till viss del i hennes självbild och 

identitet, hon upplever att hon nekas något väsentligt. Detta visar sig tidigt i hennes metafor i 

                                                
78 Cannon, s. 124. 
79 Arturi Parilla, s. 109.  
80 Cannon, s. 123. 
81 Ibid., s. 125 f.  
82 Arturi Parilla, s. 106. 
83 Ibid., s. 105. 
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samtalet med den gamla kvinnan i första akten, om hur flickor på landet står inför stängda 

dörrar. I en konversation med Juan uttrycker hon hur männen finner mening med sina liv i sitt 

arbete, medan kvinnans syfte i hennes ögon är att föda och uppfostra barn. Yerma är själv 

djupt rotad i den moral och heder som präglar den omgivande världen i dramat. Hennes 

instinkt är att följa den hederskodex som finns och stanna inom äktenskapet för att få barn, 

vilket är fundamentalt för hennes självbild.84 Hon uttrycker denna känsla explicit i en dialog 

med María: ”La mujer de campo que no da hijos es inútil como un manojo de espinos, y hasta 

mala […].”85 Yermas problem måste också förstås inom en spansk historisk kontext, att föda 

barn och bli en moder är viktigt för den tidens spanska kvinna och att inte lyckas med detta 

blir både en personlig och social tragedi.86 

    Dessa är de yttre omständigheterna i ett drama vars fokus är huvudkaraktärens inre 

verklighet, kvinnlig identitet genom moderskap är en grundpelare för Yermas existens, 

nekande av moderskapet blir ett nekande av hennes identitet.87 Tvätterskorna upprepar 

metaforen om Yermas bröst gjorda av sand, denna bild kan ställas mot den tidigare där 

brösten blir vita berg. Åter är det kvinnligheten som kommer i fokus genom bröstens närvaro, 

sand ger här bilden av torrhet och ofruktbarhet, kopplat till Yermas uppfattning om 

kvinnlighet kan detta ses som en metafor för upplösning av kvinnligheten, genom att sanden 

inte är fast utan snarare kan rinna iväg som i ett timglas. Den egna kroppen är central för 

Yermas utveckling, eftersom det är upplevelsen av den som kopplas till sökandet efter 

uppfyllelse. Kroppen upplevs som en del av naturen, omgivningens blomstrande natur sätts i 

direkt relation till kroppen när Yerma avslutar sin monolog i andra akten med att tala om hur 

jorden ger frukter och barnet därför måste komma likt ett milt sommarregn.  

      

4.3 Metaforisk opposition 

 

Torrheten och ofruktbarheten i de negativa metaforerna återkommer genom dramat i ord som 

”seca” och ”marchita”, de negativa metaforernas naturbilder föreslår torrhet och vissenhet. 

Detta kan kopplas till avsaknad av vatten inom metaforiken och avsaknad av befruktning 

inom handlingen. Yerma återkommer till dessa bilder vid flera tillfällen, i den första akten 

finns metaforen i samtalet med den gamla kvinnan där hon använder bilden av någon som dör 
                                                
84 Reed Anderson, Federico Garcia Lorca (London 1984), s. 105 f. 
85 ”En kvinna på landet utan barn är onyttig som ett hagtornssnår, ja till och med skadlig,” 
Garcia Lorca, 1967, s. 148.  
86 Correa, 1962, s. 98. 
87 Arturi Parilla, s. 116. 
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av törst. I en dialog med Juan uttrycker hon hur hon vill dricka men varken har vatten eller 

glas. I den tredje akten samtalar hon åter med den gamla kvinnan som då erbjuder henne sin 

son för att hon ska kunna få barn, i den påföljande metaforen uttrycker Yerma detta samband 

mellan törst och vatten. Hon beskriver sig som en torr åker och erbjudandet är ett litet glas 

brunnsvatten och alltså inte tillräckligt för att släcka den djupa törst som plågar henne. I dessa 

metaforer blir Yerma en växt som inte kan leva utan att vattnas, hon nekas något fundamentalt 

för sin överlevnad. Vattensymboliken finns även med i didaskalierna, tvätterskorna som står 

och sjunger om fruktbarhet och barn i en flod är ett exempel på detta. Vatten och torrhet 

bilder ett mönster i metaforiken, vilket uttrycker samma konflikt som ljussymboliken. Båda 

dessa mönster skapar metaforiska oppositioner som utgår från motsättningen mellan 

fruktbarhet och ofruktbarhet.88 

       Positiva bilder ställs mot negativa bilder, vilket framhäver huvudkonflikten i dramat. Den 

återfinns dels på ett konkret plan, genom handlingen där Yerma söker efter fruktbarhet men 

konfronteras med ofruktbarhet, dels speglas handlingen genom metaforikens negativa och 

positiva karaktär utifrån den natur som ger oss bilden av fruktbarhet respektive ofruktbarhet. 

Ur detta uppstår en sorts dialektik, där de positiva metaforerna ställs mot de negativa 

metaforerna och på så sätt förs dramat framåt. Detta skapar metaforiska oppositioner i dramat, 

där en positiv naturbild som grenars skott som mjuknar finner sin motpart i bröst av sand, den 

positiva bilden kan kopplas till trädet som en bild för människans rötter i jorden.89 Exemplet 

kommer från tvätterskornas sång, men metaforiska oppositioner återfinns genomgående i 

dramat, ett annat exempel är när Yerma beskriver smärtan som getingar spikade i nacken 

varpå hon kopplar det efterlängtade barnet till den omgivande naturens blomstring i sin 

monolog i andra akten. 

     Vid ett annat tillfälle talar Yerma om smärtans ängd, den egna kroppen upplevs då som 

positiv utifrån naturmetaforiken. En äng eller en åker som saknar något, kroppen är i behov av 

blomstring och växtlighet, som Yerma upplever finns där men som inte kommer. Det 

efterlängtade barnet blir en symbol för uppfyllande av den egna kroppens funktion. Genom ett 

barn tror Yerma sig kunna blomstra, detta grundlägger hennes besatthet av ett barn som 

betingad av en naturdrift.  

     I dialogen med den gamla kvinnan i den första akten tillgriper Yerma en metafor om rutten 

säd som förstör åkerns glädje, här tydliggörs fruktbarhetens betydelse genom kopplingen till 

omgivningen. Befruktning av kvinnan tycks lika viktig för samhället som att skörden slår väl 
                                                
88 Cannon, s. 127. 
89 Correa, 1962, s. 104. 
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ut, denna koppling finns också genomgående i metaforiken, som ställer samman den 

mänskliga befruktningen med naturens blomstring. Metaforen återkommer i en annan 

tappning i tvätterskornas sång, där den har en frågande ton kring huruvida maken har säd för 

att vattnet ska sjunga över tröjan. Detta är alltså en av flera möjliga orsaker till Yermas 

barnlöshet, Robert Lima hävdar dock att orsaken till Yermas barnlöshet är Juan.90 Som 

argument för detta för han fram att Juan nekar Yerma ett barn genom sin själviskhet, exakt 

hur detta går till visar han aldrig. I Yerma finns dock ingen entydig förklaring till hennes 

barnlöshet, Lima tycks ha tagit den gamla kvinnan i dramat för en sorts sanningssägare, vilket 

problematiseras av att hon har intresse av att Yerma lämnar Juan för att gifta sig med hennes 

son. Men framförallt ges inga svar på barnlösheten, snarare ett antal möjligheter, vilka alla 

samexisterar och uttrycks i metaforiken. Det är viktigt att påpeka detta eftersom dramats 

karaktär bottnar i en inre verklighet, vilken förutsätter att en självklar lösning på problemet 

inte föreligger, då en sådan skulle göra Yermas inre och yttre resa meningslös.  

  

4.4 Mjukt och hårt i tematisk opposition 

 

I en diskussion om deras barnlöshet säger Juan att Yerma envisas med att slå huvudet i en 

klippa, varpå hon svarar att klippan borde vara blommor och friskt vatten. Här blir 

motsättningen mellan fruktbarhet och ofruktbarhet åter tydlig, genom metaforerna får den en 

djupare emotionell betydelse än att bara handla om ofruktbarhet, känslan framträder ur 

metaforerna som det viktigaste i situationen. Det handlar på ett djupare plan om känslan av 

otillräcklighet och frustrationen över att inte kunna nå en efterlängtad självuppfyllelse. Yerma 

slår huvudet i en klippa i sitt sökande efter ett barn, men menar att det borde vara mjukt och 

vackert, genom detta blir situationen till en känsla som tar metaforerna till en högre nivå än 

den lokala situation som de tar sin utgångspunkt i. Bildernas kvalitet är viktig för kontrasten, 

blommor och friskt vatten karaktäriseras av mjukhet, liv och väldoft, medan en klippa är 

något statiskt, hårt och dött. I dessa metaforer framträder en tematisk opposition mellan mjukt 

och hårt.  

    Vid Victors avsked talar Yerma om ”saker” som är instängda i murar och skulle fylla 

världen om de kom ut, varpå Victor svarar att inget ändå skulle förändras av det. Här 

återkommer bilden av det oåtkomliga genom muren, i föregående metafor talades det om 

klippor, här är det murar som stänger in det oåtkomliga. De ”saker” som Yerma talar om kan 

                                                
90 Lima, 1963, s. 218 f. 
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tolkas som undertryckta känslor, vilka har att göra med hennes längtan efter ett barn och 

hennes attraktion till Victor. I en annan scen säger Yerma att Juan och hans systrar är stenar 

som ligger i vägen för henne, återigen blir stenar hinder och något som stoppar Yerma från att 

nå dit hon vill. Den påföljande metaforen om att hon kan vara flodvatten som sveper dem bort 

pekar direkt mot dramats slutscen där Yerma stryper Juan till döds. Återigen kopplas den 

egna kroppen till något livfullt, rörligt och mjukt, flodvattnet är en direkt fortsättning på 

föregående metafor om blommor och friskt vatten men har modifierats till att även innebära 

styrka genom flodens närvaro. Dessa kvaliteter står i opposition till stenarna, som åter är 

statiska och livlösa, upplevelsen av kroppen och omgivningen finner sitt uttryck i denna 

tematiska opposition mellan mjukt, levande och hårt, statiskt.  

    När Juan konfronterar Yerma hemma hos Dolores, återkommer hon till bilden av muren. 

Även denna gång kontrasteras muren mot de blommor Yerma säger sig ha sökt, men här 

uttrycker hon att hon måste krossa sitt huvud mot denna mur. Metaforen kan ses som en 

direkt fortsättning på den ovan nämnda där Juan förebrår henne för att slå huvudet mot en 

klippa. Alla dessa metaforer som använder sten och murar är i själva verket förbundna genom 

dramat, de ger alla uttryck för den känsla som Yerma bär inom sig och bildar ett metaforiskt 

mönster. Blommorna kopplas också direkt till Yerma själv och den egna kroppen genom att 

hon benämner dem ”mis claveles” (s. 84). Det är alltså hennes egna nejlikor hon söker, 

nejlikan som är mjuk och röd blir en bild av den egna kroppens uppfyllelse, och det är också 

nejlika som används av hanen i den hedniska riten för att beskriva bruden efter sexualakten, 

”clavel será luego” (s. 94), den röda färgen, doften och utblomningen är viktiga för metaforen. 

Blomman är hos Lorca en symbol för människan och dess kvaliteter som doft, mjukhet och 

skönhet är feminina och kopplas till kvinnan.91 Själva blomstringen kan kopplas till kvinnans 

livgivande egenskap, reproduktion och utblomning är de positiva egenskaper som blomman 

framhäver.  

     Detta står i opposition mot den mur hon slår emot, den tematiska oppositionen står 

genomgående mellan blommor som kopplas till kroppen och sten, mur och klippa som 

framträder som statiskt, hårt och livlöst. Stenmaterialet är det som hindrar Yerma, det hon 

måste övervinna och det hon vill bort ifrån. Klippan som Yerma slår emot kan även i viss 

mån ses som en bild för Juan,92 eftersom han framträder som ett hinder och dessutom är kall 

och oberörd inför hennes lidande, även om bildens betydelse är bredare än så. Den tematiska 

oppositionen i Yerma kan sträckas till att stå mellan liv och död, döden framstår hos Lorca 
                                                
91 Correa, 1962, s. 108 f.  
92 Ibid., s. 97. 
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inte som slutet på en livscykel utan som förstörelsen av liv.93 Blommor blir då en symbol för 

liv i opposition mot sten som innebär något dött, döden finns med som en skugga i dramat 

och kontrasteras mot det livfulla.  

     Hon söker efter något vackert och mjukt men möts istället av något hårt som hindrar 

henne, och hon uttrycker att hon är beredd att slå sönder sitt huvud och att hon kan vara 

flodvatten för stenarna. Detta ger bilden av en längtan och envishet som vägrar väja för 

någonting, Yerma vill uppnå sitt mål till varje pris. Men hon är också övertygad om att hon 

måste nå sitt mål inom ramen för äktenskapets regler, därav omöjligheten i hennes situation. 

Hon är konsekvent när hon stryper Juan i slutscenen eftersom det är den enda lösningen på 

hennes problem, om hon inte kan få ett barn lever hon hellre i sorg men med visshet om detta.  

      

4.5 Driften 

 

Sexualdriften i Yerma är något bortom det normala, den präglas av en okuvlig och 

svårhanterlig styrka. Som så ofta hos Lorca är det en drift djupt rotad i karaktärens inre, 

Yerma drivs bortom förnuft utan att själv kunna kontrollera det. Driften leder till döden, i 

Yerma är det Juan som blir offer för denna sexualdrift som är besläktad med det dionysiska.94 

Yerma kan inte kompromissa eller resonera på något sätt, det enda som existerar är målet. I 

La casa de Bernarda Alba drivs en av döttrarna av en sexualdrift som leder till självmord,95 i 

Bodas de sangre drivs bruden av en liknande drift tillbaka till sin älskare på sin bröllopsdag, 

vilket leder till döden för brudgummen.96 Driften tycks komma från djupet av karaktären 

själv, i Yermas fall är det inte sexuell utlevelse eller kärlek som eftersträvas utan ett barn och 

framförallt en graviditet. Denna drift är svårfångad och vad den egentligen är ger inte 

dramerna något svar på, det enda vi kan säga med säkerhet är att den är nära besläktad med 

döden och inte väjer för någonting, framförallt inte för förnuft eller regler, vare sig dessa är 

uppsatta av modern i huset, samhället eller äktenskapet. Att driften är naturbaserad och 

bortom det mänskliga förnuftet i Yerma blir tydligt när man sätter den i relation till 

metaforiken där den egna kroppen kopplas till denna natur. Yerma använder bilden av en 

klippa som hon slår emot, och sig själv som flodvatten. Samtidigt är det driften som är 

upphovet till hennes smärta och tvingar henne ut på hennes resa, då hon vägrar acceptera att 

                                                
93 Ibid., s. 106. 
94 Lima, 1991, 126 ff. 
95 Lima, 1963, s. 286. 
96 Ibid., s. 212 f.   
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hennes situation inte ger henne några barn och heller inte vill lyssna på någon annan. Driften 

är ett självdestruktivt drag hos Yerma, hon leder sig själv in i sin egen misär.       

     Självdestruktiviteten hos Yerma tyder också på att driften ligger bortom det rationella, och 

det är den som får henne att i slutscenen strypa sin man till döds för att därpå konstatera att 

hon är ”marchita” men säker. Yerma är i stor utsträckning ensam i dramat, varken María, 

någon annan flicka, den gamla kvinnan eller Juan når fram till henne, och hon förstås inte 

heller av någon av dem.    

      

4.6 Kristen bön och hednisk rit som juxtaposition 

 

I Yermas monolog i den andra akten kretsar metaforiken kring den egna kroppen i relation till 

naturen. Smärtan beskrivs som en äng och luften är det som erbjuder henne dahlior av sömnig 

måne när hon söker ett barn att lida för. Brösten blir till blinda fåglar och pulsar av en häst i 

sken, och smärtan blir getingar som spikas i nacken. Genom hela denna monolog står den 

egna kroppen i fokus, erfarenheten av frustration och smärta illustreras genom element från 

naturen. Detta kan sättas i sammanhang genom att Yermas problem handlar om något betingat 

av naturen, form och innehåll i metaforiken speglar alltså varandra.  

     Den sista aktens två riter, den kristna och den hedniska, återkommer även de till 

naturelement i metaforiken. Det skiljer sig genom att den kristna riten söker hjälp hos Gud, 

vilket kan kopplas till att äktenskapet som är välsignat av Gud är den ram inom vilken Yerma 

söker lösa sitt problem. Den hedniska riten söker istället lösa problemet genom sexualdriftens 

instinktiva sökande efter förening mellan man och kvinna, vilket kan kopplas till Yermas 

undertryckta attraktion för Victor. Detta kan sägas metaforiskt spegla de sätt som Yerma kan 

nå uppfyllelse, men ingen av dem fungerar för henne. Motsättningen mellan dessa två ser 

Arturi Parilla som en motsättning mellan det apollinska och det dionysiska som finns inom 

dramat och framförallt inom Yerma.97 Tvätterskorna och den kristna bönen står för det 

apollinska, genom kontrollerad kärlek och pliktföljelse, medan den hedniska riten 

representerar det dionysiska där den sexuella utlevelsen inte följer några lagar utan bara 

drifter. Dessa två riter är underordnade Lorcas kontrasterande schema, precis som i 

metaforiken i övrigt ställs två motpoler sida vid sida. Riterna blir en juxtaposition som 

illustrerar Yermas inre värld och för fram konflikten till ytan. Samma teknik används för 

karaktärerna, som också de framträder i en sorts juxtaposition utifrån ett dialektiskt schema 

                                                
97 Arturi Parilla, s. 118. 
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som tar fram konflikten i dramat.98 Den dialektik som i denna uppsats uttyds ur metaforiken 

är alltså en teknik som författaren använder i dramat på flera sätt.  

     I slutscenen av Yerma sitter huvudkaraktären ensam i mörkret vid midnatt och skriker ut 

sin insikt om att hon är torr och vissen. Denna avslutning för samman flera av de viktiga 

metaformönstren, mörkret som omger henne återkopplar till ljussymboliken, torrheten blir det 

som står kvar ur oppositionen mellan torrhet och vatten, och att hon är vissen anknyter till 

blommetaforiken. Lorcas bildspråk formas till medvetna mönster som smälter samman till en 

komplex enhet i slutscenen.99 

      

4.7 Metaforikens referens 

 

Metaforikens referens går genom hela verket som en helhet, de kretsar alla kring Yermas 

känsla och upplevelse, de refererar till en inre verklighet som tar sig uttryck genom verkets 

värld. Verkets värld är i Yerma intimt förbunden med hennes erfarenhet, och metaforerna är 

det som kopplar samman handlingen med den inre erfarenheten. Genom att gå från 

strukturanalys av enskilda metaforer till verkets värld och se metaforerna som ett nätverk som 

ger uttryck för en erfarenhet finner vi hur metaforerna betyder någonting, av vilket vi kan dra 

slutsatsen att en förståelse för metaforiken i Yerma är avgörande för en förståelse av verket på 

ett djupare plan.  

     Precis som Ricoeur visade med sitt begrepp om metaforisk sanning måste vi se 

metaforiken i Yerma som präglad av en spänning mellan att vara och att inte vara i 

metaforernas ”är”. De refererar till en erfarenhet vilket gör att det som sägs genom 

metaforerna kommer åt något annars outsägligt, genom den avbrutna bokstavliga referensen 

kommer man fram till den poetiska referens som syftar till verkets värld. Metaforiken gör att 

dramat når en existentiell nivå, eftersom dess referenser syftar bortom den direkta 

verkligheten. Yerma är också ett drama som kräver ett poetiskt språk för att bli fullständigt, 

metaforiken spelar alltså en central roll i dramat. Detta gör att verket får sin betydelse genom 

metaforiken samtidigt som metaforiken blir förståelig först i ljuset av verket som helhet.  

      

 

 

 
                                                
98 Ibid., s. 116. 
99 Cannon, s. 129. 
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4.8 Slutord  

 

I Yerma pekar textens intention mot ett uttryck av inre verklighet präglad av frustration och 

smärta. Verkets subjekt uttrycker sig genom de metaforer som tillsammans bildar ett nätverk 

och har sin enande princip i den erfarenhet de gestaltar. Detta blir tydligt genom att 

metaforiken inte bara har en gemensam referens utan även att bilderna har en gemensam rot, 

dessutom används en och samma bild flera gånger genom dramat. Läsaren av Yerma följer 

inte bara en handling utan upplever även de känslor kring verkets subjekt som uttrycks genom 

bilder. Motsättningen mellan fruktbarhet och ofruktbarhet utgör ett tema i Yerma, för att 

kunna komma åt detta tema och dess verkan på alla nivåer fokuserades först metaforikens 

struktur såsom den framträder i verket, för att därpå kunna göra en omkastning av den 

skenbara ordningen och nå fram till den betydelseskapande ordningen av bilderna. Verkets 

subjekt uttrycker sig genom metaforiska oppositioner, vilka skapar en dialektik mellan 

positiva och negativa naturmetaforer som blir det emotionella planet för Yermas resa. Det är 

en resa som slutar i död, motsättningen är det som driver dramat framåt där ofruktbarheten 

slutligen segrar genom tragedin. Författaren skapar genom dramat en känsla präglad av 

frustration och motsättning som ger uttryck för en erfarenhet av hotad självbild som inte låter 

sig stabiliseras. Den kvinnliga identiteten är viktig för utvecklingen av Yermas känsla i 

dramat och naturmetaforerna blir till en sorts mental omgivning i dramat. Genom en 

djupdykning i bildernas nät framträder den känsla som verket ger uttryck för, och det är först 

genom ett intimt umgänge med dessa bilder som vi kan förstå vidden av dess betydelse för 

verket som helhet. Det säregna med dramat består i att vi följer en handling samtidigt som 

språket i dramat talar till oss på en emotionell nivå. Miljön i Yerma består till stor del av 

natur, denna natur blir betydelsebärande och omvandlas genom metaforiken till att uttrycka 

känslor och erfarenheter. 

     Ur analysen och tolkningen av metaforiken i Yerma framträder opposition mellan bilderna 

som ett centralt mönster för Lorcas sätt att skapa en inre verklighet. Verket konstitueras kring 

metaforiska och tematiska oppositioner som utgår från motsättningen mellan ofruktbarhet och 

fruktbarhet. Det centrala temat i Yerma vilar i hög grad på metaforiken, utan den skulle 

konflikten inte träda fram. Metaforiken blir det poetiska språk som är nödvändigt för att 

uttrycka den inre verklighet som inte låter sig fångas på annat vis än genom bilder.  
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