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Abstract 
The aim of this study is to compare the modernist novels Astarte (1931) by the Swedish writer 

Karin Boye with Estación, Ida y vuelta (1930) by the Spanish author Rosa Chacel and the 

reception of these literary works in contemporary academic research. The theoretical ground 

of the study consists of feminist and critical theory, with traits of discourse analysis.  

Astarte and Estación were in large part forgotten and ignored by the Western Canon of 

literature during most of the 20th century, but have lately gained more attention as important 

modernist novels by researchers (from the feminist, poststructuralist or hermeneutic theoreti-

cal fields) who primarily examine the experimental forms figured by the texts in relation to 

the deconstruction and shattering of human homogenous “essence”.  

The results found in the study show that the literary forms of both novels can be associat-

ed with a kind of illusion rapture, which relate to the modernist inclination to what Frederic 

Jameson calls artificial narrative; a form technique that points back at itself to emphasize its 

own characteristic of being a constructed and subjective illustration of reality. The contempo-

rary interest in these artificial literary forms expressed by Astarte and Estación is therefore 

probably a consequence of the vibrant academic debates carried out during later decades con-

cerning the conception of human gender and identity as construction and performance.  
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Inledning  
 
Efter en lång tillvaro i skuggan av 1900-talets västerländska litterära kanon hamnar vissa mo-

dernistiska verk i strålkastarljuset igen och tycks tala till dagens läsare. Två romaner som i 

stort sett varit bortglömda och olästa under större delen av 1900-talet, men som fått ett upp-

sving i popularitet från mitten av 1970-talet och framåt, är svenskan Karin Boyes Astarte 

(1931) och spanjorskan Rosa Chacels Estación, ida y vuelta1 (1930). Varför läses dessa två 

modernistiska romaner mer intensivt idag? Och vilka litterära egenskaper hos texterna är det 

som dagens litteraturforskning lockas av? 

Modernismen som litterär epok kännetecknas vad gäller prosan av formexperiment och 

avancerade berättarstrukturer. De experimentella litterära formteknikerna banade väg för en 

annorlunda syn på litteraturens och människans villkor – den nya tiden skapade nya former att 

uttrycka nya erfarenheter på. En av de mest tongivande filosoferna i Spanien, José Ortega y 

Gasset2 (som Chacel läste flitigt), uttryckte exempelvis betydelsen av den litterära prosafor-

men på följande sätt: ”Konstverket lever mer genom sin form än genom sin materia och får 

sin inneboende grace tack vare sin struktur, sin organism.”3 (min övers.) Detta citat kan sägas 

spegla prosamodernismens vurm för det konkreta språket och dess formgivning, i motsats till 

realismens fokus på handling och verklighetsbeskrivning.   

Men på vilka sätt mejslade Boye och Chacel fram sina språkliga skulpturer – eller organ-

ismer, som Ortega valde att uttrycka det? Och vilka specifika aspekter av denna modernistiska 

prosaform framhävs som viktiga för förståelsen av texterna idag? Efter att ha läst Astarte och 

Estación samt den aktuella forskning som finns kring dem har jag börjat ana att det är texter-

nas modernistiska och experimentella prosaform i relation till den komplicerade bilden av 

könen och det moderna subjektet de framställer, som gjort att romanerna under de senaste 

decennierna lyfts fram. Den feministiska teoribildningens akademiska expansion efter 1970-

talet har varit av stor vikt i omskrivningen av den litterära kanon, och detta kan vara en av 

faktorerna som bidragit till att Astarte och Estación idag ges ut i nya upplagor samt studeras 

                                                
1 Betyder ungefär Station, tur och retur på svenska (min övers.). I uppsatsen kommer verkets namn hädanefter 
förkortas som Estación. 
2 Spansk existentialistisk filosof och politisk teoretiker (1883-1955), vars idéer influerades av Nietzsche, Hei-
degger och Husserls fenomenologi. Hans teorier kretsade kring icke-relativism och historicitet: all mänsklig 
perception är subjektiv, enligt Ortega, som med denna hållning vände sig mot förnuftstro och positivism. Enligt 
Ortega har människan ingen egen natur, utan bara historia, och det är genom att leva som människan skapar 
mening, system och idéer – inte tvärtom (som exempelvis Descartes menade med sitt ”jag tänker alltså finns 
jag”), (Nationalencyklopedin).  
3 José Ortega y Gasset, Ideas sobre el teatro y la novela, (1925), (Madrid 1982) 3:e uppl. 2005, s. 31: ” La obra 
de arte vive más de su forma que de su materia y debe la gracia esencial que de ella emana a su estructura, a su 
organismo.” 
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på universiteten. Den akademiska receptionen av dessa romaner har dock skiljt sig åt och fo-

kuserar på delvis olika saker. Astarte har främst tolkats av genus- och ideologikritiska teo-

retiker med influenser från poststrukturalistiska och marxistiska idéer, medan Estación blivit 

tolkad med hjälp av hermeneutiskt färgade idéhistoriska och intertextuella teoretiska verktyg. 

Jag hoppas med denna uppsats kunna reda ut dessa skillnader, men även lyfta eventuella lik-

heter, mellan de olika forskningsriktningarna för receptionen av Astarte och Estación, samt 

jämföra romanerna i sig.  

Som inledning till analysen ska jag emellertid formulera mer utförligt med vilka syften 

och metoder jag genomför studien samt sammanfatta romanernas reception under 1930-talet 

och under de senaste tre decennierna. 

Syfte och frågeställning 
Det framstår som relevant att göra en jämförande studie av Astarte och Estación eftersom 

båda texterna skrevs av kvinnliga författare som på ett eller annat sätt var tätt knutna till mod-

ernismens omtalade litteraturkretsar i sina respektive hemländer (Boye i Sverige och Chacel i 

Spanien), men trots detta fick sina romaner bortsorterade i 1900-talets kanonbildning. Senare 

har dessutom båda romanerna tillmätts aktualitet av modern forskning; Astarte av poststruktu-

ralistiska, marxistiska och genusorienterade teoririktningar, och Estación av mer hermeneu-

tiskt influerade tolkare som fokuserar på textens historiska ram och relevans för förståelsen av 

spansk modernism. 

Syftet med uppsatsen är emellertid inte att bevisa med vilken specifik teori romanernas 

form borde tolkas med – som om det ens hade gått att bevisa – utan snarare att via formana-

lysen undersöka varför och hur romanerna under de senare decennierna börjat intressera delar 

av den svenska och spanskspråkiga litteraturforskningen. Jag vill specifikt undersöka hur de 

modernistiska och experimentella formteknikerna i Astarte (illusionsbrytningarna) fungerar 

och används som plattform i de svenska debatterna kring genus och identitet, i kontrast till 

spansk prosamodernism och hur den studeras. Via denna analys hoppas jag bättre kunna ur-

skilja vilka aspekter av modernistisk prosaform som anses betydelsefulla inom olika litterära 

och akademiska miljöer samt hur dialogen mellan dessa romaner och diskurser utformas. 

Vilka formgrepp lyfts fram av forskningen? Och kan intresset för Astarte och Estación förkla-

ras med att de är passande studieobjekt för att iscensätta den mångskiftande debatt som utspe-

las idag kring människans identiteter och omständigheter i det så kallade postmoderna sam-

hället? 
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Metod och teoretiska utgångspunkter 
Den övergripande metodiska utgångspunkten för undersökningen av ovan beskrivna fråge-

ställningar är främst förankrad i köns- och diskurskritiska teorier, då jag i studien inte bara 

analyserar romanernas litterära egenskaper i sig, utan även en del av deras aktuella reception. 

Uppsatsen kommer på detta sätt att både granska dagens genusteoretiska inställning till mo-

dernistisk prosa (i Astarte-forskningens fall), men även i sig vara en del av denna feministiska 

riktning. Därför är det främst Astarte och dess reception som jag kommer fokusera på i ana-

lysen, medan Estación och dess akademiska mottagande mer kommer att tjäna som texter att 

kontrastera de förra med.  

De teoretiker jag tar hjälp av i uppsatsen kommer främst från genusorienterade och marx-

istiska riktningar och den yttersta premissen för mina texttolkningar (både av romanerna och 

av de akademiska texter som behandlar dem) är antagandet att texter bäst förstås via en kom-

bination av fokus på formen (språket), de historisk-sociala aspekterna och de maktpolitiska 

institutionerna som skapade texten och som genomsyrar den (och läsarens uppfattning) vid 

varje läsakt – och detta med inspiration av Michel Foucaults tankar kring att kulturella diskur-

ser, mer än att vara oberoende uttryck för olika sanningar eller fakta, är en del av samhällets 

maktstrukturer och är således i sista instans subjektiva. 

I formanalysen av romanerna utgår jag från synen på litterär form som den specifika 

sammansättning och strukturering språket getts och som ger romanen dess estetiska karaktär. 

Jag är dock medveten om den otydliga gränsen mellan språk och litterär form och kommer i 

vissa fall, då det är viktigt för jämförelsen, belysa mer språkliga aspekter, så som exempelvis 

grammatiska kategorier.  

Frederic Jameson framhåller Georg Lukács syn på litterär form i Marxism and Form 

(1971): ”…the novel is no longer a closed and established form with built-in conventions, like 

tragedy or epic; rather, it is problematical in its very structure, a hybrid form which must be 

reinvented at every moment of its development.”4 Som litterär genre är romanformen hybrid 

och saknar regler om hur texten bör struktureras, enligt Lukács, och då litterärt innehåll sägs 

vara abstrakt, och formen konkret, så är romanformen den plats där konkret möter abstrakt: 

romanförfattaren skapar en konkret demonstration av abstrakta problem eller idéer med den 

formella organisationen av litterära stilar. I studien kommer jag i enlighet med denna syn på 

romangenren att lyfta fram de huvudsakliga formaspekterna i Boye och Chacels texter som 

frambringar mening; formanalysen blir rimlig som metod eftersom form och innehåll går 

                                                
4 Frederic Jameson, Marxism and Form, (Princeton New Jersey 1974), s. 172.  
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hand i hand i romanerna samt eftersom det främst är formen som fokuseras av deras nutida 

tolkare.  

Det finns, som Rita Felski påminner om i Gender of Modernity (1995), inget homogent 

eller universellt uttryck för synen på individen eller samhället i moderniteten (och i historien), 

utan de utgörs snarare av en mångfald röster.5 Astarte och Estación skrevs inom två olika 

europeiska miljöer samt med olika litterära influenser – Boyes text kan främst kopplas till den 

tyska samhällskritiska strömningen (Brecht, Marx) medan Estación snarare bör läsas i relation 

till kontinentala och anglosaxiska diskurser (Ortega, Proust, Joyce). Det vore således naivt att 

tro att jag i studien kan syntetisera Boyes och Chacels romaner och formtekniker till ett ut-

tryck för en sammanhållen och likartad ideologi eller världsbild och knyta det till modernism-

en i stort. Om feminism nu handlar om en kontinuerlig dialog kring litteratur, kön och politik, 

som Felski understryker, bör de olika texterna som ingår i multipliteten av röster uppmärk-

sammas i egen rätt, utan att ordna in dem under en abstrakt filosofisk teori om en viss histo-

risk epok. Jag kommer i uppsatsen istället främst grunda de genusteoretiska perspektiven på 

några av Judith Butlers och Felskis idéer om performativa könsidentiteter och subjektets be-

stämning av kulturella diskurser – och detta eftersom dessa perspektiv både kan tjäna som 

användbara analysverktyg av romanerna och deras reception, men också som exempel på en 

för dagens litteraturforskning mycket viktig influens i feministiska tolkningar av modernistisk 

prosaform. 

Hur ser då dessa för genusstudierna så inflytelserika tankar ut? I ett känt citat från Gender 

Trouble (1990) skriver Butler följande: ”There is no gender identity behind the expressions of 

gender… identity is performatively constituted by the very ’expressions’ that are said to be its 

results.”6 Butler menar med detta att de mänskliga subjekten inte får sin identitet eller sexuali-

tet ”påklistrad” av kulturen och diskurser (som förutsätter att det finns ett preexisterande ”jag” 

eller en biologisk ursprungsmänniska som ”klär på sig” identiteten) utan att subjekten egentli-

gen från början och rakt igenom är utgjort av, beroende av och en effekt av de sociala feno-

men som skapar olika uttryck för genus i olika tider och på olika platser.7 Det är inte könens 

”inre” sanning eller utformning hon här söker finna, utan hon utför (liksom Foucault och 

Nietzsche före henne) en så kallad genealogi av idéhistorien kring könsbegreppet. Denna ge-

nealogi handlar om att kartlägga de politiska instanser som betecknar kön och identitet som 

orsaker eller ursprung, som något av naturen givet, och som döljer könsidentiteternas bero-
                                                
5 Rita Felski, Gender of Modernity, (Cambridge Massachusetts 1995), s. 8. E-bok: 
http://site.ebrary.com.ezp.sub.su.se/lib/sthlmub/docDetail.action?docID=10318501, (22-05-14). 
6 Judith Butler, Gender Trouble,(New York 1990), s. 143. 
7 Ibid. 
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ende av diverse sociala diskurser, praktiker och institutioner med diffusa ursprung. Individen 

bestäms av hur den handlar och blir behandlad i sitt sociala och språkliga sammanhang menar 

Butler; identiteten är således performativ, och den förändras kontinuerligt i det dynamiska och 

globaliserade samhälle som karaktäriserar moderniteten. Det moderna subjektet är dessutom 

inte heller antingen en man eller en kvinna (denna exkluderande opposition gäller enligt But-

ler inte längre för uppdelning av människor), utan individer utövar istället olika egenskaper: 

traditionellt manliga eller kvinnliga, en blandning av dem, eller ingetdera eller både och. Be-

greppen ”kön”, ”kvinna” och ”kvinnlighet” ges dessutom bara betydelse av Butler i relation 

till andra begrepp inom samma sociala ram, och inte som beteckning för någon ”yttre” verk-

lighet, på liknande sätt som tecknet sägs sakna förbindelse med det betecknade inom post-

strukturalismen – vilket pekar på att Butlers teorier i hög grad ansluter till den franska post-

strukturalistiska och diskurskritiska teoribildningen.  

Med denna performativa syn på subjekt och diskurser studerar jag Astarte och Estación 

samt forskningstexterna: inte som texter som uttrycker universella sanningar kring innehållet, 

författarna (och deras samtid), genus/kön eller feministisk litteratur – utan som olika diskur-

siva handlingar i sina specifika historiska situationer, som visar upp en bild av hur genus och 

litteratur diskuteras (eller inte diskuteras) genom historien och på olika platser. Receptionen 

av Astarte och Estación har visat sig vara exempel på hur detta kan se ut. För romanerna kan 

ses som två texter som har ”rest i tiden” och på olika sätt influerar och deltar i de senaste de-

cenniernas debatter kring genus, identitet och modernism. Som Felski poängterar: ”Rather 

than expressing the truth of female identity, then, art becomes a means of questioning iden-

tity.”8 Och det är ofta just detta ”questioning of identity” hos modernistiska verk som på olika 

sätt behandlas och lyfts fram av litteraturforskningen.  

Bakgrund och samtidsmottagande (1930-tal) 
Svenskan Karin Boye (1900-1941) och spanjorskan Rosa Chacel (1898-1994), som i sina re-

spektive hemländer skulle komma att bli betydande för modernismen, fick med bara ett års 

mellanrum (1930-31) Astarte och Estación publicerade. Nedan följer en sammanfattning av 

hur dessa romaner togs emot efter utgivningen.  

Karin Boyes Astarte gavs ut 1931 och framhäver hur en industrialiserad och konsumt-

ionscentrerad värld handskas med relationen mellan illusion och verklighet samt sätter det 

moderna samhällets objekt-skapande av kvinnan under lupp – i vad som ytterst är en skarp 

kritik av modeindustrin och dess ideal. Illusionsbrytningarna – som den fragmenterade kol-

                                                
8 Rita Felski, Doing time – feminist theory and postmodern culture,(New York 2000), s. 181 f. 



 9 

lageformen, den ironiska berättarrösten och de många perspektiven – bidrar till att göra roma-

nen till en modernistisk samhällssatir. Boye läste Nietzsche, Schopenhauer och Freud i sin 

ungdom och kom genom hela sitt liv att verka för individens rätt till självbestämmande, för 

uppbrytandet av färdiga handlingsnormer samt för en dynamisk livssyn och frihetskamp.9 

Hennes politiska engagemang gick hand i hand med hennes konstnärliga verksamhet och vi-

sades inte minst av hennes medverkan i de kulturradikala tidskrifterna Spektrum och Clarté.  

Den samhällskritik som utformas i Astarte sammanföll alltså med Boyes kulturradikala in-

ställning om personlig såväl som politisk frihet och förnyelse.  

Även om Astarte vann andrapriset i den nordiska romanpristävlingen 1931 och sålde bra 

efter utgivningen kritiserades den av de flesta litteraturkritiker i Sverige och ansågs inte ha de 

element som en roman borde innehålla, enligt de litterära normer som rådde i Sverige och 

som främst företräddes av den konservative kritikern Fredrik Böök och hans anhängare.  Gu-

nilla Domellöf menar i sin avhandling om Boye som prosamodernist att ironin och viljan att 

genomskåda förklädnader i romanen av samtliga recensenter sågs som en egenskap hos förfat-

tarpersonligheten Boye, istället för att se det som en estetisk kategori som gör texten till den 

konkreta samhällssatir den i grunden är.10 Språket i Astarte ansågs visserligen av de flesta 

recensenter vara poetiskt och elegant, medan handlingen sades utgöra romanens svaga punkt; 

den följde inte det handlingsmönster en roman borde följa, enligt 1930-talets (både kulturra-

dikala och konservativa) litteraturinstitutioner. Domellöf menar vidare att de flesta recensen-

ter följde i DN:s Sten Selanders spår och skärmade av Boyes prosa från de modernistiska 

formspråksexperimenten för att kunna bedöma den utifrån traditionella kriterier för den real-

istiska romanen. Ironiskt nog ansågs den experimentella formen hos Astarte som en formlös-

het istället för en alternativ form, och detta fick recensenterna att tilldela romanen ”kvinnliga” 

egenskaper.11 Den fragmenterade formen ansågs exempelvis vara tecken på en kvinnlig typ av 

lätthet och ytlighet och de korta kapitlen uppfattades avspegla ”kvinnliga” fantasier och dag-

drömmerier.12 En förhärskande inställning i denna svenska kritikermiljö var att kvinnor skap-

ar konst, på samma sätt som de föder barn, utan den medvetenhet och kontroll som utmärker 

de manliga konstnärernas skapande – vilket bidrog till den generella uppfattningen hos recen-

senterna att upplösningen av den traditionella romantekniken i Astarte handlade om en oför-

                                                
9Lotta Lotass, www.litteraturbanken.se/#!/forfattare/BoyeK (08-05-14). 
10 Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande – Karin Boye som kritiker och prosamodernist (diss. Umeå, 
Stockholm 1986), s. 34. 
11 Ibid., s. 32. 
12 Ibid. 
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måga och bristande litterär kompetens hos Boye, istället för att se det som en estetisk metod 

och medveten handling från hennes sida i sitt skrivande.  

I andra änden av Europa, i Italien, bodde den spanska målaren och författarinnan Rosa 

Chacel som, under samma tid som Boye, skrev och funderade kring minne, skrivande och 

verklighet. I Rom under vintern 1925-26 skrev hon sin första roman, Estación. Ida y vuelta, 

som publicerades första gången 1928 i Ortega y Gassets tidskrift La Revista del Occidente 

(bara första kapitlet) och i sin helhet i bokform år 1930. Denna experimentella och introspek-

tiva roman tar upp teman om hur den svårfångade verkligheten kan inlemmas i en text och om 

människans ständigt mystiska beskaffenhet. Läsaren får följa en ung mans tankar om uppväx-

ten i sitt barndomshem och upplevelserna han fick där genom en text vars form lämnar hand-

lingen nästan helt osynlig och till viss mån liknar James Joyces ”stream of consciousness”. 

Formen kan även liknas vid en Bildungsroman, då huvudkaraktären beskriver sina barndoms- 

och ungdomsår, sin första förälskelse och resa hemifrån samt hur detta utvecklar honom som 

individ.13 Eunice Myers påminner i Hispanic Journal om en artikel som Chacels skrev 1956, i 

vilken hon underströk Ortegas betydelse för hennes tidiga skrivande och att hennes intention 

med romanen var att försöka applicera Ortegas idéer om skönlitteratur; att beskriva handling-

en innan handlandet – att inte gestalta en persons historia, utan dennes flöde av tankar.14 Detta 

skrivsätt kopplade även an till Chacels intresse för Proust och Joyce. Ortegas tankar om mo-

dernistisk prosa kom han att formulera 1925 i sin skrift Ideas sobre el teatro y la novela. 

Ortega menade i denna skrift att:  

 
Allt eftersom läsarens psykologiska insikt växt sig större har törsten för dramatik minskat. 
[…]. Därför måste begreppen inverteras: det är inte handlingen som utgör romanens sub-
stans, utan tvärtom dess yttre rustning, dess mekaniska support. Kärnan i prosan – och nu 
menar jag bara den moderna prosan – är inte i det som sker, utan just precis i det som ”inte 
sker”, i det som verkligen är att leva, i karaktärernas vara och handlande, framförallt i deras 
uppsättning eller omgivning.15 (min övers.) 

 
Formen som bygger upp Estación har alltså kopplingar till 1920-talets främst engelska, 

spanska och franska filosofiska och litterära strömningar (Ortega, Proust, Joyce), men med en 

självständig och nyskapande ställning gentemot dessa. Trots detta nådde dock inte Chacels 

                                                
13 Eunice Myers, ”Estación ida y vuelta: Rosa Chacel’s apprenticeship novel”, Hispanic Journal, s. 77-84 (Indi-
ana University of Pennsylvania vol. 4, no. 2, 1983), s. 79. 
14 Ibid. 
15 José Ortega y Gasset, Ideas sobre el teatro y la novela, (1925), (Madrid 2005), s. 41 f: ”Conforme la perspica-
cia psicológica se ha ido desarrollando en el lector, ha disminuido su sed de dramatismo. […]. Port tanto, hay 
que invertir los términos: la acción o trama no es la sustancia de la novela, sino, al contrario, su armazón exte-
rior, su mero soporte mecánico. La esencia de lo novelesco – adviértase que me refiero tan sólo a la novela mo-
derna – no está en lo que pasa, sino precisamente en lo que no es ’pasar algo’, en el puro vivir, en el ser y estar 
de los personajes, sobre todo en su conjunto o ambiente.”  
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roman på långa vägar den popularitet som de andra medlemmarna i den spanska modernist-

iska rörelsen Generation 2716 (där författare som Cernuda, Lorca och Alberti ingick) kom att 

göra med sina verk. 1900-talets kanon- och historieskrivning kring spansk modernism har 

också kategoriskt uteslutit romanen från sina bokpärmar, enligt Myers.17 Detta beror dels på 

att Chacel skrev prosa – prosan hamnade ofta skymundan och sållades bort av kritiker ef-

tersom de inflytelserika författarna i Generation 27 främst skrev poesi – och dels på att Chacel 

från 1937 bodde utomlands fram till 1961 och därför inte umgicks i författarkretsarna i hem-

landet.18 Hennes senare romaner kom emellertid att bli mer lästa och omskrivna än detta hen-

nes första experimentella verk. 

Astarte och Estación ida y vuelta blev alltså inte vid tiden efter publicering särskilt kända 

eller omskrivna, trots deras modernistiska egenskaper och för sin samtid högst aktuella teman.  

Reception och forskningsläge 1975-2013 
Båda dessa romaner har dock från och med ungefär 1980-talet kommit att bli mer lästa, om-

skrivna och studerade.  

Astarte fick ökad uppmärksamhet delvis tack vare Domellöfs avhandling från 1986, som 

lyfter fram romanen som värd att studera som enskilt litterärt studieobjekt utifrån hermeneu-

tiska och könsteoretiska perspektiv, istället för att – som exempelvis Boyeväninnan Margit 

Abenius gjorde i sin bok om Boye från 195019  – låta liv och diktning förklara varandra i bio-

grafiska tolkningar. År 1999 kom en avhandling av Barbro Gustavsson som även mest foku-

serar på Boyes texter i relation till hennes liv och bara kort behandlar Astarte.20 Störst effekt 

för den ökade nutida läsningen av Astarte är dock troligen Nina Björks framlyftande av roma-

nen i hennes populära bok Sireners Sång (1999). Björk pekar på Astartes stora aktualitet som 

ett uttryck för problematiken hos det konsumtionsfixerade samhället och hur texten dekon-

struerar olika könsstereotyper. Astarte kan enligt Björk sägas tillhöra 1900-talets minst upp-

märksammade berättelse kring modernitet; berättelsen kring masskonsumtionen och modein-

dustrins framväxt med dess shoppinggallerior och mytologiserande ideal – till skillnad från 

                                                
16 Generation 27: en litterär rörelse som trädde fram i Spanien mellan 1923-27. Författarna och poeterna som 
ingick i rörelsen intresserade sig för folklig diktning och klassiska litterära traditioner i kombination med avant-
gardistisk poesi. Så småningom splittrades rörelsen i olika riktningar, mest på grund av det Spanska inbördeskri-
get (1936-39), då Lorca mördades, Hernández sattes i fängelse och många andra av deltagarna i rörelsen fick gå i 
exil. (Wikipedia, sökord: generation 27). 
17Myers, s. 77. 
18 Ibid. 
19 Margit Abenius, Drabbad av renhet – En bok om Karin Boyes liv och diktning, (Stockholm 1956). 
20 Barbro Gustavsson Rosenqvist, ”Att skapa en ny värld” – Samhällssyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Ka-
rin Boye, (diss. Uppsala, Stockholm 1999).  
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den gängse historien om industrialisering, teknologi och rationalitet.21 Denna sida av moderni-

tet och konsumtion, som vanligen getts feminina karaktärsdrag, spänner egentligen över fler 

kön och områden än det traditionellt ”kvinnliga” menar Björk, samt uttrycker det moderna 

samhällets smak för det artificiella; masken, sminket, kostymen. Uppsvinget av intresse för 

denna modernitetsberättelse som Björk beskriver och som i stor utsträckning studerats av ge-

nusorienterade teorier kring litteratur och kön, sammanfaller med aktualiseringen av litterära 

verk (ofta av kvinnliga författare) – exempelvis Boyes Astarte – som fallit i glömska i den 

manligt dominerade historieskrivningen.  

Avslöjandet av modevärldens och litteraturhistoriens myter kring kön har även intresse-

rat litteraturforskaren Caroline Haux, som framhävt att detta är av stor vikt för Astartes me-

ningsskapande processer. I sin avhandling från 201322 menar hon att romanen i sin helhet kan 

betraktas som en allegori som fungerar efter en viss, som hon väljer att kalla det: varu- och 

könsekonomi. Denna allegoriska logik som romanen arbetar efter ger texten dess varuestetik 

och aktualitet, menar Haux som i studien refererar till idéer hos bland andra Walter Benjamin, 

Rita Felski och Jean Baudrillard. Detta uppenbarar att Haux studie baseras på tolkningsme-

toder inom poststrukturalism, marxism och genusteori.  

Det har alltså skett en ökning de tre senaste decennierna i Sverige av studier som be-

handlar Astarte – och samtliga framhäver romanens aktualitet som kopplad till dess feminist-

iska och samhällskritiska karaktär. Både Björk och Haux låter förstå att den litterära prosa-

formen hos Astarte är en viktig ingrediens för dess satir och kritik av könsroller, emedan 

Haux betonar detta mer utförligt i sin avhandling. Litteraturvetaren Johan Svedjedal skriver 

dessutom i förordet till den nyaste utgåvan av Astarte att romanen efter drygt åttio år efter 

utgivningen fortfarande är en modern roman: ”Den har en rörlighet och skärpa som innebär en 

storvädring av romanens möjligheter.”23 

Det har bara skrivits några få avhandlingar kring Estación, där den mest genomgående 

är Ana Rodriguez Fernandez La obra novelística de Rosa Chacel (1986)24 i vilken hon fram-

häver romanens dittills förbisedda relevans för den spanska modernismen samt kartlägger 

dess influenser från Ortega och andra samtida tänkare. Danièle Miglos avhandling från 199025  

studerar vidare den narrativa rösten i Chacels sammantagna författarskap och hon poängterar i 
                                                
21 Nina Björk, Sireners sång, (Stockholm 1999), s. 85 ff.  
22 Caroline Haux, Framkallning: skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes Astarte och Henry Parlands 
Sönder, (diss. Stockholm 2013). 
23 Johan Svedjedal, ”Förord: Den förgyllda fantasin” (Uppsala april 2013), i Karin Boyes Astarte, (1931), (Göte-
borg 2013), s. 9. 
24 Ana Rodriguez Fernandez, La obra novelística de Rosa Chacel, (diss. Barcelona 1986). 
www.diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35047, (09-05-14). 
25 Danièle Miglos, Rosa Chacel et l’usage de la parole, (diss. Lille 1990). 
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olika artiklar hur de litterära figurerna i Estación uppvisar geometriska egenskaper26 samt hur 

texten blandar olika genrestilar27. Från slutet av 1970-talet och fram till idag har Rosa Chacels 

författarskap sakta men säkert kommit att uppmärksammas i akademiska och litteraturjournal-

istiska kretsar som en viktig del av den spanska modernismen och Generation 27, och de fåtal 

studier som finns kring just Estación fokuserar främst på textens modernistiska formtekniker 

och relation till 1920-talets europeiska idéströmningar.  

Genom de specifika sätt Astarte och Estación är formgivna på utmanas essentialistiska 

diskurser kring människans villkor i moderniteten, enligt forskare som Haux, Björk och Mig-

los. Haux och Björk stödjer denna inställning på den tongivande uppfattningen inom genus- 

och queerteorier om att kön, identitet och ”kvinnlighet” är socialt och diskursivt skapade kon-

struktioner, att de är performativa istället för stabila och naturliga egenskaper. Judith Butler 

menade exempelvis i Gender Trouble (1990) att synen på könen och kvinnan ständigt är i 

komplikation och förändring; könens och identitetens påstådda varaktighet, essens eller natur-

lighet avslöjas som en illusion. Och det är i relation till denna syn på genus och textualitet 

som jag uppfattar att dagens intresse för Astarte bör förstås, eftersom tolkningsförsöken av 

romanen i Butlers anda har fokuserat på hur texten framställer könen som onaturliga, konstru-

erade och/eller mytiska samt som utgjorda av samhällets olika (makt)diskurser. Forskningen 

kring Estación har inte fokuserat lika mycket på konstruktionen av kön utan kretsar snarare 

kring romanens utforskande av människans oberäkneliga psyke och fragmenterade uppfatt-

ningsförmåga av sin omgivning.  

 

Analys: form och illsuionsbrytningar i Astarte och Estación ida y vuelta  
Astarte är en text där den direkta samhällssatiren gång på gång slår över i en didaktisk och 

ironisk ton. Berättelsen visar upp ett fragmenterat, modernt västerländskt samhälle där männi-

skorna förlorar sig själva och kontakten med verkligheten när de lockas in i konsumtionens, 

reklamens och illusionernas idealiserade värld. Det intressanta med Astarte är att detta både är 

ett tema för handlingen men även utgör det som ger form åt romanen. Texten arbetar med och 

kommenterar hela tiden relationerna mellan illusion och verklighet, vilket ger den olika for-

mella uttryck som sammantaget skapar en sorts illusionsbrytande effekt. Liknande illsuions-

brytningar kan även upptäckas i Estación och jag har efter närläsningen av romanerna funnit 

                                                
26 Danièle Miglos, ”Escalera, espiral, elástico y otras geometrías en el espacio de Estación ida y vuelta de Rosa 
Chacel” i Historia, espacio e imaginario, ed., Jacqueline Covo y Pilar, (Villeneuve d’Ascq 1997), s. 89-98. 
27 Danièle Miglos, ”Huellas ramonianas en Estación ida y vuelta o en busca de una prosa vanguardista” i Nuevos 
caminos en la investigación de los años 20 en España, ed., Harald Wentzlaff-Eggebert, s. 107-114 (Tübingen: 
Niemyer 1998). 
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att illusionsbrytningarna främst byggs upp via följande formgrepp: berättarröst och perspek-

tiv, kollageformen (kapitel och upprepningar), karaktärframställningen samt mytologisering-

en. I följande analys och jämförelse ska jag uppmärksamma dessa grepp som ger form och 

betydelse åt Astarte och Estación, med specifikt fokus på genusaspekter, och även undersöka 

hur den aktuella forskningen som finns kring romanerna behandlar detta.  

Berättarröst och perspektiv i Astarte 
Berättarrösten i Astarte är den teknik som på det mest iögonfallande sättet bryter illusionerna 

som texten målar upp. Den idealiserande beskrivningen av skyltdockan i inledningskapitlet 

kan tjäna som exempel:  

 
[…]en hög, smärt, förgylld kvinnofigur av trä med lätt stiliserad hållning: bakåtböjd i höftle-
den, skuldror och hals framskjutna, armarna mjukt och en smula tafatt lyfta till en åtbörd, som 
egentligen inte uttryckte någon som helst själsrörelse, varken fruktan, längtan eller glädje, men 
däremot gladde ögat med ett spel av fina, smältande linjer.28 

 

På liknande sätt beskrivs dansaren Rita de Castro, den unga Britt samt skådespelerskan Bel 

Bird. Gång på gång upprepar berättarrösten att dessa kvinnofigurer inte betyder någonting alls 

förutom sin egen fulländning och avslöjar deras tomhet och brist på autenticitet och ursprung. 

Men det är inte bara karaktärerna utan även olika situationer i berättelsen, som exempelvis 

romansen mellan Tage och Viola, som avslöjas som en illusion av berättarrösten: ”Just nu är 

hon inte Viola, inte heller är hon könet kvinna, men hon är den kvinna hans sinnen i hemlig-

het alltid har ropat efter och aldrig nått. När dansen är slut, är också förtrollningen bruten: 

illusionen av att känna till botten och härska utan gräns ebbar tillbaka […].”29 Tage begär inte 

den riktiga Viola så som texten beskriver henne, utan ”den kvinna hans sinnen i hemlighet 

alltid ropat efter” och när han väl ser en skymt av den verkliga Viola (som kommer från enkla 

hemförhållanden) bryts det illusionsrika löftet om social framgång hennes utseende ingett 

honom och ersätts av ett mer fysisk begär.  

Dessa figurer och situationer uppkommer inte, enligt Caroline Haux, i romanen för att 

visa de ”verkliga” egenskaperna hos skyltdockor, människor eller kärlek, utan de framställs 

av berättarrösten liksom varor som ställs ut på en hylla, eller som skådespelare på en scen: för 

att locka och påminna om ouppnåeliga eller svunna ideal och myter. Berättarrösten slår emel-

lertid hela tiden hål på illusionernas drömlika skimmer för att avslöja deras ytliga ihålighet.  

                                                
28 Karin Boye, Astarte, (1931) (Göteborg 2013), s. 25. 
29 Ibid., s. 62. 



 15 

Berättarrösten beskriver dessutom handlingen utifrån ett perspektiv som förhöjer den il-

lusionsbytande effekten. Det är de kvinnliga karaktärerna och symbolerna som avslöjas vara 

illusioner, medan de manliga karaktärerna begär, avslöjar och betraktar dem på håll. Ett ex-

empel på detta är scenen där Tage och författaren Vilhelm Berg går utmed Strandvägen och 

ser några unga flickor framför sig. En av flickorna, en ”ljus nordisk typ” har smärta höfter 

som rör sig med ”en spänstig ung otålighet, som om en våg av jordens elektricitet hade trängt 

upp genom kroppen för var gång klacken rörde vid marken.”30 Här beskrivs Britt, som flickan 

heter, av berättarrösten med yviga och generaliserande romantiska termer som döljer det fak-

tum att uttrycket ”ljus nordisk typ” raderar alla individuella egenskaper från henne eftersom 

det är en typ, en norm och ett förstelnat ideal. Men direkt därpå avslöjas detta när Berg säger:  

 
Där går min chimär. Corsots och törstens inkarnation. När jag går här och ser hennes dan-
sande ungdom på avstånd, begåvar jag henne med alla de högsta fullkomligheter, och jag går 
hem berusad och skriver ganska bra ända till middagen. Vore hon en verklig människa – 
men det är hon ju inte. Jag vill ju inte ha henne verklig – jag vill bara skriva. Bara skriva!31 

 

Här beskrivs den söta Britt som en chimär som avslöjas, men likväl ges betydelse; det är ju 

själva den glimmande ytan, det lockande utseendet, som får Berg att berusas och skriva. Illus-

ionsbrytningen sker alltså i två steg, först beskriver berättarrösten flickan som en ”ljus nordisk 

typ” och sedan avslöjar den manliga karaktären Berg uttryckets oöverensstämmelse med verk-

ligheten. På liknande sätt ges de manliga karaktärerna (exempelvis Tage, Kauz, Landers) en 

kritisk, avslöjande men begärande blick i berättelsen. Berättarrösten ges således det manliga, 

kritiska perspektivet; den betraktar de kvinnliga skönhetssymbolerna från publikperspektiv – 

men blir inte hänförd av dem utan ser igenom deras falskhet, liksom de två reklammännen 

Kauz och Landers gör i första kapitlet när de betraktar skyltdockan (gudinnan Astarte) i bu-

tiksfönstret: ” – Så ser visserligen ingen kvinna ut, sade han, och kommer aldrig att göra hel-

ler. Men idealet bör ju alltid vara ouppnåeligt, sägs det. Si Dieu n’éxistait pas… Likadant med 

de där höfterna.”32 

Haux menar i sin avhandling om Astarte att denna metaforik – där kvinnan står för 

materialet/materian som ska formas och mannen för den skapande kreatören – har antika röt-

ter, där legenden om kungen Pygmalion, som förälskar sig i statyn Galatea som han skapat 

och som ingjutits med liv av gudinnan Afrodite, är den mest kända. Detta uttrycks bland annat 

i texten genom att kvinnan ses som ”ett oskrivet blad”, som sätter igång mannens törst för 

                                                
30 Ibid., s. 56. 
31 Ibid.  
32 Ibid., s. 31. 
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skapande. Som konsekvens av detta menar Haux att kvinnorna i Astarte först förstelnas till 

materia, till objekt, för att sedan förlänas liv av mannen. Denna åldriga, men dock fortlevande, 

syn på könen parodieras starkt av Boye med hjälp av den berättarröst hon skapar i romanen – 

dels genom att den avslöjar det falska i symbolerna som står för denna syn, dels genom att 

överdriva deras egenskap att vara just konstruerade. Med detta uppkommer den satiriska och 

didaktiska tonen hos berättarrösten i Astarte; den uppmanar läsaren att inte ta berättelsen, ka-

raktärerna och idealen de representerar på orden, som i en ytlig läsning, utan att istället ha en 

mer avslöjande och kritisk inställning till texten – och i förlängningen till det samhälle roma-

nen skärskådar. 

Berättarröst och perspektiv i Estación 
I Estación är berättarrösten till skillnad från i Astarte varken ironisk eller didaktisk, och be-

traktar inte heller berättelsen från ett yttre, avståndstagande perspektiv. I Chacels roman är 

perspektivet istället inre, där berättarrösten utgörs av en ung mans tankar, som om det var 

rösten i hans psyke läsaren får lyssna till. Det uppkommer inte mycket dramatik i berättelsen, 

och inte heller person-eller platsnamn, utan det är snarare den unge mannens suddiga reflekt-

ioner över sitt liv och sin omgivning som utgör den röda tråden: ”Idag vet jag inte om det var 

att jag just den dagen hade en speciell förmåga att förstå henne eller om det var hon som vi-

sade sig som hon aldrig gjort förut. Även senare, när vi pratade med varandra, fortsatte jag att 

känna av hennes exceptionella klarhet.”33 (min övers.) Den unge mannen (vars röst utgör be-

rättar-jaget) berättar här om den kvinnliga granne han fascineras av, men läsaren får aldrig 

reda på vad som egentligen händer mellan dem, om de träffas eller inte, utan får bara tillträde 

till pojkens tankar och minnen kring hennes person. Berättarrösten ges således ett inifrån-

perspektiv i Estación och bidrar till en effekt av närhet och igenkänning; läsaren får tillträde 

till berättar-jagets tankevärld och syn på livet, vilket är den tydligaste skillnaden i jämförelse 

med berättarrösten i Astarte. Denna närhet till huvudkaraktärens tankar blir en illusionsbry-

tande formteknik eftersom läsaren samtidigt distanseras från berättar-jaget via det som jag ska 

behandla mer utförligt längre fram: den fragmenterade handlingen och de stora glappen i tid 

och rum mellan romanens tre kapitel. 

Det som får berättarrösterna i Astarte och Estación att likna varandra är det manliga per-

spektivet, den manliga blicken. Jag-rösten i Estación tillhör en man, vilket uppdagas genom 

den spanska grammatikens maskulina form i självbeskrivningarna: ”…había una hoja que yo, 
                                                
33 Rosa Chacel, Estación ida y vuelta (1930) (Barcelona 1980), s. 59: ”Hoy no sé si es que aquel día hubo una 
aptitud especial en mí para comprenderla o si es que ella se manifestó como nunca lo había hecho. Hasta des-
pués, cuando hablamos, seguí encontrándola de una claridad excepcional.” 
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de pequeño, adoraba.”34 (min understrykning). Liksom i Astarte betraktas kvinnorna utifrån 

mannens perspektiv, men kan här inte främst kopplas till en kritik mot de förstelnade könside-

alen (som hos Boye) utan som ett uttryck för Ortegas begrepp ”den omänskliggjorda kons-

ten”. 1925 förespråkade Ortega i sin text La deshumanización del arte att konstnärerna skulle 

ta avstånd från verkligheten för att finna den, genom att med ett distanserat perspektiv åter-

upptäcka formen hos tingen och livet. Och berättar-jaget i Estación är också mycket riktigt 

distanserat från sin omgivning; han upplever det inte direkt utan betraktar den utifrån ett sen-

timentalt avstånd: ”För huset har gjort oss passionerat hemkära. Det förför oss, som den där 

sortens inte alltför attraktiva kvinnor som får sina män att stanna hos dem genom att fylla 

hemmet med små förtjusande hemgjorda saker.”35 (min övers.) Berättarrösten i Estación byg-

ger på detta sätt upp en pojkes betraktelse över den omedelbara omgivningen, där blicken för 

tingen, bilderna, känslorna och idéerna dominerar över de faktiska händelserna.  

Chacel menar i förordet till 1980-års upplaga av Estación att pojkens inre röst inte näm-

ner saker och ting vid deras namn därför att han försöker rädda sig själv från den yttre världen 

– där saker, människor och städer har namn. Och han räddar sig genom att använda bilden av 

kvinnan som livboj. Han värjer sig mot en klassificerande, rationell och homogen läggning 

genom att anta och bevara kvinnans väg mot sanning: hennes icke-kontinuerliga, irreguljära 

men ständigt vakna sätt att ställas inför nya livsvägar.36 Detta påstående kan klargöra förståel-

sen för genus-relationerna som framställs via romanens form, och då speciellt via berättarrös-

ten. Liksom i Astarte framställs mannen och dennes blick som rationell och homogen, medan 

bilden av kvinnan är heterogen, fragmenterad och förförande. Skillnaden är att Astarte öppet 

kritiserar denna traditionella representation av könen genom den ironiska och avslöjande be-

rättarrösten, medan Estación ger en mer neutral framställning av densamma och verkar accep-

tera bilden av kvinnan, genom att låta berättar-jaget fascineras och räddas av den.  

En annan likhet som finns mellan berättarrösterna i Astarte och Estación är deras självre-

fererande karaktär. I Astarte kan berättarrösten plötsligt inflika följande:  

 
Men kritan själv är bara ett yttre tecken, det som verkar är ordet, det allsmäktiga ordet, […] som 
besitter så hemlighetsfulla krafter. Och medan elementarandarna stormar och rasar som en åsk-
natt runtomkring, står besvärjaren trygg i sin krets av ord och krita och bjuder och befaller över 
larmet, som inte kan skada honom. […] – lugn i sitt hölje av ord.37 

                                                
34 Ibid., s. 56: ”…det fanns ett blad som jag, som liten (mask.form), älskade.” (Min understrykning och kursive-
ring.) 
35 Ibid., s. 30 f.: ”Porque la casa nos ha hecho apasionadamente caseros. Nos tiene seducidos, como esas mujeres 
que, sin aparentar gran atractivo, al que se casa con ellas lo encasan llenándole la vida de pequeños encantos 
caseros.” 
36 Ibid., s. 19 f. 
37 Boye, s. 152 f. 
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Och i Estación funderar jag-rösten kring sin egen uppfattningsförmåga:  
 

Synen av hennes repetitiva sida gav mig stor entusiasm och okontrollerad fascination. Men sa-
ken är att detta också var en repetitiv sida hos mig. Känslan var densamma som vid mina första 
estetiska intryck. Upprepningen av en form var det som övertygade mig mest, det som hjälpte 
mig att bättre kontrastera dess klarhet.38(min övers.) 

 

Den självreflekterande berättarrösten uttrycker alltså i romanerna en reflektion över sin egen 

funktion som förmedlare av intryck – och skapar med detta en antydan om textens estetiska 

såväl som etiska karaktär. Läsaren blir via denna formteknik hela tiden påmind om romanens 

egenskap att vara just en formgiven textmassa, ett objekt utformat av ord, och inte en exakt 

återgivning av verkligheten. Haux påminner om Jamesons syn på detta narrativ; ett narrativ 

som han kallar artificiellt och som inte främst har handlingar eller händelser i sig som sitt re-

presentationsobjekt utan snarare beskrivningen av dessa, vilket skapar en fundamental klyfta 

mellan innehåll och form, mellan beskrivningarna och deras objekt.39 Jameson influeras i 

denna syn dels av poststrukturalismen och dess uppmärksammande av språkets självrefere-

rande karaktär (klyfta mellan tecken och betecknat), men dels även av Georg Lukács, som 

menade att det bara är den grekiska epiken som kan uppfattas som en rent narrativ form. Ef-

tersom tragedin framställs i dramatisk form och presenterar ögonblick av en berättelse med 

hjälp av skådespelare eller fysiska berättare sammanfaller innehållet för berättelsen och dess 

medium/form, anden och materian. Romanformen behöver dock enligt Lukács i motsats till 

epiken ett materiellt medium – skriften – som förmedlar narrativet och som således distanse-

rar författaren och läsaren från varandra (det fysiska mötet uteblir) samt från det berättade. 

Berättelsen upplevs inte direkt utan förmedlas via tryckta ord, men försöker emellertid (i real-

ismens fall) återförena form och innehåll genom att efterlikna epiken. Romanformen ses av 

Lukács således som ett substitut för antikens epik, under det moderna samhällets livsvillkor 

som emellertid gör epiken omöjlig: ”it is an epic of a world abandoned by God.”40  

Boyes och Chacels romaner uttrycker dock inte en önskan om att efterlikna epiken, utan 

överdriver snarare sitt artificiella narrativ med hjälp av en självrefererande och avslöjande 

berättarröst, som pekar på sin egen konstruerade och konstlade karaktär. Följaktligen blir 

Lukács uppfattning av romangenren – om man bortser från dennes i viss mån problematiska 

                                                
38 Chacel, s. 56: ”La contemplación de esta repetición suya me llevó al entusiasmo, al delirio admirativo. Pero es 
que esto era también una repetición mía. Databa este sentimiento de mis primeras percepciones estéticas. La 
repetición de una forma era lo que más me convencía, lo que me ayudaba mejor a contrastar su pureza.” 
39 Haux, s. 90. 
40 Jameson, s. 171 f. 
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accepterande av den romantiska motsatsen ande/materia – ändå givande för förståelsen för 

den självrefererande berättarrösten i romanerna. 

Kollageformen – kapitel och upprepningar i Astarte 
De korta och olikartade kapitlen som utgör Astarte bildar ett kollage av bilder som flimrar 

förbi likt filmsekvenser. Detta är, liksom berättarrösten, en formteknik som bidrar till illus-

ionsbrytning. De flesta kapitel framställer scener där reklamvärlden och konsumtionen i det 

moderna samhället fokuseras: konsumtion av produkter, konst och reklamens lockande löften 

om lycka och frihet, samtidigt som detta genomskådas av den kritiska berättarrösten och av 

vissa karaktärer. Det är bara i tre kapitel, ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden”, där det istället för 

konsumtionens (ytans, idealens, drömmarnas) värld är produktionens sfär som framställs; den 

ekonomiska och sociala verkligheten som finns bakom klädesplaggen och modet beskrivs. I 

kapitlet ”Ylle” beskrivs exempelvis hur yllet bearbetas av spinnerskans händer, forslas via 

koldrivna fartyg från hamn till hamn och hur människorna som varje dag vandrar till fabriken 

blir slavar inte endast under andra människor, utan även under maskiner: ”Vem är egentligen 

härskare här – människan eller maskinen?”41  

Detta visar hur Astarte i vissa delar distanserar sig från den drömmande och svårgripbara 

kommersialiseringens värld och istället utformas kring en ekonomisk diskurs; ett försök till 

beskrivning av produktionens verklighet. Dessa tre kapitel blir så en annan typ av illusions-

brytning eftersom de ställer sig på tvären till resten av texten, där den producerande verklig-

heten ständigt tycks döljas bakom det språkliga sminket.  

Det finns dock allusioner till ekonomisk diskurs genom hela Astarte, men på skilda sätt 

från i kapitlen ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden”. På samma sätt som varor förpackas i en lock-

ande förpackning, så förpackas karaktärerna och situationerna i texten i olika kostymer, med 

olika beskrivningar. Caroline Haux tar fasta på detta och tolkar det som kopplat till romanens 

varuestetik, som hon kallar den. Varuförpackningar talar sällan om den egentliga verklighet 

som skapat innehållet: det producerande arbetet, utan framställer varan som ett ideal och löfte 

om lycka eller nytta, för att locka kunden till längtan och köp – och just därför blir löftet tomt; 

det ljuger om varans verkliga ursprung och syfte. Haux menar vidare att detta förskönande 

eller döljande av varans egenskaper kan liknas vid hur den litterära allegorin fungerar, då al-

legorin är en text som döljer en annan betydelse än den mening texten explicit berättar och 

som skapar ett allegoriskt schema som texten fungerar efter. Eftersom Astarte dock inte är en 

                                                
41 Boye, s. 36. 
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allegori i vanlig bemärkelse skulle jag för tydlighetens skull istället vilja benämna varuesteti-

ken som en del av de illusionsbrytningar som formar romanen.  

Varuestetiken kan enligt Haux vidare illustreras av Jean Baudrillards tankar där han me-

nar att ”konsumtion består i en systematisk manipulation av tecken.”42 Liksom Walter Benja-

min framhäver Baudrillard att ett ting är redo att konsumeras i moderniteten om det förlorat 

de symboliska relationer det en gång var bärare av när det ingick i bruksrelationer i det pre-

industriella samhället; när det var invävt i traditionen och hade en direkt livsnyttig betydelse 

för människan samt inte var producerat av maskiner, utan var handgjort.43 I dagens konsumt-

ionssamhälle måste tingen först förvandlas till tecken för att kunna konsumeras, kort sagt: 

bytesvärdet utplånar bruksvärdet mer och mer. Enligt Benjamin och Baudrillard är det i mass-

produktionens kölvatten varans status i relation till andra varor som ger varan dess betydelse 

och pris, inte främst dess faktiska funktion och ursprung. Utifrån detta synsätt tolkar alltså 

Haux den illusionsbrytande och varuestetiska formen i Astarte: ting, karaktärer och händelser 

beskrivs helt enkelt som varor på en marknad, där framgången beror på hur väl 

ytan/förpackningen/kostymen upprätthålls och fascinerar publiken, men där berättarröstens 

ironiska ton hela tiden pekar på att det just bara är en yta – en förpackning gjord för att kon-

sumeras.  

Ännu ett grepp som bidrar till kollageformen, och som är viktig i relation till varuesteti-

ken, är beskrivningen av de kvinnliga skönhetssymbolerna i texten. Den vackra skådespelers-

kan Bel Bird framställs exempelvis (likt skyltdockan i första kapitlet) med separata och ut-

spridda kroppsdelar, som om hon plockas isär: ”…lätt bakåtböjd i höftleden, med skuldror 

och hals framskjutna och armarna mjukt lyfta står hon och leker med sin angorakatt.”44 Orden 

”höftleden”, ”skuldror”, ”hals” och ”armarna” visar hur kvinnokroppen monteras ned för att 

sedan montera upp bilden av den perfekta skådespelerskan. Detta får utifrån Butlers synsätt på 

genus mening i relation till idéerna om att kroppen är en effekt av diskursiva praktiker; en 

konsekvens av hur den avbildas, skrivs fram samt beskrivs inom filosofi, vetenskap, reklam 

och media, men även en effekt av hur den handlar i sin omgivning, hur den används och i 

vilka sociala sammanhang den ingår i. Och det är just en sådan, som Haux kallar det, fram-

kallning av kvinnan som sker i Astarte; kvinnan uppkommer som iscensättning och konstrukt-

ion i texten, genom upp- och nedmonterandet av hennes kropp via det kollageliknande språ-

                                                
42 Haux, s.107. 
43 Ibid. 
44 Boye, s. 77. 



 21 

ket.45 Liknande tankar kring kvinnlighet fanns dock även i Boyes samtid, illustrerat exempel-

vis av psykoanalytikern Joan Rivieres text ”Womanliness as Masquerade” (1929), där kvinn-

lighet kopplas till mask och föreställning och som fick stort genomslag i psykoanalytiska kret-

sar. De isärplockade kvinnobilderna i Astarte får dessutom tankarna att gå till de sönderdelade 

bilderna av kroppar som återfinns i Pablo Picassos modernistiska och kubistiska tavlor, där de 

olika perspektiven splittrar bilden i skärvor. En liknande montageteknik används i Astarte, där 

skyltdockan, Bel Bird eller Britt objektifieras (via exempelvis Kauz, Tages och Violas blick-

ar) och på så sätt töms på sina individuella egenskaper och fylls med den betydelse betrakta-

ren, eller samhället, vill ge dem.  

Kollageformen med sina korta, bildliknande kapitel, upprepande reklam- och annonslik-

nande språk samt beskrivningar av kvinnosymbolernas utspridda kroppsdelar, bidrar alltså till 

en visuell litterär formteknik som framhäver den illusionsbrytande effekten. Den knyter på 

detta sätt an till modernitetens nya kommunikationsmedel: film, tidningar och reklam och 

karikerar det konsumtionssamhälle som via dessa medier objektifierar människor i reklamens 

och modets – i slutänden kapitalets – tjänst.  

Kollageformen – kapitel och bilder i Estación 
I Estación framhävs denna kollageform på ett delvis annat sätt. Romanen utgörs av tre långa 

kapitel där språket flödar fram i långa, invecklade meningar och skapar på så sätt en bild av en 

strid ström av tankar, istället för av de ögonblicksbilder som utformas med Astartes korta ka-

pitel. Vad som emellertid får romanen att likna ett kollage är dess uppbrutna sammanhang 

mellan kapitlen: läsaren lämnas ovetandes om vad som sker i övergången och kastas abrupt in 

i pojkens tankar i det nya kapitlet. Danièle Miglos menar i sin artikel om geometriska figurer i 

Estación att de tre kapitlen är utformade kring romantitelns tre ord: Estación, ida y vuelta 

(Station, tur och retur).46 Kapitlen utgör tre tydligt avskilda delar där det första kapitlet kretsar 

kring trappan som litterär figur, det andra kring spiralen och det tredje kring det elastiska ban-

det. Vad gäller första kapitlet visas detta genom att det utgörs av pojkens betraktelser över sitt 

barndomshem och dess trappa, som förenar grannarna i byggnaden men även utövar ett slags 

skräckinjagande intryck på de som går i den:  

 
Till och med vi grannar, som vet att trappans dåliga rykte inte överensstämmer med oss, 
misslyckas med att värja oss mot dess dåliga intryck och därför springer vi alltid uppför 
den med fyra trappsteg i taget. […] Under lång tid lyckades vi aldrig gå uppför trappan i 

                                                
45 Haux, s. 48. 
46 Miglos, 1997, s. 89-98. 
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långsam takt. För vi kände att det var en trappa som, även om den inte hade skuggor, var 
värd att ha dem.47(min övers.) 

 

Miglos menar att trappans tematik i detta första kapitel kan läsas i relation till det första ordet 

i titeln: ”Station”, eftersom en station är en stabil och sammanlänkande punkt för avgång och 

ankomst för tåg, på liknande sätt som trappan är en fast men transitorisk plats där människor 

anländer till, eller lämnar, hemmet.  

I det andra kapitlet kretsar betraktelsen istället kring spiralformen, och berättelsen börjar 

röra på sig: 

 
Huset började transformera sig vid den våningen, som utgjorde ryggraden för dess ålderdom, för 
det mest paralyserade, det mest minutiöst antika. Den var byggnadens första och essentiella kärna 
runt vilken de andra sakerna i efterhand började göras, och husets fredliga atmosfär nådde där sin 
kondensationspunkt.48(min övers.) 

 

Detta är inledningen på det andra kapitlet, i vilket berättar-jaget växer upp och börjar tänka på 

att resa samt uppleva rörande känslor gentemot en grannflicka. Saker och ting ”började göras” 

kring den stillastående våningen. Kontrasten gentemot det föregående, mer statiska kapitlet 

uppenbaras och det andra kapitlet kan således relatera till titelns andra ord ”tur”, som ger as-

sociationer till rörelse, uppbrott och resa. I slutet av kapitlet ökar berättartakten och de olika 

sakerna som pojken betraktar blir allt fler: hans betraktelser och tankar spinner fortare i spiral-

liknande former, genom att beskriva samma saker flera gånger men utifrån olika perspektiv. 

Kapitlet utgör en eskalering mot den höjdpunkt som i slutet utgörs av att han reser hemifrån. 

I det tredje och sista kapitlet återvänder pojken hem efter en resa som läsaren aldrig får ta 

del av, och enligt Miglos kan kapitlets utformning liknas vid det elastiska bandet som geomet-

risk-litterär figur samt kopplas till titelns sista ord ”retur”. Pojken har dragits tillbaka till sitt 

barndomshem och upplever mötet med denna för honom både historiska och nutida plats. Det 

är oklart om texten beskriver mötet med grannflickan eller med den översvämmande känslan 

av återseende och minnen, eftersom substantivet ”känsla” böjs feminint på spanska. Men sä-

kert är emellertid att mötet med barndomshemmet får pojken att, ordagrant, hitta hem och 

finna sig själv: 

                                                
47 Chacel., s. 31 f.: ”Hasta los mismos vecinos, sabiendo que su mal gesto no va con nosotros, no podemos sus-
traernos a veces a la mala impresión de su penumbra, y la subimos corriendo de cuatro en cuatro escalones. […] 
En tanto tiempo no conseguimos nunca subirla despacio. Sentíamos que la escalera, si no tenía sombras, era 
digna de tenerlas.” 
48 Ibid., s. 77: ”Empezó a transformarse la casa por aquel piso, que era precisamente el raquis de su vetustez, lo 
más anquilosado, lo de más aquilatada ranciedad. Era como su núcleo primero y esencial alrededor del cual las 
demás cosas se habían ido haciendo consecuentemente, y el espíritu pacífico de la casa llegaba en él a su con-
densación.” 
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Men att återvända till mig själv, till det där jaget som jag minns, och återvända hand i 
hand med detta kalla minne… Nej, det var inte det. […] När jag såg henne började jag 
snubbla, jag drog lite på att omfamna henne, överraskad av känslorna som sköljde över 
mig. […] Att möta henne var att möta mig själv.49(min övers.) 

 
På detta sätt formas tre distinkta bilder fram via de tre kapitlen i Estación och bidrar till kol-

lageformen. Varje kapitel består i sin tur av flera och blandade perspektiv (dock alltid med 

berättar-jagets röst), vilket skapar fragmentering av handling och kronologi – det är svårt att 

urskilja i pojkens flödande tankar vad som är verklighet, dröm eller minnen. Kapitlens uttryck 

för olika geometriska figurer pekar dessutom på romanens modernistiska karaktär: pojkens 

uppfattning av formen för saker, minnen och händelser står i centrum (istället för händelserna 

i sig) och bildar så den illusionsbrytande effekt jag här söker uppmärksamma.  

Karaktärsframställning och mytologisering i Astarte 
På grund av det begränsade utrymmet ska jag inte beskriva alla olika karaktärsbeskrivningar 

som uppkommer i Astarte, utan istället framhäva några viktiga nyckelroller som finns i roma-

nen och de mytologiserande funktioner de bringar fram. Viola och Tage och deras romans 

uttrycker ett visst sätt att framställa karaktärer på i romanen, medan rollerna för den ”ouppnå-

eliga” kvinnan som spelas av Astarte, Britt, Bel Bird och Rita de Castro beskrivs på delvis 

andra sätt; som en upprepning och kopiering gudinnan Astartes förvridna egenskaper. Resten 

av karaktärerna kan sägas utgöra varianter på dessa nyckelpersoner. Samtliga karaktärer 

(förutom till viss mån Viola) kan liknas vid karaktärsframställningen i episodiska berättelser 

som exempelvis Don Quijote, där karaktärerna representeras som karikatyrer och som ofta får 

beteckna olika generella eller välkända samhällsdrag, personlighetstyper eller litterära och 

mytologiska figurer.  

Tage blir från början attraherad av Viola på grund av hennes outforskade egenskaper, 

hennes potential att vara den kvinna han alltid drömt om att träffa (se citat på s.12). Men se-

dan avslöjas för läsaren att Viola inte riktigt är vad hon ser ut att vara. Hon går på bio och ser 

Tage med en annan (finare) dam: ”…Viola har hunnit uppfatta den andra: skunkkrage, väl-

klädd, söt, åja tämligen, men fin måste hon vara, finare än hon själv.”50 I kapitlet ”Framåt – 

Uppåt” beskrivs även Violas enkla hemförhållande och slitna mor. Detta uppenbaras till sist 

för Tage när de sitter en söndag på ett musikkafé: ”Hon är tarvlig, tänkte han. Hur har jag 

                                                
49 Ibid., s. 120 f: ”Pero volver a mí mismo, a aquel yo que podría recordar, y volver de la mano fría de aquel 
recuerdo… No, no era esto. […] Al verla titubeé, retardé un poco el abrazarla, absorto en la sorpresa de sentir. 
[…] Encontrarla fue encontrarme.” 
50 Boye, s. 76. 
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kunnat undgå att märka det? Banal och tarvlig. Den där sinnliga munnen, som ser så obildad 

ut – har jag verkligen kysst den i porten om kvällarna? […] En sådan flicka tar man upp på 

sitt rum helt enkelt, […].”51 Tage försöker också mycket riktigt få henne att följa med honom 

hem, varpå Viola inser att han tappat respekten för henne, avböjer och stänger porten i ansik-

tet på honom.  

Med detta som bakgrund blir Viola den enda som i berättelsen får individuella egenskap-

er; hon beskrivs som relativt mänsklig (jämförelsevis med de andra karaktärerna) eftersom 

läsaren får lära känna flera delar av hennes liv: butiksjobbet, hemmet, modern och tankarna 

om hur andra människor fungerar. Men trots detta faller även hon i samma relation till sig 

själv som kvinnorna som ser och identifierar sig själva med skyltdockan i butiksfönstret; hon 

läser en novell om en banal hjältinna i den triviala tidskriften Kriminalmagasinet och identifi-

erar sig med henne. Glappet mellan verklighet och dröm/illusion uppenbaras, då hjältinnan 

blir en utlysande faktor i Violas falska uppfattning om sig själv. Skillnaden mellan vad Viola 

faktiskt är och vad hon vill och drömmer om att vara, blir tydlig.  

Det är denna falska, ideala variant av Viola som Tage i början vill åt. När han sedan 

får en skymt av den verkliga Viola genom den välsminkade fernissan byts hans begär 

dock ut till ett mer sexuellt sådant; han vill ta henne i besittning. Viola kommer då att 

likställas med gatflickan, med horan. ”Madonnan” Viola blir, när hennes riktiga jag 

skymtar fram, ”horan” Viola – och allt detta utifrån den blick Tage mäter henne med. För 

honom är hon alltså fortfarande ingen individ, utan objektifieras på samma sätt som tidi-

gare (när hon symboliserade oskuldsfullhet), fast nu med andra förtecken. Men det är inte 

bara Viola som blir till objekt; även Tage betraktas på detta sätt av Violas beräknande 

blick, vilket understryker karaktärernas varuliknande epitet: ”Det är ögon som mäter och 

räknar. De räknar ut priset på damernas klänningar och mäter vader och smalben med en 

snabb blick. Och de unga männen befinner sig under tumstocken på ett sätt som skulle 

göra dem förlägna, om de någonsin fick veta det.”52 

Tage beskrivs dock till skillnad från Viola som en karaktär vars historia eller liv läsaren 

får veta mycket lite om, och som obemärkt glider in i och ut ur berättelsen. Hans (manliga) 

begärande blick är både en del av romanens varuestetik, som Haux poängterar, och dess re-

presentation av könen. Hans jakt efter vackra flickor har till synes ingenting med kärlek att 

göra, utan med klättrandet i de sociala hierarkierna, och reklamaren Landers dotter Britt utgör 

det mest lockande löftet om framtid och social status:  

                                                
51 Ibid., s. 92.  
52 Ibid., s. 63. 
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Hon dansade inte lika tränat som fröken Merck – inte som Viola heller – men till och 
med det var en del av hennes charm. Man hade en känsla av att vad som hos dem redan 
var färdigt, fanns i knopp hos Britt Landers, ett löfte med hela det okändas väldighet. 
Hennes mjuka kropp var som mjuk lera, som väntade på sin slutgiltiga form […]. Vad 
skulle man inte kunna göra med en sådan kvinna!53 

 

Tages sätt att betrakta Viola och Britt visar hur de kvinnliga karaktärerna i romanen ob-

jektifieras till varor. Å ena sidan betraktas Britt med en längtande blick; hon blir ett 

ouppnåeligt ideal (eftersom han i berättelsen aldrig lyckas få henne) och ett ”oskrivet 

blad” som han kan använda för att nå sina drömmar och lyckas i det sociala samman-

hanget. Britt som ”oskrivet blad” utgör dessutom objektet för de manliga konstnärernas 

begär i berättelsen, i vilket de finner vägen till konsten och det Sköna. ”Varan” Britt har 

med andra ord ett högt bytesvärde, som Haux uttrycker det54: hon är en metafor för den 

kvinnliga oskulden, den openetrerade kroppen och den obrutna varuförpackningen. Viola 

blir å andra sidan – istället för ett objekt för ideal och konst – ett objekt för åtrå och ut-

nyttjande när hennes kostym spricker (förpackningen bryts) och när hon förlorar oskul-

den; bytesvärdet byts ut till bruksvärde. Detta kan enligt Haux även symboliseras av 

namnet Viola, som påminner om det franska verbet violer (: att våldta).  

De kvinnliga skönhetssymbolerna Britt, Bel Bird, Rita de Castro och skyltdockan utgör i 

texten olika varianter på gudinnan Astartes mytologiska karaktär. Den avslutande meningen 

för romanen är ett (av många) exempel på hur denna mytiska kvinnlighet figureras:  

 
[…] alla ögon fästes på Britt, och rodnande lyfte också hon sitt glas till svar med en rörelse, 
som var så fulländat vacker att man höll andan – och ändå uttryckte den ingenting, varken 
stolthet eller blyghet, varken vänlighet eller fientlighet – ingenting annat än det självklara 
medvetandet om sin egen fulländning.55 
 

På samma sätt beskrivs skyltdockan i inledningskapitlet, Rita de Castro och Bel Bird. De ut-

gör en upprepning av den illusionsbrytande formen, en upprepning av gudinnan Astartes 

egenskaper, som alltså kodas i dessa kvinnliga figurer. Astarte var en semitisk moder- och 

fruktbarhetsgudinna, men förekom även som dödsgudinna och mån- och himmelsgudinna.56  

Haux understryker att Astarte i myten är ett aktivt subjekt, medan gudinnan i Boyes roman tas 

ifrån denna egenskap och förvandlas, via ovan nämnda kvinnliga karaktärer, till ett passivt 

objekt. Liksom skyltdockans och klädesplaggens egentliga ursprung i det producerande arbe-

                                                
53 Ibid., s. 73. 
54 Haux, s.106 ff. 
55 Boye, s. 158. 
56 Haux, s. 70 f. 
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tet döljs för sina betraktare rycker Boye ut Astarte från sitt mytologiska sammanhang och an-

vänder henne till något helt annat i texten. Astarte blir, som Haux menar, den antika figur som 

både döljer och avslöjar textens och karaktärernas dubbelhet; de anspelar på ett mytiskt förflu-

tet för att öka sin attraktion, medan detta förflutna samtidigt avslöjas som falskt. Denna illus-

ionsbrytning kan läsas som en kritik från Boyes sida mot mytologiseringen kring varor och 

konsumtion, menar Haux.  

Jameson menar att tematiken kring förlusten av ursprung är återkommande i modern 

prosa. Han upplyser om Lukács syn på kontrasten mellan huvudkaraktärer i romangenren och 

hjälten i den episka litteraturen, där den episke hjälten utgjorde en del av en meningsfull och 

organisk värld medan romanhjälten istället representerar en solitär subjektivitet57 - och detta 

som en konsekvens av modernitetens heterogena och allt mer sekulariserade samhälle där få 

mål eller livsval tycks finnas utstakade på förhand för individerna. Romanformen uppkom 

dessutom med 1800-talets medelklass (bourgeoisien) där läsningen – istället för att som tidi-

gare ha varit en offentlig och kollektiv handling – blev en privat och individuell angelägenhet. 

Den moderna prosahjälten står enligt Lukács därför alltid i motsats eller i kontrast till sin om-

givning, till naturen eller till samhället, eftersom det ofta är just hans relation till dem som 

gestaltas, istället för att som den episke hjälten ingå i ett homogent och organiskt förhållande 

med dem. Lukács menar med detta som grund att romanen som genre, för att den ska kunna 

ge mening till den yttre världen och till mänsklig existens, är ett uttryck för en subjektiv vilja 

och att romanförfattarens skrivande i sista instans utformas av det de tyska romantikerna kal-

lade för Ironi.58 Och romantikens ironibegrepp karaktäriseras just av en struktur där det litte-

rära verket pekar på sitt eget subjektiva ursprung.  

I ljuset av detta kan illusionsbrytningen, som utgörs av inlemmandet, förvridningen och 

repetitionen av gudinnan Astarte, i romanen betraktas som en ironisk formteknik som Boye 

använder både för att uppmärksamma förlusten av mytologisk, homogen mening i det moder-

na samhället, men även för att avslöja och karikera romanens subjektiva och artificiella karak-

tär. Som helhet har dock romanen drag av, eller söker efterlikna, en kollektivistisk roman i 

och med att karaktärsframställningen inte uppvisar personerna i berättelsen som individuella 

subjekt utan snarare som förstelnade figurer; som varor och värden – något som även dagens 

tolkare av romanen betonat (Haux, Björk).  

                                                
57 Jameson, s. 172. 
58 Ibid. 
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Karaktärsframställning och mytologisering i Estación 
I Estación beskrivs karaktärerna på ett annat sätt än i Astarte. Representationen av de få ka-

raktärerna i romanen utgörs av berättar-jagets upplevelse av dem och får på grund av detta 

inga egennamn eller utförliga presentationer. Berättar-jaget beskriver eller presenterar inte 

heller sig själv som karaktär. Detta bidrar till att läsaren endast får ta del av huvudkaraktärens 

osammanhängande inre monolog, medan de andra karaktärerna blir uppfattade via huvudka-

raktärens blick på eller minne av dem.  

Ett liknande drag med Astartes illusionsbrytande karaktärsframställning är dock att berät-

tar-jaget i Estación dekonstruerar och fragmenterar bilden av personerna han iakttar genom att 

bryta de romantiska beskrivningarna av dem med ett vetenskapsliknande språk. Ett exempel 

är när han beskriver grannflickans ögon: 
 
Hennes ögon har ingen vanlig blick, det är varken glada, ledsna eller söta ögon. Det är 
ögon. […] Den enda dikten som skulle kunna skrivas om hennes ögon är den som 
finns under fysiologiska illustrationer. […]: 

Ögonlock……….. a 
Pupill…………….b 
Tårkanal…………c 
Ögonfransar……..d 59 (min övers.) 

 

Grannflickans ögon monteras ned av den manliga huvudkaraktärens blick och delas upp i 

ögonlock, pupill, tårkanal och ögonfransar, vilket liknar den nedmontering av den kvinnliga 

kroppen som sker i Astarte. Forskningen kring Estación kopplar dock inte denna illusionsbry-

tande effekt eller karaktärsbeskrivning till en framställning av genus. Istället nämner Miglos 

att detta kan relateras till romaner inom den franska modernismen och de fenomenologiska 

filosofiska idéer som författare som Proust och Baudelaire inom denna sökte ge ett litterärt 

uttryck för.60 Ortega y Gassets influenser på Chacel, med uttalanden om att författaren måste 

förfrämliga och distansera sig från verkligheten för att kunna gestalta den konstnärligt, fram-

hävs som orsaker till karaktärsbeskrivningen i Estación, och får den att (liksom i Astarte) 

likna representationen av tingen; ett distanserat och dekonstruerande perspektiv bryter illus-

ionen om karaktärernas homogena stabilitet.  

Mytologiseringen i Estación uppkommer också till viss del i samband med karaktärs- och 

objektbeskrivningarna, i det att dessa snarare är uttryck för mänsklig föreställning och per-

ception än ett försök till avspegling av en objektiv verklighet. Och Estación kan sägas utgöra 
                                                
59 Chacel, s. 58: ”Sus ojos no tienen una mirada habitual, no son ojos alegres, ni ojos tristes, ni ojos dulces. Son 
ojos. […] El único poema que podría escribirse a sus ojos es ese que se encuentra al pie de los grabados de las 
fisiologías […]: Párpado…a / Pupila…b / Lagrimal…c / Pestañas…d.” 
60 Miglos, 1997, s. 89-98. 
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en roman där både tematiken och representationsmetoderna kretsar kring detta – inte så 

mycket kring hur världen faktiskt är, utan hur den uppfattas, förvrängs och föreställs av det 

mänskliga psyket. Det finns inte som i Astarte någon konkret mytologisk figur i Estación, 

utan mytologiseringen sker av själva berättar-jaget via dess minnen och iakttagelser av livet; 

barndomshemmet med dess trappa görs exempelvis till ett mytiskt och betydelseladdat objekt 

som ger texten och berättar-jaget en fast punkt att låta berättelsen ständigt referera till och på 

detta sätt skapa mening.  

Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis har analysen visat att de illusionsbrytande formtekniker som strukturerar 

Astarte på flera olika plan framställer en kritisk blick på de fasta könsroller som skapas i mo-

deindustrin och reklamvärlden. Dessa illusionsbrytande formgrepp återfinns också i viss mån 

i Estación, men fungerar där inte som rättfram samhällskritik, utan är ett försök av Chacel att 

ge gestaltning åt Ortega y Gassets idéer om konst, mänsklig perception och fenomenologi i 

ljuset av modernitetens olika kommunikationsmetoder, som exempelvis skrivmaskinen, film 

och fotografi. De illusionsbrytande formella greppen i Estación framställer dock en fragmen-

terad bild av könen och möjliggör på så sätt en läsning som utreder genusrelationerna. 

Prosamodernism innehåller inga på förhand givna formgrepp som definierar dess karak-

tär, utan den elaborerar och förnyar de litterära formerna kontinuerligt. Däremot kan olika 

modernistiska strömningar anas, inom vilka Astarte och Estación rör sig.  

Astarte är en text som genom dess illusionsbrytande framställningsmetoder (av könen, 

idealen eller själva berättelsen) relaterar till den främmandegörande rörelse som exempelvis 

Bertolt Brecht framhöll som politisk nödvändig, påminner Haux om.61 Romanen anknyter 

således till en kulturradikal europeisk modernism som ofta utformade litterära manifest med 

politiska laddningar. Den konstnärliga estetiken sågs här inte som föregående eller oberoende 

samhället och politiken, utan som genomgående sammanslingrad med dem; konsten betrakta-

des som ett oumbärligt sätt att förändra samhället och mänsklig självuppfattning med. Boyes 

kännedom och influens av marxistisk teori kan även skönjas i de tre kapitlen i Astarte där den 

producerande verkligheten bakom varorna lyfts fram, samt i hela romanens egenskap av att 

vara samhälls- och ideologikritisk. 

Estación anknyter istället till en modernistisk fenomenologisk tradition, där samhällsen-

gagemanget inte var lika framträdande. Chacels inspiratör Ortega y Gasset framhävde roman-

genrens struktur som essentiell för den moderna prosan och betecknade den med transcenden-

                                                
61 Haux, s. 89. 
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tala och darwinistiska termer som ”organism” och ”inneboende grace” 62; konstverket sågs 

leva ett eget, självständigt liv oberoende av den sociala verkligheten. Denna diskurs relaterar 

till Joyce, Proust och Baudelaire som med sin litteratur sökte gestalta individens psykologi i 

det moderna samhället och kan illustreras med att berättar-jaget i Estación utformar en motsä-

gelsefull och fragmenterad bild av sin omgivning. Fokus låg alltså snarare på individens psy-

kologi och uppfattning av verkligheten som nödvändighet och syfte för konsten, vilket ger 

denna modernistiska tendens en något mer introspektiv karaktär än de utblickande kulturradi-

kala rörelserna i Europa. Chacel menade i egen utsago att samhället består av religiösa, mora-

liska och intellektuella aspekter istället för politiska, påminner Myers om, och hon såg sig 

själv som en apolitisk person och författare. Hennes verk innehöll exempelvis inga protester 

mot det spanska inbördeskriget, som annars var vanligt förekommande i 1930-talets spanska 

modernistiska litteratur. 63 

Vad gäller forskningen kring Astarte och Estación har det visat sig att den också, liksom 

romanerna själva, rör sig i olika teoretiska områden. Haux och Björk refererar båda två till 

teoretiker som exempelvis Theodor Adorno och Walter Benjamin samt grundar sina genussy-

ner i analyserna av Astarte på Judith Butler och Rita Felski. Björk är emellertid mer misstänk-

sam än Haux gentemot poststrukturalister som exempelvis Baudrillard, eftersom hon menar 

att de tenderar att övervärdera begrepp som skillnad, fragmentering, dubbelhet och störningar 

och verkar således glömma bort de riktiga kvinnorna i sina försök att fånga och uppmärk-

samma det ”kvinnliga” i det strikt språkliga (l’écriture féminine, könens brist på referentiali-

tet, o.s.v.). Resultatet blir att det kvinnliga ställs i motsats till verklighetens feminister, ef-

tersom feminister strävar efter att komma in i centrum och delta i samhällssystemet på samma 

villkor som män, emedan det kvinnliga av poststrukturalisterna anses få positiv betydelse just 

när det står utanför systemet, är irrationell och förblir en alternativ minoritet. Än en gång sätts 

kvinnorna i marginalerna64, menar Björk som således går i Rita Felskis spår med sin pragma-

tiska inställning till feministisk teori med inslag av det så kallade cultural studies. Problema-

tiken inom feministisk teori uppdagas i och med detta, då genusteoretikerna ofta baserar sina 

analyser på poststrukturalistisk teori, men samtidigt i de flesta fall inser denna teoris begräns-

ning för det faktiska genuspolitiska agerandet. Kanske kan dagens intresse för Astarte förstås 

genom att romanen lyckas fånga denna ambivalens med hjälp av sin illusionsbrytande form 

men samtidigt politiska budskap.  

                                                
62 Se citat av Ortega på s.3.  
63 Myers, s. 78. 
64 Björk, s.85 ff. 
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Haux är istället mer renodlad poststrukturalist (mer inriktad mot kritisk teori65 och But-

lers performativa identitetssyn) eftersom hennes analys framhäver hur texten i Astarte funge-

rar efter en allegorisk logik som relaterar till dubbelheten hos konsumtionen, reklamen och 

könsidealen. Denna dubbelhet som Haux ständigt uppmärksammar i sin avhandling visar att 

dekonstruktionen av könsstereotyper, och den ideologi- och systemkritiska tonen hos Astarte 

gör romanen till ett passande objekt att studera för den poststrukturalistiska och marxistiska 

tolkaren.  

Forskningen kring Estación har visat sig intressera sig mer för den konkreta litterära for-

men i texten som uttryck för den spanska modernismen, och inte lika mycket att anknyta den 

till genusaspekter. Chacels formtekniker förstås istället i ljuset av hennes litterära influenser 

av den franska och engelska modernismen och från Ortega, och hennes roman tolkas således i 

jämförelse med andra samtida texter från 1900-talets första decennier. De få feministiska in-

slag som kan skönjas i denna forskning rör sig dessutom inom den historiska sfären; Chacels 

betydelse för modernismen som kvinnlig författare förklaras med att framhäva hennes influ-

enser av olika manliga tänkare samt medverkan i modernistiska (manliga) konstkretsar. Hen-

nes modernistiska prosa jämförs alltså främst med den manligt dominerande modernismen, 

och detta som en konsekvens av att Chacel uttryckligen menade att hennes roman i första 

hand influerades av Ortega. Estación verkar således passa den idéhistoriska och biografiskt 

inriktade tolkningstraditionen.  

Det finns emellertid (utöver skillnaderna i social och filosofisk kontext) en grundläg-

gande likhet mellan Astarte och Estación, de modernistiska tendenser de influerades av samt 

deras nutida reception – och det är den tydliga fokuseringen på den litterära formen. Analysen 

har klarlagt den självrefererande formen i romanerna, vilket kan relateras till den medvetenhet 

och preferens för experimentell form som uttrycktes av modernismen som helhet. Jameson 

framhäver att den modernistiska litteraturen, enligt Benjamin, skiljer sig från den äldre epi-

ken, men även från 1800-talsromanen, i det att de senare representerade ett socialt liv där in-

dividen stod inför olika oåterkalleliga val och möjligheter, där alla korten bara kunde spelas 

en gång. Detta gjorde att det mänskliga livet framstod som ödesmättat – som en saga att berät-

                                                
65 Den kritiska teorin med rötter i Frankfurtskolan (1930). Denna filosofiska och samhällsvetenskapliga teori 
kombinerar nymarxistiska idéer (oftast från Karl Marx tidigare texter) med psykoanalytiska inslag och företräds 
av teoretiker som Lukács, Adorno och Max Horkheimer. Frankfurtskolan ansåg sig stå i motsatsförhållande till 
traditionell borgerlig och positivistisk teori. (Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion, del 
1–2, red Claes Entzenberg & Cecilia Hansson, Lund 1992).  
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tas.66 I det sekulariserade och moderniserade västerländska samhället gör å andra sidan det 

ekonomiska välståndet att ingenting riktigt är lika oåterkalleligt som förr; det framställs som 

individens ensak att välja mellan livets alla valmöjligheter. Detta har banat vägen för den kon-

tinentala existentiella filosofin, den modernistiska psykologiska romanen (som Estación är ett 

talande exempel på) och den litterära handlingens förfall (som i Astarte). ”…for where noth-

ing is irrevocable […] there is no story to tell either, there is only a series of experiences of 

equal weight whose order is indiscriminately reversible”67, skriver Jameson.  

Kanske har intresset för den prosamodernism Astarte och Estación ger uttryck för ökat de 

senaste decennierna på grund av dess representation av denna moderna sociala situation som 

Jameson beskriver. En situation som blivit än mer accentuerad i dagens västerländska sam-

hälle där individens valmöjligheter till synes är obegränsade på grund av masskonsumtion, 

ekonomisk tillväxt och teknologi, men där dessa valmöjligheter egentligen i sista instans kon-

trolleras av en global marknadsekonomi och endast existerar för en liten del av världens be-

folkning. Detta ger den konsumtionskritiska läsningen som Astarte manar till och den identi-

tetsupplösande formen som uppkommer i Estación nya dimensioner – vilket det aktuella (det 

ska betonas) västerländska intresset för dessa romaner vittnar om. 

 Min studie har dessutom visat att Butlers tankar om performativ identitet kan få roma-

nerna och deras reception att förstås i nytt ljus: de konstruerar en bild av mänsklig identitet 

som inte lämnar några konkreta svar kring den, utan lämnar frågorna öppna – och möjliggör 

på så sätt olika läsarter, identifikationer och uppfattningar av texterna. Den moderna läsaren 

leds av romanerna – via deras form – till en uppmärksam läsning, till att se läsningen som en 

aktiv handling, för att skapa sig en förståelse för texten, för sig själv och sin samtid.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
66 Jameson, s. 79. 
67 Ibid. 
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