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Sammendrag 
 
	
Denne oppgaven har hatt som hovedformål å belyse transformasjonen til moren i “La niña sin 

alas” av Paloma Díaz-Mas og datteren i “Loco con cuchillo” av Espido Freire gjennom 

begrepene separasjon og tilknytning. Protagonistene gir oss to ulike perspektiver på mor-

datter relasjonen og på betydningen av de to psykologiske begrepene.  

Man kan trekke linjer mellom novellenes handling og utviklingen av Spanias kvinneideal. 

Oppgaven tar for seg noen viktige aspekter ved dette idealets utvikling. Dette er av betydning 

for å forstå karakterene. Samtidig er det viktig for å forstå den historiske perioden som 

forfatterne vokste opp i, og de generasjonene som trolig har påvirket deres forfatterskap.  

Analysen av de to novellene fokuserer forklaringsmodeller fra tilknytningsteori og 

objektrelasjonsteori. Dette sammen med teori av Julia Kristeva har vist viktigheten av 

trygghet, individualisering og autonomi for datterens psykologiske utvikling i “Loco con 

cuchillo”.  

Den psykologiske teorien har vist at mødre kan oppleve separasjon fra døtre som traumatisk, 

og at dette i “La niña sin alas” fører til parasittisk atferd, selvoppofrelse og voldelig atferd. 

Samtidig understrekes viktigheten av nærhet mellom mor og datter som livsnødvendig.  

Den psykologiske teorien gir oss forståelse av karakterenes rike indre liv og av deres adferd. 

Den belyser viktige poeng i novellene som ikke eksplisitt blir forklart. Trolig kan dette bidra 

til refleksjon rundt vår egen adferd og hvorfor vi handler som vi gjør.  
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                           One day I will give birth to a tiny baby girl 
and when she’s born she’ll scream and I’ll make sure 

she never stops. 
I’ll tell her about the power of water 

the seduction of paper 
the promise of gasoline 
and the hope of blood.  

I’ll help her do her best work when it rains. 
I’ll tell her to reinvent herself every 28 days. 
I’ll teach her that she has an army inside her 

that can save her life. 
 

-Utdrag fra “Daughter” av Nicole Blackman 
 
 

Nøff gikk forsiktig nærmere Brumm. “Brumm,” hvisket han. 
“Ja, Nøff?” 

“Ingenting,” sa Nøff og tok labben hans.  
“Jeg ville bare forsikre meg om at du var her” 

 
(A.A. Milne, Ole Brumm) 
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1. Introduksjon 
 

 “All life on the planet is born of a woman,” slik begynner boken Of Woman Born (1995,s.11) 

av Adrienne Rich, som blant annet har hentet inspirasjon fra psykoanalyse, historie, og 

feministisk teori. Det sterke båndet mellom omsorgsperson og barn er helt fundamentalt for 

individets utvikling og menneskets overlevelse. Mellommenneskelige relasjoner og 

tilknytning har fått en sentral rolle innen moderne psykologi. Både teoretikere innen 

objektrelasjonsteori og innen tilknytningsteori er opptatt av balansen mellom det tette båndet 

og separasjon. Det samme finner vi i tekster av feminist og psykoanalytiker Julia Kristeva.  

Kvinnens frihet og ufrihet og spørsmål knyttet til hennes “naturlige” rolle har vært et 

grunnleggende element både i spansk litteratur og i spansk historie fra begynnelsen av 1900-

tallet og opp til i dag.  

Innen litteraturen ble jeg spesielt opptatt av båndet mellom mor og datter da jeg leste Åndenes 

hus (2010) av Isabel Allende. I romanen gir dette viktige båndet de fiktive karakterene styrke. 

Rich (1995, s.12) skiller mellom konseptene “to mother and to father a child”. “To father a 

child” betyr i hovedsak å befrukte egget, mens “to mother a child” innebærer en langvarig 

tilstedeværelse, som varer i minst ni måneder, og som regel gjennom hele oppveksten.  

Jeg ble interessert å finne ut hvordan andre forfattere har fremstilt båndet mellom mor og 

datter, og det ledet meg til to spanske noveller: “Loco con cuchillo”1 (2004) av Espido Freire 

og “La niña sin alas”2 (1996) av Paloma Díaz-Mas.  

Espido Freire, er en samtidig spansk forfatter som har vunnet flere priser. Ifølge Beti Sáez 

(2000) er hun den yngste som har mottatt prisen Premio Planeta, som hun fikk for romanen 

Melocotones helados3 (1999). Hun har i tillegg til romaner skrevet flere noveller. “Loco con 

cuchillo” er en del av novellesamlingen Juegos Míos4 fra 2004. Novellene har kvinnelig 

hovedperson, og samtlige er preget av en slags dualisme; protagonistens sanne personlighet 

bobler under overflaten. Novellene er preget av tilsynelatende uskyldige karakterer med en 

tilbøyelighet for ondskap. Ifølge Intxaustis (2004) artikkel i El País har Freire uttalt om sine 

karakterer:  
 
Los protagonistas de estos cuentos son capaces de ocultar las pasiones y deseos más 

																																																								
1 Oversettelsene fra spansk til norsk er mine egne, og er ment for norskspråklige lesere: ”Gal person/mann med 
kniv”. 
2 Norsk oversettelse: ”Jenta uten vinger.” 
3 Norsk oversettelse: ”Frosne fersken”.  
4 Norsk oversettelse: ”Mine spill/leker”. 
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insospechados en la aparente normalidad de sus expresiones y comportamientos. 
Pueden llegar mucho más lejos que lo que piensan y están dispuestos a hacer todo por 
conseguir lo que quieren.5  

 

Den spanske forfatteren Paloma Díaz-Mas har skrevet flere bøker og noveller. Selv om vi 

finner noen familierelaterte trekk ved andre av hennes verker, er det novellen “La niña sin 

alas” som mest eksplisitt tar for seg mor-datter relasjonen. Den er en del av novellesamlingen 

Madres e hijas6 (1996) redigert av Laura Freixas. Samlingen er fylt med noveller som 

omhandler ulike aspekter ved mor-datter båndet. De stiller seg både kritisk og støttende til det 

spanske samfunnets skiftende forventninger og krav til kvinnen som mor og datter.  

Rivera (2004) stiller i sin bok Kissing the Mango Tree: Puerto Rican Women Rewriting 

American Literature viktige spørsmål angående kvinner og moderskapet. Disse spørsmålene 

gav meg videre inspirasjon: 
 

If we acknowledge the “woman” in the institution of motherhood, questions begin to 
emerge. How does the “woman” feel about becoming a mother? How does her new 
role affect other roles and relationships in her life? How is the child to relate to this 
“woman” who happens to be his mother? And, in the case of a female child, how does 
a daughter become a woman and what kind of relationship is she to maintain with the 
mother - the other significant “woman” in her life (s.29).  

 

Sitatet over understreker de blandede følelsene som kan være knyttet til relasjonen mellom 

mødre og døtre. På den ene siden er det viktig for døtre å bli sett og elsket. På den andre siden 

har de behov for autonomi og å finne seg selv. Hva skjer med relasjonen hvis mødrene ikke er 

i stand til å imøtekomme døtrenes lengsel etter uavhengighet? Gjennom de to novellene får vi 

innblikk i to ulike perspektiver på denne problematikken. I “La niña sin alas” sliter 

hovedpersonen med separasjon fra sin datter, og i “Loco con cuchillo” opplever protagonisten 

seg lemlestet av avhengigheten til sin mor.  

Relatert til dette, søker oppgaven å kaste lys på de bakenforliggende motivene til karakterenes 

atferdsendringer, som utspiller seg i løpet av novellenes handling og ender med vold.  

 

																																																								
5 Norsk oversettelse: ”Protagonistene i disse novellene er i stand til å gjemme sine mest uventede lidenskaper og 
ønsker gjennom sine tilsynelatende normale uttrykk og atferd. De kan komme mye lenger enn det man skulle tro, 
og de er i stand til å gjøre alt for å oppnå det de ønsker”.  
6 Norsk oversettelse: ”Mødre og døtre”. 
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For å analysere novellene ved hjelp av psykologisk teori, vil karakterene i stor grad bli forstått 

som mennesker i den virkelige verden. I sin bok Leer la mente7 hevder Volpi (2011) at vi 

tolker fiktive karakterer og samhandler med dem, slik som vi gjør med ekte mennesker.  

Forfatteren hevder at å lese bøker og noveller, hvor vi får innblikk i sammensatte karakterer, 

lærer oss å bedre forstå fenomener i verden, forstå andre mennesker og forstå oss selv. I tråd 

med dette kan novellene illustrere de psykologiske teoriene på en god måte, og gi leseren 

bedre forståelse av menneskelig adferd og psykologiske utvikling.  

 

Oppgavens disposisjon  
 
Oppgaven består av fire kapitler. Det første kapitlet begynner med en introduksjon av temaet 

og forfatterne. Deretter følger oppgavens disposisjon, problemstillinger, sammenheng mellom 

litteratur og psykoanalyse, tidligere forskning, sammendrag av novellene og kvinneidealet i 

Spania relatert til novellene. I del 2 introduseres den psykologiske teorien, 

fortolkningsmetode og fortellerstemme. I kapittel 3 analyserer jeg transformasjonen til moren 

i “La niña sin alas” og datteren i “Loco con cuchillo”. Her vil jeg dykke dypere i den 

psykologiske teorien, og ta den i bruk for å analysere karakterene. I det siste kapittelet følger 

oppgavens funn og refleksjoner.  
 

Oppgavens problemstillinger  
 

Novellene “Loco con cuchillo”8 og “La niña sin alas”9 ender med sjokkerende og dramatiske 

hendelser. Novellene gir oss et dobbeltsidig bilde av relasjonen mellom mor og datter. Denne 

relasjonen er både forførende og frastøtende. Novellene tar for seg det samme temaet, men fra 

ulike perspektiver.  

Hovedformålet med analysen er å se på transformasjonen til datteren i “Loco con cuchillo” og 

moren i “La niña sin alas.” Begge disse transformasjonene ender med voldelige og drastiske 

handlinger rettet mot de menneskene de er sterkest knyttet til.  

I “La niña sin alas” går moren fra å være en sterk og uavhengig karrierekvinne til å bli en 

selvoppofrende ángel del hogar10 som ender opp med å lemleste datteren.  

																																																								
7 Norsk oversettelse: ”Å lese menneskesinnet”.  
8 Norsk oversettelse: ”Gal person/mann med kniv”.  
9 Norsk oversettelse: ”Jenta uten vinger”. 
10 Norsk oversettelse: ”Engelen i hjemmet”. 
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På overflaten i “Loco con cuchillo” virker María som en søt og pliktoppfyllende jente med et 

godt forhold til sin mor og forlovede. Karakteren preges av en dualisme: en “ond” og en 

“god” side. I løpet av novellen forsvinner María dypere og dypere inn i seg selv. Hun dras 

mot den “onde” siden. Til slutt ender hun opp med å myrde sin egen mor.  

I begge novellene finner vi mødre som hindrer sine døtre fra å bli frie og autonome individer, 

og personer i deres omgivelser som reagerer negativt på deres endring i adferd.  

Gjennom analysen ønsker jeg å utforske karakterenes adferd og de underliggende 

psykologiske drivkreftene som styrer deres handlinger.  
 

Hovedproblemstilling: 
 

• Kan transformasjonen til moren i “La niña sin alas” og datteren i “Loco con cuchillo” 

forstås ut ifra teori som omhandler viktigheten av separasjon og tilknytning? 
 

Relevante spørsmål knyttet til hovedproblemstillingen:  
 

• Hvordan fremstiller litteraturen konsekvensene av mødrenes separasjonsangst for 

døtrenes psykiske utvikling? 

• Hvordan kan vi gjennom de to novellene forstå betydningen av begrepet trygg base og 

fysisk og emosjonell nærhet? 

• Hvordan kan vi gjennom litteraturen og den psykologiske teorien forstå mødrenes 

separasjonsangst? 

• Hvordan presenterer litteraturen konsekvensene av protagonistenes atferdsendring for 

deres nære relasjoner?  

 

Sammenhengen mellom litteratur og psykoanalyse 
 
Alnæs (1994) understreker at å forene psykoanalyse og litteratur ikke er et nytt fenomen. 

Sigmund Freud lot seg inspirere av litteraturen, og ifølge Brandell referert i Alnæs (1994) ble 

Henrik Ibsen “sett på som en av Freuds viktigste kilder til inspirasjon, en kilde som påvirker 

og illustrerer deler av hans teorier” (s.9). Freud refererte til ulike verker av Ibsen slik som Et 

dukkehjem (1879) og Lille Eyolf (1894). Han var også svært inspirert av Kong Ødipus av 

Sofokles (I. Engelstad, 1985). 
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Ifølge Aarseth (1979, s.80) og I. Engelstad (1985, s.24) mente Freud at hvis teoriene ikke 

strakk til så var det av betydning å rådføre seg med litteraturen: 
  

… verdifulle forbundsfeller er dikterne, og deres vitnesbyrd må vurderes høyt, for de 
pleier å vite en mengde ting mellom himmel og jord som vi i vår skolevisdom ennå ikke 
har drømt om. Især i sjelelæren er de langt foran oss hverdagsmennesker, fordi de øser 
av kilder som vi ennå ikke har åpnet for vitenskapen (Freud 1907, referert i Aarseth 
1979,s.80).  

  
Ifølge I. Engelstad (1985, s.20) har også psykoanalysen vært en inspirasjonskilde for 

forfattere. Det har blitt skrevet flere psykologiske romaner som tar opp protagonistens 

utvikling, mentale liv og følelser. Tidligere har psykobiografien som metode vært viktig innen 

psykoanalytisk litteraturkritikk, og denne retningen prøver å “kartlegge det genetiske forhold 

mellom dikteren og hans verk; den er en tolkning av verkets innhold med utgangspunkt i 

forfatterens liv” (Gullestad & von der Lippe,1984, s.131). 

Senere har det vært vanligere å rette sitt blikk mot selve teksten, ved å prøve å “avdekke 

skjulte og kanskje fortrengte betydningsmønstre” (I. Engelstad,1985, s.22). Man fokuserer da 

karakterer, symboler, drømmer og bilder. 

En del kritikere har valgt å gå i en mer feministisk retning, og har tatt for seg teoretikere som 

Julia Kristeva, Adrienne Rich og Nancy Chodorow. Gallop (1987) hevder at “not that 

psychoanalytic literary criticism was a specific target of feminist critics, but Freud and his 

science were viewed by feminism in general as prime perpetrators of patriarchy” (s.314).  

Muligens trenger ikke en psykoanalytisk litterær analyse å enten være særpreget feministisk 

eller sterkt mannsdominert. Surprenant referert i Waugh (2006) understreker at 

“psychoanalytical literary criticism does not constitute a unified field. Just as psychoanalytical 

criticism has infiltrated the whole culture and decisively marked our mode of thinking in 

many domains, so psychoanalysis has impacted on literary studies in a diffuse 

manner”(s.200). 

Freuds teorier har fungert som springbrett for mange ulike psykologiske retninger. Selv var 

han svært opptatt av seksualitet og drifter, mens mer moderne teoretikere fokuserer i større 

grad på tilknytning, nære relasjoner og samspill. Dette er viktige elementer i de to novellene. 

Ifølge Aarseth (1978) kan en psykoanalytisk tolkning av en tekst være oppklarende, ved at 

den kan forme en hypotese om “den egentlige grunnen til begivenhetens gang” (s.89). For 

eksempel kan dette være viktig hvis forfatteren ikke eksplisitt forklarer årsakene til alle 

begivenhetene i teksten. I novellene “Loco con cuchillo” og “La niña sin alas” finner vi 
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dramatiske hendelser som ikke eksplisitt blir forklart av fortelleren, og som jeg mener 

psykologisk teori kan belyse på en interessant og berikende måte.  

 

Tidligere forskning  
 

Mor - datter relasjonen er hovedtemaet i de to novellene “Loco con cuchillo” og “La niña sin 

alas”. Dette temaet er et naturlig utgangspunkt for analyser av tekstene. Derfor er det ikke 

overraskende at Elisabeth Kullbergs (2017) forskningsoppgave ”La relación madre-hija en 

tres cuentos de escritoras españolas contemporáneas”11 som tar for seg ”Loco con cuchillo”, 

nettopp omhandler dette grunnleggende forholdet. Hun har sammenlignet novellen med to 

andre noveller: “La buena hija”12 av Almudena Grandes og “Una historia de amor”13 av Lucía 

Etxebarria. Her er feministisk teori sammen med historisk kontekst brukt for å analysere det 

problematiske forholdet mellom mor og datter. Kullberg (2017) referer til Simone de 

Beauvoir som omtaler datterens opprør. Ifølge denne forståelsen ønsker moren at datteren 

skal bli akseptert av samfunnet, og derfor prøver hun å gjøre henne lik seg selv. Problemene 

oppstår når datteren ikke ønsker å være som sin mor. Dette er et hovedelement i novellen og 

jeg er også opptatt av denne konflikten, men jeg ønsker å bygge min forståelse ut ifra et 

psykologisk perspektiv.  

I likhet med Kullbergs analyse og lignende litterære analyser, mener jeg at den historiske 

konteksten knyttet til utviklingen av kvinneidealet er viktig for forståelsen av novellene.  

På tross av at jeg ikke har funnet andre tekster som omhandler “Loco con cuchillo”, er 

forholdet mellom kvinner et tema som går igjen i samtlige analyser av Freires forfatterskap. I 

artikkelen til Garbiñe Vidal-Torreira (2015) “La niña y el sueño de la independencia en los 

cuentos “Alas” de Espido Freire y “Tortitas con nata”14 de Lucía Etxebarria” finner vi igjen 

temaet: jenters frihetssøken. I likhet med Kullberg har skribenten sett på noveller skrevet av 

Freire og Etxebarria.  

I artikkelen til Beti Sáez (2000) “El universo emocional en la narrativa de Espido Freire”15 

hevder han at Freires forfatterskap karakteriseres ved “la profundización y análisis de los 

																																																								
11 Norsk oversettelse: ”Mor-datter relasjonen i tre noveller av spanske og samtidige forfattterinner.” 
12 Norsk oversettelse: ”Den gode datteren”. 
13 Norsk oversettelse: ”En historie om kjærlighet.”  
14 Norsk oversettelse: ”Jenta og drømmen om autonomi i novellene ”Vinger” av Freire og ”Pannekaker med 
krem” av Etxebarria”.  
15 Norsk oversettelse: ”Det emosjonelle universet til Freire”.  
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estados anímico - cognitivos de los personajes” (s.185)16. Freire er svært opptatt av 

karakterenes følelser og psyke, noe som er interessant ut ifra et psykologisk perspektiv.  

 

Under forskningsprosessen har jeg kommet over teksten: “Angels or monsters? Motherhood 

in the dystopian world of Paloma Díaz-Mas’s “La niña sin alas” (2015) skrevet av Heather 

Jeronimo, som tar for seg mor-datter relasjonen i “La niña sin alas”. Hun er opptatt av de 

åpenbare endringene i moren: fra å være en autonom kvinne til å “sperre seg inne” med 

datteren. I teksten finner vi en referanse til “Stabat Mater” av Kristeva (1985) hvor det 

understrekes at det eksisterer en “avgrunn” mellom mor og barn. Dette henspiller på at barnet 

og moren er to separate enheter. Jeg referer til denne tolkningen av mor-datter båndet i min 

analyse av “Loco con cuchillo”, samtidig som jeg ser den i sammenheng med 

objektrelasjonsteori og tilknytningsteori. Jeronimo (2015) referer også til Rich (1995) som 

hevder at det er en strøm av energi mellom mor og barn som forbinder dem. Selv støtter jeg 

meg på Rich’ tanker om at ikke alle mødre er “naturlige mødre”, men at morsinstinktet kan 

vekkes når man får egne barn.  

Jeronimos (2015) referanser til Kristeva (1985) og Rich (1995) indikerer at separasjon og 

nærhet er viktige elementer i “La niña sin alas”, men selv ønsker jeg å ta dette et steg videre 

ved å også støtte meg på andre teoretikere som Donald Winnicott, Jane Flax og John Bowlby. 

I tillegg ønsker jeg å sammenligne mor - datter forholdet i “La niña sin alas,” som vi ser ut 

ifra morens perspektiv, med mor-datter forholdet i “Loco con cuchillo”, sett ut ifra datterens 

perspektiv.  

Samantha E. Morse (2014) har skrevet oppgaven “El sacrificio, la perfección, y el 

aislamiento: la imagen de la madre española en el contexto socio-histórico y literario”17. Hun 

sammenligner mor-datter relasjonen i tre noveller: “La niña sin alas” av Paloma Díaz-Mas, 

“Espejismos”18 av Josefina Rodríguez Aldecoa og “Al colegio”19 av Carmen Laforet. Vi 

finner alle tre i Madres e hijas20 (1996) redigert av Laura Freixas. Hun er opptatt av den 

selvoppofrende moren ut ifra et historisk og litterært perspektiv. Morse (2014) hevder at “Al 

colegio” skiller seg ut fra de to andre novellene grunnet at den skildrer “la ternura maternal 

por su hija a lo máximo, la madre exhibe una conexión mental y física con la niña”21 (s.26). 

																																																								
16 Norsk oversettelse: “Innsikten og analysen av de kognitive tilstandene til karakterene.” 
17 Norsk oversettelse: ”Offer, perfeksjon og isolasjon: morsfiguren i Spania belyst gjennom historisk og litterær 
kontekst.”  
18 Norsk oversettelse: ”Luftspeilinger”.  
19 Norsk oversettelse: ”På vei til skolen.”  
20 Norsk oversettelse: ”Mødre og døtre”.  
21Norsk oversettelse: “Sterk moderlig ømhet for datteren, moren har en fysisk og mental forbindelse til henne.” 
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Jeg mener vi også finner dette trekket i “La niña sin alas”, på tross av at relasjonen ender 

dramatisk.  

 

Sammendrag av “La niña sin alas” 
 

Handlingen er satt til en fjern fremtid der menneskene har utviklet vinger og kan fly. I denne 

virkeligheten finner vi en kvinne som ikke ønsker å få barn. Hun har en god jobb, og et 

lykkelig ekteskap. Hun og mannen planla ikke å få barn, så overraskelsen er stor når hun 

plutselig blir gravid som førtiåring. De vordende foreldrene får beskjed av legen om at barnet 

mangler vinger, og hun får tilbud om å abortere bort barnet. På tross av at jentebarnet trolig 

vil bli født handikappet, ønsker moren å beholde henne. Vi får innblikk i hvordan moren 

endrer seg psykologisk: fra å ikke ville ha barn til å utvikle en nær relasjon til datteren. Denne 

relasjonen er kjernen i novellen og endrer morens relasjon til samfunnet rundt. Hun støter 

vekk sin mann og sine venner, og slutter etter hvert å fly. På slutten av novellen begynner 

vingene til datteren å vokse, og moren biter dem av.  
 

Sammendrag av “Loco con cuchillo” 
 

Novellen handler om María som er en ung kvinne i midten av tjueårene. Hun lever et 

tilsynelatende vanlig liv. Hun jobber som resepsjonist på flyplassen, og har en forlovede ved 

navn Jorge. På begynnelsen av novellen er María, hennes kommende svigermor og hennes 

mor på vei for å kjøpe brudekjole. Som leser blir man raskt klar over den truende 

tilstedeværelsen til en gal person som har drept kvinner med kniv.  

Iført brudekjole ser María seg i speilet, og det får henne til å føle seg urolig. Hun hører  

påtrengende og forvirrende stemmer. I løpet av handlingen hører hun til stadighet indre 

stemmer.  

Kjernen i novellen er Marías forhold til sin mor. Hun er avhengig av henne, samtidig som hun 

frykter henne. På slutten av novellen myrder María sin egen mor, og vi skjønner at det er hun 

som har drept kvinnene i byen.  
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Kvinneidealet i Spania relatert til novellene 
 

Kvinneidealet i Spania var på 1900-tallet i endring. Denne epoken kan deles inn i tre perioder: 

første del av 1900-tallet (1931-1939), Spania under Francisco Franco (1939-1975), og den 

samtidige og demokratiske perioden som varer opptil i dag (Celma Valero & Morán 

Rodriguez, 2006). Kvinneidealene fra alle disse periodene er relevante for forståelsen av 

novellene, og kan også ses i sammenheng med teorien som tas i bruk i analysen. I tillegg er 

den historiske og litterære konteksten viktig for presentasjonen av forfatterne: Freire, født i 

1974, og Díaz-Mas, født i 1954 (Rodríguez, 2014) (Freixas, 1996).  

Selv om de ble født i ulike perioder har begges forfatterskap startet i perioden etter diktaturets 

fall, noe som gav større dikterisk frihet. Deres identitet har antagelig også blitt formet av 

andre viktige kvinner i deres liv som levde under andre forhold; deres mødre og bestemødre.  

Hvordan de så på mor-datter relasjonen kan ha vært med på å forme forfatternes tolkning, og 

også hvordan de fremstiller den i novellene.  

Som vi skal se var idealet el ángel del hogar22 spesielt viktig i de to første periodene. 

Allikevel ble nok også perioden etter Franco farget av over 30 år med diktatur. Både i 

historien og i litteraturen er kvinners frihet og ufrihet viktige elementer. Dette er også svært 

relevant i novellene. Dette kan ses i sammenheng med psykologisk teori om separasjon og 

tilknytning. Winnicott (2017) grunnla begrepet the good enough mother, som vil si en mor 

som imøtekommer barnets behov i ulike deler av utviklingen. I dette ligger det en forståelse 

av at moren instinktivt har forståelse av hva barnet trenger. Moren har, som kvinnene på 

begynnelsen av 1900 og under Franco, et samfunnsansvar. Gjennom en trygg barndom vil 

barnet vanligvis ha en normal psykologisk utvikling som også gagner samfunnet. 

Tilknytningsteori og objektrelasjonsteori gir mødre til en viss grad et ansvar for barn, som 

tilsier at deres sfære er hjemmet. Samtidig som det moderne samfunnet har kommet opp med 

løsninger som også gjør det mulig for mødre å delta i samfunnet. 

I de følgende seksjonene vil jeg presentere aspekter ved det spanske kvinneidealets utvikling 

gjennom de tre periodene relatert til novellene.  
 

 

 

 

																																																								
22 Norsk oversettelse: ”Engelen i hjemmet.” 



	
10	

Begynnelsen på 1900-tallet og den andre republikken (1931-1939)  
 

I novellen “La niña sin alas” lever hovedpersonen i et samfunn der hun som kvinne kan 

dedikere seg til sin karriere, og ikke er forpliktet til å bli mor. Allikevel er det en forståelse i 

teksten av at samfunnet verdsetter moderskapet. Å få barn er et mål for de fleste kvinnene: 

“parecía que no tuviesen otra vocación en el mundo,”23 (Díaz-Mas, 1996,s.162). Hver gang 

protagonistens venninner ser en baby lyser de opp og hyler av glede. Dette kan ses i 

sammenheng med det spanske samfunnets tidligere forherligelse av moren som el ángel del 

hogar24. Dette er et konsept som vi skal se nærmere på i den neste seksjonen.  

Protagonisten indikerer at hun ikke deler samfunnets glede over moderskapet: ”Nunca tuve 

una vocación por la maternidad”25 (Díaz-Mas,1996,s.1962). I likhet med Rich (1995) får 

omgivelsenes forventninger henne til å føle seg ille til mote: “me hacía sentir mal”26(s.162).  

Legen informerer de vordende foreldrene om to negative nyheter: at barnet er en jente og at 

hun mangler vinger. Barnets kjønn blir presentert på lik linje med invaliditeten. Dette kan 

tyde på at visse forestillinger og holdninger henger igjen fra tidligere tider.  

Senere i handlingen ser vi tydelig sammenhengen mellom 1900-tallets tidlige kvinneideal og 

protagonisten; den moderne karrierekvinnen blir omgjort til el ángel del hogar. Hun blir 

økonomisk avhengig av sin mann, og dedikerer sitt liv til datteren.  
 

Kvinnens “naturlige” rolle  
 

På 1800-tallet ble det forfattet mye litteratur som la vekt på de “naturlige” forskjellene 

mellom menn og kvinner, og på å styrke samfunnets etablerte kjønnsroller. Det rådet en 

forståelse av at man hadde oppdaget ”the essence of the feminine regardless of race, class, 

and geographical location” (Jagoe, 1994,s.14). I boken Nociones de higiene doméstica y 

gobierno de la casa27 (1861) beskriver Monlau konseptet el ángel del hogar28 som hadde stor 

innflytelse på datidens kvinneideal. Dette konseptet hadde også stor samfunnspåvirkning 

utover 1900-tallet.  
 

																																																								
23 Norsk oversettelse: “Det virket som om det var deres eneste kall og mål i livet.” 
24 Norsk oversettelse: ”Engelen i hjemmet.”  
25 Norsk oversettelse: “Jeg følte aldri et kall for å bli mor.” 
26 Norsk oversettelse: “Det fikk meg til å føle meg uvel.”  
27 Norsk oversettelse: ”Rettningslinjer for god hjemmehygiene og for å ta vare på et hjem.”	
28 Norsk oversettelse: ”Engelen i hjemmet.”  
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El gobierno de la casa corresponde naturalmente a las mujeres, el alma de casa, a la 
madre de familias (...) Sin una madre, hija, ama o mujer de gobierno, no puede 
prosperar una familia, sea esta pobre, sea de medianos haberes, sea opulenta. Por eso 
se ha dicho muy bien que las mujeres son las que, hacen, o destruyen, las casas. 
(s.98)29 

 

Vi ser at datiden kvinneideal definerte kvinnens rolle som kone og mor. Hun var “el alma de 

casa”30, altså var hennes viktigste sfære hjemmet. Her får vi innblikk i kvinnens “naturlige” 

rolle: “corresponde naturalmente a las mujeres.”31 På tross av at dette idealet begrenset 

kvinnen, ble hennes rolle i stor grad verdsatt i samfunnet. Vi finner et lignende scenario i 

Henrik Ibsens Et dukkehjem fra 1879, der Nora forlater mann og barn for å frigjøre seg fra 

rollen som en “dukkekvinne” i et “dukkehjem”(Ibsen,1989). Antagelig mener hennes mann, 

Torvald, i likhet med Monlau at kvinnen er den som har makt til å ødelegge eller bevare et 

hjem.  

Gjennom den skjønnlitterære etikette manualen El ángel del hogar (1859) understreket María 

Pilar Sinués betydningen av dette kvinneidealet i Spania (Urruela, 2005). Det ble sett som 

essensielt at kvinnen utførte sin plikt på en tilfredsstillende måte, og litteraturen kunne veilede 

dem. Nash (1995) sier følgende om samfunnets forventninger:        
 

Women were to be self - effacing and submissive with total loving dedication to their 
children and husbands (...). The vital importance of the woman’s homemaking role in 
the upkeep and development of the family was constantly stressed in the numerous 
pamphlets and books published precisely to counsel women on this decisive task 
(s.11).  

 

På begynnelsen av 1900-tallet var Spania fortsatt farget av romersk katolsk tankegang. Det 

eksisterte i alle sosiale lag en forståelse av at kvinnen var intellektuelt og mentalt underlegen 

mannen. Gregorio Marañon sitert i Nash (1995) mente derimot at kvinnen ikke var mentalt 

underlegen, men at hun simpelthen var annerledes: “Their primary function was to be mothers 

and wives” (s.13).  

Bieder (2005) understreker at feminismen ikke hadde like stor innflytelse i Spania som i andre 

vestlige land. Nash (1995) hevder at “Feminism as a historical movement appears to have 

been of little incidence in Spain” (s.35). Det fantes feminister, slik som Concepción Arenal 
																																																								
29 Norsk oversettelse: “Ansvaret for hjemmet faller naturlig for kvinner, husets sjel, for familiens mor (...) Uten 
en mor, datter eller hjemmeværende kvinne, kan ikke en familie blomstre, uansett om den er fattig, middelklasse 
eller rik. Derfor har det blitt sagt at kvinner er de som kan opprettholde eller ødelegge et hjem.” 
30 Norsk oversettelse: ”Husets sjel.” 
31 Norsk oversettelse: ”Det faller naturlig for kvinner.” 
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(1820-1893) og Emilia Pardo Bazán (1851-1921), som var opptatt av datidens kvinnesyn, 

men de kjempet ikke åpenlyst for kvinners politiske rettigheter. De var mer opptatt av at 

kvinner ikke bare kunne defineres ut ifra roller knyttet til kjønn.  

Ifølge Nash (1995) var kjønnsforskjeller et viktigere konsept for de spanske feministene enn 

det likhet mellom kjønnene var: “Spanish feminism tended to fundament its justification for 

women’s right on the idea of gender difference and maternalism and focused on civic and 

social rights for women rather than equality with men” (s.35).  

Forfatterinnen Carmen de Burgos (1867-1932) var en av få karrierekvinner i Spania på 

begynnelsen av 1900-tallet (Bieder, 2005,s.225). På tross av hennes kamp for kvinners 

rettigheter aksepterte hun til en viss grad at menn og kvinner hadde ulike roller: “ambos sexos 

tienen un papel claro y bien definido”32 (Burgos, 1927,s.24, referert i Bieder, 2005,s.235). 

Samtidig mente hun at moderskapet kunne begrense kvinners frihet, og hevdet at “ser 

feminista es ser mujer, consciente, con personalidad, responsabilidad, con derechos, que no se 

oponen el amor, al hogar y la maternidad”33 (Burgos, 1927, referert i Bieder, 2005,s.235).  

Den andre republikken (1931-1939) var et lyspunkt for “engler” som ønsket å frigjøre seg fra 

sin “dukkehjem tilværelse”. Det nye venstreorienterte regimet åpnet nye dører for denne 

gruppen. Kvinner fikk blant annet stemmerett og rett til skilsmisse (Nash, 1995,s.41).  

Nash (1995) peker på at selv om kvinner fikk flere rettigheter og samfunnet gjennomgikk 

store endringer, så rådet fremdeles tradisjonelle ideer om kjønnene. Selv feminist og forfatter 

Margarita Nelken mente fremdeles at “ser madre es lo más sagrado del mundo”34 (Caamano, 

Alegre, 2009, s.188).  
 

Spania under Francisco Franco (1939-1975)  
 

El ángel del hogar har som vi har sett vært et viktig element i spansk historie og litteratur. I 

“Loco con cuchillo” får vi inntrykk av at María lever i et moderne samfunn, men at hun 

allikevel føler at patriarkalske krefter har til hensikt å kontrollere henne: “habían regresado 

los tiempos en los que una mujer no era nada sin un hombre que la protegiera por la ciudad 

hostil”35 (Freire, 2004, s.46). Det virker som om morderens tilstedeværelse gjør kvinnene mer 

avhengige av sine ektemenn og sin familie. Muligens er dette en hentydning til Spanias fortid 

																																																								
32	Norsk oversettelse: “Begge kjønnene hadde tydelig og godt definerte roller”. 
33 Norsk oversettelse: “Å være feminist betyr å være en kvinne som er bevisst, som har personlighet, som har 
ansvar, som har rettigheter. Dette er ikke en motsetning til kjærlighet, hjemmet, og moderskapet.” 
34 Norsk oversettelse: “Å være mor er det mest hellige/perfekte som finnes” 
35 Norsk oversettelse: “Tidene der kvinnen ikke var noe uten en mann som kunne beskytte henne fra den truende 
byen hadde kommet tilbake.” 
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preget av tradisjonelt kvinnesyn og det lange diktaturet under Franco. Mange kvinner under 

regimet følte at de ble pålagt tradisjonelle kjønnsroller (Schumm,2011). I novellen hører 

María morens påtrengende stemme, som trolig representerer det patriarkalske samfunnet: 

“posa la mano sobre el hueco que deja la tela, levanta el cuello, mira al frente, María. (..) Tal 

vez no hagas todo lo posible, las empresas no muestran piedad, si no sirves,”36 (Freire,2004, 

s.47) Morens nedsettende kommentarer kan ses i sammenheng med den foregående seksjonen 

der vi så at krefter i samfunnet oppfattet kvinnen som underlegen mannen. Morens stemme 

hentyder til at María ikke er flink nok og at hun ikke duger.  

“La niña sin alas” kan ses som en kritikk av diktaturet. Ifølge Schumm (2011) er den 

selvoppofrende moren et ideal fra Franco-tiden, og i novellen ser vi den skumle siden av dette 

idealet; moren dedikerer all sin tid til datteren, og ender opp med å lemleste henne. Samtidig 

mutilerer hun seg selv psykologisk for morsrollen: “la obligación de una madre es sacrificarse 

por su hija”37 (Díaz-Mas,1996,s.168).  

 

Påtvungne kjønnsroller og den selvoppofrende moren  
 

Etter den spanske borgerkrigen (1936-1939) ble diktaturet med Franco i spissen innført. 

Celma Valero og Morán Rodríguez (2006, s.182) hevder at fremskrittene som ble innført 

under den andre republikken ble forkastet under diktaturet, og at dette spesielt gikk utover 

kvinnene. Regimet var bekymret for populasjonsveksten, noe som førte til at kjønnsrollene 

ble forsterket. Kvinner ble verdsatt for sin rolle som mødre eller potensielle mødre. Nash 

(1991) hevder at “Female sexuality, work and education were regulated in accordance with 

the social function while motherhood was idealized and considered a duty to the 

fatherland”(s.160). 

Det ble satt fokus på å styrke kjernefamilien:  

 
Francoist ideology upgraded the family as a key social institution designed to generate 
population increase (...) Furthermore, familialism had specific gender connotations and 
reinforced the overall conception of woman as ángel del hogar whose biological and 
social destiny was motherhood (Nash,1991,s.160).  

 

																																																								
36 Norsk oversettelse: “Løft opp nakken, se fremover, María (...) Kanskje du ikke gjør alt du kan, bedriftene viser 
ingen nåde hvis du ikke duger”. 
37 Norsk oversettelse: “En mors plikt er å ofre seg for sin datter.” 
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Regimet hevdet at de rettighetene kvinnene hadde blitt gitt under Den andre republikken førte 

til forfall i samfunnet. Kvinner hadde blant annet fått stemmerett og ekteskapelige rettigheter. 

Styresmaktene var av den oppfatning at dette var medvirkende til synkende fødselstall og 

moralsk dekadense (Nash, 1991, s.161).  

Det var viktig at kvinnen “ofret” seg for fedrelandet og familien. Det var for sine reproduktive 

evner hun ble verdsatt. Til forskjell fra perioden før, hvor moderskapet var sentralt i 

litteraturen, er litteraturen fra Franco-regimet preget av en fraværende morsfigur. Dette er 

paradoksalt og er ifølge Schumm (2011) uttrykk for regimekritikk. I perioden før var 

kvinnens rolle i større grad formet av samfunnets sosiale normer, mens Franco gjennom 

strenge lover hindret den sosiale og politiske utviklingen fra den andre republikken. 

Moderskapet var redusert fra et personlig og naturlig kall til en selvoppofrende handling 

(Schumm, 2011).  

Schumm (2011) hevder at “Spanish women novelists have symbolically depicted the loss of 

rights, indoctrination to feign contentment, and general submission of wives and mothers in 

Spanish culture by eradicating their presence from their literature” (s.14). 

Et eksempel på den fraværende moren, er romanen Nada38 (1945) skrevet av Carmen Laforet. 

Andre kvinnelige forfattere fulgte etter: Rosa Chachels bok Memorias de Leticia Valle39 kom 

samme året, og i 1965 kom boken Escribo tu nombre40 av Elena Quiroga. Ifølge Schumm 

(2011) omhandler alle disse bøkene døtrenes søken etter identitet. En identitet som de selv må 

forme uten tilstedeværelse av en mor. Selv om morsfiguren ikke er til stede, er hennes 

fraværenhet svært viktig: “Postwar novels by women incorporated the mother by eliminating 

her and ignoring her heritage” (Schumm, 2011, s.17).  

 

Andre del av 1900 - tallet  
 

Novellene er skrevet etter innføringen av demokratiet, og handlingen i begge novellene er satt 

til  moderne samfunn der kvinner kan jobbe og bo for seg selv. Som vi har sett kan “La niña 

sin alas” tolkes som kritikk av Franco-regimet. Samtidig gir den også et bilde av et moderne 

samfunn som ikke forstår gleden ved å holde barna i armene, og viktigheten av hud mot hud 

kontakt. Dette kan igjen tolkes som en kritikk av moderne samfunnsstrukturer, og en lengsel 

etter fortiden.  

																																																								
38 Norsk oversettelse: ”Ingenting”.  
39 Norsk oversettelse: ”Memoarene til Leticia Valle”.  
40 Norsk oversettelse:	”Jeg skriver ditt navn”.		
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Det moderne samfunnet og den tilbakevendende moren  
 

Ifølge Marcos Sánchez (1999) var det en økning i litteratur skrevet av kvinner i andre halvdel 

av 1900- tallet, og de Urioste (2001) hevder at det var spesielt stor økning på 90-tallet.  

Det ble på denne tiden satt nytt fokus på morsfiguren i Spansk litteratur. Hun er ikke lenger et 

spøkelse som hjemsøker karakterene og rasler i kulissene. Fenomenet som Carmen Martín 

Gaite (1925-2000) kalte “mujeres ventaneras”41: “innesperrede” kvinner som drømte om 

frihet og inspirasjon, var ikke lenger representativt for spanske kvinner (Schumm, 2011,s.15). 

Det kan virke som om de i litteraturen gikk tilbake til mer tradisjonelle morsroller. I novellen 

“Espejismos” (1996) av Josefina R. Aldecoa finner vi en kvinne som forlater sin karriere for å 

ta vare på barna. Dette temaet blir fremstilt som ambivalent. I “Al colegio” (1996)  skrevet av 

Carmen Laforet har moren tatt rollen som “den perfekte mor”. Her blir moderskapet både 

presentert som vakkert, men også som til tider problematisk.  

Marcos Sánches (1999) omtaler generasjonen som ble født under diktaturet i tiden 1940 og 

frem til midten av 1950-tallet, som “la generación de la transición”42 (s.49). De kvinnelige 

forfatterne startet sitt forfatterskap i de første årene med demokrati, og opplevde større litterær 

frihet. Denne gruppen består av forfattere som Rosa Montero (1951), Carmen Riera (1948) og 

Paloma Díaz-Mas (1954).  

På 1970- tallet ble det født en ny gruppe med kvinnelige skribenter, som vokste opp i et 

Spania  på vei mot fremtiden (Pérez Alonso, 2015). I 1975, året etter at Freire kom til verden, 

døde Franco, og landet ble styrt mot demokratiet (Eaton, 1981). Freire ble født inn i en ny tid, 

men samtidig en periode som nok også var farget av over 30 år med diktatur. Også i 

forfatterskapet til denne gruppen kvinner finner vi svært tradisjonelle kjønnsroller. I 2008 gav 

for eksempel Cristina Cerrada (1970) ut boken La mujer calva43, hvor, Lailja, hovedpersonen 

tar vare på sin syke mor. Freire debuterte i 1998 med romanen Irlanda, hvor de kvinnelige 

karakterene Natalia og kusinen gjør husarbeid for guttene (Pérez Alonso, 2015).  
 

 

 

 

																																																								
41 Norsk oversettelse: “Kvinner som ser ut av vinduene.” 
42 Norsk oversettelse: “Generasjon endring.” 
43 Norsk oversettelse: ”Skallet kvinne”.  
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2. Teori og metode 
 

Psykologisk teori 
 

For å forstå transformasjonen til de to protagonistene vil jeg bruke forklaringsmodeller som 

springer ut fra psykoanalysen. Tilknytning og nærhet er viktige elementer i deres liv. Derfor 

legger analysen vekt på teoretikere som fokuserer relasjonsbånd.  

Psykoanalytikeren John Bowlby er tilknytningsteoriens grunnlegger, og understreker 

viktigheten av tilknytning for individets psykiske utvikling. Konseptet trygg base eller sikker 

havn anses her som grunnleggende. Oppgaven vil også ta for seg trygghetssirkelen utviklet av 

Powell, Cooper, Hoffman og Marvin (2015). Tilknytningsteorien har fellestrekk med 

objektrelasjonsteorien der relasjonsbåndet til objektet eller omsorgsperson vektlegges. Viktige 

teoretikere innen denne retningen, som blir referert til i oppgaven, er Donald W. Winnicott, 

Margaret Mahler og Jane Flax. I analysen vil jeg også trekke inn teori av Julia Kristeva, og 

noen av Adrienne Rich’ betraktninger rundt moderskapet.  

De samme teoretikerne legger vekt på at også separasjon er en viktig del av mor-datter 

relasjonen. I begge novellene finner vi mødre som stritter i mot dette grunnleggende 

elementet. Dunbar (2011) gjennomførte en studie som gav et godt bilde på mødres 

ambivalente forhold til separasjon. Både denne studien og artikkelen “The Conflict between 

Nurturance and Autonomy in Mother - Daughter Relationships and within Feminism” av Flax 

(1987) bygger på teori av Mahler. Muligens kan denne teorien hjelpe oss til forstå 

lemlestelsen av datteren i “La niña sin alas”.   

Kristeva (1989) oppfatter datterens separasjon fra moren som matricide eller modermord, og 

er en noe mer drastisk tolkning av konseptet separasjon. Trolig kan det sammen med 

objektrelasjonsteori og tilknytningsteori gi forståelse av Marías voldelige atferd.  

Bruken av denne teorien utelukker ikke at andre teorier og forklaringsmodeller kunne ha blitt 

brukt i analysen av novellene. Analysen er bare ment som en mulig tolkning av karakterenes 

transformasjon.  
 

Metode for å fortolke novellene  
 

Ifølge I. Engelstad (1985,s.12) har det vært vanlig å analysere litteratur ut ifra et psykologisk 

perspektiv ved å ta for seg den genetiske metode eller den hermeneutiske metode. Den 
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førstnevnte tar for seg tekstens hensikt, og man analyserer den ut ifra forfatterens egen 

bakgrunn. Den sistnevnte metoden fokuserer selve teksten, og er rettet mot tekstens skjulte 

budskap. Man kan da ta for seg fortellerholdning og/eller fiktive karakterer. Det er den 

hermeneutiske metoden jeg vil ta for meg i denne oppgaven.  

Filosofen Paul Ricoeur (1913-2005) så psykoanalysen som en hermeneutisk metode. Han 

mente at tolkningen av en tekst preges på den ene siden av eksegetisk hermeneutikk, og på den 

andre av mistankens hermeneutikk (Vetlesen & Stänickea ,1999). Førstnevnte handler om en 

forståelse av subjektets bevisste intensjoner i teksten, og den sistnevnte dreier seg om tolkning 

av individets skjulte hensikter (Gullestad,1993,s.123). Ifølge Simms (2003) hevder Ricoeur at 

de fiktive karakterene kan “leve” utenfor selve teksten, ved at ulike lesere gir den ulik 

betydning. Når man kommer til den skrevne teksts siste ord, betyr ikke det nødvendigvis at 

historien er over: “narratives (...) are not as closed as we might think” (s.106). For analysen av 

de fiktive karakterene vil begge former for hermeneutikk være sentrale.  

F. Engelstad (1992) stiller i sin analyse av fiktive karakterer spørsmålet: “Gir det noen rimelig 

mening å overføre begreper fra psykoanalytiske tolkningspraksis til den litterære analyse?” 

(s.150). Han peker på at i en terapisituasjon så foregår det en dialog mellom pasienten og 

terapeuten, noe man ikke kan ha med en fiktiv karakter. Vi kan ikke vite alt om 

hovedpersonene i “Loco con cuchillo” og “La niña sin alas”. I den førstnevnte får vi ikke 

innsyn i Marías barndom, og i den sistnevnte får vi verken uttrykkelig informasjon om 

morens barndom eller datterens senere utvikling.  

På den ene siden hevder F. Engelstad (1992) at litterære analyser av karakterer innebærer en 

viss grad av tolkning som vil være vanskelig å bevise eller motbevise. Dette hevder han kan 

være et problem ved alle former for litterære analyser. Ut fra en slik forståelse, bidrar heller 

ikke min analyse med en fasit på hvorfor karakterene handler som de gjør. På den annen side 

mener F. Engelstad (1992) at:  

 

Å gjøre en menneskelig handling forståelig, vil si å sette den i sammenheng med 
aktørenes motiver og planer, og hans eller hennes kunnskaper og følelser. Enkle 
påstander som ”Rosmer er skuffet” tilskriver også fiktive personer mentale operasjoner 
som bare finnes hos levende mennesker (s.10).  
 

Videre indikerer han at for å få en forståelse av teksten så er det nødvendig å ta seg visse 

friheter og gjøre seg tolkninger ut ifra den. Det finnes potensielle motiver, selv om de ikke 

blir vist eksplisitt: “Stykket blir meningsløst hvis vi ikke kan tilskrive dem motiver - hva 

enten det er skyldfølelse, maktbegjær eller erotisk drift - selv når disse ikke uttrykkelig er 
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nevnt i teksten,” (F. Engelstad, 1992, s.152). I “Loco con cuchillo” synes dette ekstra viktig 

siden novellen er relativt kort, og fortelleren utelater informasjon. Leseren må ofte lese 

mellom linjene, og på den måten danne seg en forståelse av de bakenforliggende drivkreftene.  

 

F. Engelstad (1992,s.152-153) mener at tre elementer er viktige i en psykoanalytisk tolkning 

av karakterer. For det første bør tolkningene være nødvendige for forståelsen av 

hovedhandlingen. I min analyse av karakterenes adferd og de bakenforliggende motivene, har 

jeg belyst komplekse aspekter ved mor-datter relasjonen og gjennom dette forsøkt å bidra til 

en bedre forståelse av handlingen.  

For det andre bør tolkningen være forenlig med hele teksten, og ikke stå i motsetning til 

teksten som helhet. Et eksempel fra min analyse er at jeg forstår protagonisten Marías forhold 

til sin mor som problematisk. Dette mener jeg er forenlig med resten av teksten. Hadde jeg 

derimot tolket relasjonen som uproblematisk, ville det stått som motsetning til 

hovedhandlingen.  

For det tredje står fortolkningsprinsipper stødigere hvis man kan bruke dem flere ganger. I 

min analyse kan man for eksempel se likhetstrekk mellom Marías relasjon til forloveden og 

hennes forhold til moren. Begge relasjoner er preget av trygg og utrygg tilknytning.  

 

I min analyse forsøker jeg å følge disse prinsippene for å få en enhetlig og god tolkning av 

novellene, og å søke svar på oppgavens problemstillinger.  

 

Fortellerstemmen i novellene 

 
Fortellerstemmen er fundamental. Det er fortelleren som gir oss adgang til karakterenes 

handlinger, følelser og tanker. Hvor mye informasjon han/hun gir er avhengig av hva slags 

type forteller det er snakk om. Derfor er det viktig for analysen å finne frem til hva slags 

fortellerstemmer som er tilstede i novellene.  

Genette (1980) skiller mellom voice og mood. Mood bestemmer i en fortelling fortellerens 

tilgang på narrativ informasjon, altså hva som er kilden til fortellerstemmens kunnskap 

(Genette, 1980,s.162). Voice karakteriseres som selve fortellerstemmen. Det er viktig å ha en 

forståelse av: “who is the character whose point of view orients the narrative perspective?” og 

“who is the narrator?” (Genette,1980,s.186). Det første spørsmålet har med det narrative 

perspektivet å gjøre. Genette kaller dette fokalisering. Det skilles mellom ekstern fokalisering 



	
19	

(karakterens handlinger beskrives, men ikke hans tanker), nullfokalisering (fortellerstemmen 

er allvitende om alle) og intern fokalisering (man opplever den fiktive verden gjennom en 

karakter) (Genette, 1980,s.189-190).  

Genette (1980) skiller mellom homodiegetic og heterodiegetic fortellerstemme. Dette bringer 

oss inn på det andre spørsmålet: hvem er fortelleren? En heterodiegetic forteller er ikke en 

fiktiv karakter som selv tar del i handlingen. En homodiegetic fortellerstemme er derimot en 

forteller som er tilstede i handlingen. Er denne fortelleren historiens hovedperson omtales 

han/hun som autodiegetic (Genette,1980).  

I “La niña sin alas” finner vi en autodiegetic fortellerstemme, det er protagonisten som 

forteller sin egen historie: “me ofrecieron la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero no 

quise” (Díaz-Mas,1996,s.162). Fortelleren har bare tilgang på egne tanker, men tolker andres 

mentale liv ut fra hva de sier og hva de gjør. Det er altså et eksempel på intern fokalisering. 
 

I “Loco con cuchillo” virker det som om fortellerstemmen er heterodiegetic. Fortelleren er 

ikke en karakter, men befinner seg utenfor handlingen. På begynnelsen av novellen forteller 

han/hun hva som skjer uten å beskrive tanker og det kan minne om ekstern fokalisering: “Las 

tres, ella, su madre y la futura suegra, acudieron juntas a comprar el vestido de novia,” 

(Freire, 2004,s.43). Men senere i historien forteller fortellerstemmen om tankene til María, og 

fokaliseringen blir intern. Den forteller ikke om tankene til de andre karakterene, men vi kan 

få en forståelse av deres holdninger ut ifra dialoger og handlinger.  

I sin bok The Principles of Psychology (1890) introduserer William James konseptet 

bevissthetsstrøm eller stream of consciousness: “it is nothing jointed; it flows. A “river” or a 

“stream” are the metaphor by which it is most naturally described. In talking of it hereafter, 

let us call it the stream of thought, of consciousness, or of subjective life”(s.526). Bowling 

(1950) omtaler bevissthetsstrømmen som en litterær teknikk som introduserer “us directly 

into the interior life of the character, without the author’s intervention by means of 

explanations or comments”(s.336).  

I novellen dukker en strøm av tanker opp som har likheter med bevissthetsstrømmen. Deler av 

denne tankestrømmen eller indre monologen er markert med kursiv. Fortelleren presenterer 

Marías tanker uten å kommentere dem:  
 

Posiblemente te acuestes esta noche y no te levantes en un par de días, entre el humo y 
los nervios que te hacen fumar un cigarrillo tras otro mientras corres con la vista la 
sala, en el sentido de las agujas del reloj, y luego a la inversa. Porque esta vez es 
Leticia, sabes que es Leticia. Quizá, piensas, fuera mejor no resistirse, no mentir y 
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contar toda la verdad desde el principio, al menos ahora, en los momentos en que el 
miedo te puede tanto que no ofrecería dificultades una confesión. Pero acabarían así 
tus proyectos de matrimonio, porque Jorge habría de saberlo, y eso, el rechazo de 
Jorge, el miedo y el horror en sus ojos se te haría, de nuevo, difícil de soportar44 
(Freire, 2004,s.45). 

 

Det kan virke som om den delen av tankestrømmen som er skrevet i kursiv representerer en 

del av María, mens den andre delen, representerer en annen. Muligens representerer 

endringen i font en svingning i protagonistens holdning til drapene. Andre ganger 

representerer det en indre samtale mellom María og hennes mor.  

Dualiteten som vi ser i sitatet over gir assosiasjoner til Stevensons The Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde (1961). Dr. Jekyll har to personlighetsdeler: en god og en ond. Han 

klarer å skille ut den onde delen inkarnert som Mr. Hyde. Som denne karakteren utfører han 

grusomme handlinger (Stevenson,1961). Ifølge Skei (2009) har betegnelsene Mr. Hyde og Dr. 

Jekyll blitt synonyme med spaltet personlighet. Ser vi til psykoanalysen kan Mr. Hyde forstås 

som strukturen id, som styres av nytelse. Mens Dr. Jekyll kan ses som den rasjonelle ego. Han 

sliter med å sjonglere krav fra id og samfunnet rundt. Sistnevnte kan tolkes som superego 

(Freud,2014).  

Dualismen i María kan antagelig forstås ut ifra lignende konsepter. I novellen finner vi 

symbolet speilet: María står foran speilet og hører stemmer. Samuel Rodríguez (2014,s.51) 

hevder at de indre stemmene og speilene som går igjen i novellesamlingen Juegos míos 

(2004) varsler ondskap. Han hevder at det er snakk om en “voz oculta en nosotros, sutil, 

apenas perceptible, pero siempre perversa, y que el espejo se encarga de reflejar 

peligrosamente”45 (s.51). Speilet presenterer både karakteren og dens dobbeltgjenger. Speilet 

kan være en metafor for en splittet personlighet. Det kan vise den egentlige uredde identiteten 

til karakteren som er gjemt fra omverdenen (Perilli, 1983).  

																																																								
44 Norsk oversettelse: “Muligens legger du deg denne natten uten å stå opp igjen før etter et par dager. Nervene  
får deg til å røyke sigarett etter sigarett mens du lar blikket gli over stuen, med klokkens retning, og så den 
andre veien. Fordi denne gangen er det Leticia, du vet at det er Leticia. Kanskje, tenker du, det ville vært bedre å 
ikke kjempe imot, ikke lyve, men heller fortelle hele sannheten fra begynnelsen av, i det minste nå, i øyeblikkene 
der frykten ikke stopper deg fra å tilstå. Men på den måten ville dine planer om ekteskapet få en brå slutt, fordi 
Jorge ville ha visst det, og det, avvisningen fra Jorge, frykten og forferdelsen i hans øyne, ville vært vanskelig å 
holde ut.” 
45 Norsk oversettelse: “En gjemt stemme i oss, subtil, nesten ikke sansbar, men alltid ond, som speilet truende 
reflekterer.”  
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Dette fokuset på fortellerens presentasjon av Marías indre liv, mener jeg er viktig for å kunne 

få en god forståelse av novellen.  
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3. Analyse av transformasjonen til datteren i “Loco con 

cuchillo” og moren i “La niña sin alas” 

 

I ”La niña sin alas”46 følger vi morens perspektiv på mor-datter relasjonen. I ”Loco con 

cuchillo” ser vi den samme relasjonen fra datterens perspektiv. Samtidig er de sekundære 

karakterenes tilstedeværelse: datteren i ”La niña sin alas” og moren i ”Loco con cuchillo”, 

svært viktig for karakterenes psykologiske utvikling. Parker (1995) understreker at “when a 

mother and a child recollect their relationship, two separate narratives emerge” (s.IX). Noen 

ganger virker beskrivelsene av relasjonen så forskjellige, at det nesten er umulig å se at det er 

den samme historien. Andre ganger har mor og datter en nokså samsvarende forståelse av 

forholdet.  

Morse (2014) peker på at morsfiguren er det dominante elementet i mor-datter relasjonen: ”la 

madre viene primero. Da a luz a la hija y le enseña el mundo. Por consiguiente, la experiencia 

de la hija es indudable formada por la madre, para bien o para mal”47 (s.1). I begge novellene 

finner vi døtre som i stor grad blir påvirket av sine mødre.  

Med dette i tankene skal vi først se på hvordan mødrene fremstår i starten av novellene i 

sammenheng med konseptet om den naturlige moren.  

 

Den “naturlige” moren og den uavhengige kvinnen 
 

Ifølge Rich (1995) har det hersket en forståelse av at kvinner er naturlige mødre: “a natural 

mother is a person without further identity, one who can find her chief gratification in being 

all day with small children,”(s.22). Som vi har sett har dette idealet vært viktig i spansk 

historie og litteratur opp til moderne tid. 

Det kan virke som om moren i “Loco con cuchillo”48 i utgangspunktet er en “naturlig” mor 

innenfor familielivets trygge rammer. Som leser får vi ikke mye informasjon om henne, men 

vi får forståelse av at hun ønsker et tett forhold til sin datter. Dette uttrykkes gjennom 

handlinger og utsagn. Både hun og mannen viser bekymring og omsorg for María. På tross av 

at det finnes en morder i byen følger moren datteren til brudebutikken, og for å forsikre seg 

om at María er trygg gir hun henne tilbud om å sove over:  
																																																								
46 Norsk oversettelse: ”Jenta uten vinger”.  
47 Norsk oversettelse: “Moren kommer først. Hun føder datteren og viser henne verden. Derfor er datterens 
erfaringer uten tvil formet av moren, på godt og vondt”.  
48 Norsk oversettelse: ”Gal person/mann med kniv”.  
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Tomaron un chocolate en la casa de María, y la madre insistió de nuevo en la 
imprudencia que suponía vivir sola en esos tiempos. Estuvo a punto de ceder e ir a 
dormir a casa con ella, pero al fin se excusó”49 (Freire, 2004, s.44).   
 

Moren i ”La niña sin alas” er i utgangspunktet ikke en ”naturlig” mor. Hun har slått seg til ro 

med tanken om at hun ikke skal få barn: ”Felizmente casada y situada profesionalmente, 

había renunciado a tener hijos, pero de una forma casi automática: sencillamente la 

maternidad no entraba en mis planes,”50 (Díaz-Mas, 1996, s.162). Videre sier hun at: ”nunca 

tuve una gran vocación por la maternidad”51 (s.161). 

Dette mener hun på tross av at hennes venninner oppfører seg som ”naturlige” mødre:  

 
Recuerdo que, de adolescentes, muchas amigas mías hacían planes ilusionados con 
respecto al momento en que se convertirían en madres; parecía como no tuviesen otra 
vocación en el mundo y a mí me irritaban profundamente sus grititos de alegría, sus 
mohines y morisquetas cada vez que veían un bebé: se apostaban junto a la cuna o el 
cochecito, empezaban proferir gorjeos y arrullos de paloma y acababan pidiéndole a la 
madre que, por favor, les dejase arropar un momentito a la criatura entre sus alas52. 
(Dáz-Mas, 1996, s.162).  

 

Det virker som om protagonisten er en ”moderne” kvinne som ønsker å bruke all sin tid på 

venner, ekteskap og karriere. Hun blir irritert på venninnene når de viser entusiasme for 

moderskapet. Chodorow (2003) slår fast at graviditet og moderskap er en fundamental del av 

kvinners liv, og understreker at: 
 

these experiences are central from the beginning to women’s psychosexual, self, and 
object – relational development (…) Motherhood begins internally in the conflictual, 
intense cauldron of childhood sexuality and object relations, and is overdetermined, filled 
with fantasy, and complex; any woman’s desire for children, contains layers of affect and 
meaning. Having children, just as not having children, can be freely chosen (…), mired in 
conflict or relatively conflict free (s.1184). 
 

																																																								
49 Norsk oversettelse: “De drakk kakao i huset til María, og moren insisterte igjen på at det var uforsvarlig å leve 
alene i de tidene. Det var like før hun gav etter og dro for å sove i morens hus, men til slutt unnskyldte hun seg 
og ble hjemme”.  
50 Norsk oversettelse: “Lykkelig gift og karrieremessig suksessfull, hadde jeg slått fra meg tanken på å få barn, 
på en nesten automatisk måte: moderskapet passet ganske enkelt ikke inn i mine planer”.  
51 Norsk oversettelse: “Jeg følte aldri på et sterkt kall for moderskapet”. 
52 Norsk oversettelse: “Jeg husker at, som ung, la mange av mine venninner store planer for moderskapet; det 
virket ikke som om de hadde noen høyere ambisjoner, og jeg irriterte meg over deres gledeshyl, deres 
ansiktsuttrykk hver gang de så en baby: de stilte seg nær vognen, begynte å kvitre og kurre, og endte opp med å 
spørre moren om de, vær så snill, kunne pakke skapningen inn mellom vingene”.  
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Ut ifra sitatet ovenfor kan vi forstå at reproduksjon er grunnleggende både for menn og 

kvinner. Selv for de som velger å ikke få barn er det et viktig tema. Trolig er det en av 

grunnene til at protagonisten føler at hun må understreke at ”la maternidad no era ninguna 

obligación”53 (Díaz-Mas, 1996, s.162). 

Chodorow (2003) hevder allikevel ikke at det er riktig for alle kvinner å få barn. Det er et fritt 

valg som kan foreligge uten konflikter. Mange kvinner foretar et bevisst eller ubevisst valg, 

og mange av dem venter lenge med å få barn. Chodorow (2003) mener at kvinners deltagelse 

i arbeidslivet og sosiale trekk ved samfunnet kan være noe av grunnen til at mange venter. En 

annen grunn kan være at mange kvinner ønsker å være yngre lengre, og opplever derfor at 

tiden løper ifra dem.  

Andre kvinner kan ha opplevd at deres egen mor var fraværende, enten fysisk og/eller 

emosjonelt, og derfor forbinder dette med moderskapet. Dette kan igjen føre til at man vegrer 

seg for å få barn (Chodorow, 2003). Parker (1995) beskriver en mors ambivalens til 

moderskapet: “For a long time I didn’t feel like I wanted to have children. I’d had a very bad 

relationship with my mother, and I felt I would be bound to repeat it,”(s.23). Vi får ikke mye 

informasjon om protagonistens mor, og det er derfor usikkert hvor emosjonelt tilstedeværende 

hun var.  

Ifølge Winnicott (1994) kan mødre føle hat for sitt ufødte eller nyfødte barn: “The mother 

hates her infant from the word go” (s.355). I “La niña sin alas” hater ikke moren datteren, 

men det kan være en sammenheng mellom det å ikke få barn, og det Winnicott sier om de 

bakenforliggende grunnene til hatet: “the baby is an interference with her private life” (s.355).  

 

På tross av at protagonisten i utgangspunktet ikke ønsket å få barn, blir hun plutselig gravid.  

Chodorow referert i Briggs (2015) forteller om en mor som vegret seg for å få barn, men som 

opplevde å “bli hel” når barnet var født: “her active, achieving self now internally completed” 

(s.2). Lisa Baraitser referert i Briggs (2015) hevder at et barn kan vekke følelser i en kvinne 

som man ikke visste var tilstede: “maternal love and maternal desire and noting how the 

alterity of the child takes the mother by surprise, offering something we can think of in terms 

no other than wholeness” (s.3).  

Hovedpersonen drar sammen med sin mann til legen, og han forteller dem at barnet mangler 

vinger. Legen gir henne valget om å avbryte svangerskapet, noe hun ikke ønsker å gjøre: “Me 

ofrecieron la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero no quise”54 (Díaz-Mas, 1996, 

																																																								
53 Norsk oversettelse: “Moderskapet var ingen plikt.” 
54 Norsk oversettelse: “De tilbød meg muligheten til å avbryte svangerskapet, men jeg ville ikke”.  
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s.162). Noe har endret seg i kvinnen: “yo, que nunca me había sentido atraída por la idea de 

ser madre, amaba ya a aquella niña desconocida, aun a sabiendas de que sería un lastre para 

toda mi vida. Pero era ya mi hija y por nada del mundo quería renunciar a ella”55 (s.162).  

Rich (1995) peker på at selv mødre som i utgangspunktet ikke ønsket å få barn kan endre 

oppfattelse når de først blir gravide og får egne barn: 

 
I knew now better than I had ever known what another pregnancy (...) meant for my 
body and spirit. Yet, I did not think of having an abortion. My third son was more 
actively chosen than either of his brothers; by the time I knew I was pregnant with 
him, I was not sleepwalking anymore (...) In a curious and unanticipated way, we 
really do welcome the birth of our children” (s.28-29).  

 

Protagonisten forteller at: “el parto se dio bien, fue sorprendentemente fácil. Parecía como si 

aquella criatura mutilada llegase llena de ganas de vivir (..) ya durante el embarazo me 

sorprendió el vigor de sus patadas en el vientre” 56(Díaz-Mas, 1996, s.162-163).  

 

I “Loco con cuchillo” er moren en viktig figur, men det er derimot datteren som er 

hovedpersonen. Tidligere har vi sett at hennes personlighet inneholder en dualisme, som 

minner om dualismen i Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1961). María har to sider: den “gode” 

datteren og den “onde” morderen med kniv. Det er i denne dualiteten at hennes 

transformasjon ligger; blir hun til sin “onde” side? I den følgende seksjonen vil deler av den 

“gode” siden bli beskrevet.  

 

En normal jente i en by med skumle hendelser 
 

På overflaten i “Loco con cuchillo” virker det som om protagonisten María lever et vanlig liv, 

og at hun er en normal jente i midten av tjueårene. I begynnelsen av novellen er hun på vei til 

brudebutikken sammen med sin mor og kommende svigermor. De er ute i byen på tross av at  

mennene i deres liv har advart dem, og mener at de er uforsvarlige: “insistieron en que 

regesarían antes de las seis”57 (Freire, 2004, s.43). Som lesere får vi vite at det en gal person 

som har drept middelaldrende kvinner med kniv. Mange mistenker byens taxisjåfører for å stå 
																																																								
55 Norsk oversettelse: “Jeg som aldri hadde ønsket å bli mor, elsket allerede den ukjente jenta, selv om jeg visste 
at hun kom til å bli en bør for resten av mitt liv. Men hun var allerede min datter og for ingenting i verden ville 
jeg gi avkall på henne”. 
56 Norsk oversettelse: “Fødselen gikk bra, det var overraskende lett. Det virket som om det handikappede barnet 
kom til verden full av liv (..) Allerede under svangerskapet overrasket styrken i sparkene hennes meg”.  
57 Norsk oversettelse: “De insisterte på at de måtte komme tilbake før klokken seks”. 
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bak de grusomme handlingene: “los taxistas se quejaban de una campaña en su contra porque, 

en realidad, nadie había probado aún cosa alguna”58 (Freire, 2004, s.43). María virker ikke 

redd og tar taxi alene: “Sí que cogeré un taxi, mamá, no me importa lo que digas. De esta 

ciudad, debo ser la única mujer que no siente miedo en un taxi”59 (s.53).  

Gjennom sitatet ovenfor og novellens tittel: “Loco con cuchillo”60 blir vi villedet til å tro at 

morderen er en mann. Novellen utfordrer den utbredte forståelsen av at bare menn tar livet av 

kvinner. Ingen mistenker den søte og tilsynelatende normale María. Forfatteren og fortelleren 

leker med og utfordrer våre fordommer og antagelser om kjønnenes natur. Som vi har sett 

gjennom den historiske og litterære fremstillingen av Spanias kvinneideal er kvinnen 

omsorgsfull, moderlig og empatisk. Også i den psykologiske teorien fremstilles hun i stor 

grad etter disse verdiene.  

Det er et dagligdags preg over historien. Maria og Jorge planlegger bryllupet: “Por supuesto, 

Jorge protestaba y decía que nada de aquello era necesario; deseaban una boda sencilla, con 

muchos amigos y poca familia, y sin más recuerdos que unas pequeñas bandejitas 

grabadas”61(s.43).  

Det virker som om María er en jente som lett lar seg overtale av sine foreldre, og kan derfor 

komme til å svikte Jorge angående viktige avgjørelser: “María, que en un principio estuvo de 

acuerdo con él, había perdido la cuenta de cuándo se deslizó, traicioneramente, hacía la 

posición de sus padres” 62(s.43).  

Det blir nevnt at María har en far, men han er ikke en betydningsfull karakter i novellen. 

Muligens tyder dette på at de enten ikke er så nære, eller at de har et konfliktfritt forhold. De 

nærmeste og mest konfliktfylte relasjonene i hennes liv er forholdet til moren og forloveden. 

I den neste seksjonen vil det blitt satt fokus på det tette mor-datter båndet i “La niña sin alas”, 

og deretter på tilknytningsrelasjonen i “Loco con cuchillo”. Som vi skal se er relasjonene 

både preget av kjærlighet og av problematikk.  
 

 

 
																																																								
58 Norsk oversettelse: “Taxisjåførene klagde på at det hadde oppstått en kampanje mot dem, siden det i realiteten 
ikke fantes noen bevis.”  
59 Norsk oversettelse: “Jo, jeg tar en taxi, mamma, jeg bryr meg ikke om hva du sier. I denne byen, må jeg være 
den eneste kvinnen som ikke føler seg redd i en taxi.”  
60 Norsk oversettelse: ”Gal person/mann med kniv”.  
61 Norsk oversettelse: “Selvfølgelig protesterte Jorge og sa at ingenting av det var nødvendig; de ønsket et enkelt 
bryllup, med mange venner og lite familie, uten flere minner enn noen inngraverte fat.” 
62 Norsk oversettelse: “María, som i utgangspunktet var enig med ham, hadde mistet tellingen på hvor mange 
ganger hun forrædersk hadde sagt seg enig med foreldrene.” 
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Kvelende kjærlighet eller søt symbiose? 
 

I “La niña sin alas” er det å ha vinger like viktig som det er å ha bein for oss. Et barn uten 

vinger er svært handikappet og kan ikke klare seg selv i samfunnet. Dette blir understreket på 

begynnelsen av novellen når moren beskriver de tidligere menneskenes desperate forsøk på å 

fly: “remitiéndose a una época antigua y tal vez mítica en que los hombres no habían 

adquirido aún la capacidad de volar”63 (Díaz-Más, 1996, s.161).  

Da hun var liten fortalte moren hennes flere ganger den kjente greske myten om Ikaros og 

Daidalos: “héroe desalado que, a falta de alas propias, se construyó unas de cera y plumas de 

aves; pero al volar cerca del sol, la cera se derritió y él cayó y se ahogó”64 (s.161). I myten har 

kong Minos stengt Daidalos og hans sønn Ikaros inn i en labyrint. Daidalos har laget vinger 

av voks og fjær, og ønsker å rømme. Han sier til Ikaros at han må huske å ikke fly for nærme 

solen. I sin ungdommelige lykkerus over å fly, glemmer Ikaros farens advarsel og flyr for 

høyt. Dette fører til at voksen smelter og han faller til sin død (Bouvrie, 2018).  

Referansen til myten er viktig for å forstå valget til moren og hennes senere atferd. Hun 

forteller at: “lo que jamás pensé mientras oía los cuentos de mi madre es que alguna vez yo 

misma llegaría a sentir como propia y cercana la carencia de alas y que aquel mito de los 

hombres mutilados acabaría habitando junto a mí”65 (s.161). Som vi skal se, i likhet med 

Ikaros, velger hun ikke den gyldne middelvei.  

Samfunnet i form av venner og ektemann reagerer på det uventede valget til protagonisten, og 

på transformasjonen som hun gjennomgår. Som vi har sett var hun en uavhengig, glad og 

samfunnsengasjert kvinne. Derfor er det for utenforstående vanskelig å forstå hvordan hun 

kan gi opp så mye for å passe på en handikappet jente.  

Fortelleren beskriver det første møtet mellom mor og datter: “Cuando me la trajeron, envuelta 

aún en sangre y grasa, para ponérmela sobre el pecho yo la estreché entre mis alas cansadas y 

noté lo cálida que era su piel desnuda. Me pareció la niña más hermosa del mundo”66 (s.163).  

Bowlby (2005) understreker at bånd som mennesker knytter seg imellom er fundamentale for 

overlevelse og utvikling. Han fant gjennom sin forskning at hvis båndet mellom omsorgsgiver 

																																																								
63 Norsk oversettelse: “Hun refererte til en fjern og muligens mytisk epoke da menneskene enda ikke hadde 
utviklet evnen til å fly”. 
64 Norsk oversettelse: “En helt, som grunnet mangel på egne vinger, lagde noen av voks og fjær; men da han fløy 
nærme solen smeltet voksen og han falt og druknet”. 
65 Norsk oversettelse: “Det som aldri slo meg da jeg hørte min mors historier var at jeg skulle forstå hvordan det 
er å ikke ha vinger, og at myten om de mutilerte menneskene skulle ligne på mitt eget liv”. 
66 Norsk oversettelse: ”Da de brakte henne til meg, fortsatt dekket i blod, for å legge henne på brystet mitt, holdt 
jeg henne med mine slitne vinger og oppdaget hvor varm den nakne huden hennes var. Jeg syntes hun var den 
vakreste jenta i verden.” 
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og barn ble forstyrret eller brutt, kunne dette føre til alvorlige psykiske problemer senere i 

livet (Marrone, 2014). I barndommen er mor og far de viktigste personene i barnets liv. Det er 

dem barnet knytter grunnleggende bånd til. Dette båndet betyr beskyttelse, emosjonell omsorg 

og støtte. Bowlby (2005) hevder videre at den tidlige kommunikasjonen mellom mor og barn 

handler om emosjonelle uttrykk og atferd.  

I samfunnet som protagonisten lever i er det vanlig å holde barna med vingene, men selv 

opplever hun gleden av å holde datteren i armene:  
 

un día descubrí algo nuevo y maravilloso. Yo había visto en grabados y cuadros 
antiguos que, en los tiempos de los hombres sin alas, las mujeres solían tomar en 
brazos a sus hijos (...) Estaba sola con mi hija y la niña reptaba por la alfombra del 
salón en el suelo y me tendió los bracitos”67 (Díaz-Mas, 1996, s.164).  
 

Videre forteller hun at:  
 

no puedo explicar la dulzura que me invadió entonces: tenía a mi hija en el hueco de 
mi regazo (..) y así estuvimos las dos mucho tiempo, en esa postura nueva y nunca 
usada, una frente a otra, cuerpo contra cuerpo, ella sin alas y yo con las mías apartadas 
hacía atrás, unidas únicamente por nuestros brazos entrecruzados 68 (s.164).  

 

Chodorow (1978) legger vekt på at individet er helt avhengig av moren i livets første fase: 

“dependence, then is central to the coming into being of the person” (s.59). 

Ifølge Winnicott (1992) har mødre en naturlig intuisjon om hva barnet har behov for og hva 

de føler. Dette skaper et tett bånd mellom mor og barn, og gjør at barnet føler seg trygg. Det 

identifiserer seg med henne, og tror at han/hun er en del av henne.  

Mahler, Pine og Bergman (1975) hevder at den første perioden i barnets liv er preget av en 

symbiotisk periode. I denne perioden er det svært viktig at moren tilpasser seg til spedbarnet 

og er der emosjonelt. Båndet til omsorgspersonen eller objektet er grunnleggende for alle 

mennesker. Mahler et al. (1975) definerer symbiosen som “an intrapsychic rather than 

behavioral condition” (s.8). Videre sier hun at det ikke dreier seg om “clinging behavior, but 

																																																								
67 Norsk oversettelse: “En dag oppdaget jeg noe nytt og flott. Jeg hadde sett på graveringer og på gamle bilder at 
mødrene, i epoken da mennesker ikke hadde vinger, pleide å holde barna i armene (...) Jeg var alene med min 
datter og jenta krabbet på teppet i stua, plutselig strakte hun armene imot meg”.  
68 Norsk oversettelse: “Jeg kan ikke forklare den fine følelsen som invaderte meg: jeg hadde min datter på fanget 
(...) og sånn satt vi i lang tid, i den nye og aldri brukte stillingen, den ene foran den andre, kropp mot kropp, hun 
uten vinger og jeg med mine vinger foldet bakover, knyttet sammen bare gjennom våre sammenfiltrede armer.” 
	



	
29	

rather to a feature of primitive cognitive-affective life wherein the differentiation between self 

and mother has not taken place” (s.8).  

Muligens kan protagonistens uventede fascinasjon for datteren som vi ser i sitatet ovenfor 

forklares ut ifra den symbiotiske perioden som Mahler et al. (1975) beskriver. Rich (1995, 

s.31) hevder at det ikke er uvanlig at morsinstinktet kan vekkes når man får egne barn. På 

tross av at hun beskriver sin vegring for å bli mor, og samfunnets press, beskriver hun også 

gleden ved å holde sin egen sønn i armene.  

Selv om novellen beskriver en varm relasjon mellom mor og barn, reagerer hennes familie og 

venner med avsky. De ser på hvordan moren til stadighet trekker seg unna samfunnet, og 

dedikerer all sin tid til den handikappede datteren: “los amigos y la familia me decían que 

volase, que hiciese vida normal, que saliese más a la calle, que me estaba enterrando en vida. 

Pero no les oí: era completamente feliz.”69 (Díaz-Mas, 1996, s.166).  

Kanskje handler også den negative reaksjonen til familien om at de frykter det ukjente, og at 

det minner dem om en periode der menneskeheten var underutviklet. Selv protagonistens 

mann tar avstand når han ser interaksjonen mellom kona og datteren. Han observerer med 

ubehag datterens fysiske utvikling:  

 
Naturalmente, el paso de los meses fue poniendo de manifiesto la diferencia. Entre los 
ocho y los diez meses lo normal es que un niño ya se ponga en cuclillas o arrodillado 
(...) preparándose para el primer vuelo. En vez de eso, mi niña se sentaba y se 
balanceaba adelante y atrás, o se apoyaba en las rodillas y las palmas de las manos e 
intentaba andar a cuatro patas, como los perros o los gatos. Mi marido se ponía 
enfermo cuando la veía hacer eso: decía que parecía un animal 70 (s.164). 

 

Moren misliker hvordan familie og venner kritiserer atferden til datteren: “defendí su derecho 

a ser diferente, a expresarse y moverse de forma distinta a como lo hacemos nosotros (...) “Si 

no tiene alas, de alguna forma tiene que moverse”, les decía yo a todos” 71(s.164). Hun føler 

at hun og datteren blir misforstått: “pero nadie entendía: me decían que debía acostumbrarla a 

																																																								
69 Norsk oversettelse: “Vennene og familien min sa at jeg burde fly, leve et normalt liv, gå mer ut på gata, at jeg 
ikke levde. Men jeg hørt dem ikke: jeg var tvers igjennom lykkelig”.  
70 Norsk oversettelse: “Naturligvis, begynte man å se at hun var annerledes. Mellom åtte og ti måneder er det 
vanlig at barnet står på huk eller kneler (...) for å forberede seg på å fly for første gang. Isteden satt jenta og lente 
seg frem og tilbake, eller hun støttet seg på knærne og håndflatene og prøvde å gå på alle fire, sånn som hunder 
eller katter. Mannen min ble uvel når han så henne gjøre dette: han sa at hun lignet på et dyr.” 
71 Norsk oversettelse: “Jeg forsvarte hennes rett til å være annerledes, å uttrykke seg og bevege seg på sin måte 
(...) “hvis hun ikke har vinger, må hun jo bevege seg på en annen måte”, sa jeg til alle”.  
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moverse como los otros niños, que de mayor quizás podría suplir su carencia con unas alas 

ortopédicas, que si era distinta no podíamos fomentar que lo fuese cada vez más”72 (s.164).  

Ifølge Winnicott (1992) er moderskapet viktig for kvinner, men i likhet med protagonisten 

kan de ha meningsskapende interesser før de får barn slik som en karriere og fritidsinteresser. 

Han understreker at dette tidligere livet er viktig helt til “one day, they find they have become 

hostess to a new human being who has decided to take up lodgings” (s.5). Når barnet en dag 

blir stort kan de igjen vende tilbake til sine tidligere roller.  

Ektemannens negative holdning får protagonisten til å trekke seg unna ham, og hun virker 

uinteressert i å bevare ekteskapet: “apenas nos hablábamos, casi ni coincidíamos en casa”73 

(Díaz-Mas, 1996, s.166). Winnicott (1992) peker på at “the early relationship between mother 

and baby must not be interfered with by anybody (...) for they may undermine the mother’s 

self-confidence and secondarily, the baby’s integrity” (s.9-10). Samtidig mener han at barnets 

far kan være til stor støtte for moren, og dele en del av ansvaret (s.17).  

Kristeva referert i Stone (2012, s.119) hevder at faren er en viktig del av barnets utvikling, og 

bør bidra til å bryte “the mother child-duad” slik at barnet kan bli en del av samfunnet. 

I starten reagerer protagonistens mann med sinne som etter hvert blir erstattet med 

likegyldighet. Han begynner å jobbe mer og mer, og hun forstår at han har et forhold til en 

annen:  
 

viajes de negocios los fines de semana. Entonces volvió a estar de buen humor y supe lo 
que pasaba, pero no dije nada: no estaba dispuesta a que mi hija se criase sin la figura de 
un padre, aunque fuese meramente simbólica,74 (s.166).  

 

Hun slutter å jobbe og å fly. Hun begynner å bruke beina, og armene sine, og ser verden fra 

datterens perspektiv: “me descubrió un mundo nuevo, un mundo a ras de tierra” 75 (s.165). 

Hun følger nøye med på datterens utvikling; hvordan hun krabber og prøver å holde seg fast i 

møblene. Jenta begynner å gå mye tidligere enn andre barn og hun klarer det uten støtte fra 

vingene. Moren forteller om gleden ved å ligge på gulvet sammen med datteren: “Me 

																																																								
72 Norsk oversettelse: “Men ingen forsto: de sa at jeg burde venne henne til å bevege seg som andre barn, at man 
muligens kunne få laget noen ortopediske vinger, at man ikke burde få henne til å bli enda mer annerledes.”  
73 Norsk oversettelse: “Vi snakket nesten ikke, vi så hverandre nesten ikke hjemme.”  
74 Norsk oversettelse: “Forretningsreiser i helgene. Han begynte å bli i bedre humør og jeg skjønte hva som 
foregikk, men jeg sa ingenting: jeg ville ikke at min datter skulle vokse opp uten en farsfigur, selv om det bare 
var symbolsk.”  
75 Norsk oversettelse: “Jeg oppdaget en ny verden, en verden på kanten av jorda.” 
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acostumbré a echarme en el suelo para estar con ella. (...) Y poco a poco me acostumbré a no 

volar”76 (s.166).  

Ut ifra det vi har sett til nå virker relasjonen mellom mor og datter på den ene siden fylt med 

omsorg og kjærlighet. Moren peker på at den viktige mellommenneskelige og fysiske 

kontakten ble borte i det menneskeheten utviklet vinger: “la humanidad, desde que tiene alas, 

ha perdido la calidez del contacto de piel sobre piel”77 (s.163). Dette er et element som moren 

og datteren har brakt inn i sitt forhold. Winnicott (1992) understreker viktigheten av å holde 

barnet i armene og ha tett kontakt:  
 

I believe it is a critical time (...) She feels that the baby needs to be picked up, or put 
down (...) or where she knows that what is essential is the simplest of experiences, that 
based on contact without activity, where there is opportunity for the feeling of oneness 
between two persons who are in fact two and not one (s.7). 

 

På den annen side virker morens hengivenhet og selvoppofrelse usunn og tvangsmessig. Hun 

har et forhold til sin datter som samfunnet rundt ikke aksepterer. Gilligan (1982, s.xiv) 

understreker at samfunnet verdsetter autonomi og uavhengighet som har blitt sett som 

maskuline trekk. Det setter derimot ikke pris på mer feminine verdier som viktigheten av å 

ivareta relasjoner og mellommenneskelig tilknytning. En mor vil ut ifra denne konflikten i 

verdier utvikle en ”ethic of care, which reflects a cumulative knowledge of human 

relationships, evolves around a central insight, that self and other are interdependent” (s.74).  

 

Klinisk psykolog Sue Johnson har forsket på voksen tilknytning, og understreker i likhet med 

Gilligan at samfunnet i stor grad verdsetter ”maskuline” verdier: ”Our focus on attachment 

does not fit in many ways with the dominant culture in Western societies (…) Family therapy 

has generally neglected the dimension of nurturance in favor of a focus on issues of power, 

control, and autonomy” (Johnson & Whiffen, 2003, s.4).  

Gilligan (1982) legger i tillegg vekt på at når det kommer til konseptet kvinnelig godhet kan 

det være vanskelig å balansere forholdet mellom selvoppofrelse og omsorg til et barn (s.74). 

Dette er noe som vi tydelig ser i “La niña sin alas”.  

 
																																																								
76 Norsk oversettelse: “Jeg ble vant til å ligge på gulvet for å være sammen med henne (...) og litt etter litt vente 
jeg meg til å ikke fly.” 
77 Norsk oversettelse: “Menneskeheten, helt siden de fikk vinger, har sluttet med fysisk kontakt/hud mot hud”.  
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Tilknytningsrelasjoner i voksen alder 

 

Som vi har sett i den foregående seksjonen er det tidlige forholdet mellom 

mor/omsorgsperson og barn grunnleggende for individets psykiske utvikling. Bowlby (2005) 

er opptatt av at tilknytningsbånd er viktig gjennom hele livet. Winnicott (1992) fremhever at 

eldre barn også har behov for omsorg og nærhet. Powell et al. (2015) understreker at senere 

forskning innen tilknytningsteori også har vist gang på gang at:  

 

tilknytning ikke bare spiller en vesentlig rolle i barns psykologiske utvikling og 
velferd, men også en nøkkelrolle i voksnes emosjonelle helse gjennom hele livet. Og 
ved å bidra til å forme voksne bidrar tilknytning til å bestemme hva slags foreldre de 
vil bli, og innvirker dermed på deres egne barns psykologiske utvikling (s.20).  

 

Senere i livet er det ofte en partner man knytter tette bånd til og som dermed blir individets 

trygge base. Innen tilknytningsteori ser man ikke de voksnes behov for omsorg og støtte som 

barnslige trekk: ”Dependency (…) is an innate part of being human rather than a childhood 

trait that we outgrow” (Johnson & Whiffen, 2003, s.5). Det regnes som tegn på normal 

fungering og god mental helse at man både kan være omsorgsgiver og den som mottar 

omsorg (Bowlby, 2005).  

Derfor er det kanskje ikke så overraskende at både Marías forhold til sin mor og til sin 

forlovede er svært viktige relasjoner i hennes liv. Johnson og Whiffen (2003) understreker at 

”proximity to a loved one tranquilizes de nervous system. It is the natural antidote to feelings 

of anxiety and vulnaribility” (s.5). I starten av novellen ser vi eksempler på den trygge basen. 

María går sammen med sin mor til brudebutikken og føler seg igjen som en liten jente: “la 

madre aferró a María por un brazo, como cuando era niña, y así, la madre a un costado, la 

suegra al otro, recorrieron el camino hasta la tienda”78 (Freire, 2004, s.43). Inni butikken blir 

María urolig, men finner trøst i morens velmenende blikk og smil:  

 

cuando se vio con las últimas pruebas del vestido, menuda y sola ante el espejo que la 
rodeaba, le faltó el aire. No eres tú. No eres tú, ahí habitan muchas más, gente que 

																																																								
78 Norsk oversettelse: “Moren tok tak i Marías arm, som da hun var liten, og på den måten, moren på den ene 
siden, svigermoren på den andre, gikk de sammen til brudebutikken.”  
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quiere salir del espejo. Sin embargo, por costumbre, buscó la mirada de su madre y se 
tranquilizó con su sonrisa79 (s.44).  
 

Som vi ser fører tilstedeværelsen av den gale personen med kniv til en økning i 

tilknytningsadferd fra de personene som representerer Marías trygge base. De tilbyr henne 

omsorg og beskyttelse. I løpet av handlingen begås det flere drap og et av disse er drapet på 

flyvertinnen Leticia:  
 

Leticia, la dulce, rubia Leticia, cruelmente apuñalada en el garaje, con un zapato 
perdido y las piernas abiertas en las imágenes de la televisión, un cuerpo grotesco 
sin cabeza, que negaba la presencia de Leticia (...) por primera vez, no era una mujer 
madura la escogida, y las cuatro anteriores habían sido mujeres que rondaban la 
cincuentena, bien vestidas, elegantes, todas ellas con familia. Tal vez, pensaban, tal 
vez Leticia, con su uniforme de la compañía, el pelo recogido en un moño, había 
sido confundida en la oscuridad del garaje, tal vez, pese a todo, continuaron a salvo 
las jovenes 80 (s.45-46) 

 

Etter denne grusomme hendelsen ringer Jorge til María, som er på jobb, for å forsikre seg om 

at hun har det bra. Han sier at han skal hente henne, og at han ikke vil la henne gå alene ute på 

gaten. Men det er en utrygghet i denne relasjonen: 
 

prometió que pasaría a buscarla, juró, como la otra vez, que ya nunca la dejaría 
caminar sola por la ciudad. Otra de las chicas, sentada a su lado en el mostrador, 
sonrió y dijo envidiarla. (...) María le devolvió la sonrisa, y continuó luego, congelada 
la mueca, sonriendo al resto de los clientes 81 (s.46).  
 

Videre indikerer fortelleren at Jorge ofte kommer med tomme løfter: “Jorge no la recogería al 

día siguiente, ni al otro; olvidaba siempre sus promesas, acostumbrado como estaba a ser él 

centro de todas las obligaciones”82 (s.46).  

																																																								
79 Norsk oversettelse: “Da hun så seg selv med brudekjolen, alene foran speilene som omringet henne, mistet 
hun pusten. Det er ikke deg. Det er ikke deg, der bor det mange flere, folk som ønsker å forlate speilet. Av vane 
lette hun etter morens blikk og hun ble rolig av hennes smil.”  
80 Norsk oversettelse: “Leticia, søte, blonde Leticia, forferdelig knivstukket i garasjen, med en forsvunnet sko og 
beina spredd på bildene på TV, en grotesk kropp uten hode, som ikke lignet Leticia (...) for første gang, var det 
ikke en middelaldrende kvinne som ble valgt,  de fire foregående hadde vært kvinner på rundt femti, velkledde, 
elegante, alle med familie. Muligens, tenkte de, muligens Leticia, med sin flyvertinne uniform, håret oppsatt i en 
knute, hadde blitt forvekslet i mørket med en eldre kvinne, muligens, på tross av alt, var unge kvinner fortsatt 
trygge.” 
81 Norsk oversettelse: “Han lovte at han skulle hente henne, han sverget, som sist gang, at han aldri ville la henne 
gå alene i byen. En annen av jentene, som satt ved siden av henne i resepsjonen, smilte og var misunnelig (...) 
María smilte tilbake, og fortsatte deretter, uttrykket frosset fast, smilte til resten av kundene.”  
82 Norsk oversettelse: “Jorge hentet henne ikke, heller ikke den neste dagen; han glemte alltid sine løfter, vant til 
å ta lett på forpliktelser og være i sentrum.”  
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Hazan og Shaver (1987) fant i en studie på tilknytningsrelasjoner i voksen alder at barn som 

hadde hatt omsorgsfulle og emosjonelt tilstedeværende foreldre, oftere følte seg tryggere i sitt 

senere romantiske forhold, enn barn som hadde opplevd usikker tilknytning til foreldrene. 

Johnson (2017) støtter opp under dette ved å hevde at trygge relasjoner fører til at man lettere 

stoler på andre:  

 

Safe connection empowers us. Being able to trust others, reach for them, is expansive 
for the self. To use the language of positive psychology, secure connections broadens 
and builds a more positive, articulated and coherent sense of self. We then have internal 
models of ourselves as acceptable and entitled to care and others as trustworthy and able 
to be relied on (s.44).  
 

Det er vanskelig å si om protagonisten María opplevde trygg eller utrygg tilknytning til sin 

mor da hun var liten, siden novellen ikke tar for seg hennes barndom. Vi får gjennom teksten 

indikasjoner på at María også frykter sin mor, noe som kan tyde på at relasjonen ikke har vært 

trygg nok. Kanskje usikkerhet i relasjonen har blitt overført til Marías forhold til Jorge.  

Som vi har sett er tilknyttningsteoretikere opptatt av den trygge basen, og Powell et al. (2015) 

har utviklet en modell som de har kalt trygghetssirkelen. Den gir et godt bilde på de viktigste 

trekkene ved god tilknytning:  

                                                
(Cooper, Hoffman, Marvin & Powell,1999) 
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I trygghetssirkelen er omsorgspersonene representert som to trygge, varme og sterke hender 

som  den trygge basen. De er beredt til å omfavne, trøste og hjelpe barnet. Vi ser figurene av 

barn som utforsker omverdenen, og som hele tiden er bevisste på at de når som helst kan søke 

tilbake til den trygge basen. Enkelt sagt har mennesket to grunnleggende behov: behov for 

omsorg og behov for utforskning (Powell et al. 2015).  

Til nå har vi fokusert viktigheten av det tette båndet mellom barn og mor. I den neste delen 

skal vi se nærmere på den andre viktige komponenten ved trygghetssirkelen og utvikling: 

utforskning. Både i “La niña sin alas” og i “Loco con cuchillo” finner vi mødre som  

enten bevisst eller ubevisst ikke gir døtrene nok autonomi. I “Loco con cuchillo” skal vi se at 

det er den voksne datteren som søker frihet, mens det i “La niña sin alas” er samfunnet som 

reagerer på morens mangel på løsrivelse.  
 

Utforskning vekk fra den trygge basen  
 

Ifølge Bowlby (2005) fører sikker tilknytning til at barnet gradvis begynner å utforske 

omverdenen. Dette kan ses for eksempel ved at barnet leker eller driver med andre aktiviteter. 

Han understreker at dette kan forstås som en:  
 

antithetic to attachment behaviour. When an individual (of any age) is feeling secure 
he is likely to explore away from his attachment figure. When alarmed, anxious, tired, 
or unwell he feel an urge toward proximity. Thus we see the typical pattern of 
interaction between child and parent as exploration from a secure base (s.137). 
 

Jane Flax (1987) ser viktigheten av separasjon og individualisering. Med separasjon mener 

hun “establishing a firm sense of differentiation from the mother, of possessing one’s own 

physical and mental boundaries” (s.172). Med individualisering mener hun å utvikle “a range 

of characteristics, skills and personality traits which are uniquely one’s own” (s.172). Begge 

disse karakteristikkene er viktige for individets psykologiske utvikling.  

Gjennom de to fundamentale komponentene: trygg relasjon til omsorgsperson og 

separasjonsprosess, vil individet vanligvis være rustet til å utvikle en kjerne identitet. Mangel 

på en normal separasjonsprosess kan derimot føre til utviklingen av en forstyrret identitet 

(Flax,1987,s.173). Utviklingen av kjerne identitet har vist seg i en del tilfeller å være mer 

problematisk for jenter enn for gutter (Flax,1987).  
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Å sitte fast på flyplassen 
 

Det virker som om María i “Loco con cuchillo” lengter etter en slik separasjon vekk fra sin 

trygge base slik at hun kan utvikle en egen indre identitet som er adskilt fra morens. Ifølge 

Flax (1987) har ofte døtre en fornemmelse av at de også i voksen alder er en del av sin mor: 

“women in therapy have frequently said that they have no sense of where they end and their 

mothers begin, even in a literal, physical way” (s.174).  

Samtidig virker det som om María er redd for adskillelse. Antagelig dreier dette seg om at 

hun ikke føler seg helt trygg sammen med sine omsorgspersoner. Som sagt stoler hun ikke på 

Jorge, og moren fremstår til tider som et truende og kontrollerende element i historien. Da kan 

også utforskning bort fra basen føles mer skremmende: “Entendía la boda como algo que se 

les escapaba, algo entre lo que no era capaz de moverse sola, y su dependencia de la madre se 

agudizó”83 (s.43). 

I likhet med vingene i “La niña sin alas” kan fly ses som et symbol på frihet og autonomi. I sin 

jobb som resepsjonist på flyplassen ser María til stadighet reisende som skal ut å fly. Hun har 

kollegaer som flyr av sted, mens hun selv blir sittende igjen på flyplassen. Hun sitter igjen 

fanget på bakken. Som vi har sett tok den gale personen med kniv livet av Leticia. Antagelig 

er det ikke tilfeldig at det avvikende offeret var en flyvertinne på alder med María. I 

motsetning til María, var ikke Leticia hindret av emosjonelle bånd til sin mor.  

I tråd med Flax (1987) virker det som om Marías “fangenskap” har ført til utviklingen av en 

forvrengt identitet, som kan minne om en form for dissosiativ identitetslidelse som vi ser i Dr. 

Jekyll og Mr. Hyde (1961). Malt (2016) beskriver denne typen lidelser som “kjennetegnet ved 

at en person opplever å ha to eller flere ulike identiteter eller personligheter som veksler 

mellom å styre atferd og væremåte” (avsn.1). Winnicott (1992) støtter opp under dette ved å 

hevde at negative hendelser i barndommen kan føre til psykiske problemer senere i livet.  

 

I “La niña sin alas” er det vanskelig å si hva mangelen på vinger og uavhengighet vil si for 

datterens videre psykologiske utvikling. Kanskje vil hun i fremtiden bli en karakter som ligner 

María i “Loco con cuchillo” som føler seg tvunget til å myrde sin mor. Flax (1987) peker på 

at mødre bør være i stand til å elske barnet sitt uten å begrense dets mulighet til 

individualisering: “the mother should be able to enjoy the sensual and emotional closeness of 

																																																								
83 Norsk oversettelse: “Hun så bryllupet som noe ukontrollerbart, som hun ikke kunne navigere gjennom på 
egenhånd, som konsekvens ble hennes avhengighet til moren forsterket.”  
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the relationship without losing her own sense of separateness. She should be concerned about 

the child without smothering it” (s.174).  

 

Å vende tilbake til symbiosen  
 

I “La niña sin alas” er moren så tett på datteren at hun begynner å frykte at hun skal miste 

henne. Hun har brutt båndene til samfunnet rundt; støtt fra seg både mannen og vennene. Vi 

har sett hvor viktig den trygge basen er både for små barn og voksne. Datteren er hennes 

eneste trygge base og hun har blitt helt avhengig av henne. Flax (1987) hevder at mødre har 

vanskeligere for å skille seg selv fra døtrene siden de ofte identifiserer seg med jentebarna: 

“with girl children, the confusion over who is the child and who is the mother is intensified” 

(s.175).  

Hun hevder at for noen mødre går det så langt at de utvikler et ønske om å “return to the 

infantile state” (s.175). Hun forteller om en  pasient som føler at Flax er hennes trygge base 

slik at hun begynner å krølle seg sammen som en baby, og ønsker å vende tilbake til den 

symbiotiske periode med sin mor: “this patient also had tremendous difficulty with separation 

and often the last part of a session would be spent preparing her to leave” (s.175).  

Powell et al. (2015) understreker at noen foreldre er separasjonssensitive, og de blir 

avhengige av dramaet i relasjonen til barnet. Dette behovet blir sterkere enn behovet for å 

skape en god og trygg relasjon. De sier ofte til barnet: “Jeg tror nok du savnet meg veldig da 

jeg var borte”, og ønsker med dette å skape og opprettholde barnets avhengighet (s.222). 

Barnet vil da tilpasse seg foreldrene og bli mer “klengete” i relasjonen. Omsorgspersonen vil 

bli redd for “selvaktivering som kan føre til atskillelse (opplevelse av å bli forlatt)” (s.223). 

Moren er redd for at hvis barnet drar av sted, så vil det ikke komme tilbake igjen (s.223-224).  

Vi ser i novellen at når datteren fyller to år og begynner å snakke, kommer også hennes 

begynnende angst for å miste henne. Hun begynner å legge merke til at vingene til datteren 

vokser:  

 

con dos añitos casi hablaba de corrido; era una niña extraordinariamente despierta y 
yo me sentía orgullosa de ella. Pero poco después empezó mi angustia. El primer 
indicio lo tuve una noche, mientras la bañaba. Le estaba enjabonando la espalda y de 



	
38	

repente noté aspereza a la altura del omóplato izquierdo (...) A los pocos días, las 
rojeces eran dos, colocadas simétricamente a los dos lados de la espalda84 (s.166).  

 

Det kan virke som om moren bare er bekymret for at datteren er skadet, eller at hun er syk. 

Men videre forstår vi at dette ikke dreier seg om vanlig bekymring for datterens helse: “me 

asusté mucho, pero no quise llevarla al médico (...) Le puse un aposito con más crema 

cicatrizante, pero no surtió efecto”85 (s.166). Vingene fortsetter å vokse og hun prøver så godt 

hun kan å stoppe utviklingen: “entonces tomé vendas y esparadrapo y le vendé todo el tórax. 

(...) Tampoco esto surtió efecto. Los bultos eran cada vez más grandes y más duros, como un 

hueso saliente que amenazase con rasgar la piel” 86(s.167). Hun føler seg sårbar, datteren er 

den eneste personen hun har igjen, og vingene vil føre henne til samfunnsdeltagelse og 

autonomi:  

 

no sabía que hacer ni a quién acudir. Hasta que sucedió lo que tenía que pasar. Una 
mañana fui a levantarla de su cama y la encontré boca abajo, en contra de su 
costumbre. Bajo las ropas de la cama se marcaba un bulto sospechoso y supe lo que 
era antes de levantar las sábanas. Allí estaban: incipientes pero lo suficientemente bien 
formadas como para que no hubiese ninguna duda. Durante la noche habían brotado, 
rasgando la piel, y la sabanita de abajo estaba ligeramente manchada de 
sangre87(s.167).  

 

Ifølge Dunbar (2008) kan separasjon i noen tilfeller være vanskeligere for moren enn for 

barnet. Hun intervjuet en mor som sa følgende om separasjonen fra sitt barn: “it makes me 

wanna cry, I don’t want to be separated (...) He’s just so much a part of me (...) I’m the one 

who has the problem with it” (s.80). Også andre mødre følte at de mistet en del av seg selv.  

																																																								
84 Norsk oversettelse: “Da hun var to år snakket hun nesten uten stopp; hun var en veldig våken jente og jeg var 
stolt av henne. Men kort tid etter kom frykten. Første tegnet fikk jeg en natt, da jeg badet henne. Jeg såpet inn 
ryggen hennes og plutselig la jeg merke til ruhet på det venstre skulderbladet (...) Etter få dager, var det rødt på 
begge skulderbladene, lokalisert symmetrisk på begge sider av ryggen”.  
85 Norsk oversettelse: “Jeg ble veldig redd, men jeg ville ikke ta henne med til legen (...) Jeg puttet på en 
bandasje med krem mot arrdannelse, men det hadde ingen effekt”. 
86 Norsk oversettelse: “Deretter tok jeg bandasje og teip og bandasjerte hele brystkassen. (...) Det hadde heller 
ingen effekt. Klumpene ble stadig større og hardere, som et bein som ville ut og truet med å bryte gjennom 
huden”.  
87 Norsk oversettelse: “Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre eller hvem jeg skulle vende meg til. Helt til det som 
skjedde måtte skje. En morgen gikk jeg for å ta henne opp fra sengen og jeg fant henne på magen, noe som ikke 
var likt henne. Under sengetøyet så jeg en mistenkelig klump og jeg skjønte hva det var før jeg løftet opp 
lakenet. Der var de; små, men godt utviklet, det var ingen tvil. I løpet av natten hadde de brutt seg ut, gjennom 
huden, og lakenet hadde lette blodflekker.”  
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Protagonisten understreker at: ”se me vino el mundo abajo” 88(s.167). Frykten for 

separasjonen er altoppslukende, og hun ser ingen annen utvei enn å ta en grusom avgjørelse:  
 

Supe que sólo podía hacer una cosa. Levanté a mi hija en brazos, le desnudé el torso y 
mordí con toda la fuerza que me daban la rabia y la desesperación. Me lleno la boca 
un sabor asqueroso a polvo y a ácaros 89(s.167).  

 

Etter at hun har lemlestet datteren blir moren rolig. Hun kan igjen vende tilbake til den tette 

verden sammen med datteren. Der de er helt avhengige av hverandre:  
 

Ahora no se le nota apenas. Ùnicamente tiene una ligera cicatriz invisible (...) Ha 
vuelto a ser la niña que era y yo sigo entregada a ella. A quienes me dicen que me 
estoy enterrando en vida, que debería volver a trabajar, que perdido mi marido, que no 
puedo atarme a la niña de esta forma, les contesto que estoy contenta con lo que hago 
y que la obligación de una madre es sacrificarse por su hija 90 (s.168).  

 

Moren hevder at hun har ofret seg for sin datter. Hun har endret sitt liv for å ta vare på henne. 

Samtidig har hun gjennom sin siste voldelige handling ofret sin datters samfunnsdeltagelse og 

frihet. Hun kan både tolkes som en helgen og et monster.  
 

Modermordet 
 

Ifølge Kristeva (1985) er forholdet mellom mor og barn i store trekk en separasjonsprosess 

som begynner ved unnfangelsen:  
 

A mother is a continuous separation, division of flesh (...) Then there is this abyss that 
opens between the body and what had been its inside; there is the abyss between the 
mother and the child. What connection is there between myself, or even more 
unassumingly between my body and this internal graft and fold, which, once the 
umbilical cord has been severed, is an inaccessible other (s.324).  

 

																																																								
88 Norsk oversettelse: “Min verden falt sammen”. 
89 Norsk oversettelse:”Jeg skjønte at jeg bare kunne gjøre en ting: Jeg tok opp datteren min, jeg kledde av henne 
på overkroppen og bet med all den kraften som desperasjonen og sinnet gav meg. Munnen min ble fylt med en 
grusom smak av støv og fjærmidd”.  
90 Norsk oversettelse: “Nå ser man det nesten ikke. Hun har bare et lett og usynlig arr (...) Hun har igjen blitt den 
jenta som hun var og jeg er fortsatt knyttet til  henne. Til de som sier at jeg har kastet bort livet mitt, at jeg burde 
jobbe, at jeg har mistet min mann, at jeg ikke kan binde meg til henne på den måten, svarer jeg at jeg er fornøyd 
med det jeg har og at en mors oppgave er å ofre seg for sin datter.”  
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Parker (1995) understreker at mødre kan oppleve denne separasjonen som uutholdelig. Ofte 

kan hun oppleve ambivalente følelser: “fear and relief” (s.101). María hører både sin egen og 

morens stemme fortelle om da María ble født, og hvordan begge to følte at de var ett:  
 

Era yo, fui yo mucho antes de que las muertes se iniciaron. Desde que me viste, 
cuando nos conocimos, supe que eras tú, que era yo, que al final nada podría 
separarnos. Supe, también, que al tuyo unía mi destino, que no conocería un amor 
mayor, que… Supe que la vida resultaría demasiado corta porque nadie me amaba 
como yo te amaba, que nadie me perdonaría como tú lo hacías91 (Freire, 2004,s.50).  

 

Som vi ser i sitatet indikeres det at María og moren er uadskillelige. De har vært forent helt 

siden María ble født. María frykter en skjebne som hun opplever som uutholdelig; at hun skal 

eldes og bli til sin mor. Hun hevder derimot at Jorge går en lysere fremtid i møte, og at han 

ser ut til å holde seg evig ung: 
 

Jorge no envejece. Es seis años mayor que yo, pero no envejece. Tú vigilas con 
cuidado la primera amenaza de decadencia en el espejo; no hay peligro aún; las 
canas y las arrugas están lejos. Los pliegues continuarán siendo leves durante mucho 
tiempo, la piel se aferrará a los huesos, durante otros diez años continuaré siendo el 
reclamo vivo, una variante de carne del cartel de promoción de la compañía, la 
fotografía del gorrito azul y una radiante sonrisa. Y aun entonces, cuando llegue la 
hora de la discreción y de alargar las faldas, seré mi madre, tu madre, anclada en 
una edad difusa. Me romperé como una figurita de cerámica, resquebrajada por el 
tiempo 92(Freire,2004,s.46).  

 

Som nevnt tidligere hevder Flax (1987) at mødre ofte opplever en sterkere identifisering med 

jentebarn enn med guttebarn. Samtidig hevder hun at moren ofte er mer “conflicted about this 

closeness” (s.175). Hun ser seg selv i datteren, og ønsker derfor at hun skal bli akkurat som 

henne selv: “she also wants the child to be just like her,” (s.175).  

For å dekke egne behov kan moren begynne å leve ut sin egen barndom gjennom datteren, og 

dette kan føre til parasittisk adferd som hindrer datterens autonomi. Avhengigheten er som 

																																																								
91 Norsk oversettelse: “Det var meg, det var meg mye før mordene startet. Helt siden du så meg, da vi møttes, jeg 
skjønte at det var deg, at det var meg, at ingenting kunne skille oss. Jeg skjønte også, at våre skjebner var knyttet 
sammen, at jeg ikke ville oppleve en større kjærlighet, enn... Jeg skjønte at livet ville være altfor kort fordi ingen 
elsket meg slik som jeg elsket deg, at ingen ville tilgi meg slik du ville.” 
92 Norsk oversettelse: “Jorge eldes ikke. Han er seks år eldre enn meg, men han eldes ikke. Du følger godt med 
på den første trusselen av forfall i speilet; det er fortsatt ingen fare; hvite hår og rynker er enda ikke tydelige. 
Foldene fortsetter å være nesten usynlige i lang tid, huden holder seg fast i beina, i de kommende ti årene vil jeg 
fortsette å være en lokkedue, som reklame for selskapet, fotografiet av den blå hatten og et slående smil. Og selv 
da, når tiden for diskresjon og for å forlenge skjørtene er kommet, vil jeg bli til min mor, din mor, fanget i en 
diffus alder. Jeg vil knuse som en keramikkfigur, svekket av tidens tann.”  
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sagt viktig for å skape trygghet, men den kan også gjøre datteren sårbar for negativ påvirkning 

fra foreldrene (s.176). Datteren vil både ønske å vende tilbake til symbiotisk tilstand, og å 

separere seg fra den: “leaving the mother means leaving the world of childhood. This 

necessitates abandoning or repressing the hope that one’s unsatisfied wishes for nurturance 

from the mother will ever be gratified” (s.180). Alternativet er å:  

 
become one’s mother. This means identifying primarily with the domestic sphere, even 
if one works outside the home(...) She can show solidarity with her own mother by 
joining that long chain of women who sacrificed themselves for the good of their 
children, their husbands (s.180).  
 

María hører stadig morens påtrengende stemme i eget hode: “no deberías fumar tanto, las 

arrugas en torno a la boca se acentúan”93, som hun ber være stille: “oh, cállate, mamá” 94 

(s.46).  

Hun føler også at Jorge forsøker å kontrollere henne: “todos los hombres son iguales, todos 

quieren controlar nuestras vidas, son celosos, son egoístas, son como niños” 95 (s.49).  

Drapene fortsetter og morderen tar livet av damen som jobbet i brudesalongen; en ny kvinne 

på morens alder: “al menos hoy ha sido otra mujer mayor. María leyó la noticia que le 

tendían. Luego, sin mucho interés, anunció: - yo la conocía. En su tienda compré mi vestido 

de novia”96 (s.50).  

I Marías hode vet stemmen, som kan tolkes som morens stemme, at det er hun som er 

morderen: “Cuando los asesinatos comenzaron… Calla. Pero fue entonces, fue con la primera 

muerte cuando te descubrí, cuando supe que eras tú y que aun así te amaba. Miras, sonríes, 

miras siempre a los ojos, los labios pintados”97 (Freire, 2004,s.50). Sitatet indikerer at moren 

er glad i María på tross av mordene.  

Hva moren mener er av stor betydning for henne, og hun understreker i det følgende sitatet at 

det er moren som vekker hennes onde side: ”Supe que nada importaba porque el mal no 

																																																								
93 Norsk oversettelse: “Du burde ikke røyke så mye, rynkene blir tydeligere rundt munnen”. 
94 Norsk oversettelse: “Å, vær stille, mamma!” 
95 Norsk oversettelse: “Alle menn er like, alle ønsker å kontrollere livene våre, de er sjalu, de er egoistiske, de er 
som barn”. 
96 Norsk oversettelse: “Nå var det i det minste en middelaldrende kvinne. María leste nyheten. Deretter, uten stor 
interesse, utbrøt hun: - jeg kjente henne. Jeg kjøpte min brudekjole i butikken hennes.” 
97 Norsk oversettelse: “Da drapene startet.. Vær stille. Men det var da jeg skjønte at det var deg, og at jeg fortsatt 
var glad i deg. Du ser, du smiler, du ser alltid i øynene, de malte leppene.” 
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estaba prohibido si tú me conducías hasta él, que el bien carecía de sentido si tú no lo 

aprobabas”98 (s.50).  

María anser mord som eneste løsning for å unngå skjebnen. Hun hevder at det bare er hennes 

”onde” side som kan hjelpe henne og føre henne til frihet:  

 

supe, pero no caí en ello hasta que me lo contaste, que eras mi camino, la única huida 
posible del tiempo, de convertirme, con años y arrugas, en mi madre, la única huida de 
sus palabras en mi cerebro, la única escapatoria viable de mi madre 99(s.50). 

 

María trekker seg mer og mer bort fra moren og Jorge. Hun krangler med forloveden, og er 

ute hele natten. Hun hører oftere og oftere påtrengende stemmer, og forsvinner stadig inn i 

seg selv. Jorge har lagt merke til Marías endringer i væremåte, og blir bekymret: “¿Crees que 

no he notado tu cambio? No estás nunca aquí, conmigo. Vuelas por sabe Dios qué mundo, te 

sorprendas cuando regresas a la realidad y me ves a tu lado” 100 (s.52).  

Jorge er skråsikker på at María har funnet en annen. María frykter at han skal fortelle det til 

hennes mor: “horrorizada después, ante la idea de que su madre lo sabría. Aun antes que su 

suegra, su madre sería la primer confidente de Jorge” 101 (s.52). Vi forstår ut ifra sitatet at 

María oppfatter moren og Jorge som en sammenfiltret og kontrollerende enhet.  

Kristeva (1989) hevder at individets tap av morsfiguren er en biologisk og psykisk 

nødvendighet for å bli et selvstendig individ. Hun beskriver modermordet som en “vital 

necessity, the sine - qua - non condition of our individuation” (s.27). Hun hevder at dette er 

nødvendig for å utvikle et “sense of self”:  

 

The lesser of greater violence of matricidal drive, depending on individuals (...) 
entails, when it is hindered its inversion on the self; the maternal object having been 
introjected, the depressive or melancholic putting to death of the self is what follows, 
instead of matricide (s.28).  

 

Kristeva indikerer her at alternativet til modermordet er psykiske problemer som fører til 

selvets død eller den svarte solen. I novellen foregår modermordet bokstavelig talt. Etter å ha 
																																																								
98 Norsk oversettelse: ”Jeg fant ut at ingenting var av betydning, det onde var ikke forbudt hvis du førte meg mot 
det, at det gode betydde ingenting hvis du ikke godkjente det.” 
99 Norsk oversettelse: “Jeg fant ut, men jeg tenkte det ikke før du fortalte meg det, at du var min sti, den eneste 
måten å unnslippe tiden, slippe å bli til min mor, den eneste måten å unnslippe hennes ord i mitt hode, den eneste 
måten å unnslippe min mor.”  
100 Norsk oversettelse: “Tror du ikke at jeg har lagt merke til din endring i væremåte? Du er aldri her, med meg. 
Du forsvinner inn i en annen verden, du blir overrasket når du kommer tilbake og ser meg ved din side.”  
101 Norsk oversettelse: “Hun er redd for at moren skal finne det ut. Den personen som er nærmest Jorge, er 
hennes egen mor. Hun er til og med nærmere enn svigermoren.”  
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kranglet med Jorge drar María for å møte moren. Hun hører igjen stemmer som antagelig 

representerer de to ulike sidene av henne. Den ene delen snakker om hvordan hun nå vil bli 

fri: “la libertad comienza, ahora soy fuerte”102 (s.53), mens den andre delen hevder at målet er 

nådd, og at den igjen kan vende tilbake til speilet: “fue tan simple, acabó tan pronto la 

tortura, regreso ahora al fondo del espejo”103 (s.53). Allikevel indikeres det at de to delene 

alltid vil være knyttet sammen: “volverás a llamarme… volveré, regresarás a mí, lavo las 

manos, y te miro, me miras como siempre me observas, los ojos abiertos, los labios 

pintados”104(s.53).  

De indre stemmene kommenterer og gir María instruksjoner: “mañana por la mañana llorarás, 

si esta noche te llaman para avisarte de su muerte que os encuentren juntos, que Jorge diga 

que estuvo contigo, y llorarás entonces, en todos los nacimientos se llora…”105(s.53). Her 

brukes ordet “nacimiento”106, noe som indikerer at mordet på moren trigger Marías fødsel. 

Trolig kan hun nå utvikle et eget, uavhengig selv.  

Selve mordet på moren blir ikke nevnt, men fortelleren beskriver baderommet etter at mordet 

har funnet sted: “Ella, envuelta en toallas tras la ducha, las manos ya sin huellas de sangre, el 

cuchillo de cocina en su cajón” 107 (Freire, 2004, s.53).  

Muligens er det mangel på et tidligere modermord som har ført til Marías psykiske plager. 

Modermordet minner om separasjonsprosessen som vi tidligere har tatt for oss; barnet har 

behov for utforskning bort fra basen, og gjennom en trygg omsorgsperson kan dette bli en 

trygg prosess. Modermordet virker derimot som en mer permanent kutting av båndene til 

moren.  

María har drept sin mor, men som tidligere nevnt blir ofte en romantisk partner individets nye 

trygge base. Hun har hatt et ambivalent forhold til Jorge: “amores reales, Jorge, no ese Jorge, 

otro ser perfecto y fuerte y simple”108 (s.53). Men allikevel sier den ene delen til den andre at 

hun skal ringe Jorge:”Llámale ahora, tranquilízale, buscaré una reconciliación”109 (s.53). Hun 

ringer ham etter å ha drept moren, med en påtatt pikestemme, muligens for å sikre 

tilknytningen, og/eller for å skaffe seg et alibi:  

																																																								
102 Norsk oversettelse: “Friheten starter nå, nå er jeg sterk”. 
103 Norsk oversettelse: “Det var så lett, torturen sluttet så fort, jeg vil nå vende tilbake til speilet.” 
104 Norsk oversettelse: “Du vil kalle på meg igjen… Jeg vil vende tilbake, du vil komme til meg, jeg vasker 
hendene, og jeg ser på deg, du ser på meg som alltid, øynene åpne, malte lepper.” 
105 Norsk oversettelse: “I morgen tidlig vil du gråte, hvis de i natt ringer deg for å si ifra om hennes død må dere 
være sammen, Jorge vil si at han var med deg, og da vil du gråte, man gråter ved alle fødsler.” 
106 Norsk oversettelse:”Fødsel”.  
107 Norsk oversettelse: “Hun, pakket inn i håndklær bak dusjen, hendene uten blodflekker, kjøkkenkniven i 
hennes skuff.” 
108 Norsk oversettelse: “Ekte kjærlighet, Jorge, nei, ikke den Jorge, et annet perfekt, enkelt og sterkt menneske.” 
109 Norsk oversettelse: “Ring ham nå, ro ham ned, jeg skal søke forsoning.” 
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–Escúchame, Jorge, mi amor. Nunca te he mentido; ven esta noche a casa. Quiero 
estar contigo, quiero explicarte… He sido una loca… Nunca te he mentido… Nunca 
ha habido otro hombre110 (s.53-54).  

 

Etter samtalen med Jorge ser hun seg i speilet. Speilbildets røde lepper beskrives. Som 

tidligere nevnt kan speilet knyttes til ondskap, til dualisme eller til det virkelige jeg-et. Røde 

lepper har blitt beskrevet i litteraturen som et symbol på opprørskhet, handlekraft, livskraft og 

viljestyrke (Hedgecock,2008). De kan sammen med novellens siste setning: ”Nunca ha 

habido un hombre”111 (s.54) og refleksjonen i speilet, tolkes som et tegn på at hun nå har 

startet på nytt, og at hun ikke lenger vil la seg kontrollere verken av mor, eller det 

patriarkalske samfunnet. Som vi tidligere har sett indikerer novellens tittel at morderen er en 

mann. En måte å forstå novellens siste setning på er at dette er en understrekning av at også 

kvinner kan begå grusomme handlinger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
110 Norsk oversettelse: “Hør på meg, Jorge, min elskede. Jeg har aldri løyet til deg; kom hjem til meg i kveld. Jeg 
ønsker å være sammen med deg, jeg ønsker å forklare… Jeg har aldri løyet til deg… Det var aldri en annen 
mann.”  
111 Norsk oversettelse: ”Det har aldri vært noen mann”.  
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4. Refleksjon og funn  
 
Denne oppgaven har hatt som hovedformål å belyse transformasjonen til moren i “La niña sin 

alas” og datteren i “Loco con cuchillo” ut ifra psykologisk teori som omhandler viktigheten 

av separasjon og tilknytning.  

Novellene viser to ulike og samtidig relaterte perspektiver på den problematiske og 

grunnleggende mor-datter relasjonen. Dette gir et sammensatt bilde av betydningen av 

begrepene separasjon og tilknytning.  

Relatert til hovedproblemstillingen søkte jeg å besvare de tilknyttede spørsmålene: 
 

• Hvordan fremstiller litteraturen konsekvensene av mødrenes separasjonsangst for 

døtrenes psykiske utvikling? 

• Hvordan kan vi gjennom de to novellene forstå betydningen av begrepet trygg base og 

fysisk og emosjonell nærhet? 

• Hvordan kan vi gjennom litteraturen og den psykologiske teorien forstå mødrenes 

separasjonsangst? 

• Hvordan presenterer litteraturen konsekvensene av protagonistenes atferdsendring for 

deres nære relasjoner?  
 

I det følgende vil jeg belyse og oppsummere oppgavens viktigste funn knyttet til 

hovedproblemstillingen og de tilknyttede spørsmålene. Jeg vil også se funnene i sammenheng 

med de to disiplinene psykologi og litteratur.  

 

Betydningen av tilknytning i novellene  
 

Vi har sett at nære og trygge relasjoner er et viktig elementer i novellene. For 

objektrelasjonsteoretikere som Winnicott, Flax, Chodorow og Mahler omhandler dette i stor 

grad omsorgspersonens evne til å imøtekomme barnets både fysiske og emosjonelle behov. 

Dette kan ses i sammenheng med begrepet trygg base som vi i hovedsak finner innen 

tilknytningsteori. Det er fundamentalt i mor-datter relasjonen at moren er der for barnet og 

skaper en sikker havn. Små barns psykiske utvikling er helt avhengig av morens omsorg. I 

tillegg har vi sett at også voksne har behov for trygge omsorgspersoner. Johnson og Whiffen 

(2003) og Bowlby (2005) legger vekt på at behovet for en trygg base følger oss mennesker fra 
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vugge til grav. Det er viktig å både kunne være den som gir omsorg og å være den som får 

omsorg. Senere i livet er det ofte en partner som fyller rollen som trygg base.  

På begynnelsen av novellen “La niña sin alas” er ektemannen, familien og vennene hennes 

viktigste sosiale relasjoner. Hun og mannen har sammen skapt en trygg base. Hun omfavner 

den moderne samfunnsstrukturen, og er opptatt av sin karriere. I utgangspunktet er hun ikke 

en “naturlig mor”. Hun deler ikke venninnenes morsinstinkt, og har slått seg til ro med at hun 

ikke skal få barn.  

Vi får ikke informasjon om moren i “Loco con cuchillo” sine forventninger til moderskapet. 

Allikevel virker hun gjennom sin atferd og sine utsagn som en kvinne som er svært opptatt av 

sin datter. Gjennom Marías indre monolog eller bevissthetsstrøm får vi innblikk i den tette 

mor-datter relasjonen. I Marías hode har hun og moren vært uatskillelige helt siden hun ble 

født. Hun opplever dette båndet både som trygt og hemmende. I første seksjon av analysen 

peker Parker (1995) imidlertid på at mor og datter kan ha svært ulike oppfatninger av 

forholdet. Det er viktig å ta med i betraktningen at vi bare får servert Marías tolkning av 

relasjonen  

Et lignende trekk ved mor-datter relasjonen finner vi i “La niña sin alas” der moren føler en 

sterk tilknytning til datteren, og hun uttrykker glede over den fysiske og emosjonelle 

kontakten.  

Som vi har sett hevder Chodorow (2003) at reproduksjon er en fundamental del av livet både 

for de som velger å bli foreldre og for de som velger å ikke få barn. Samtidig hevder hun, 

Rich (1995) og Baraitser referert i Briggs (2015) at morsinstinktet kan vekkes når man får 

egne barn. Mahler (1975) hevder at den tidligste delen av mor-barn relasjonen er symbiotisk. 

Barnet opplever moren som en forlengelse av seg selv. Flax (1987) peker på at dette spesielt 

er tilfelle for jentebarn, og at de også senere i livet kan ha vanskeligheter med å skille mellom 

seg selv og sin mor.  

Det tette båndet til datteren i “La niña sin alas” fører til at protagonisten mutilerer seg selv 

psykologisk: hun slutter å fly, sier opp jobben og isolerer seg fra samfunnet. Hun vier all sin 

tid til datteren, og opplever at hun blir hennes nye trygge base. Dette fører til sterke reaksjoner 

fra hennes nærmeste som mener at relasjonen til datteren har blitt parasittisk og usunn. De 

reagerer på at hun gradvis blir til en forhistorisk ángel del hogar112.  

I “Loco con cuchillo” har vi sett at relasjonen mellom María og hennes trygge base både er 

fylt av nærhet og av utrygghet. Hun stoler ikke på Jorge, og frykter til tider moren. Det er 

																																																								
112 Norsk oversettelse: ”Engelen i hjemmet.” 
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vanskelig å si om denne utryggheten skyldes tidligere erfaringer, da novellen ikke tar for seg 

hennes barndom. Allikevel kan man se en sammenheng mellom dette og Studien til Hazan og 

Shaver (1987), som viste at barn av emosjonelt fraværende foreldre, oftere føler seg utrygge i 

sine senere romantiske forhold. Johnson (2017) legger vekt på at trygge relasjoner gjør oss 

bedre rustet til å stole på andre mennesker. Har vi opplevd trygge bånd til omsorgspersoner i 

tidlig alder, vil vi lettere ha tillit til andre i voksen alder.  

 

Betydningen av separasjon i novellene  
 

Den psykologiske teorien legger stor vekt på viktigheten av separasjon i mor-datter 

relasjonen. Trygghetssirkelen gir et godt bilde på barnets behov for å utforske verden. Hvis 

individet har en trygg base blir vanligvis også utforskningen en positiv opplevelse. Ved 

utrygghet kan barnet søke tilbake til omsorgspersonens trygge hender. Dette er også viktig for 

voksne.  

I novellene finner vi mødre som ikke klarer å gi sine døtre den autonomien som de har behov 

for. Separasjon er sammen med trygg base fundamentalt for individets psykiske utvikling.  

Flax (1987) hevder at separasjon og individualisering er tett sammenkoblet. Døtre har behov 

for å utvikle et selv som er separat fra moren. Hvis mødre nekter døtre en normal 

separasjonsprosess, kan resultatet være en forstyrret identitet. 

Det kan virke som om den ambivalente relasjonen til omsorgspersonen i “Loco con cuchillo” 

har ført til at María både lengter etter og frykter separasjon fra moren. Hun har erfart en 

“unormal” separasjonsprosess der moren har holdt henne tilbake, og det kan ha ført til 

utviklingen av en forstyrret identitet. Hun har både en “god” og en “ond” side lignende det vi 

ser i Dr. Jekyll og Mr. Hyde (1961). Mangelen på separasjon fra moren har ført til at María 

frykter at hun vil bli til sin mor, og ser mord som eneste løsning. Hun forsvinner inn i seg selv 

og opplever at Jorge reagerer negativt.  

Som vi har sett omtaler Kristeva (1989) separasjonen som matricide eller modermord. Det 

representerer starten på identitetens tilblivelse. I ”Loco con cuchillo” medfører mordet på 

moren at den ”onde” delen av María vender tilbake til det symbolske speilet, samtidig som 

den alltid vil være en del av henne. Trolig kan hun nå utvikle en ny og egen identitet separat 

fra moren.  

Etter å ha drept moren, ringer hun Jorge, antagelig for å sikre tilknytningen, og/eller for å 

skaffe seg et alibi. Den røde leppestiften kan tolkes som et symbol på at hun verken vil la seg 
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kontrollere av det patriarkalske samfunnet, eller av moren hun opplever har terrorisert henne 

psykisk.  

I “La niña sin alas” får vi et bilde på hvor vanskelig denne prosessen kan være for mødre. 

Som vi har sett hevder Parker (1995) at den kan være uutholdelig og fylt med motstridende 

følelser. Dunbar (2008) peker på at separasjonen kan være vanskeligere for moren enn for 

barnet, og kan føles som et stort tap. Flax (1987) understreker at adskillelsen fra jentebarn 

ofte føles vanskeligere grunnet morens identifisering med datteren. Ifølge Gilligan (1982) kan 

mødre slite med å balansere forholdet mellom selvoppofrelse og omsorg, og at dette kan 

medføre reaksjoner fra omgivelsene. Moren i “La niña sin alas” har ofret sin tidligere trygge 

base, og har blitt helt avhengig av datteren. Hun biter av henne vingene for å opprettholde den 

gjensidige avhengigheten.  

Det er usikkert hvilken innflytelse morens separasjonsangst vil ha på datterens psykologiske 

utvikling i ”La niña sin alas”, siden vi bare får innblikk i hennes tidlige barndom. En mulig 

tolkning er at hun i likhet med María vil utvikle en forstyrret identitet, og at hun vil ende opp 

med å ”myrde sin mor”. Dvs. at det vil ende med at hun gjør et kraftig opprør mot mor. Et 

annet potensielt utfall kan være at hun og moren fortsetter å leve sammen, fullstendig 

avhengige av hverandre.  

 

Relasjonen mellom psykologi og litteratur  
 
Denne masteroppgaven er interdisiplinær ved at den forener psykologi og litteratur. Derfor 

kan det være av interesse å til slutt stille spørsmålene: hvilken betydning kan psykologien ha 

for litteraturen og hvilken betydning kan litteraturen ha for psykologien?  

 

Hvilken betydning kan psykologien ha for novellene?  

 

Som vi har sett er menneskelige relasjoner og kommunikasjon fundamentalt for vår 

psykologiske utvikling og overlevelse. Når vi kommuniserer med andre mennesker prøver vi i 

stor grad å “lese dem”. Vi ønsker å forstå de bakenforliggende drivkreftene og motivene til 

deres handlinger. Dette er også viktige aspekter når vi leser om karakterene i novellene 

(Volpi,2011).  

Innen psykologien prøver man å tolke de bakenforliggende motivene som fører til spesifikk 

atferd. Uten å ta dette med i betraktningen, vil man ikke få et helhetlig bilde. Slik er det også 

når man tolker skjønnlitteratur. Den psykologiske teorien har vært viktig for å få en 
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sammensatt og nyansert forståelse av viktige poeng i novellene. Både analysen av 

karakterenes handlinger og deres mentale liv har vært av betydning. Forskningsoppgaven 

tilbyr med dette en mulig tolkning av “den egentlige grunnen til begivenhetens gang” 

(Aarseth,1978,s.89).  

Ved gjennomlesning av de to novellene kan protagonistenes oppførsel tolkes som 

utelukkende syk og ond, men ved å ta i bruk psykologisk teori som fortolkningsmetode kan 

man få en mer nyansert forståelse av dem.  

Litteraturen tolker fiksjonen, den diagnostiserer den ikke. I min analyse har jeg ikke 

diagnostisert karakterene ut ifra et diagnosesystem, men forsøkt å forstå dem ut ifra 

psykologisk teori og, forskning med bakgrunn i hva som kan være til skade eller til hjelp for 

individets utvikling. På den måten har jeg nærmet meg en diagnostisk vurdering. Samtidig er 

det viktig å ta med i betraktningen at dialog er et grunnleggende element i en terapisituasjon, 

og at dette ikke er mulig i en litterær analyse. Dette hevder F. Engelstad (1992) kan være en 

svakhet ved psykoanalysen som fortolkningsmetode. Jeg har måttet forholde meg til det som 

står skrevet, og har tolket ut ifra dette. Samtidig hevder han at bakenforliggende motiver kan 

være tilstede, på tross av at de ikke uttrykkes eksplisitt, og at man derfor bør ta seg visse 

friheter. Da kan psykologi være et nyttig verktøy.  

 

Hvilken betydning kan novellene ha for psykologien? 

 

Som vi så innledningsvis hevder Volpi (2011) at skjønnlitteraturen, med sine komplekse og 

nyanserte karakterer, kan lære oss om menneskets natur. Trolig kan den psykologiske 

analysen føre til større refleksjon rundt egen adferd og hvorfor vi handler som vi gjør. I tråd 

med dette, kan novellene ha betydning for psykologien først og fremst ved at de illustrerer de 

psykologiske teoriene, og kan derfor gjøre dem mer tilgjengelige for allmennheten. 

Forskningsoppgaven gir leseren muligheten til å fordype seg i psykologisk teori samtidig som 

de også får konkrete eksempler å knytte dem til. For eksempel kan novellene belyse 

viktigheten av den trygge basen for psykologisk utvikling og overlevelse. Novellene belyser 

de psykologiske begrepene: separasjon og tilknytning på en oppklarende måte. Dette er 

elementer som er svært viktige i foreldres daglige samspill med sine barn, og er også viktig i 

voksne relasjoner til en partner.  

På tross av at novellene belyser ekstreme eksempler, gir de et godt bilde på motstridende 

følelser knyttet til mor-datter relasjonen. Dette er gjenkjennbart og binder sammen novellene 

med situasjoner og individer i den virkelige verden.  
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Masteroppgaven kan bidra til større åpenhet rundt et tema som det kan være knyttet skamfulle 

følelser til. En allmenn forståelse av morsfiguren er at hun skal elske sin datter og hjelpe 

henne til å stå på egne ben. Oppgaven viser at dette ikke alltid er gitt.  
 

Novellene har i denne oppgaven blitt analysert ut ifra separasjon og tilknytning, men jeg ser 

ikke bort ifra at andre teorier kunne ha vært anvendt. Antagelig er det også andre aspekter ved 

objektrelasjonsteori og tilknytningsteori som kunne vært undersøkt. For videre studier kunne 

det for eksempel være interessant å fokusere ytterligere på konsekvensene av mangelfull 

tilknytning for senere relasjoner. María har tydelig problemer med å stole på Jorge. Finnes det 

annen forskning og teori som kan gi oss et mer komplekst og nyansert bilde av dette? 
 

Som vi har sett kan man se en sammenheng mellom novellene og Spanias kvinnesyn og 

feminisme. Jeg har blant annet pekt på at “La niña sin alas” både kan forstås som en kritikk av 

diktaturet, og også som en kritikk av det moderne samfunnet. I “Loco con cuchillo” føler 

María at det patriarkalske samfunnet undertrykker henne. Med bakgrunn i dette kan videre 

studier i større grad fokusere den historiske konteksten, som har formet forfatterne og deres 

forfatterskap.  

Vi har sett at María sliter psykologisk: hun hører stemmer, myrder kvinner og dreper til slutt 

sin egen mor. Moren i “La niña sin alas” takler ikke separasjonen fra datteren og lemlester 

henne. Det kunne være av betydning å analysere dem ut ifra personlighetspsykologi, og da 

sett på hvordan man utvikler en personlighet som kan medføre denne graden av patologi.  
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