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Próleg

Fins a quin punt les característiques própies d'un genere el defineixen? O el

transcendeixen? Quan Walter Scott, a les seves novel-Íes de fulletó, usa elements propis

de la tragedia grega, está consolidant un genere amb unes determinades característiques,

que després seguirán els productors de telenovel-les? Hauríem de remuntar-nos a un

precursor (en el sentit que li dona Borges a Kafka y sus precursores) de Scott en qué

coincidissin fulletó i tragedia grega, per escatir algún significat en aqüestes

coincidéncies? O senzillament els dos productes culturáis esmentats usen un substrat

comú, de la mateixa manera que en un telenotícies podem veure-hi temes mítics?

En aquest treball de recerca es plantegen aquesta mena de qtiestions, tot i que

sense arribar a aprofiondir en el genere i la recurréncia. En tot cas, el treball no está

orientat a proporcionar una base teórica per a analitzar les recurréncies temátiques

própies d'un genere determinat, com pot ser el western, ni d'un autor determinat, sino,

al contrari, es pregunta els perqués de la transcendencia de la recurréncia mes enllá deis

generes.

Pot resultar estrany que hi hagi mes exemples de cinema que no pas de televisió

(tot i que també), Túnica rao a qué es deu aquest fet és que els hem trobat mes eloqüents

i adequats per alió que intentávem exemplificar, res mes. També és ben visible una

utilització que podem qualificar de moderada de Pexemplíficació; les dimensions del

treball ens constrenyien a utilitzar únicament les mes signifícatives per al text.

El que sí que pretén aquest treball és, alhora que esbossar una proposta de

tipologia sobre la recurréncia temática, reflexionar sobre qüestions antropológiques,

semiótiques i literáries, que afecten la capacitat de construir relats de l'ésser huma, amb
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la intenció de bastir un aparell teóric de cara a la proposta d'un métode, sense renunciar

a un intent de comprensió del fenomen.
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A. Introducció

1. Aproximado al concepte de recurréncia temática

Aquesta recerca tracta d'aproximar-se temptativament, en la mesura del possible, a la

problemática de ''por qué un puñado de mitos griegos continúa dominando y dando

forma vital a nuestro sentido de yo y el mundo"1, la qual cosa ha estat materia

d'investigado per part de diversos estudiosos2. La particularitat de la recerca consisteix

en Pestudi del fenomen de la recurréncia temática aplicat ais mitjans audiovisuals.

Pero abans convé recordar la presencia de mites a la producció cultural actual, per a la

qual cosa podem fer referencia tant a les versions de clássics a les ultimes temporades

teatrals3 com a la presencia de temes mítics ais museus d'art modern4, com a mers

1 Steiner, 1987: 13. Usem aquesta citació de George Steiner que fa referencia només ais mites grecs

perqué entenem que han influ'ít mes que d'altres en la cultura occidental, que constitueix el nostre ámbit

d'estudi.

2 Blumenberg, 21990: vii. De fet, la problemática de la permanencia del mite malgrat "the triumphant

advance of secular, scientific rationality" ha preocupat filosofe i pensadors des de fináis del s.XVII.

3Festival Grec 2003: Electro, El mestre i Margarita (edició 2002, Fedra); Almagro 2003: El rey Lear, El

sueño de una noche de verano, El Burlador de Sevilla, Julio César, Romeo y Julieta, Ricardo III, Troilo

y Crésida, París 1940; Mérida 2003: La paz, Lisístrata, Electro ("Avalancha de clásicos teatrales", El

País, 30 de junio de 2003). També val la pena referir-se a la coincidencia de quatre Hamlet durant la

temporada teatral 2003/2004: el dirigit per Eimuntas Nekrosius, al TNC; el de Calixt Bieito al Teatre

Romea; el dirigit per Bertrand de Billy, Moshe Leiser i Patrice Caurier (Gran Teatre del Ltceu); i el de

Lluís Pasqual, que forma part del programa del Forum 2004 (Teatre Lliure). O les Carmen mes recents:

la cinematográfica de Vicentes Aranda i la de Ramón Oller (dansa), presentada a rúltim Festival de

Peralada, edició 2003.



exemples d'un fet evident i complex alhora. Podríem haver exemplificat el fenomen

amb d'altres casos (videojocs, anuncis publicitaris,...), ja que no es tracta d'un fet

subjecte a un ámbit concret, com veurem mes endavant5. Cal destacar, aquí, que

Roland Barthes (Myhtologies, 1957), Umberto Eco (Apocalípticos e integrados, 1965)tf

i Román Gubern (Máscaras de la ficción, 2002), entre d*altres, han estudiat la cultura

mediática tenint en compte la tradició cultural que la precedeix.

Parlar de la recurréncia temática en les narracions audiovisuals és un assumpte

molt complex que, ens sembla, requereix ser estudiat perqué pot contribuir a la

comprensió plena deis productes audiovisuals actuáis. La complexitat de la recurréncia

temática consisteix, en part, en el polifacetisme d'aquest objecte d'estudi, que convida

a adoptar una perspectiva interdisciplinária per a estudiar-lo. L'esmentada interdis-

ciplinarietat es fa palesa, en primer lloc, en la juxtaposició de diverses disciplines

(antropología, narratologia, teoría de la literatura, semiótica, mitología), utilitzades

habitualment pels diversos estudiosos de la materia i, alhora, en el fet que la

4 A l'IVAM, per exemple: Leda i el cigne, de Moholy Nagy, David and Goliat, Joy ofOrpheus, Rape of

Ewope, Promethevs Strangling the Vulture (Jacques Lipchitz; obres deis anys 30). I al Macba: Leda

and the swan, de Cy Twombly (1960) i Retrato de un gudari llamado Odiseo, de Jorge Oteiza.

5 La qüestió está mes desenvolupada a continuado, p. 4

6 "A poco que reflexionemos, deberá parecemos monstruosa la situación de una sociedad cuyas clases

populares obtienen sus oportunidades de evasión, de identificación y de proyecciones, a partir de la

transmisión televisada de una pochade ochocentista en la que se representan costumbres de la alta

burguesía de fin de siglo" (Eco, 51997: 31). També relaciona els productes deis mitjans i la tradició

cultural previa a El superhombre de masas, una indagado de les diverses encamacions del superhome

de masses de les novel-Íes populars, durant el transcurs de la qual compara La diligencia i Édip reiy

utilitza referéncies a Love story i crea una genealogía de retrats de malváis, des de Natoli i Byron fins a

Sabatini i el personatge de James Bond (Eco, 21998).



recurréncia temática com a fenomen7 hagi estat estudiada des de diferents paradigmes8

(estructuralisme, formalisme, deconstruccionisme i postestructuralisme), que en

ocasions son antagónics. L'explicació del fenomen de la recurréncia, directa o

indirecta, per diverses teories, posa de manifest la manca d'una definido unívoca i

acceptada per tothom d'aquest concepte. L'estudi de la recurréncia també depén de les

diverses concepcions i ideologies que teñen els respectius autors. Encara que, com

s'intentará demostrar, aquest fenomen es pot observar sempre en una obra creativa que

aconsegueix cristallitzar, que esdevé significativa per a la tradició, els estudis actuáis

no ens permeten afirmar que existeixi una línia metodológica consolidada per a

analitzar el fenomen a Pámbit audiovisual. Fem aquesta afirmació sense oblidar -al

contrari- la tasca realitzada en aquesta direcció des deis estudis de comunicació

precedents, així com els propis de la literatura comparada.

L'objectiu de la present recerca és establir unes bases teóriques per a intentar

comprendre el fenomen de la recurréncia i establir la fonamentació conceptual de cara

a una proposta de métode d'analisi de les narracions audiovisuals. Aquest métode

podría facilitar la utüització intencionada d'elements temátics recurrents en la

7 No amb aquests mateixos termes, pero sí estudiant el mateix fenomen.

8 Paradigma en el sentit que li dona Thomas S. Kuhn a La estructura de las revoluciones científicas

(41990: 80), de "conjunto de ilustraciones recurrentes y casi normalizadas de diversas teorías en sus

aplicaciones conceptuales, instrumentales y de observación". Es caracteritza perqué es poden adquirir

diferents paradigmes tot i utilitzar la mateixa bibliografía, i perqué els científics treballen amb aquest

conjunt de premisses que el constitueixen sense que forcosament l'hi hagin donat estatus de paradigma.

Kuhn considera que el paradigma és superior a les regles i ais supósits compartits, pero no implica

forcosament un conjunt de regles en aquell ámbit científic.



producció d'obres audiovisuals, de fíguracions9 que han cristallitzat a la tradició

cultural. Insistim en qué Tus de les recurréncies temátiques i l'éxit comunicatiu d'una

obra están relacionáis. Analitzarem aquesta qüestió mes endavant10.

La recurréncia temática és el fenomen que consisteix en la reiteració de

diferents mites, temes i arquetipus a qualsevol producció cultural; no només a la

literatura". El fenomen es pot donar, dones, en cada una de les diferents disciplines

artístiques i culturáis; tant ais diversos generes literaris (tragedia, drama, comedia,

poesia, narrativa, etc.) com en les arts plástiques, la música, i els productes

audiovisuals d'entreteniment i de consum massiu (cinema, ficció televisiva, publicitat,

videojocs)12.

El fenomen de la recurréncia en la producció cultural humana confereix

significado a les relacions entre tots els elements que constitueixen la cultura (el

comportament huma); si no fos així aqüestes relacions no es podrien interpretar

culturalment. Per exemple, les relacions incestuoses adquireixen significado cultural,

com qualsevol altre tipus de conducta humana, quan deixen de ser considerades

própies de ranimalitat i poden ser interpretades per la mitología, ja que llavors

corresponen al comportament deis déus i els humans i les seves conseqüéncies13.

9 Terme amb el qual designem temes, motius, arguments, loci, personatges, figures, mites, situacions,

escenes, espais i imatges.

10Pág. 18.

11 Com s'observa també en el cas de la narratologia, que estudia la narrado en diferents ámbits, i no

només a la literatura.

12 Mes endavant (pág. 12) parlem de la presencia de la recurréncia a la informado.

13 Cfr. Ginzburg, 2003: 561: "La capacidad de expresar las relaciones biológicas en forma de sistemas

de oposiciones es la característica específica de lo que llamamos cultura".



Aquesta qüestió es pot exemplifícar amb la narració del mite d'Édip, que és

interpretable com una visió trágica de carácter sobrenatural, perqué els fets

s'atribueixen al destí, sense donar-ne cap altra explicado. És a dir, s'interpreta com un

tabú cultural14 un fet que es podría explicar amb altres raons, com podrien ser, en

aquest cas, les de la bestialitat (ranimalitat) o les fisiológiques (degeneració de

Tespécie), que son aítres maneres de conferir significació ais actes humans. Una

mateixa conducta humana, per tant, pot teñir diverses explicacions; diversos tipus de

tabús censuren un mateix comportament. En aquest cas i en d'altres similars, la

recurréncia mitológica esdevé la lectura cultural del fenomen. L'aportació de
v

significativitat que duen a terme els mites ha estat analitzada per Testudiós mes

representatiu de les noves perspectives per analitzar el mite des deis anys seixanta,

Hans Blumenberg, filósof alemany que presenta interessants paral-lelismes amb

Giambattista Vico (Duch, 1995: 216). Segons Blumenberg, els mites "impregnan de

sentido humano la aprehensión de un mundo exterior que de por sí no presenta una

significación clara para el hombre"15.

Com s'ha assenyaíat, el que fa específic el fenomen de la recurréncia temática

és la reiteració d'una serie de mites, d'arquetipus i de temes en diferents obres. La

recurréncia no és la simple repetido de resquema argumental d'un mite concret, ja

que la mera repetido d'uns fets no assegura la consecució del resultat pretés:

comunicar el mite. La recurréncia s'ha de relacionar amb la reiteració del fenomen

14 Northrop Frye ha relacionat mites i tabús en aquest matetx sentit (Frye, 1991: 206-207): "El estudioso

de mitología comparada desentierra, a veces, en un culto primitivo o antiguo, un fragmento de abierta

mitopoétíca que lo obliga a darse cuenta de cuan completamente las religiones superiores han

reducido sus visiones apocalípticas a otras moralmente aceptables" (la negreta és meva).

13 Citat per García Gual, 1997: 10.



mític en si mateix, és a dir, del sentit del mite; i precisament per aquest motiu la

reiterado s'aconsegueix per diferents mitjans narratius (la reiteració és, per tant, un

concepte que utilitzem per descriure fonnalment la recurréncia). La simple imitació

del mite de Caín i Abel a través d'un fratricidi no té perqué aconseguír comunicar

l'enveja, la gelosia. L'enveja equival al tema d'aquest mite, que alhora té capacitat per

generar textos nous16: a partir del text bíblic trobem, entre d'altres, Caín, de Lord

Byron (1821); La mort d'Abel, de Gesner; Abel, d'Alfieri17; Un enano español se

suicida en Las Vegas (Casavella, 1997) i la seva adaptació cinematográfica, Volverás

(Chavarrías, 2002); Abel Sánchez, d'Unamuno, etc. Com a variació temática també

podem teñir en compte El príncipe destronado, de Delibes (1973)l8.

Repetir no assegura que el resultat será el mateix que T anterior, és a dir, tornar

al punt d'origen, ja que la repetició fe referencia a la forma visible, la formalitat sense

sentit. La recurréncia consisteix a reiterar alguna cosa de tal manera que

s'aconsegueixi, voluntáriament o no, tornar al punt d'origen19, disposant els elements

temátics de manera que es complebá el cicle narratiu (és a dir, comunicar el mite).

Així, repetir és tornar a fer una cosa sense que necessáríament s'hagi d'aconseguir el

mateix resultat; reiterar (repetir un acte, no un fet) és aconseguir el mateix resultat

sense que aixó hagi obligat a fer els mateixos passos, segons aquesta proposta.

Umberto Eco destaca la doble accepció del significat de repetició, que fa referencia

16 Vegeu mythos, nucli del mite, p.13, n.38.

17 Citats per Lord Byron al prefaci de Caín. Un misteri.

18 Román Gubern cita, a Máscaras de la ficción, mites primigenis basats en dos bessons que sovint

representen el bé i el mal, i que, per tant, acostumen a ser enemics, com els egipcis Osiris i Set, Esaú i

Jacob -Génesis 25:22— (Gubern, 2002: 253). Sobre les societats dualistes creades a partir de germans,

algunes vegades bessons, cfr. Gínzburg, 2003: 557-560.



tant a la novetat -dir o fer de nou- com a alió antic -coses ja dites o fetes (Eco, 1984:

19). Per tant, la repetició -la recurréncia, ara equiparables- esdevé un cas paradigmátic

de l'oposició entre tradició i novetat, binomi antropológic básic per a tractar aquest

tema(Duch, 1999).

Aqüestes i d'altres qüestions relacionades amb els conceptes i significáis

antropológics de repetició i diferencia han estat profusament estudiades per Deleuze al

seu tractat Diferencia y repetición (1968). Calabrese, seguint a Deleuze, diferencia

entre 'Variación de un idéntico y la identidad de varios diversos" (Calabrese, 1989:

47). Es a dir, aplicat a Panalisi deis telefilms, com un prototipus es multiplica en

situacions diverses i com productes originalment diferents acaben essent idéntics. Un

exemple que amplii els proposats per Calabrese podría ser la detectiu televisiva de

S'ha escrit un crim, Jessica Fletcher20 (prototipus que es multiplica en situacions

diverses), així com Neighbours/ Eastenders, o St. Elsewhere (A cor obert) /Urgencias

serien, d'acord amb la proposta de Calabrese, productes originalment diferents que

acaben essent idéntics. Segons la tipología de la recurréncia temática que proposem en

aquest treball, aquest últim és un cas de recurréncia formal (vegeu p. 92)21.

19 Segons la definició del Diccionari de la Llengua Catalana de PInstitut d'Estudis Catalans.

20Murder, shewroíe, dotzetemporadesen l'emissóbritánica, de 1984a 1996. 'Murder, shewroíe'web

site, http://members.aol.com/meowl03476/murder.html. La famosa detectiu va ser objecte, recentment,

d'una parodia intertextual (vegeu p.99) per part de la companyia T de Teatre {Jet Lag, sit-com de TV3,

quarta temporada en antena, http://www.tvcatalunya.com/: "dimarts 20 d'abril va ser el programa mes

vist a Catalunya en la franja deprime time juntament amb Una altra cosa").

21 La tipología proposada compren recurréncia formal, recurréncia estructural, recurréncia mítica i

recurréncia intertextual. Vegeu 9.2. Proposta de tipología de la recurréncia temática, p.92. D'altra

banda, vegeu, a p. 38, la tipología de la repetició de Calabrese.



Com a exemples de recurréncia temática, tal com l'hem definida, podem parlar

del conté de la Ventafocs22, el tema de la dona adúltera23 i el mite de Don Juan24, entre

molts d'altres.

L'estudi de la recurréncia temática s'emmarca en l'estudi, mes ampli, de la

producció audiovisual quant ais seus continguts i la seva relació amb la tradició. El

fenomen de la recurréncia temática a la narració audiovisual actualment s'estudia a les

22 Publicat per Charles Perrault i pels gennans Grimm dins Contes de ma mere l'Oye (1697) i Kinder

imd fíausmárchen, respectivament. (GEC) Es tracta d'un conté popular del qual n'existeixen quatre-

centes versions, i que retrobem, per donar alguns exemples, a la versió de la factoría Disney, a la

peMícula Pretty Woman, i en una caracterització parcial del personatge de Harry Potter, al primer volum

de la saga, Harry Potter i la pedra filosofal. A la peMicula i el llibre infantil Matilda, de Roal Dahl, hi

podem observar una curiosa inversió de la Ventafocs: els pares de la protagonista semblen i funcionen

com la seva familia adoptiva, i la nena finalment és adopfada per una mestra, també órfena, que va ser

criada per una institutriu-bruixa. No podrían pas exhaurir en un Histat els diversos casos de recurréncia

de la Ventafocs a la cultura; per exemple, el professor de periodisme de la Universitat Ramón Llull,

Albert Sáez, en destaca Taparició al programa Operación Triunfo: "OT [edició 2002] barrejava els

elements de la Ventafocs amb els de Mamá quiero ser artista, pero amb un toe de versemblanca que ni

l'autor del conté ni el director de la peMícula haurien pogut somniar" (Sáez, 2002: 16). Cfr. Dumézil,

1973: 40-42, i Ginzburg, 2003: 513-531, per a una lectura del conté de la Ventafocs des de la

perspectiva de la transmissió, de mite a conté popular (Dumézil) i la perspectiva alhora diacrónica i

comparada de Ginzburg.

23 Com és sabut, es troba tant a Madame Bovary com a La Regenta, a La Desheredada, Arma Karenina,

per no parlar de la germana menor d'edat d'aquest personatge arquetípic, Lolita.

24 Del qual es diu que se n'han comptabilitzat mes de tres mil versions en les diverses disciplines

artístiques, per part de Zorrilla, Corneille, Moliere, Goldoni, Pushkin, Mozart, Gluck, Byron, Merimée,

Dumas, Hoffinan, Strauss, Frisch, Schnitzler,... (RODRÍGUEZ, M. teEl poder de un mito universal", La

Vanguardia, 1/XR72002- Crónica de l'estrena de Don Giovanni a Barcelona).Cfr. l'estudi del mite de

Don Juan de Pierre Brunel (Brunel, 1992: 335).



facultáis de Ciéncies de la Comunicació25, a l'Institut d'Humanitats del CCCB, on s'ha

celebrat la segona edició del Seminan Literatura i Cinema26, sense oblidar que hi ha

grups de recerca específicament dedicats a aquesta qüestió27. D'altra banda, la

mitocrítica i la mitoanalisi estudien aquest mateix fenomen, centrant-se en el mite.

Seguint els preceptes de Claude Lévi-Strauss, la mitocrítica identifica els mitemes28

d'una obra cultural, els compara amb una verstó ideal d'aquell mite concret i analitza

25 A la Facultat de Ciéncies de la Comunicació de la Universitat Autónoma de Barcelona s'estudia amb

el nom de Literatura i mitjans audiovisuals, a la Universitat Pompeu Fabra, l 'assignatura equivalent

s 'anomena Estudis Comparáis en Comunicació Audiovisual. Ambdues assignatures pertanyen a les

respectives llicenciatures de Comunicació Audiovisual. A la Universitat Oberta de Catalunya també

s'imparteixen assignatures relacionades amb la qüestió que ens ocupa, com Imatge i Cultura

(1 licenciatura d 'Humanitats) i Literatura Comparada (1 licenciatura de Filología Catalana). En aquest

ámbit d 'estudi, la Universitat Ramón Llull té el grup de recerca d'lmatge i discurs, dirigit per Miquel

Treserras.

26 Febrer de 2002.

27 En aquest context, el grup de recerca de la UAB Investigacions en Sociología de la Religió (ISOR),

del Departament de Sociología, treballa una línia de recerca dedicada a cultura, mitjans de comunicació

i joves, centrant-se en una vessant mes política (identitats nacionals).

28 Te rme q u e Lévi-Strauss usa per anomenar les uni tats mí t iques d ' u n a obra. "Las verdaderas unidades

constitutivas del mito no son las relacions aisladas, sino "haces de relaciones" y [...] solo en forma de

combinaciones de estos haces las unidades constitutivas adquieren una función significante" (Lévi-

Strauss, 1969: 191). Segons Detienne, els mitemes contribueixen a determinar el sistema latent" d'un

mite (citat per Ginzburg, 2003: 59). El mot mitema és equiparable afonema, com a elements constitutius

del mite i del llenguatge que son, respectivament. Els mitemes no son les diferents "frases" del relat, que

s'aillen per tal d'identificar-ne els mitemes, sino l'esmentat feix relacions entre elles. Els mitemes

s'encaixen un dins l'altre, com les nines russes. Lévi-Strauss els utilitza per analitzar el mite d'Édip

(1969). Ginzburg ha criticat aquesta aplicació del model lingüístic que té com a resultat el concepte de

mitema (Ginzburg, 2003: 59).

_



la dimensió arquetípica de l'obra. La mitoanálisi se centra en la identificado deis mites

predominants de determinades époques culturáis. Entre els estudiosos de la mitocrítica

i la mitoanalisi, alguns d'ells hereus de Gilbert Durand (Las estructuras

antropológicas de lo imaginario, 1979) i Northrop Frye (Anatomía de la crítica,

1977), cal citar Alain Verjat, Jean-Jacques Wunenburger, Andrés Ortíz-Osés i Pierre

Brunel (Companion to literary myths, héroes and archetypes, 1992). A casa nostra,

entre els estudiosos del tema tant en aquest sentit com en un de mes ampli, hem de

destacar Lluís Duch (Mite i cultura, 1995; Mite i interpretado, 1996), Román Gubern

(Máscaras de la ficción, 200229), Jordi Bailó (La llavor immortal, 1995; Imatges del

silenci, 2000) i Nuria Bou i Xavier Pérez (El temps de l'heroi, 200030). La crítica

cinematográfica i literaria actual incorporen, gradualment, el comentan d'aquestes

qüestions de manera explícita, mes enlla de constatar una citació, merament.

Ja hem mencionat31 que la materia, relativament jove, especialment quant a la

seva aplicado ais mitjans audíovisuals, mereix seguir essent analitzada en les seves

diferents vessants per aconseguir una comprensió del sentit proflmd de la narració

audiovisual, que passa per saber com está configurada temáticament, amb quins

29 Anteriorment, des d'una altra óptica, també a Espejo de fantasmas (Gubern, 1993). A El discurso del

cómic ofereix una sistematització de les convencions semiótiques del comic, incloent-hi estereotips i

situacions arquetípiques (Gasea i Gubern, 1988).

30 Bou, Nuria i Pérez, Xavier. El temps de I 'heroi. Épica i masculinitat en el cinema de Hollywood.

Barcelona, Paidós, 2000. Aplicado de les teories de Gilbert Durand a Panáüsi de l'arquetipus masculí al

cinema de Hollywood.

31 Vegeu p. 2.
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continguts, ja siguin origináis32, tradicionals o arquetípics, i com s'han de seguir

utilitzant aquests elements per a una producció audiovisual efectiva i comunicativa33.

La recurréncia temática, que com hem dit és una amplia qtiestió interdisciplinar,

correspon a una branca de l'estudi de la tematologia, aplicada ais mitjans audiovisuals.

El nostre objecte d'estudi és parcialment hereu de la literatura comparada, ja que és

d'on prové la tematologia34; considerem que Claudio Guillen i Pierre Brunel son dos

deis mes importants estudiosos d'aquesta disciplina. Manfred Beller, Manfred

Schmeling i Van Tieghem serien els maxims exponents de Vescola alemanya quant a

l'estudi de la tematologia.

El comparatisme literari, encara que no hagi estat tan rellevant com la

narratologia durant el s. XX, no ha perdut vigencia, tampoc, tal com ho demostren les

publicacions sobre la materia35. La tematologia s'inscriu en el camp comparatístic, tal

com ha estat definida per Manfred Beller:

32 Com veurem, en aquesta recerca ens cenyím a la concepció d 'or iginal com a c o m b i n a d o novedosa

d 'a l ló conegut. Ampl iem la reflexió sobre l 'originalitat a 3.0. Aproximado introductoria al concepte

d ' invendo (p. 26).

33 Així dones, a banda d'analitzar el fenomen des de les perspectives esmentades, de caire cultural i

antropológic, també cal teñir en compte la importancia de la recurréncia temática com a eina persuasiva,

retórica.

34 Cfr. VÜlanueva (1991: 15) i Camarero-Arribas (2002: 127), qui parlen d'una Ciencia Literaria que

abarqui, segons Villanueva, Historia, Teoria, Crítica literaria i Literatura Comparada. Camarero-Arribas

considera superada aquesta distinció i és partidari d'una Ciencia Literaria sintética i integradora

(Camarero-Arribas, 2002: 127-128). El mateix Claudio Guillen defíneix la Literatura Comparada com

una disciplina, no pas una ciencia; pertanyent al knowing-how i no al knowing-that, seguint la

diferenciado de Ryle (Guillen, 1998: 14).

35 Segons Camarero-Arribas, que cita les següents obres i autors: ROMERO, D. (comp.), Orientación en

literatura comparada, Aco/libros, Madrid, 1998 (amb aportacions de Jonathan Culler, Pierre Swiggers,
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"La tematología describe el campo metodológico de aquellas inves-

tigaciones comparativas que investigan los aspectos temáticos que

crean una tradición y los elementos formales en literatura" (Beller,

1984: 103).

L'interés que la recurréncia temática, com a materia, té per a les Ciéncies de la

Comunicado -els estudis de la qual comprenen tant la ficció com la informado- passa

per la seva incidencia en la configurado deis relats de les informacions, un altre ámbit

que no escapa a la utilització de temes, arquetipus i mites recurrents. Així com en la

ficció la recurréncia temática s'utilitza a bastament, en la informado36 també es

constata la seva aparició reiterada, la qual cosa contribueix a recordar-nos com son de

débils les fronteres entre « f i c c i ó » i « n o ficció». Es convenient eixamplar el

camp d'estudi de la recurréncia temática, sovint restringit a la « f i c c i ó » i

rentreteniment, perqué podem trobar amb facilitat histories diferents sobre els

mateixos mites i temes, tant en els diversos ámbits « d e ficció» ja comentats com en

el camp de la informado37. Una constatació d'aquest fenomen és la narració d'un fet

Douwe Fokkema, Eva Kushner i Yves Chevrel, entre d'altres); CARBONELL, N., VEGA, M.J., La

literatura comparada: principios y métodos, Gredos, Madrid, 1998 i GUILLEN, C , Múltiples moradas.

Ensayo de literatura comparada. Tusquets, Barcelona, 1998.

36 Cfr. LIPPMAN, W., Public Opinión, 1922. Lippman ja comenta a parlar de la infonnació com a

constructe d'estereotipus, de manera que es construeix un sentit encriptat de la informació, pretesament

objectiva.

37 A Thora de proposar una tipología de factors que condicionen la inventio hem de teñir en compte que

la distinció entre « f icc ió» i « n o ficció» ha esíat superada. Cal, en aquest sentit, recordar que ja

per a M. Weber els facía son ficta. Diversos estudiosos consideren cada vegada mes tenue la separado

entre ficció i realitat (Chillón, 1999: 94). La divisió entre «f icc ió» i realitat, o « n o ficció» es basa,
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sense, probablement, pretendre repetir la narració d'un mite concret, pero aconseguint

comunicar un mythos?*. Per posar un exemple de recurréncia temática a la informació

podem esmentar el tema de la traició entre amics, que pot concretar-se tant en les

noticies aparegudes arran del cas de l'assemblea de Madrid, com en el Judes bíblic. En

alhora, en la premissa de ^existencia d'una realitat externa, objectiva que es pot descriure (no ficció) o

evitar (ficció). Aquesta qüestió está lógícament vinculada al "gir antropológic" -tal com anomena David

Vidal la irrupció del subjecte en 1'epistemología (Vidal, 2002: 39).

Ni aquest tema ni constatar la influencia del subjecte en 1'epistemología no son consideracions

filosófiques noves; ja havien estat plantejades, molt mes radicalment, per Schopenhauer, a El món com a

voluntat i com a representación segons el qual Pésser huma viu en falsedat i el món és una simple

representado mental. L'espai i el temps son vistos peí filósof alemany com intuícions subjectives. Així

dones, podríem parlar, intentant escatir les diferencies entre ficció i no ficció -al món de la informació i

els mitjans audiovisuals- d'una serie de condicíonants: propis de la industria i del format, de genere, de

tipología, biografíes, temátics, — Una de les premisses d'aquesta recerca és que els condicíonants

biografíes i els condicíonants propis de la recurréncia i la tematologia no afecten només l'ámbit de la

« f i c c i ó » .

38 El nucli del mite. Entenem mythos, nucli del mite, en el sentit de "genotext": matriu generadora de

diversos textos concrets. Duch (1995: 173) atribueix el terme genotext a Burkert i Jan Assmann. Segons

Caillois (citat per CHILLÓN, 2000: 152, n. 66) es tracta de tendéncies, "virtualidades rectoras". Aquest

nucli és el que "no pot ser identificat a través d'un únic text, perqué indefectiblement, de tot mite hi ha

múltiples variants" (Duch, 1995: 173). No ens estem referint a una "all-embracing theory (les teories

universalistes tan durament blasmades per Kirk) que dones rao d'una manera exhaustiva deis mites de

tots els temps i de totes les cultures" (Duch, 1995: 42) ni al Grundmythos de Blumenberg: "Attempts

have repeatedly been made to reduce the di verse myths of our culture circle and others to a fundamental

myth [Grundmythos]" (Blumenberg, 1990: 174). El mythos, tal com l'entenem, és la forma abstracta de

cada mite concret; Blumenberg i les teories universalistes al-ludides fan referencia a la forma abstracta

de tots els mites.
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aquest cas - i en molts d'altres, algún d'ells assenyalat per l'antropóleg Roger Bartra39-

mitjancant una noticia es recrea un tema biblia També40 podem dir que es tracta de dos

productes culturáis (la noticia i la narració bíblica) a través deis quals es materialitza

un tema arquetípic, en aquest cas la traído entre amics. Aquest fet es pot identificar

amb el mythos, convertint-se llavors en una informació tematitzada. No sempre la

informado és tematitzada a causa de la recurréncia. De la mateixa manera que podem

parlar, com fa Frye, d'una serie d'accions genériques "recurrentes o convencionales,

que muestran analogías con los ritos: bodas, entierros, iniciaciones intelectuales y

sociales, ejecuciones o ejecuciones fingidas, expulsión del villano expiatorio y así

sucesivamente" (Frye, 1991: 142), la informació está conformada per fets que

incumbeixen l'ésser huma, que aquest protagoniza o que afecten el seu esdevenidor.

Certs mites teñen com a fínalitat narrar ritus41; com que una de les fiincions própies de

la informació és narrar la mena de fets citats per Frye (podríem afegir a la llista

anterior guerres i tota mena de conflictes, per exemple), la informació es converteix en

un terreny propici per a la tematització42.

39 Bartra, entrevistat per Análisi, comenta la retransmissió de la C N N de la pr imera Guerra del Golf com

una relectura de la Biblia "basada en )os relatos sobre Babilonia, Sodoma y Gomorra. La C N N volvía a

presentar una serie de mitos bíblicos, y lo m á s fascinante es q u e lo hacía en vivo, mientras las bombas

estaban cayendo y matando gente" {Análisi 2 5 , 2 0 0 0 , p.182).

40 Anirem fent referencia a les perspectives diferenciades deis paradigmes básics esmentats inicialment.

41 Complexa qüestió que no anatitzarem en profunditat. Cfr. Kirk (1973), Ginzburg (2003), Dumézil

(1973), Lévi-Strauss (21969), Propp (21979). Únicament hi fcm referencia a propósit de la recurréncia i

la transmissió; vegeu 9.3. Recurréncia intertextual.

42 Vegeu 4.3. Definido conceptual de tema (p.66) especialment 3.4.3. Tematització, Agenda setting (p.

70). Un assumpte noticies és tematitzat quan esdevé interessant per ais mitjans, fins al punt que fan un
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La informado, dones, té mes probabilitats de tematització quan té un major

significat cultural, que alhora depén de la utilització de la recurréncía temática. Un

exemple d'ús de la recurréncia temática a la informació pot ser emprar el tema de

1 Robín Hood per a descriure casos de delinqüéncia, per part de la premsa43, per posar un

altre exemple del fenomen. Ras i curt: de la mateixa manera que a la « f i c c i ó » hi ha

una serie de temes que cristal-litzen amb mes facilitat, aquest fenomen es dona també a

la « n o ficció». Podríem emprar el terme cristal-lització per referir-nos a

l'assentament d'un tema, mite o arquetipus en forma de recurréncia, ja sigui en I'ámbit

de la ficció o el de la informació, pero per a referir-nos a aquest mateix fenomen

específicament a Pámbit de la no ficció és mes adequat utilitzar el concepte ja existent

de tematització. Aixó tenint en compte, és ciar, la diferencia entre la repetició de temes

concrets coincidents -un cas determinat de recurréncia temática que es pot donar

indistintament en els dos ámbits esmentats (tornem ais exemples de Robin Hood i les

trenta monedes de Judes)- i la repetició del fenomen en abstráete -la cristal-lització

d'un tema a la tradició cultural lato sensu^ comparada amb la cristallització d'un tema

determinat a Támbit de la informació.

La recurréncia temática pot esdevenir un clixé44, un tópic, una manera

estereotipada de veure els fets, tant en la producció cultural en general com en la

informació, perqué la recurréncia temática és una forma d'abreujar totes les possibles

seguiment de totes les ínformacions relacíonades amb el tema en qüestió (ex. la violencia contra les

dones, durant els últims temps).

43 Ens referim al tractament que es va donar al Hderatge zapatista, concretament el repartiment de terres,

per part de diferents mitjans,

44 La reducció del mite del paradís a un mer clixé per part de la publicitat d'agéncies de viatges, per

exemple (Dabezies, 1992: 961).
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significacions a una de sola, que és l'arquetípica, o mítica, o temática45, i el clixé fa un

pas mes enllá, reduint-Ia en la simplificado, ja que al core del clixé no hi ha

creativitat. Així dones, hem d'analitzar si la recurrencia temática com a fenomen no

pot esdevenir una forma degradada i estereotipada de revisitar alguns mites46. Podem

dir que quan la recurrencia és una simple repetició, el resultat n'és un clixé;

Considerem que la recurrencia és temática perqué tant els mites com els arquetipus

s'empren com a temes47 de la narració. Hi ha hagut autors, com J.L. Dufays, que han

reivindicat un estatus teóric per al concepte estereotipus, desvinculat de les

connotacions negatives i mes proper al nostre concepte de recurrencia que no pas a

l'habitual de clixé. Mantindrem la nomenclatura tradicional, ja que jutgem mes

apropiat el terme recurrencia per a la insistencia en una determinada figuració48.

Observant, dones, que les narracions i les informacions, en aquest sentit ampli

al qual fem referencia constantment, inclouen la recurrencia temática49, basarem

aquesta recerca en la hipótesi segons la qual si un argument narratiu cristallitza és

perqué conté i desenvolupa elements mítics que connecten amb rimaginari coMectiu

45 Vegeu 3.1.Definido conceptual de mite (p. 39), 3.2.Definició conceptual d'arquetipus (p. 58) i

3.4. Definido conceptual de tema (p.65), per a les diferenciacions.

46 A continuado (p. 17-18), es tracta amb mes profunditat aquest tema.

47 Vegeu 3.4. Definido conceptual de tema (p. 65).

48 D e fet, ens preguntem per quin motiu Dufays n o utilitza un te rme desvinculat de carregues

pejoratives, com és el cas.

49 Segons els parad igmes que hem menciona t (postestructural isme i deconstruccionisme versus estructu-

ralisme i formalisme), hem de parlar, respectivament, d'inclusió i utilítzacíó d'una serie de temes per

part de la producció cultural o de la inevitable aparició i reaparició de temes a qualsevol obra cultural.

Vegeu també ta distinció entre recurrencia mítica i recurrencia intertextual (2. Definido de l'objecte

d'estuditp. 20).

16



de l'audiéncia, perqué considerem que la recurréncia temática és una part constitutiva,

estructural, com intentarem demostrar, d'aquestes narracions; mentre que aquelles

narracions la recurréncia temática de les quals no n'és un element estructural,

probablement no aconseguiran el mateix éxit comunicatiu.

Molt estretament relacionat amb aquesta qüestió hi ha el concepte de veritat de

Nietzsche. Els arguments narratius, mites, arquetipus, ingredients, en definitiva, que

han cristal-litzat poden esdevenir el que el fílósof alemany considerava metáfores

desgastades, monedes "que han perdido su imagen y ahora se toman en cuenta como

metal; ya no como monedas" (Nietzsche dins Valverde, 1993: 33-35). Poden esdevenir

tópics, llocs comuns que segueixen tenint un rendiment comunicatiu determinat

grades a Tus, pero el significat deis quals, en realitat, s'ha desvirtuat. Bé esdevinguin

tópics o bé segueixin mantenint el seu significat primigeni (de la metáfora, del mite, de

1'arquetipus), el que no perden en cap cas en tant que elements recufrents és la seva

forca comunicativa. De fet, és precisament per aquest motiu que es repeteixen. D'altra

banda, cal teñir en compte que no hem deixat de mentir comunitáriament, de manera

que continuem necessitant monedes desgastades per ais nostres intercanvis

comunicatius.

"Hasta ahora sólo hemos oído hablar de la obligación que plantea la

sociedad para existir: ser veraces, esto es, emplear las metáforas

usuales; o sea, expresado moralmente, la obligación de mentir según

una firme convención, de mentir en rebaño, en un estilo vinculante

para todos" (idem).
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Alguns tipus de poesía de l'experiéncia {fallida)™ podrien ser un exemple de manca

d'éxit comunicatiu: es parla de qüestions quotidianes i personáis que no aconsegueixen

comunicar, com háuria de ser el cas, la transcendencia de la banalitat; la banalitat de

forma transcendent. Hi ha repetició, pero no comunicado, tot i que es poden emprar

els mateixos elements que un relat que aconsegueix el seu propósit51.

Un exemple prou paradigmátic d'aquest cas -utilització d'elements recurrents

sense obtenir éxit comunicatiu- pot ser la pellícula Inteligencia Artificial, d'Steven

Spielberg (2001), en la qual es barregen diversos temes que sembla que hagin

d'aconseguir cristal-litzar. Seguint la fórmula de Román Gubern que, a propósit de

Flash Gordon, afirma que "els arquetipus elementáis sumats a les situacions

redundants constitueixen un brillant espectacle visual" (Gubern, 2002: 110), hi trobem

tant situacions redundants -la recerca deis protagonistes guiats per un modernitzat

Mag d'Oz- com arquetípiques -la búsqueda de la mare-, per no parlar de les

referéncies a Phome-maquina, tan detalladament estudiades per aquest mateix autor a

Máscaras de la ficción52. Recordem que el Mag d'Oz és una auténtica referencia mítica

50 Per exemple, Luis García Montero ("Life vest under your seat" i "El poder envejece", Habitaciones

separadas, Visor) i Felipe Benítez Reyes versus Barral, Gil de Biedma i Gabriel Ferrater.

51 Aquest tema ens condueix a la importancia de la qfiestió morfológica, de l'estil: es tracten els

mateixos elements que en un cas fállit, pero de manera diferent. També hem de teñir en compte, és ciar,

la utilització d'elements mítics, recurrents, que pot contribuir a dotar de transcendencia la banalitat.

Vegeu, per exemple, Ferrater, 51990, especialment Poema inacabat (en el qual Ferrater fe vestir de

tergal l 'Heiena épica, alhora herotna quotidiana) i Lorelei (la sirena destructiva, personatge mític al qual

recorren forca els romántics). La qüestió de la transcendencia vinculada ais elements mítics está mes

desenvolupada a 5. Epifanies Mite i divinitat (p. 76).

52 Gubern, 2002: 447-451. Estracta del capítol XV. La máquina emocional: HAL-9000 (1968), Pinocho

(1881), David Swinion (2001).
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per ais nord-americans, que també es troba a Wild at Heart (Corazón salvaje, David

Lynch, 1990). Malgrat, dones, la presencia o utilització d'una serie d'ingredients que

podem considerar adequats, no hi va haver éxit ni de públie ni de crítica. En aquest

cas, un conjunt d'elements recurrents no arriba a funcionar, peí que fa a la recepció.

Seria objecte d'un altre estudi analitzar-ne els motius; aquí senzillament apuntem

algunes possibles causes, ja esmentades: la qüestió morfológica (Festil), i la recepció,

que no només fa que una obra tingui éxit o no sino que decideix qué és mite i qué no

ho és. Cal veure fins a quin punt s'ha de relacionar Téxit de la recepció d'un mite,

tema o arquetipus a la hipótesi dominant de cada época (Vegeu 10.2. Hipótesi

dominant, p. 110). D'altra banda, segons Montserrat Reig, professora de Filología

Grega de la Universitat de Barcelona, el relat mític es produeix si hi ha reoralització,

és a dir, explicado per part del lector, i es dona quan és conegut popularment, pero no

tothom l'ha Uegit. Una altra característica propia del relat mític és la confusió entre

autor i personatge per part deis receptors; la que es pot produir entre el Quixot i

Cervantes, per exemple (Reig, 2002). En paraules de Lévi-Strauss: ÍSE1 mito sigue

siendo mito mientras se lo perciba como tal" (Lévi-Strauss, 1969: 197).

Com hem vist, els objectius d'aquesta investigació son verificar la hipótesi

segons la qual la cristal-lització d'un argument narratiu está determinat per la

utilització del mite i la recurréncia temática, i elaborar una proposta de métode per a

crear i analitzar narracions basades en la utilització deliberada de la recurréncia

temática, per tal d'assegurar-ne la cristallització. Tenint sempre en compte que es

poden produir excepcions com el cas que acabem de comentar, Inteligencia Artificial, i

procurant comprendre, en la mesura de les possibilitats, els perqués del fenomen de la

recurréncia temática.
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Una de les conseqüéncies de Tanálisi de la recurréncia temática i el seu

fiincionament pot ser Festudi de la contraposició entre dues concepcions antagóniques

de la qüestió com son les mantingudes per l'estructuralisme i el postestructuralisme.

2. Definido de l'objecte d'estudi

Nihil novum sub solem

Com ja s'ha exposat, l'objecte d'estudi d'aquest treball de recerca és l'establiment de

criteris teórics i metodológics per a estudiar les narracions mediátiques, básicament de

carácter audiovisual, principalment quant al fenomen de la recurréncia temática. Per a

estudiar aquest fenomen cal, préviament, indagar en el fiincionament de la inventio,

procurant estructurar el "milió de fínestres possibles"53 que té la ficció54, per dir-ho en

paraules de Henry James. Convindria, per tant, indagar en la naturalesa,

desenvolupament i manteniment de la inventio, comencant per aclarir que la

considerarem una selecció deis topoi55; la invenció, la creativitat, vista com a tría a partir

d'un corpus ja existen! Amb les conseqüéncies lógiques que aquesta consideració té per

al concepte d'originalitat, és ciar.

De les facetes i la complexitat de la inventio ens interessen primordialment les

dues mes estretament vinculades al fenomen de la recurréncia, amb les quals

53 James, "La casa de la ficción" dins Sulla, 1996 :29 .

54 Fictio-onis. Finía: "amago de un golpe" i participi de fingere. Efigies: representado, imatge.

Effingere: representar. Coromines (1986) assenyala que el signifícat de ficció com a narració noveMada

és un cale de l 'anglés.

55 Desenvolupem el tema inventio \ originalitat a 3.0. Aproximado introductoria al concepte rf'inventio,

p.26.
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estructurem aquest tema. Es tracta de la distintió básica deis dos tipus d'orígens de la

recurréncia: a) recurréncia mítica; la possibilitat d'un origen mític de la inventio, entesa

com I1 existencia d'un rerefons cultural comú a les diverses arts i produccions culturáis.

Les diferents fíguracions resultants no s'utüitzen de forma deliberada pels autors cor-

responents, cosa que ens fa pensar en Pexisténcia d'un substrat del qual s'alimenten; i

b)recurréncia intertextual; la inventio entesa com a combinado deliberada d'alló sabut.

No podem parlar de l'origen de la inventio entesa com a reescriptura, ja que llavors no

es tractaria d!inventio sino & imitatio. Quintiliá i els retórics clássics consideren que la

imitatio és un pas previ a la inventio, ja que no es pot crear a partir del no-res, i alió

original és combinar alió sabut; seguint el plantejament platonicoaristotélic que acabem

de revisitar (inventio coni a selecció deis topoi). En aquesta perspectiva cal entendre

l'estudi de la qüestió des del punt de vista de la intertextualitat. Els orígens teórics

d'aquest mot es deuen a Mijail Bakhtin, pero el terme intertextualitat va ser emprat per

Kristeva Fany 196956, qui li va donar una orientado nova respecte de la bajtiniana.

Kristeva, amb el terme, es refereix al fenomen de la interdependencia deis textos

literaris. Per a Bakhtin, que considera que la consciéncia humana és dialógica57, els

textos son, també, entramáis de veus polifóniques. El narratóleg francés Gerard Genette

estudia el terme (Palimpsestos, 1982)58 i el considera el primer deis cinc tipus de

transtextualitat. Tzvetan Todorov (Mikhaíl Bakhtine: le principe dialogique, 1981)

56 Séméiótike. Recherchespour une sémanalyse, Seuil, París, 1969. Especialment "Le mot, le dialogue et

le román" (1966) i "Le text clos" (1966-1967), citat per Selva-Sola, 1997: 17. Per a la concepció

d'intertextualitat de Kristeva vegeu Postestructuralistes versus estructuralistes (p.l 12).

57 Neix de Tintercanvi de veus, del subjecte amb Paltre, amb la resta. Villanueva, 1994: 94.

58 A propósit, recordem que Wellek i Warren ja van destacar la concepció de l'obra d'art com un sistema

de capes (Wellek i Warren, The art ofliterature, New York, 1942, dins Eco, 19975: 104).
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també tracta la qüestió, seguint els preceptes de Bakhtin. Encara en Támbit de la

recurréncia intertextual podem intentar escatir entre el concepte de la transmissió (la

influencia directa de la tradició en Pelaboractó d'obres de caire cultural) i la recurréncia

erudita, entesa com el mateix fenomen fet amb voluntat expressa de mostrar i transmetre

cert coneixement de fonts literáries. Vegeu 9.4.Recurréncia intertextual, i els epígrafs

referents a erudició i transmissió (p. 102-109).

Relacionem -encara que sigui per negació— aquesta dicotomía inicial

(recurréncia mítica/ recurréncia intertextual) amb la diferenciació antropológica entre

estructura i histories, tenint en compte que la capacitat simbólica estructural de l'ésser

huma és inútil sense les concrecions históríques i culturáis de cada individu -en paraules

de Lluís Duch59- i que el producte cultural depén d'aquesta realitat dual. Així, la

recurréncia mítica no equival a la capacitat simbólica estructural, ja que és mes pertinent

vincular aquesta capacitat humana a la recurréncia estructural60. D'altra banda, les

concrecions culturáis son equiparables a la recurréncia intertextual únicament perqué

fem referencia, en ambdós casos, a histories concretes; les manifestacions culturáis

concretes poden ser deliberades o no, la qual cosa no es pot aplicar a la recurréncia

intertextual. Calabrese, en la tipología que proposa a La era neobarroca, no fa aqüestes

diferenciacions, ja que en Testructura del producte (b)61, observa una elevada casuística

de repeticions, equiparables per la seva amplia tipología tant a la nostra recurréncia

estructural com a la intertextual62:

59 Deis seus cursos de doctorat Antropología de la religió i Antropología de la comunicado, al

Departament de Periodisme i Ciéncies de la Comunicado, UAB.

60 Vegeu D. Proposta de tipología de la recurréncia temática, esp. p. 93.

61 Vegeu pág. 38.

62 Vegeu, respectivament, 9.1. Recurréncia estructural, p. 93, i 9.3. Recurréncia intertextual, p. 103.
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"En efecto, se llaman repeticiones tanto las continuaciones de las

aventuras de un personaje, como los recorridos de historias

análogas, como los motivos o los guiones-tipo; tanto los moldes,

como los B-westerns, como las citas o las reapariciones de

fragmentos estándar" (Calabrese, 1989: 47)fi3.

Consideren! que la investigació sobre la recurréncia temática ha de teñir en compte

aqüestes dues perspectives (recurréncia mítica i recurréncia intertextual), donada la seva

constant interrelació, com ens recorden diversos estudiosos de la materia, com ara

Román Gubem: "Es difícil escapar a la intertextualidad en la dinámica mitogénica,

como ya mostró Frye en Anatomía de la crítica''' (Gubern, 2002: 10) i Elizabeth Frenzel:

"Con frecuencia actúan juntos contactos literarios y supuestos tipológicos" (Frenzel,

1980: x), i peí fet que aquesta investigació parteix d'un enfocament transdisciplinari,

amb la intenció de teñir en compte tant un punt de vista "culturalista" com un

d'antropología En aquest sentit val la pena recordar la solució adoptada per Gilbert

Durand, que es pot considerar una superado d'aquesta dicotomía. Durand, que va ser

alumne de Gastón Bachelard, advoca per 1'antropología, i no per l'ontologia psicológica

i cultural, i defensa com a trajéete antropológic l'establert entre psicología i cultura,

seguint una génesi recíproca. Se sitúa delíberadament en "el trayecto antropológico; es

decir, el intercambio que existe en el nivel de lo imaginario entre las pulsiones

subjetivas y asimiladoras y las intimaciones objetivas que emanan del medio cósmico y

social" (Durand, 1982: 35-36), com a punt de partida per a restituir l'imaginari com a

forma transcendental del coneixement huma, en una superació del positivisme aplicat a

63 Calabrese també diferencia entre motilo -repetició total- i reprodúcelo -^epetició parcial- (Calabrese,
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les ciéncies humanes. Amb mes diferencies que similituds, Ginzburg adopta una

perspectiva equiparable a la de Durand quant a aquesta doble vessant, essent la de

l'italiá diacrónica i comparada (Ginzburg, 2003: 66)w.

Es tracta, en tot cas, d'una distinció necessária, entre els dos tipus de recurréncia,

i amb la qual no hi ha intenció de fer referencia a la diferenciado proposada per

Gramsci ais anys 30, entre cultura popular i erudita65. No pretenem contraposar un punt

de vista cultural, literari (estudi de narracions i histories concretes) i un d'antropológic

(estudi de ntítes), sino basar la recerca en la complementarietat d'aquestes perspectives,

d'acord amb el carácter polifacétic de la materia i la perspectiva interdisciplinária

adoptada per estudiar-la.

1989: 49).

64 Vegeu 9.3.4. Recurréncia intertextual i transmissió, p . 105.

65 Peí que fa a si aquesta distinció (entre cultura popular i erudita) ha estat superada o no, cal remetre's a

George Steiner (Anttgonas), que considera indispensable mantenir distancia entre aquests dos nivells i a

Umberto Eco (Apocalípticos e integrados), per bé que ni Steiner ni Eco es limiten a aquesta qüestió; les

seves obres son for$a mes complexes. D'altra banda, la radicalitat de la semiología (les Mythologies de

Barthes) rau en l'estudi de realitats comunicatives, tant populars com erudites, pero sense arribar a negar

1* existencia deis diferents nivells esmentats.
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B. Bases teóriques

Els elements que formen la recurréncia temática engloben, a mes deis mites, els temes

i els arquetipus. Encara a un nivell mes concret hem de parlar -entre d'altres

ingredients o figuracions- deis motius, que están estretament relacionats amb els

temes, i deis personatges, que provenen deis arquetipus66. Per precisar la qüestió

terminológica, ja de per si forca complicada, anomenarem 'mite' cadascuna de les

manifestacions de recurréncia contingent(s) en les obres creatives. Recordem que per

a Lévi-Strauss totes les variants d'un mite constitueixen el mite: "Propondremos [...]

definir cada mito por el conjunto de todas sus versiones" (Lévi-Strauss, 1969: 197)67.

D'altra banda, considerem que la recurréncia temática constitueix una suma de mites,

temes i arquetipus. Vegem quin significat teñen -ja sigui tradicionalment o

concretament en aquesta recerca- mite, mite literari, arquetipus i tema, abans de

diferenciar-los, si cal, del terme utilitzat habitualment per la literatura comparada per

referir-s'hi, invariants68.

66 Seria un interessant objecte d 'estudi analitzar si son recurrents tots els elements amb qué s 'ha

desglossat la narrat iva (temes, motius, arguments, figures, personatges, ¡oci, alegories, símbols) i que

tradicionalment han estat analitzats des d 'una perspectiva positivista, fent-ne llistats.

67 Sobre la definició de mi te vegeu 3.1. Definido conceptual de mite (p. 3 9 ) . a Terme utilitzat t ambé per

Calabrese, com deta l la ran dins 4. Invariants, i per Rene Étiemble, com a proposta metodológica.

"Literatura comparada", a Métodos de estudio de la obra literaria Taurus, Madrid, 1985, p . 279-310

(dins Camarero-Arribas, 2002: 128).

68 Terme utilitzat també per Calabrese, com detallaren! dins 4. Invariants (p. 74), i per Rene Étiemble,

com a proposta metodológica. "Literatura comparada", a Métodos de estudio de la obra literaria

Taurus, Madrid, 1985, p. 279-310 (dins Camarero-Arribas, 2002: 128).
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3. Definido conceptual de mite, arquetipus i tema

3.0. Aproximado introductoria al concepte d1 inventio

Com hem vist fins ara, el nostre interés per la recurréncia temática s'ha d'emmarcar,

necessáriament, en l'estudi, molt mes ampli, de la inventio, ja que tota la creativitat

humana es manifesta a través del fenomen de la recurréncia al llarg del temps i en

diferents formats69. Recordem, també, que considerem la inventio com una selecció deis

temes que conformen la tradició cultural; com hem vist, l'entenem com una selecció

d'un tema per part del creador, d'entre els llocs comuns70. Claudio Guillen (1998: 128)

ens recorda que Schelling apellava a la "phantasie" per denotar la ''yuxtaposición y

redisposición de lo que ya ha aparecido en la naturaleza o en las artes, de tal suerte

surgen relaciones y situaciones nuevas". Encara que Guillen destaca la forca productiva

de la imaginado, que inventa símbols i formes, acaba citant Coleridge, per a qui la

imaginado és recreadora (Guillen, 1998: 129).

La relació entre inventio i originalitat, des del plantejament platonicoaristotélic

alludit, está admirablement ben explicada per Northrop Frye:

"La posesión de la originalidad no puede hacer que un artista deje de

ser convencional: lo adentra más en la convención, obedeciendo a la

ley del arte misma, que busca constantemente remoldearse a partir de su

propia hondura y que, a través de sus genios, trabaja en pro de la

69 Com ja hem exposat a la introdúcelo, ens referim a produccions audíovisuals, des del cinema a les

telenovel-les passant per la publicitat, així com a Popera, el teatre, la narrativa, la poesia i la resta de

generes literaris, les arts plástiques, i d'altres productes com els comics i els videojocs.

70 Vegeu 2. Definido de l'objecte d'estudi, p. 20.
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metamorfosis, tal como a través de sus talentos menores trabaja en pro de

la mutación" (Frye, 1991: 177)71.

En aquesta mateixa línia s'ha de llegir Calabrese, quan afirma que "la repetición no

significa necesariamente un aspecto ordinario o poco original de la obra" (Calabrese,

1989: Ó2)72, i a continuado enumera alguns actors culturáis que reivindiquen el

concepte de repetició, adscrita, segons que ens sembla, en Fesmentada recuperado

platonicoaristotélica (p. 20): Passeron, 1'escola de Dufrenne, la revista Corps écrit i

1'EscoIa del Louvre.

En relació a aqüestes intricades qüestions també hem de teñir present

Foriginalitat com el **retorn a l'origen" proclamat per Antoni Gaudí. Northrop Frye

explícita aquesta mateixa concepció, aplicada de manera específica a l'ámbit literari:

tcLa originalidad retorna a los orígenes de la literatura" (Frye, 1991: 133).

Aquest estudi d'una part de la Retórica73 com és la inventio (heuresis14), a la

manera platónica, no només com a ideació sino també com a retrobament d'alló

existent, és d'alló mes coherent amb l'origen del mot, com ens demostra una simple

cerca etimológica.

Una de les accepcions del mot llatí inventio es relaciona amb el descobriment75,

pero, peí que fa al significat del verb invenio, no només és "imaginar, descobrir,

71 La negreta és meva.

72 Per a Calabrese repet ició és concepte formal i imi tació concepte temát íc (Calabrese, 1989:62). Sobre

la nostra proposta de definí ció de repet ició i recurréncia , vegeu p . 6 .

73 La resta de parts que conformen la Retórica son: dispositio, elocutio, memoria i actio.

74 Heurística: que serveix per a descobrir o inventar (IEC)./ Arte de inventar (DRAE).

75 "Descubrimiento, invención, hallazgo", Segura, 1985.
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inventar" sino també "trobar"76. Val la pena ressaltar que el derivat inventarium vol dir

"lista de lo hallado"11 i per tant reprén el signifícat de l'accepció etimológica - i

platónica- de "retrobament"78.

Aquesta perspectiva de retrobament inherent a la inventio és també (primer va

ser platónica) la d'Aristótñ: "Tot existeix ja, només cal trobar-ho" (Aristótil, 1985).

Com a dilema important que és per ais creadors, és reivindicada per diversos autors

contemporanis, des de Pablo Picasso ("Jo no busco: trobo"79) a Ferran Toutain (Toutain,

2000:39)iJ.L.Dufays80:

"La teoría literaria [necesita] resistir al menos un poco ante el mito de

la Diferencia (de la Originalidad, de la Novedad), y admitir que toda

lectura, como por otra parte toda forma de cognición, es antes que

nada una identificación y una manipulación de « t ó p i c o s » "

(Dufays, 2002: 125).

S'esdevé, per tant, una revalorització del concepte de recurréncia, per tal com la

recuperada perspectiva platonicaristotélica de la inventio, í l'origen etimológic del mot

ens hi condueixen. L'ésser huma, com a creador, escull d'entre vaxfons temátic existent,

i per tant el fenomen de recurréncia es donará inevitablement; perqué aquesta limitado

76 "Encontrar, hallar, descubrir, averiguar, enterarse de, encontrarse a sí mismo", ídem.

77 Corominas-Pascual, 1986.

78 Val la pena destacar la recuperado de la Retórica en el seu sentit aristotélic, de la má de, entre

d'altres, Elvira Teruel, David Vidal i Albert Chillón.

79 Aquesta sentencia de Picasso és citada per George Steiner, a Gramátiques de la creado (Steiner,

2002:111).

80 La llista no vol ser exhaustiva.
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temática inicial és insalvable81. S'ha de veure en quina mesura l'ésser huma no es

defíneix a sí mateix, en la seva limitada tria de temes. Recordem que Manfred Frank ha

equiparat la definició de l'ésser huma i la definido de mite, encara que sigui quant a la

seva dificultat (dins Duch, 1995: 7). Els postestructuralistes, com veurem, donen un pas

mes en aquesta argumentació: l'ésser huma no escull res, i, en comptes de fons temátic,

fan referencia a una xarxa intertextual que compren els nostres textos (escrits i oráis i,

per tant, referents també a la conducta humana). També donen un pas mes seguint a

Genette (Palimpsestes, 1982), alumne de Greimas i configurador de la narratologia,

autor d'influéncia formalista, que afirmava que no cal obsessionar-se amb la

intertextualitat, perqué tots els textos están fets d'altres textos82.

Relacionant inventio i creativitat amb els estereotips, Dufays introdueix la problemática

de la ílibertat humana, i arriba a la conclusió que els éssers humans no tenim llibertat

per escollir estereotips; només en tenim per Romper con algunos de ellos, para

combinarlos de otro modo o para escoger otros distintos" (Dufays, 2002: 125).

Com ja hem esmentat (vegeu 2. Definido d'objecte d'estudi, p. 20), la

recurréncia pot teñir, en fiinció de la perspectiva que s'adopti per a estudiar-la, dos tipus

d'orígens: a) mític i b) intertextual. Aquest doble origen es deu al fet que el creador,

l'ésser huma, és una estructura amb historia. Eli mateix, com les seves produccions

culturáis, comparteix unes característiques comunes amb els seus congéneres

(estructura) i alhora se'n diferencia sobradament grácies a la seva idiosincrasia, grácies

81 Vegeu D. Proposta de tipología de la recurréncia temática -d), redundancia-, p. 87.

82 Apunts de Passignatura impartida per Rosario Laca!le. El espectador ritual. La interacción

comunicativa en el texto televisivo, cursos de doctorat del Departament de Periodisme i CCC, UAB.
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a les particularitats del seu trajéete huma (historia). D'acord amb aquesta dicotomía

previa, estructuraren! el nostre ámbit d'estudi en dues grans íamüies83:

recurréncia mítica

mythos

estructura

afectes universals

genotext

estructura, estabilitat

dinámica mitogénica

supuestos tipológicos

poligénesis

teoría de los pensamientos

elementales

recurréncia intertextual

logos

historia

trames narratíves

histories concretes

expressíons mítiques concretes

contactos literarios/ culturales

recurréncia erudita

teoría de la migración

o el préstamo

Aquesta concepció de la inventio, que contradiu la possibilitat d'una taula rasa

creativa, com veurem a continuado, no només pretén demostrar que Taforisme llatí

nihil novum sub solem és cert, almenys peí que fa a les creacions culturáis, literáries i

les própies de mitjans audiovisuals, sino que continua essent-ho i és una de les

ineludibles bases de la producció cultural, lato sensu.u

83 Per a aquest quadre introductori s'utilitza la terminología de diversos autors, que anirá apareixent

durant el transcurs de la investígació convenientment citada.

84 Aquesta concepció de la inventio també és una de les bases d'un deis paradigmes que estudian, en

aquest cas d'arrel mes junguiana, i que anirem contraposant a d'altres paradigmes, el mes oposat deis

quals seria, probablement, el deconstruccionista.
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En una interessant aportado a la materia, Miquel Treserras advoca amb

rotunditat per aquesta concepció que estem considerant, que es desprén de Tetimologia

del mot; la manca d'existéncia d'una taula rasa creativa:

"La imaginado treballa amb formes aparegudes a partir de la relació amb

el clan, la tribu o la ciutat. [...] La ment extreu el seu material de l'horitzó

en qué es mou, crea técnica, art i filosofía a partir de técnica, art i filosofía

preexistents" (Treserras, 2002: 106-107).

D'altra banda, podem dir amb Treserras que el canvi de paradigma, el canvi

generacional, no es donen mai a partir de zero; normalment, com demostra la historia

-especialment la deis moviments artístics-, mes aviat hi ha una oposició d'una

generado a una altra.

<eNo hi ha un imaginan independent [...]. L'imaginari d'un individu

determinat está influít pels seus sistemes neuronal i endocrínic, pero el

conjunt del sistema preexisteix en aquest individu" (idem).

Ja hem apuntat que, vinculada a la inventio, cal teñir en compte un altre concepte clau

per a la creació d'históries, l'originalitat:

"¿Fins a quin punt son origináis els arguments cinematografíes?

Busquem la resposta en l'empremta de Plato [el fragment del

85 És interessant fer un succint repas del posicionament deis filosofe mes importants de la tradició

occidental respecte de la imaginario. Plato no n'era precisament un defensor, sino que li atorga el grau

jerárquic mes baix del procés de coneixement peí fet de ser de carácter il-lusori, copia de copia de

"l'auténtica realítat o esséncia de les coses" (eidos). Així, tant Plato com Aristótil i en general els

filósofs previs a l'empirisme de Hume menystenen el concepte d'imaginació. Amb Tempirisme la
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Fedre que obre La llavor immortal i li dona títol]: ho son quan

s'incorporen a una continuTtat narrativa germinal, és a dir, quan son

fruit d'un llegat anterior i en generen un de nou" (Bailó-Pérez,

I995,próleg).

Des d'aquest punt de vista no hi ha, per tant, punt zero, taula rasa anterior, previa.

Diversos teórics, de diferents disciplines, coincideixen en l'existéncia d'unes idees,

configuracions prévies a través de les quals organitzem la inventio: Kant resol la

qüestió amb les categories, Jung amb els arquetipus86, Durand parla d'estructures

antropológiques de rimaginari87, i encara trobem altres denominacions: esquemes,

facultas praeformandi i genotextos. Aquesta existencia d'una estructura, que palpita

sota les figuracions concretes i própies de cada cultura explica que Ana Karenina,

Madame Bovary, La Regenta i La Desheredada, (o, per posar un altre exemple, les

imaginario entra a formar part del problema del coneixement, es considera important perqué "permet

establir relacions entre les nostres vides, pero no fiinda el veritable coneixement perqué actúa

independentment de l'experiéncia". Sense oblidar el racionalisme cartesiá, per descomptat, ja que

Descartes considerava que la imaginado estava vinculada al eos i a les sensacions, font d'errors i

falsedats. És Kant qui H concedeix un paper rellevant en el procés del coneixement, "com a facultat

transcendental que assegura el pas de íes intuícions ais conceptes". Aquesta importancia va in

crescendo, lógicament, amb el romanticisme (Fichte, Schelling), que "desvincula la imaginació de la

subordinado a la sensació". Els fílósofs de Tactual "tardomodernidad" (concepte de Martín Barbero, a

Pistas para entre-ver...) i de la recent postmodernitat, amb Sartre i Husserl al capdavant, "formulen la

crítica definitiva de la desconfíanca tradicional respecte a la imaginació". Sartre, basant-se en la

fenomenologia de Husserl, considera la imaginació "una situació intermediaria entre la percepció i el

pensament" (Selva-Sola, 1997).

86 ParaHelisme proposat per Chillón, 2000: 35, n. 53.

87 No cal recordar que aquest és el títol de la seva obra cabdal en aquesta materia.
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diverses manifestacions literáries, cinematográfiques, i culturáis en definitiva, de

Lolita, des de Nabokov a American Beautffl siguin un ésser únic i divers alhora, com

un personatge amb una serie de disfresses que el modifiquen pero no n'alteren

l'esséncia: l'heroi de les mil cares, o les mascares de la ficció, per dir-ho amb les

encertades metáfores emprades per, respectivament, Joseph Campbell89 i Román

Gubern90.

Peí que fa a l'estructura subjacent, Gilbert Durand defensa l'existéncia

d'estructures profundes, darrere les formes estructurades. Tant per a Jung com per a

Bachelard i Durand, aqüestes estructures profundes son "arquetipos dinámicos, sujetos

creadores" (Durand, 1982: 9). Observem cert acord referent a l'existéncia d'una

estructura germinal que conformará les variacions culturáis sobre un mateix tema.

Noam Chomsky ja havia analitzat les estructures lingüístiques a través de la gramática

generativa, que constata Inexistencia d'una estructura a un doble nivell: predictiu -

descripció de frases possibles- i projectiu -descripció de frases realitzades (Greimas-

Courtés, 1982: 192-193). D'altra banda, Greimas desenvolupa resquema narratiu

canónic91 en una aplicado de caire textual de Testructuralisme. Les aportacions

lingüístiques estructuralistes semblen precedir Pestructuralisme textual; recordem que

Testructuralisme s'inspirava en els models lingüístics de Ferdinand de Saussure92.

Aixó no vol dir que els autors citats préviament (Kant, Jung, Bachelard, Durand)

88 Així com també d'un personatge secundan á'El hombre que nunca estuvo allí, peHícula deis germans

Cohén (2001).

89
 CAMPBELL, J. El héroe de las mil caras, 1949.

90
 GUBERN, R., Máscaras de la ficción, 2002.

91 Vegeu 9.2. Recurréncia estructural, p. 92.

92 Cvrs de lingüística general, 1916. Fundador de la lingüística moderna.
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hagin de ser estructuralistes o estructuralistes avant la lettre, tot i que alguns d'ells -

Durand i Bachelard, concretament- s'han definit com estructuralistes figuratius. Es

interessant constatar certa genealogía d'autors que aborden la problemática des de la

mateixa perspectiva, l'existéncia d'una estructura; ja que sembla que justifiqui la

reacció tan oposada deis postestructuralistes, que parlen del text com un teixit nou que

absorbeix, de manera fragmentaria, alió que l'envolta93.

L'originalitat és una qüestió, com és ben sabut, relativament moderna. Com ha

assenyalat Eco, ens plantegem el problema de la serialitat i la repetició únicament

perqué, actualment, depenem d'un sistema filosófic i estétic de l'originalitat per al

qual els productes creatius "sonó tanto piü interessanti quanto piü sonó originali"

(Eco, 1984: 20). Ortega y Gasset parlava, també, de la "imposibilidad práctica de

inventar hoy nuevos argumentos interesantes'*94. Per descomptat, ni tan sois la qüestió

—la (im)possibilitat de ser original— és novedosa. De fet, com tantes qüestions

abordades per aquest treball, es remunta ais grecs95, que no apreciaven la capacitat de

bastir histories amb arguments nous. El concepte d'originalitat no existia al món

clássic, com demostra el fet, per exemple, que la literatura Ilatina s 'apropies deis

temes de la literatura heMénica —que ja els havia tractat tots— i que Túnica aportado

93 Parafrasejo Barthes, 1968. Vegeu la citació completa a p. 113-114.

94 Ortega y Gasset, 1956.

95 Deixem apuntat que determináis estudiosos consideren que "els grecs" van teñir com a referent els

egipcis. La tesi de Gardine, autor á'Atenea negra (Crítica, 1987), deshancaría la cultura grega com el

bressol de la civilització, establint un precedent cultural egipci que hauria estat conegut fíns al s. XVIII,

pero negat al s. XIX per motius racistes (M. Gardine Bernal, "Las raíces de la Grecia clásica son

africanas", La Vanguardia, "la contra", 6/IX/2002).
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llatina a la historia de la literatura siguin els elements satines de la novel-la96.

Recordem també el concepte á'imitatio i d'inventio per a Quintiliá i els retoñes

clássics97,

. Per fínalitzar aqüestes consideracions sobre la inventio, que ens permeten con-

textualitzar el nostre objecte d'estudi, hem de dir que l'originalitat també pot consistir

en un canvi morfológic: variar la forma que habitualment es destinaría a cert

contingut, i a la inversa. Es a dir, utilitzar els topoi d'una manera no prevista per la

tradició, gens habitual. Una descripció realista, acurada, magnífica d'un fet banal,

habitual, mediocre, com és de fet Pargument de Madame Bovary^ per exemple, ens

demostra la importancia de l'estil. Bourdieu assenyala que el procés s'inverteix, en

certs productes:

"[...] las novelas industriales que hoy en día llamamos best-sellers

parecen obedecer (habría que comprobar esta hipótesis) a una lógica

estrictamente inversa del propósito flaubertiano: describir con

mediocridad lo extraordinario [...] evocar situaciones y personajes fuera

de lo común, pero según la lógica del sentido común, y con el lenguaje

más cotidiano, apropiado para dar una visión que resulte familiar"

(Bourdieu, 1995:253).

Bourdieu, que no defensa en aquesta obra Pexisténcia d'un geni, d'un autor

totpoderós, acusa els autors de best-sellers d'involucionar, malbaratant recursos

96 Exemples paradigmátics de descripció satírica de la realitat per tal de fugir-ne, i incorporan! elements

fantástics, son L 'ase d'or, d'Apulei i el Satiricé, de Petroni.

97 Vegeu 2. Definido de I 'objecte d'estudi, p.20.
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literaris. És evident que l'acusació es pot fer extensiva a d'altres productes culturáis,

com poden ser les telenovel-les.

La dicotomia que vertebra aquesta recerca té la seva equivalencia en

paradigmes oposats, que s'enfronten de maneres ben diferenciades a la qüestió.

Considerem que, abans de parlar de postestructuralisme i de deconstruccionisme -la

seva principal diferencia respecte el formalisme i l'estructuralisme, recordem-ho, és

no buscar "la unidad del texto mediante las armonías de las diferencias, sino su

desintegración por medio del mantenimiento irreductible de las diferencias" (Azúa,

1999: 126) - és bo situar la intertextualitat i el plagi en el context de la cultura

occidental, que és la que ens ocupa Com ens recorda el lingüista italiá Raffaele

Simone al seu últim assaig La tercera fase, la cultura occidental és una cultura basada

en la copia i el reciclatge:

"Pierre Ménard98 [...] es el emblema paradójico de una cultura que se ha

construido sobre la base de textos copiados y rehechos, de

98 El personatge de Jorge Luis Borges que escriu una novel-la idéntica al Quixot. En aquest breu "assaig"

Borges (autor també de sentencies com "El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo.

Interminablemente") ataca sense pietat una lectura homogeneitzadora i acrítica de la intertextualitat:

"[...] uno de esos libros parasitarios que sitúan a Cristo en un bulevar, a Hamlet en la Cannebiére o a don

Quijote en Wall Street. Como todo hombre de buen gusto, Menard abominaba de esos carnavales

inútiles, sólo aptos -decía- para ocasionar el plebeyo placer del anacronismo o (lo que es peor) para

embelesarnos con la idea primaria de que todas las épocas son iguales o de que son distintas" (Borges,

1979: 37), i encara: "Esta técnica de aplicación infinita nos insta a recorrer la Odisea como si fuera

posterior a la Eneida [...] Esa técnica puebla de aventura los libros más calmosos" (ídem: 43).

D'altra banda, el mateix Borges ens dona pistes sobre Pierre Menard: "Dedicó sus escrúpulos y

vigilias a repetir en un idioma ajeno un libro preexistente" (idem: 42). En una interpretado

probablement atrevida, cree que Pierre Menard podría ser una metáfora de I'ésser huma i la seva relació
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interpolaciones y copias, y que ha seguido este camino con la

convicción de que el conocimiento sólo podía avanzar de esta forma"

(Simone, 2000: 136).

Simone afegeix que aquest camí s'escull amb tota tranquil-litat, amb la convicció que

el text original no está tancat, sino obert a modificacions i elaboracions. En aquest

sentit, la postmodernitat no faria mes que reprendre l'esséncia de la cultura occidental,

i el deconstruccionisme i el postestructuralisme serien punts de vista nous respecte una

manera de fer prou antiga.

La dicotomía aHudida, encapcalada per origen mític {mythos) i intertextual (logos),

equival, en certa mesura, a l'oposició de paradigmes que hem presentat.

Pero així com restructuralisme i el formalisme es relacionen, óbviament, amb

Pestructura i l'estabilitat -tal com Dumézil, Frye i Propp, per exemple, usen els mites

per analitzar estructures narratives- (vegeu columna de mythos, p.30), no podem

afirmar de cap manera que el deconstruccionisme i el postestructuralisme es puguin

relacionar amb intertextualitat i recurréncia erudita (idem, columna de logos); el

deconstruccionisme no s'ha de relacionar amb el logos si no és per negació, ja que es

basa en la "rebelión contra la jerarquización logocéntrica" (Azúa, 1999: 125)". D'altra

amb Pactivitat cultural i la inventio, alió mític, o fins i tot els arquetipus junguians, aquest "libro

preexistente". Segons la meva lectura, les diferents narracions de qué es composa tant la inabastable

historia de la literatura com els no menys vastos productes culturáis deis mitjans de comunicado

equivalen a diferents histories amb una mateixa estructura.

99 Azúa, 1999: 125. "La deconstrucción deconstruye el logocentrismo", ens diu. I cita P.V. Zima, que

considera la deconstrucció "una escritura aconceptual, cuando no anticonceptual, que trata de derribar

todas las jerarquías establecidas por el logos filosófico, suprimiendo la frontera entre filosofía y

literatura".
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banda, no és pertinent relacionar mythos i estructuralisme, mes enllá de la vessant

assenyalada; Tantropologia estructural deis mites.

És a dir, com hem apuntat a propósit de la tipología de Calabrese (1989: 46-

49)100, la riostra proposta de recurréncia mítica correspon a la seva de producció

seriada a partir d'un prototipus, una matriu única que, aplicada a productes culturáis i

no a la industria cultural, equival a l'arquetipus de Jung. La concepció junguiana de la

qüestió és mes propera a mythos que els paradigmes estudiats. Hem defínit mythos

com la "forma abstracta de cada mite concret"101; per a Jung els arquetipus son

elements formáis buits que provenen de Pinconscient coMectiu i que fan possible

certes recurréncies en l'art, els somnis i les neurosis de Pésser huma102. Calabrese

distingeix tres tipus de repetido, peí que fa al seu aspecte formal: "1) modo de

producción de una serie con matriz única; 2) mecanismo estructural de generación de

textos; 3) condición de consumo por parte del público de los productos

comunicativos" (Calabrese, 1989: 46).

El primer tipus fa referencia a restandarització, la producció seriada partint

d'un prototipus, aplicada ais productes culturáis, especialment ais deis mitjans de

comunicado, per afavorir un rendiment económic. Aquest "modo de producción (1)"

equival al que anomenem recurréncia mítica, ja que, referint-nos a productes concrets i

no a la industria cultural, la matriu única, el prototipus, ve a ser 1'arquetipus junguia.

100 La comentem a continuado.

101 Vegeu mythos, nucli del mite. p. 13, n. 38.

102 Vegeu 3.2. Definido conceptual d'arquetipus, p. 58.
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3.1. Definido conceptual de mite

No cal, aquí, tornar a totes les defínicions i temptatives de definido que s'han fet per tal

de descriure un concepte tan esmunyedís com el mite. De fet no hi ha intenció d'afegir

una proposta de defínició a les existents, i tampoc de citar-Íes de manera exhaustiva. Ens

sembla mes útil limitar-nos a assenyalar-ne aquells aspectes que considerem rellevants

de cara a aquesta recerca, a través d'una exposició sintética. Per comencar, una defínició

que ens sembla realment interessant és la de Mircea Eliade, literat romanes, un deis mes

importants estudiosos del mite i les religions, segons el qual "el mito es una exposición

falsa que describe algo verdadero" (Eliade, 1983: 173). Geofírey St. Kirk també destaca

que el carácter de les narracions mítiques és, paradoxalment, alhora fantástic -"fantasía

sin límites"- i serios, ja que acostuma a contenir un "serio propósito fundamental"103.

Per descomptat, no podem oblidar que els mites sempre son relats104. Segons

Manfred Frank, "tot mite és una narrado, pero no pot afirmar-se de cap manera que

totes les narracions siguin mites"105. La hipótesi d'aquesta recerca no és contradir

aquesta afirmado, sino matisar-la; mes aviat considerem que totes les narracions

contenen elements mítics, o arquetípics, o temátics. I que aquests elements actúen de

manera que alguns autors han qualificat de "ressonancia" o "epifanía". A l'apartat

Epifanies (p. 76) es destaca la forca, el poder evocador d'alló transcendent i ucrónic

que -creiem- ha de teñir necessariament el mite. Per ara, deixem apuntat que, així com

103 Kirk, 1973: 55-57 "Los mitos tienden a poseer ese elemento de « s e r i e d a d » en la confirmación y

establecimiento de derechos e instituciones y en la exploración y reflexión de problemas y

preocupaciones".

104 Cohén dins Watt, 1999: 246. Sobre la qüestió de mite i narrado, vegeu Duch, 1995, 53 i 167-184,

així com l'article "Mite i narrado" (Duch, 2000: 153-169).

105 Dins Duch, 1995:53.
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Eliade és un deis autors que mes valora la revelació en el mite (ja que considera el mite

com una ontofania, que revela l'ésser, i revela a Déu, i per tant ens posa en contacte

amb la realitat auténtica, com fan els xamans o els patriarques bíblics), Lévi-Strauss

sigui, probablement, un deis mes escéptics en aquest sentit; només cal recordar que

considera la "fenomenología religiosa estérilmente fastidiosa" (Lévi-Strauss, 1969:

187). Claude Lévi-Strauss explica el mite emprant un métode de carácter estructural,

amb estructures "impersonals i abstractes" (Duch, 1996: 105). Lévi-Strauss, de

formació filosófica (especialment kantiana), també va rebre decisives influencies de

Durkheim, així com marxistes i psicoanalistes, pero no excessives en aquest darrer

cas106. Durkheim sí que considera els mites "essencialment religiosos [...], un deis

elements essencials de la vida religiosa" (Durkheim, 1987: 102); sempre segons la

seva concepció de religiositat, és ciar107. Émile Durkheim és un deis principáis

sociólegs francesos, fundador de la sociología científica, estudios de fenómens

religiosos i socials, especialment a Les formes elementáis de la vida religiosa (1912),

una investigado a propósit del sistema totémic a Australia, és a dh% de societats

primitives, com era habitual a Pépoca.

Seguint amb les definicions de mite, hem de destacar la de Bronislaw Malinowski,

investigador de referencia quant a la perspectiva antropológica del mite, fundador de

Pantropologia social británica (Duch, 1996: 59), que considera el mite com a base

constitutiva, indispensable de la civilització:

"The rationalist and agnostic must admit that even if he himslelf cannot

accept these truths [del mite i de la religió], he must at least admit them

106 Sobre Lévi-Strauss i psicoanálisi, vegeu p. 63.

107 Vegeu com Durkheim relaciona religió i societat a p. 52.
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as indispensable pragmatic figments without, which civüization cannot

exist"108.

També considerem cabdal contemplar el mite com a mitjá de comprensió de l'ésser

huma, tal com renten Giambattista Vico (1668-1744), filósof italiá, principal opositor -

de Fépoca- del cartesianismo En aquesta mateixa línia el crític literari Ian Watt li

atribueix "to have established the notion that myth is an essential key to our sociological

and historical understanding of man" (Watt, 1999: 180)109.

Aqüestes dues ultimes definicions, que centren la importancia del mite en la base

de la civilització i la comprensió de l'ésser huma, es vinculen amb la interpretado que

proposem del mite com a lectura de la realitat, aportant-hi significado cultural110. És a

dir, a través del mite trobem un mitjá de comprensió de l'ésser huma (ens remetem a

Fexemple del tabú cultural de l'incest) que, alhora, constitueix la base de la civilització,

per tal com aquests mecanismes -mítics, culturáis- també teñen aquesta fundó,

socialment cohesionadora i legitimadora111:

"El mite, al marge de 1'enorme quantitat de formes literáries i rituals que

pot adoptar, sempre porta a cap una empresa de fonamentació i de

legitimado" (Duch, 1995: 51).

108 DinsDuch, 1996:67.

109 O , el que és el mateix, com "una de les claus imprescindibles per penetrar en el cor mes pregón de

les cultures" (Duch, 1995: 122).

110 Vegeup. 5.

111 Vegeu també Manfred Frank, ja citat: "Els mites serveixen per legitimar l'estabilitat i la constitucíó

d'una societat des del punt de vista superior. Hom podría anomenar-la la funció comunicativa del mite,

perqué tendeix a l'entesa mutua deis membres de la societat i a Pharmonia de Hurs conviccions

valoráis" (Frank, M., Kaltes Herz...á]ns Duch, 1995: 49, n.42).
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En aquesta relació de mite i societat no podem deixar de fer referencia a Durkheim, per

a qui "els mites son representacions coMectives que expressen la forma concreta com la

societat es representa l'home i el món, els sistemes moráis i la mateixa historia"

(Durkheim, 1987: 420-425). Lévi-Strauss també exposa en una doble accepció els

principáis significats del mite, el primer d'ells relativament vinculat a la societat: a) ex-

plicació de sentiments fonamentals a tota la humanitat; b) temptatives d'explicació a

fenómens difícilment comprensibles (Lévi-Strauss, 1961: 187). Societat i mite, mite i

comunicado, també han estat temes relacionables per a Northrop Frye: <fDado que el

arquetipo es el símbolo comunicable, la crítica arquetípica trata fundamentalmente de la

literatura como hecho social y como modo de comunicación" (Frye, 1991: 135). Deixant

de banda les diferencies terminológiques112, coincidim amb l'autor en qué la recurréncia

s'ha de concebre com un fenomen propi de la literatura pero també social, eomunicatiu i

cultural. I antropológic, podem afegir, per la seva vinculació amb el mite.

Les diverses accepcions utilitzades habitualment per a definir el mite, com és

sabut, recorren un ampli ventall, des d'"alló fals" fíns a l'oposició o complementarietat

amb el logos113. També formen part d'aquest ventall el mite primitiu -per exemple, els

112 Quant a les nocions d'arquetipus per a Northrop Frye i per a Cari Gustav Jung, vegeu 3.2. Definido

conceptual d'arquetipus (p. 58, pero esp. p. 61) on ja assenyalem que el concepte d'arquetipus de Frye

equival mes a la nostra recurréncia que a l'arquetipus junguiá.

113 Recordem la perspectiva de la iMustració que, seguint el cartesianisme, situava els mites entre els

prejudicis que s'havien d'eradicar, totalment oposats a 1'aplicació de coneixement científíc. Blumenberg

procura conciliar la suposada antítesi, desfer la pretesa incompatibílitat entre romanticisme (mite)-

il-lustració (logos) conceptes (Blumenberg, 1990: vii). La seva perspectiva, recordem-ho, oposa ciencia i

mite, en detriment de la primera. Cfr. Duch, 1995: 106-123.
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mites indis del temps11*—, el mite modern -que es considera que comparteix amb

l'anterior la fiinció de cohesió social-, el mite d'origen grec i roma, el mite com a model

de conducta humana115 i la diferenciado de mite i conté popular o llegenda116.

Aqüestes diverses accepcions del concepte de mite han estat utilizades, mes o

menys parcialment per, entre d'altres, Rollo May, des d'una perspectiva prou

junguiana117. El reputat estudios del mite Lluís Duch inevitablement havia de tractar

aquests temes, en la seva exhaustiva analisi118. D'altra banda, Ian Watt ens remet a la

complexa i útil classificació de set tipus d'interpretacions del mite elaborada per P.S.

Cohén: el mite com a resposta a qüestions factuals o racionáis (James Frazer), la

interpretado no literal del mite, el mite com a projecció simbólica de la realitat

humana (Ernst Cassirer), la interpretado psicoanalítica del mite (Sigmund Freud, Orto

114 Eliade, 1999: 66, on comenta un mite indi del temps extret del Brahmavaivarta Purána. O el mite

d'Asdiwal, comentat per Kirk, 1973.

115 Eliade dins Dabezies, 1992. Cfr. el propi Eiiade: "Nuestra investigación se dirigirá, en primer lugar,

hacia las sociedades en que el mito tiene - o ha tenido en estos últimos tiempos- « v i d a » , en el sentido

de proporcionar modelos a la conducta humana y conferir por eso mismo significación y valor a la

existencia" (Eliade, 1991: 8).

-Creiem que es tracta mes aviat d'un model de les interrelacions conductuals, entre les persones, ja que

considerem que son els arquetipus els que reflecteixen un model de conducta humana individual. Vegeu

3.2. Definido conceptual d'arquetipus (p. 58).

116 A bastament tractada tant per Propp, 19792: 30-35, "La relación entre el relato maravilloso y el mito"

com per Kirk, 1973: 47-60 , "La relación de los mitos con los cuentos populares".

117 Especialment al capítol 1, "¿Qué es el mito?" de La necesidad del mito.

118 Vegeu, per exemple, la reducció del mite al logos i la remitització de temes (p.38), el rendiment

pragmátic del mite a la societat (funció legitimadora, p. 48-49, 51-52), el mite i els orígens (50),etc. A

banda del repás historie de les concepcions del mite (presocrátics, il-lustrad ó), la lectura il-lustrada deis

mites primitius, i un llarg etcétera. Duch, 1995.
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Rank, Joseph Campbell), la sociológica (Émile Durkheim, Bronislaw Malinowski),

mite i ritual (Lord Raglán), mite i ritual actual, modern (Robert Graves, Leach) i

restructuralisme aplicat ais mites de Lévi-Strauss (Watt, 1999: 241-246).

Precisament peí fet de ser un mot polisémic (com veurem a continuació, p. 46),

que té múltiples significats, hi ha certa dificultat per a definir-lo. Lluís Duch qüestiona

la possibilitat de definir el mite"9, pero la seva propia obra acaba contradient aquest

recel, ja que n'aconsegueix una delimitació exhaustiva120. Carlos García Gual ha estat

un altre estudios que ha assenyalat aquesta dificultat quant a la dennició de mite

(García Gual, 1997:7).

Era, en certa manera, inevitable recorrer parcialment a les consideracions de

diversos autors sobre el mite, per intentar copsar alguns conceptes rellevants per a

aquest estudi. Així, és important destacar una doble vessant del mite: estructural i

dinámica; tal com fa Firth, que barreja en la seva definició de mite "estructura

complexa", "fluídesa de formes i formules i la plasticitat narrativa" i "constancia

icónica incommovible"131. Claude Lévi-Strauss i Gilbert Durand han tractat a

bastament aqüestes propietats del mite, respectivatnent; l'antropóleg estructuralista a

nivell estructural: "El valor intrínseco atribuido al mito proviene de que estos

acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, forman

119 "El mite, per tant, no pot identificar-se completament amb cap mena de definició perqué una de les

seves característiques fonamentals consisteix a establir, en el subjccte huma, una certa anuMació de les

distancies respecte a les «objectivitats» de Pexistencia. Dient-ho d'una altra manera: tot mite intenta

establir una immediatesa en la relació objecte-subjecte, que contradiu el «costum de pensar» que

posa en práctica la rao" (Duch, 1995:46).

120 Duch, Mite i cultura (1995), Mite i interpretado (1996).

121 Duch, 1995: 43. Blumenberg ha estat Pestudios que mes ha incidit en aquesta característica del mite.
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también una estructura permanente (Lévi-Strauss, 1969: 189) i l'estructuralista

figuratiu, a nivell dinámic.

3.1.1. Estratifica ció, diacronia i sincronia

A mes a mes de les accepcions que s'han comentat, hi ha el mite literari. Diem a mes a

mes perqué el mite es caracteritza per la coexistencia i la simultaneitat (Dabezies, 1992:

964), és a dir, peí fet que, en la producció cultural d'una societat, hi podem trobar

simultániament tant un mite grec com un de primitiu. Com ens recorda Ginzburg, "el

mito es siempre asumido en bloque por la cultura que lo hace propio", i aixó que

rhistoriador italiá adopta la perspectiva diacrónica i per tant parla de "diferenciación de

distintos estratos" (Ginzburg, 2003: 457). D'altra banda, remarquen! que al llarg de la

historia no es produeix una estratificado de mites. Ens referim a "coexistencia" i

"simultane'ítat" perqué l'aparició cronológica deis diversos mites no influeix en la seva

actualització (perspectiva sincrónica). L'etern retorn inherent al fenomen fa que puguin

sorgir ara mites del passat, sense que tingui cap relleváncia en quina época concreta es

van originar122. Les perspectives relacionades amb la psicoanálisi també han de ser

sincróniques; Pexisténcia d'un inconscient coHectiu perdura, indiferent a les époques.

Tal com ens recorda Lévi-Strauss, des de la perspectiva sincrónica que li és propia, el

bagatge mític, com la moda, és limitat i sernpre torna123. A propósit de c<MÍte i

memoria", Duch comenta un ritu de les tribus australianes primitives:

122 A propósit de 1'estratificado de mites, i diacronia i sincronia, vegeu també Ginzburg 2003: 60-61 i

Lévi-Strauss, 1961: 190-209.

123 Pintor, 2001. Duch parla d'una "atmosfera real [mítica], pero imprecisa" (Duch, 1995: 37). Firth

assenyala que "els mites tan sois son immutables en teoría; a la práctica, pero, canvien constantment"

(Duch, 1995: 43, n. 24). És a dir, s'actualitzen constantment.

45



<(En el moment de la iniciado, el neófit rep la tjurunga com a símbol

de Yalcheringa, és a dir, del « temps del somni e tern», que és la

realitat mítica, immutable i sempre present. [...] D'aquesta manera,

I'iniciat no es limita a referir-se ais herois del «temps abans del

temps», sino que prdpiament els encarna en la seva persona, en l'avui

i en Tara que li toca de viure" (Duch, 1999,142).

Citem aquest fragment perqué ni veiem un interessant parallelisme; nosaltres, com els

arunda i la resta de tribus antigües d'Austrália, rebem estimuls -constants, com

constant és Tactualització del mite; l'actualització és polisémica, ja que podem rebre

aquests estimuls en formes i de maneres molt diferents- que simbolitzen una realitat

"mítica, immutable i sempre present" i els actualitzem, "encarnats" en la nostra o en

d'altres persones - i personatges; de ficció o reals. Autors com Blumenberg defensen

aquest carácter polisémic del mite:

"La rehabilitado deis mites ha de basar-se, molt en primer terme,

en la innegable realitat de llur polisemia (diversitat de les histories,

politeisme en contra d'una única historia normativa)" (Blumenberg

dins Duch, 1999: 218).

Encara que pugui semblar paradoxal, el mite comparteix amb aquesta característica la de

teñir sempre un mateix i únic valor. En paraules de Lévi-Strauss:

"Se podría definir el mito como ese modo del discurso en el que el

valor de la fórmula traduttore, tradittore tiende prácticamente a cero

[...] un mito es percibido como mito por cualquier lector, en el mundo

entero" (Lévi-Strauss, 1969: 190).
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A propósit del carácter polisémic del mite, es pot considerar radical la proposta de

Sellier124 de reduir a mera polisemia el fet que mite literari i mite etnoreligiós

comparteixin nom; pero és una qüestió cabdal que no es pot deixar de teñir en compte,

com farem a continuado.

3.1.2. Mite versus mite literari

A través d'aquesta recerca volem remarcar que no només la literatura és una incessant

redistribuídora de mites, com diu Natalia Correia125, sino que la cultura -inclosos per

tant els mitjans de comunicado- els produeix i reprodueix constantment. Segons Lluís

Duch, les realitzacions culturáis están "fermament arrelades en el sol del mite" (Duch,

1995: 45), afirmado que hem d'equiparar a la consideració segons la qual la

recurréncia temática és present a les diverses disciplines artístiques, també a la

literatura126, i que no ens ha de portar a equiparar plenament mythos127 i recurréncia

temática, pero sí que ens ha de fer considerar la part mítica d'un locus, per exemple, ja

que els diversos ingredients de la recurréncia temática son materialitzacions concretes

- i pareials- d'un mythos abstráete.

Així, els diferents ingredients narratius (mite, tema, locus,...) han de complir

una serie de característiques que ens permetran parlar de la presencia de mythos ais

124 Citat per Brunel, xrv: 1992.

125 Correia citada per Guillen, 1985: 300-301.

126Vegeup.4.

127 Ja s'ha comentat el signifícat de mythos: vegeu p. 13, n. 38.
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seus "fonaments": universalitat geográfica (és a dh\ recurréncia mítica) i universalitat

formal (és a dir, recurréncia formal)128.

Per exemple, els motius del riu (amor, plaer), la muntanya (soledat), la llura

(encontré amorós) i el foc (erotisme, sexualitat), l'arribada de l'alba (separado deis

amants) teñen aquests significáis concrets a la poesía lírica tradicional espanyola, i

caldria veure fins a quin punt son motius universals, com ho és la separació deis

amants a causa de l'alba. Podem qualificar aquest motiu de probablement universal

perqué el fenomen es reprodueix en el cas de la poesia trobadoresca, i també és

emprat per Shakespeare129. L'evocació de l'erotisme amb motius ignis130 també s'ha de

considerar universal, per posar un altre exemple.

El mite, en aquests casos, es troba en la relació entre lluna i mort o lluna i

amor, no en l'element objecte de la relació (la lluna). Un motiu com la lluna s'associa

habitualment amb la trobada amorosa nocturna (a pel-lícules com Moonstrucktt\ a la

literatura romántica, a la lírica tradicional espanyola,...), pero no té aquest únic

significat; per a Federico García Lorca sempre és la mort132 i en el cas de William

128 Vegeu 9. Proposta de tipología de la recurréncia temática (p.91), per a una explicado del que

entenem per recurréncia mítica i recurréncia formal.

129 A Romeu i Julieta, per exemple.

130
 BACHELARD, G., Psychanalyse dufeu, París, Gallimard, 1938; dins Durand, 1982: 315-318. Cfr.

l'article "El fuego de Eros", ESPADALER, A.M., La Vanguardia, 13-1-04, p. 28.

131 Hechizo de luna, amb Cher i Nicholas Cage (Norman Jewison, 1987).

132 A Tierra y luna: "Prado mortal de lunas/ sangre bajo tierra", v. 1 -2, "Canción de la muerte pequeña",

Poeta en Nueva York, p. 280, i dins Poeta en Nueva York, "Oda a Walt Whitman": "Cuando la luna

salga/ las poleas rodarán para turbar el cielo;/ un límite de agujas cercará la memoria/ y los ataúdes se

llevarán a los que no trabajan", v. 20-24, p. 233. També a Bodas de sangre, Romancero gitano^ etc (tota

la seva obra).

48



Shakespeare es pot associar amb la virginitat, esdevenint un motiu que dificulta la

trobada amorosa133. Aquesta doble (o triple) vessant de la simbologia de la lluna té la

seva justificació antropológica, tal com l'explica Durand134: la variado de raspéete

físic de la lluna es relaciona amb el pas del temps, i per tant, amb la mortalitat. En el

cas esmentat de Shakespeare s'acaba relacionant amb la mort, perqué en el context de

Tobra, la virginitat és la mort de Pamor. D'altra banda, lluna i dona han estat

tradicionalment vinculades, a causa de la coincidencia temporal deis cicles naturals. La

perspectiva androcéntrica de la literatura occidental fa que vínculem lluna i trobada

amorosa d'aquesta manera, a través exclusivament de la dona.

D'altra banda, el mite no té un estil literari particular (Dabezies, 1992: 963),

perqué no només s'expressa a través d'obres literáries, ni peculiar, perqué no

s'expressa a través d'un sol genere o estil literari, ni únicament a través de la literatura.

En aquest sentit coincideix amb el polifacetisme propi tant del mythos com de la

recurréncia temática.

Segons un deis components del Centre de Recherche en Littérature Comparée,

(Universitat de París IV), André Dabezies, en una societat secularizada, la literatura

esdevé Támbit on els mites es poden expressar (Dabezies, 1992: 963). En aquesta

recerca mes aviat parlaríem de la literatura com un deis ámbits culturáis en el qual els

mites s'expressen. El problema del plantejament rau en qué, segons Dabezies, en una

133 O que no hi és ben rebuda: "Romeo: Señora, juro por esa bienaventurada luna que pone toques de

plata en las copas de todos esos frutales... Julieta: Ah, no jures por la luna, la inconstante luna, que

cambia de m es a mes en su esfera circular; no sea que tu amor resulte igualmente cambiante"

(Shakespeare, 1991:32).

134 Durand, 1982: 95-96. "La luna está unida indisolublemente a la muerte y la feminidad". Diversos

pobles primitius, ens recorda Durand, associen Huna i menstruació, per la durada deis cicles.
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societat confessional els mites teñen una serie de mecanismes de comunicació

vinculats a la religiositat, i aquesta vehiculació sembla que hagi d'excloure la literatura

com a mecanisme. Hem de teñir present que aquesta pressuposició negaría a

determinades literatures (l'árab, per exemple) la possibilitat de contenir mites. Mes

endavant ampüarem la qüestió de la transcendencia -o manca de transcendencia- del

mite135.

El text literari, per ell mateix, no esdevé mite; i el mite no té perqué ser

literatura. Pierre Brunel, estudios de mite i tema, editor del Companion to literary

myths, héroes and archetypes, director del Centre de Recherche en Littérature

Comparée que acabem d'esmentar, va mes enllá, advocant per rexisténcia d*un

substrat mític independent, previ a la literatura: "Literary myths are not merely myths

in literature" (Brunel, 1992: rx). El mite literari es produeix quan un grup social es

reconeix a sí mateix en una obra literaria -com, per exemple, en la mitologització

irónica del gentleman anglés del Pickwick de Dickens— o quan 1'audiencia identifica el

ressó d'un mite en una obra creativa. És cabdal, en aquests casos, el paper del receptor;

és a través de la seva resposta (a través de processos d'identificado, connexió amb

Tinconscient coHectiu,...) que es mesura la viabilitat i vitalitat del mite (Dabezies,

1992: 962). En paraules de Hans Blumenberg: "Alió que és original román una

hipótesi, 1'única base de verifícació de la qual és la recepció"136.

La diferencia entre el mite religiós i el mite literari pot provenir del fet que els

personatges que conformen els mites religiosos siguin éssers sobrenaturals. Ens ho

135 Vegeu 5. Epifanies. Mite i divinitat, p . 76. Peí que fa a la religiositat, a continuado en par laran en un

sentit laic, durkhemiá, encara que rhaguem presentada des del punt de vista de Mircea Eliade.

136 Blumenberg citat per Duch, 1996: 220, n. 153. Per a la qüestió de la recepció, cfr. Eco, Lector in

fábula i Castellet, La hora del lector.
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demostra el fet que, per exemple, en la Uegenda histórica del Cid no n'apareguin, a

diferencia de la de Sant Jordi, en la qual apareix el drac137. Abundants mites fan ús

d'elements sobrenaturals -els déus de l'Olimp138, les diferents demostracions de poder

de Zeus, els relats de les Metamorfosis d'Ovidi,... Cal veure en quina mesura son

religiosos o literaris; el mite pot teñir tant un rendiment literari com un rendiment alié

a la literatura. Seguint les primmirades diferenciacions de Geofírey St. Kirk139, podem

establir una tipología aproximada, entre el mite d'origen ritual i el mite de carácter

sobrenatural o religiós. En aquesta recerca consideraren! que els elements

sobrenaturals fan que el mite esdevingui religiós, no pas en el sentit tradicional del

terme, és ciar. El mite, tal com l'entenem, no té perqué ser sobrenatural, pero manté un

'dring teodiceic' (un rastre d'ordre metafísic; vegeu 5. Epifanies, Mite i divinitat, p.

76), que en justifica la recurréncia.

En tot cas, mite literari i mite religiós ultrapassen el domini de ¡'experiencia

sensible; pertanyen al camp de la metafísica. Ambdós son mythos perqué comuniquen

137 No hi ha proves de l'existéncia de Sant Jordi; només literatura posterior. Ni Sant Eusebi, narrador de

la major part de vides de sants, I'esmenta, tot i que eren coetanis. La Uegenda del drac s'explica en el

llibre Uegenda Áurea, d'Iacopo de Varezze (mes conegut com a Iacobus de Vorágine); un best-seller

del s. XIII que recolija llegendes tradicionals europees i les barrejava amb personatges del cristianisme.

(agraeixo aquesta informació a Pere Cullell).

138 Malgrat els seus comportaments humans, no deixen de ser divinitats, amb els seus atributs i poders

que els diferencien deis humans.

139 Kirk, 1973. Vladimir Propp, d'altra banda, considera que el mite s'ha de vincular a Ja divinitat, i el

diferencia clarament del "relato maravilloso". Els considera totalment diferents, básicament peí que fe a

la seves respectives funcions socials. Propp estableix una evolució del ritu al mite primitiu, d'aquest al

mite literari, i al conté (Propp, 21979: 87), per tant, el mite primitiu és una font d'informació molt mes
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alguna cosa que es troba mes enllá (Talló que observem directament. Suposen un

exercici d'abstracció -equiparar la lluna amb la mort, o creure en miracles com la

multiplicado deis pans i els peixos140- que, com ja hem apuntat, confereix significació

cultural a Inexistencia humana. El mythos, dones, és sempre religiós en el sentit de

Durkheim; quan és literari es caracteritza per no contenir elements sobrenaturals, la

qual cosa el diferencia del religiós. No pretenem invertir el camí recorregut per

Durkheim -en el seu cas, de la teodicea de la seva adolescencia a la "sociodicea"

(Estruch, 1986: 14)- pero sí establir una serie de paral-lelismes entre mite i religió -tal

com la defineix el socióleg francés- que, creiem, ens ajuden a aproximar-nos al perqué

de la recurréncia. Així, els paral-lelismes que ens sembla oportú destacar entre mite i

religió son:

• la capacitat de conjugar la representado simbólica de les relacions

socials;

• la seva recurréncia i supervivencia; en ambdós casos es tracta de

"quelcom d'etern, destinat a sobreviure indefinidament, ni que sigui a

partir de símbols diferents deis habituáis" (idem: 12). George Steiner

illustra la vessant literaria d'aquesta similitud, quant a la seva

supervivencia, explicant que els classics es mantenen, si cal, malgrat els

seus epígons;

directa que el mite literari: "Es posible que el cuento ruso nos proporcione un material más arcaico que

el mito griego" (Propp, 21979: 35). Cfr. Dumézil.

140 Aquí esdevenen défoils les diferenciacions entre mite, religió i superstició. Vegeu p. 55-58 (3.1.3.

Mite i superstició, I 'altre de la rao).
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• Durkheim considerava que trobar nous mecanismes de cohesió social

era sinónim de noves formes de religió. Considerem que el mite intervé

en aquests processos, propiciant-los141;

• Durkheim equipara religió i societat perqué les tribus australianes que

estudia a Les formes elementáis de la vida religiosa consideren que el

tótem és tant remblema del clan com la representació de la divinitat. El

mite té també una doble vessant: esdevé un element social i comu-

nicatiu a causa de la seva recurréncia i té, també, un rastre sobrenatural.

El mite és, dones, una de les 'formes elementáis d'alló social i comunicatiu',

parafrasejant Durkheim142. Així, la propietat integradora que diversos estudiosos

atribueixen al mite143 s'ha de relacionar amb el concepte de tipus de Durkheim. Segons

el socióleg francés, per a qui "la divinitat no és altra cosa que la societat transfigurada

141 Vegeu, a 3.1. Definido conceptual de mite, p. 39, les consideracions sobre la importancia de la

fiinció del mite com a etna socialment cohesionadora i legitimadora (concretament des de la perspectiva

de Durkheim, vegeu pág. 40).

142 I parafrasejant t ambé Wolton: "Remit iéndose al valor excepcional que Durkhe im atr ibuía a la

religión, Wolton define la televisión como una de las formas elementales de lo social" (Lacalle, 2 0 0 1 :

21).

143 Pervivéncia deis mites antics com a element integrador de la literatura. Segons Frye, tots els temes,

personatges i histories que trobem a la literatura pertanyen a una "interlocking family", la mítica. (Frye,

The educated imagination, 1968, p . 48 citat per Guillen, 1985: 301). La perspectiva de Frye és comparable

a la de Lévi-Strauss: "No menos que Jung, los estudios de Lévi-Strauss sobre magia y mito, sobre

totemismo y lógique concrete afirman que las representaciones simbólicas, leyendas y modelos de

imágenes son medios de almacenar y conceptuar el conocimiento, que los procesos mentales son

colectivos po rque reproducen ident idades es t ructura les fundamenta les" (Frye citat per Steiner, 1987:

228) (la negreta és meva). I encara Lledó, 1992: 28 , "Cada escritor, forjado sobre su propia memoria,

Íntegra, a través de ella, las experiencias colectivas".
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(...) existeix quelcom previ al raonament lógic deis individus, que prové de la

comunitat i, alhora, Fenriqueix" (Durkheim, 1986: 11).

Tornem, pero, a la disjuntiva entre mite i mite literari. Rahv adverteix que

renfocament literari del mite té alguns riscos. Ja al 1953144 aquest autor acusa

renfocament literari del mite de confondre poesia i filosofía145, evidenciant una

nostalgia per un món mes senzill, i "sugiere que su vaga religiosidad es de hecho un

intento por escapar a las obsesiones mecanicistas de la sociedad moderna" (Rahv citat

per Watt, 1999: 245).

També s'ha de teñir en compte, pero, que una autoritat en la materia com

Northrop Frye encapcala renfocament literari del mite, fins al punt que el considera

com a estructura, font de tota literatura. Per a Frye "los principios estructurales de la

literatura guardan relación tan estrecha con la mitología y la religión comparada como

los de la pintura con la geometría" (Frye, 1991: 180). De fet, Frye considera que

aquests principis literaris estructuráis han de provenir de la crítica arquetípica146 i

anagógica: <cEn el mito vemos aislados los principios estructurales de la literatura"

(Frye, 1991: 182), perqué assumeixen la literatura com un tot. Conseqüentment, a

Anatomy of criticism (1977) i a The Great Code (1982) utilitza el simboíisme de la

Biblia i de la mitología classica com una gramática deis arquetipus literaris,

exemplificant i teoritzant la "afinidad entre lo mítico y lo abstractamente literario"147,

144 Rahv, The myth and the powerhouse, dins Watt, 1999: 245.

145 De fet, Sócrates ja establía clarament aquesta diferenciado, entre mite i logos.

146 Es comenten les diferencies terminológiques a 3.2.Definido conceptual d'arqueüpus (p.58).

147 Frye, 1991: 185. Quant a la difícultat d'aplicació deis mites al realisme, Frye considera que el

problema es resol grácies a la técnica del "desplacament" (recursos per fer plausible una estructura

mítica en una ficció realista).
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fíns al punt de considerar la Biblia una mena d'alfabet coHectiu, base de la literatura

occidental.

3.1.3. Mite i superstició (l'altre de la rao)148

La intuíció i, en general, alió no racional, son conceptes de flagrant actualitat, dignes

d'estudi, en un món que aparentment és mes racional que mai. L'increment de la

superstició ha estat advertit per diversos autors, entre els quals cal destacar Lluís Duch,

especialment a Clarobscurs de la ciutat tecnológica (2000). D'altres, com Jordi

Berrio, ens recorden la vigencia del pensament mític (no del mite clássic) destacant

aquest increment de la superstició: **Un altre cas notable dins la cultura de masses és el

de Pactualització de supersticions antigües, com ara l'astrologia" (Berrio, 2000:

103)149. Mite i superstició no son totalment equiparables, pero comparteixen algunes

característiques, com ara l'esmentada abstracció150. L'actualitat i vigencia de la

convivencia de racionalitat i irracionalitat es confirma amb el fet d'haver aparegut

anteriorment, en d'altres ámbits:

"Cómo es posible [...] que una sociedad culta y progresista como la

europea desencadenara, precisamente en la edad de la llamada

«revolución científica», una persecución basada en una idea

delirante de la brujería (witch-craze), fruto de la reelaboración

148 "En una paraula: hom cercava en l'altre de la rao una comprensió de l'existéncia humana que la

«so la r a o » no havia estat capa? de proporcionar"; cfr. P. Bürger, citat per Duch (1995: 169).

149 "Recentment, s'ha produít un renaixement de moltes supersticions" (Berrio, 2000: 96-97).

I50Vegeup. 52, esp. n. 140.
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sistemática, efectuada por los clérigos de la Edad Media tardía, de

una serie de creencias populares" (Trevor-Roper dins Ginzburg,

2003: 13). ;

El psicóleg Marino Pérez Alvarez, a La superstición en la ciudad (1993), fa referencia

a la quantitat de persones que en diversos paísos occidentals creuen en alguna mena de

superstició, o creenca. De l'alarmant ventall d'exemples que en resulta en destaquem ;
i

,i

que un 42% d'anglesos, l'any 1969, assegurava haver vist fantasmes, que mes de la

meitat deis espanyols creía, ais anys 90, en la creació divina del món (63,5%), o que el

55% de nord-americans creia en el dimoni, concretament l'any 1990. El títol de l'arti- '

ele parla per si sol: "One in 4 American believes in ghosts", així com succeeix amb i

"3.000 personas acuden a un pueblo de Tarragona a la espera de un milagro" (17-9- J

1991). I encara un cas mes recent: "Rosas rojas para la abogada de los imposibles"151:

"Las colas y aglomeraciones y escenas de devoción que suelen '

vivirse este día en la plaza de Sant Agustí parecen de otra época y ,i

otra ciudad [...] pero recuerdan que los ritos más ancestrales perviven ¡
1

en las aparentemente racionales sociedades contemporáneas". !¡
r

Els set anys de consulta astrológica del matrimoni Reagan durant la presidencia deis j
' i

EUA culminen el llistat (Pérez, 1993: XV). ¡

Així dones, constatem Pexisténcia d'una serie de creences irracionals que !

possibüiten que succeeixin altres fendmens relacionats amb la recurréncia mítica. És a í

dir: resulta mes probable que un poblé cregui que un individu concret, com Bin Laden
i

(o Saddam Hussein) és el dimoni, si d'antuvi ja es dona el convenciment de l'exis-

téncia de I'ángel caigut. De fet, cada época ha tingut els seus; autors com Brunel han i

151 El País, 23 maig 2003, p.l. Cataluña.
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arribat a conclusions similars: "Conversely, it can easily be argued that, in the modern

mind, Hitler is the 'historicized' archetypal image of the Devü"(Brunel, 1992: 114).

Els mitjans de comunicació, com a artefactes narratius que son, canalitzen

aqüestes i d'altres creences. Relacionat amb aquesta apreciació, és realment il-lustratiu

el cas d'un article periodístic de The Guardian152, en el qual es comparava com la

premsa occidental, durant la primera guerra del Golf, narrava els fets i s'adrecava ais

dos bándols. Es tracta d'un mer exemple, en podríem trobar molts d'altres, pero és

prou pertinent. El desdoblament lingüístic de qué parlen els autors de 1'article,

l'auténtic doble llenguatge per referir-se a una i altra faccions, ens fa pensar mes en

argúcies infantils, primaríes, poc elaborades, rudimentáries153 que en els sofisticáis

mecanismes de propaganda propis de temps de guerra.

Estudis d'aquest tipus demostren que 1'apeMació a l'inconscient té un poder i

una eficacia indiscutibles, peí fet que actúa a nivells tan proíunds que a vegades fins i

tot és difícil identificar-los. Aquest fenomen és equiparable, peí que fe al grau de

manca de domini per part de l'ésser huma, ais "mites deis quals vivim [...], impossibles

152 Citat a Chillón, A., Gómez Mompar t , L. "El frente comunicativo. Los medios de comunicación

continuaron la guerra por otros medios", dins Aguilar, 1991: 25 .

153 Ibídem. "L'exércit" deis aliats corresponia a la "máquina de guerra" deis iraquians, les "pautes

informatives" a la "censura", els "comunicáis de premsa" a la "propaganda". Els aliats "suprimien,

eliminaven, neutralitzaven", pero els iraquians "assassínaven". Mentre que els soldats aliats eren

descrits com a "professionals", "herois", "lleials", valents", els del bandol enemic eren "tigres de

paper", "covards", "desesperáis", "fanátics" (entre d'altres) i així com uns lluitaven peí "sentit del

deure", els altres ho feien "per por a Saddam". Els primers causaven "danys coMaterals", els altres

"baixes civils".
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de tematitzar"1M. O, en paraules de Cario Ginzburg, "actúan también con indepen-

.dencia de la conciencia que los individuos tienen de ellos" (Ginzburg, 2003: 67). Així,

la recurréncia mítica apel-la a l'inconscient, a unes profunditats de la psique difícils de

controlar i que teñen una major eficacia, que ve donada peí fet d'apel-lar a ámbits no

racionáis que l'ésser huma habitualment no decodifica. La seva forca radica en la

utilització de mecanismes rudimentaris, ja que apeHar a un inconscient básic és

sinónim de ser captat per tothora Per aquest motiu té importancia Pestudi de la

recurréncia mítica, per la seva eficacia a la práctica malgrat que els ulls de la rao no

ens la deixin veure.

3.2. Definido conceptual d'arquetipus

ÍCUn negro del sur de los Estados Unidos sueña con motivos de la

mitología griega, y un aprendiz de tendero suizo repite, en su psicosis, las

visiones de un gnóstico egipcio"155

Per a Cari Gustav Jung, l'estudiós mes reconegut de Parquetipus no literari, l'exis-

téncia de l'inconscient coHectiu es basa en el fet que malalts mentáis i alguns pobles

primitius comparteixin determinades imatges; d'aquest fet en dedueix l'existéncia

d'una estructura psíquica comuna, uns arquetipus. La cultura, Tart, son maneres que té

154 Duch , 2000: 32 . És interessant , per exemple , el cas de la pel-lícula Matrix (The Matrix, Lar ry i A n d y

Wachowski , 1999): a m b referéncies explícites a Alicia al País de les Meravelles i el Mag d'Ch, en el

fons és una metáfora del mite de la caverna (una realitat velada a ulls deis humans) del que tracta. Ángel

Quintana, a Fábulas de lo visible (2003) vincula el mite de la caverna no noraés a Matrix sino a

peMícules de ciencia ficció no tan recents com Desafío total (Total Recall, Paul Verhoeven, 1990).

155 Jung, 1991: 50. I segons Rollo May, els somnis son l'aplicació privada a la propia vida deis mites

públics deis quals tots participem (May, 1992: 38).
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l'ésser huma d'expressar l'inconscient collectiu, de la mateixa manera que els

expressem a través deis somnis o les neurosis (Jung, 1991: 62). Així, per al fundador

de la psicología analítica -deixeble de Freud fins el 1913, quan se'n va separar per

diferencies quant a la terapia analítica i l'inconscient- els arquetipus, preformacions

heretades que funcionen com a sistemes de processament específíc156, son possibilitats

simbóliques, elements formáis buits (és a dir, estructures) que es poden concretar en

múltiples manifestacions157: "Lo que entendemos por «arque t ipo» es irrepresentable,

pero tiene efectos merced a los cuales son posibles sus manifestaciones, las

representaciones arquetípicas" (Jung, 1991: 159). Per acabar de perfilar la qüestió de la

manca de representativitat de l'arquetipus junguiá, recordem, grácies a Josep María

Cátala, que el que es transmet amb els arquetipus no son "imágenes cerradas" sino

"estructuras imaginarias, formaciones parecidas a las que analizaba Saxl en sus

estudios sobre la vida de las imágenes" (Cátala, 2000: 63).

Tal com ho entenem, cada ésser huma expressa inevitablement, d'una manera o

altra, determinats arquetipus. Tal com ho fací - i ho hagi fet al llarg de la historia-, és a

156 És a dir, processen una determinada informado que prové de Pherencia (Jung), o de l'experiéncia. Es

processa de diverses maneres i en sentits diferenciáis, un deis quals és la producció cultural. S'ha de

distingir processament general d'específic, ja que l'específic només serveix per un determinat tipus

d'elements i funcions, mentre que el general s'aplica a molt diferents elements i fiincions.

137 "El parangón con la formación del cristal resulta realmente plausible, pues el sistema axial determina

meramente la estructura estereométrica pero no la forma concreta del cristal. Este puede ser grande o

pequeño [...]. Sólo es constante el sistema axial en sus relaciones geométricas, en principio invariables.

Lo mismo ocurre en el caso del arquetipo: en principio se le puede dar un nombre y posee un núcleo

significativo invariante que determina su modo de manifestación; pero siempre sólo en principio, nunca

concretamente. El modo en que se manifiesta en cada caso el arquetipo de la madre, por ejemplo, no

depende de él sino también de otros factores" (Jung, 1991: 74).
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dir, la concreció de la seva representado arquetípica, será la formalització plástica que

a ía vegada demostri l'existéncia de l'arquetipus que conté aquella i moltes d'altres

possibles realitzacions concretes d'aquest arquetipus.

Vegem qué succeeix en el cas d'un arquetipus literari determinat. Per exemple,

Francis Ford Coppola i Mario Puzo van dirigir i escriure, respectivament, la pel-lícula

(i la novel-la) El Padrino, el protagonista de la qual esdevé una representació

arquetípica d'un personatge ambiciós. L'arquetipus de rambició, per tant, és expressat

per Coppola/ Puzo en aquesta pel-lícula i novel-la, de la mateixa manera que altres

productors culturáis han desenvolupat aquest arquetipus amb altres arguments. Per dir-

ho en paraules de Régis Boyer, les persones - i els personatges, encara mes- som

"vehicles" deis tipus origináis, que son compartits espontániament per rinconscient

collectiu deis individus; i els arquetipus es converteixen, per aquest, fet, en "external

but accessible -permanent infrastructures that a community could use to organize the

visión of the world by which it Iives" (Boyer, 1992: 116). Peí fet que els arquetipus

caracteritzen les persones, es converteixen en els significants de les seves

interrelacions.

Hi ha, per tant, un apriori de totes les activitats humanes, una estructura innata

individual de la psique158. Els arquetipus, segons Jung, no es difonen merament ''por la

tradición, el lenguaje o la migración, sino que pueden volver a surgir espontáneamente

en toda época y lugar sin ser influidos por ninguna transmisión exterior" (Jung, 1991:

73). El problema de la formació de 1'estructura psíquica a partir deis arquetipus és

d'ordre metafísic, segons Jung (1991: 94).

158 Jung, 1991: 72. En aquest sentit és potser on Jung és mes platónic. Etl mateix -p . 69- explícita que és

deutor de Plato. La principal diferencia entre un i altre rau en el fet que Plato parla d'idees prévies i

Jung de funcions o conductes.
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Val la pena teñir en compte, tot i la indiscutible importancia de la interpretació

junguiana deis arquetipus, la defínició literaria d'aquest mateix concepte per part de

Northrop Frye: "Símbolo» por lo común una imagen, que se repite lo suficiente en

literatura como para ser reconocible como elemento de nuestra experiencia literaria

considerada como un todo" (Frye, 1991: 483). Veiem, per tant, que r arquetipus de

Frye és mes equivalent a la nostra recurréncia que a Parquetipus junguiá159. Cal veure,

també, els matisos que puguin diferenciar l'arquetipus junguiá de l'arquetipus literari.

La noció junguiana d'arquetipus ha estat qüestionada per Cario Ginzburg. Al

seu assaíg sobre les arrels antropológiques del relat, Historia nocturna, la qualifica

d'insatisfactória, d'hipótesi inconsistent (Ginzburg, 2003: 53-55). De la seva

argumentado en destaquem la crítica al procediment apriorístic, deductiu, aplicat a

aquesta problemática: Ginzburg acusa els buscadors d'arquetipus d'aíillar símbols

específícs mes o menys difosos convertint-los en "universales-culturales" i d'emprar-

los amb una aplicado mes o menys gratuita (Ginzburg, 2003: 507). Destaca que "el

isomorfismo fundamenta la identidad, y no a la inversa" oposant-se, per tant, al fet de

pretendre "aferrar intuitivamente los símbolos inmutables" (Ginzburg, 2003: 54).

L'aportació del mateix Ginzburg és de carácter históricoinductiu (ja hem fet referencia

a la seva perspectiva diacrónica160), investigant les relacions entre alguns mites

concrets, i descobrint-hi vinculacions históriques, pertanyents a la transmissió (o

migració, o préstec), allá on d'altres autors només considerarien factible una

interpretació basada en la recurréncia mítica161. De fet, la tesi del citat estudi es

resumeix en les següents paraules: "El hallazgo de fenómenos análogos en áreas muy

159 Ja havíem assenyalat aqüestes diferencies terminológiques (vegeu p. 42, i mes endavant, p. 63).

160 Vegeu pág. 45.

l6f Tal com l'hem definida a pág. 21.
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distantes podía explicarse recurriendo a contactos culturales en un período muy

antiguo" (Ginzburg, 2003: 45)162.

El psicoanalista Otto Rank, destacat deixeble de Sigmund Freud (1905-1924),

també estableix aquesta diferenciació entre recurréncia mítica i erudita, anomenant-les,

respectivament, "teoría de los pensamientos elementales" i "teoría moderna de la

migración y el plagio" (Rank, 1961: 11). La interpretado d*El mito del nacimiento del

héroe de Rank acaba essent basicament d'ordre sexual, la qual cosa no ens ha de

sorprendre, tractant-se d'un important membre de l'escola psicoanalítica (formada per,

entre d'altres, Freud, Jung, Rank i May, a qui podem qualificar de deixeble

contemporani). Alió que realment ens interessa és veure com la crítica de Ginzburg es

veu corroborada en la seva (psico)análisi de diversos herois mítics (Edip, París, Télefo,

Perseo, Gilgamesh, Jesús,...) en la qual, entre d'altres procediments, s'incorre en el ja

criticat per l'historiador italiá, que consisteix a considerar que un determinat procés és

"a la inversa" si no coincideix amb la idea previa, apriorística: "[...] de modo que el

abandono representa directamente el proceso del nacimiento, si bien está representado

por su opuesto" (Rank, 191: 89). També s'observa el sistema d'atribuir a l'inconscient

alió que no es pot demostrar: "si bien esta tensión puede no ser evidente y constante, se

mantiene latente en la esfera de lo inconsciente, saliendo a la superficie en erupciones

periódicas" (Rank, 1961: 93). En definitiva, no veiem que Rank escapi a les critiques

formulades per Ginzburg al paradigma deis arquetipus junguians, acusant-lo

d'autoevident, intuítiu i apriorístic (Ginzburg, 2003: 502), mes aviat al contrari:

"En algunos mitos [...] la multiplicación de los personajes míticos y con

ellos, por supuesto, también de los temas y de las historias enteras, llega

Sobre Ginzburg i transmissió, vegeu pág. 99.
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hasta tal punto que a veces los rasgos originales se ven completamente

eclipsados por los adicionales" (Rank, 1961: 103)163.

Lévi-Strauss ja es mostra contrari a les interpretacions psicológiques del mite en

general, constatant rexistencia de l'esmentada problemática164, i sembla que Ginzburg

segueix la seva doctrina. No ho fa sempre, pero. Per exemple, quan l'antropóleg acusa

Jung de cometre, amb la teoría arquetípica, errades similars a les deis filósofs del

llenguatge: 'Xos diversos sonidos [llegiu-hi temes mitológics, arquetipus] poseían una

afinidad natural con tal o cual sentido [llegiu-hi -parafrasejo- significacions concretes

vinculades a temes] (Lévi-Strauss, 1969: 187). Ginzburg compara transmissió

inconscient del mite i estructures profundes del llenguatge (Ginzburg, 2003: 582)

(vegeup. 108).

3.2.1. Relacions entre mite i arquetipus

Per a Campbell els mites son patrons arquetípics de la consciéncia humana165. El mite,

segons Frye, conté una estructura d'imatges amb implicacions conceptuáis que

proporciona els primers dissenys literaris, que mes endavant esdevenen arquetipus166.

163 La negreta és meva.

164 «y s i Ja observación contradice a la hipótesis, se insinuará al punto que el objeto propio de los mitos

es el de ofrecer una derivación a sentimientos reales pero reprimidos" (Lévi-Strauss, 1969: 187).

16SDinsMay í1992:37.

166 Ja ens hem referit a les diferencies terminológiques quant a arquetipus (p. 42, p. 61).
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La present diferenciado de mite i arquetipus ens permetrá precisar la

terminología. En aquest intent de diferenciado del mite deis arquetipus consideren!

que el mite és Fexplicació última d'una relació específica entre els elements que

conformen el mite üterari; mentre que Farquetipus és la definido última d'un

concepte, una fiinció (de pare, de mare, ...), un rol social. Creiem que Farquetipus és

previ al mite perqué defineix els elements actuants™ que hi intervenen, en el mite; en

paraules de Régis Boyer, "the archetype is invariably to be found at the end of any

investigation of literary myths" (Boyer, 1992: 111). El mite está format per les

fiincions i papers socials deis arquetipus perqué son els elements que, en relacionar-se,

el configuren, com el paper de fill a Edip Rei, o el de mare a Clitemnestra, per

exemple. Un arquetipus, dones, és la definido d*un personatge. Un personatge

arquetípic compleix totes les característiques d'alló que defineix -FAvar de Moliere,

la Celestina, la Ventafocs— i esdevé la predicció de com han de ser aquesta mena de

personatges; a través de FAvar de Moliere o FEscanyapobres de Narcís Oller es poden

veure tots els avars haguts i per haver. Succeeix exactament el mateix amb la recreació

d'un locus com Finfern de Dant: esgota la nostra idea cristiana d'infern. Es tracta de

casos en qué s'exhaureixen les característiques inherents a Farquetipus corresponent,

cosa que contribueix a Fexisténda continuada de determinats tópics, com ara els

noticiosos; els incendis, per exemple, rarament creen situacions que no siguin descrites

com dantesques.

Per definir mite, com hem vist, ens resulta útil el concepte d'arquetipus de Jung

com a matriu generadora de les relacions interpersonals que posen de manifest els

mites i, alhora, considerem que la definido deis arquetipus ha de mantenir la

167 L'arquetipus no és previ a qualsevol element, només a aquells propis deis personatges. Greimas

utilitza el terme actant per diferenciar la fundó (protagonista) del personatge (Hamlet, Romeo).
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característica d'element previ168, especialment en tant que caracteritzacions deis

personatges que intervenen en el mite.

3.4. Definido conceptual de tema

Diferents definicions de tema coincideixen a destacar que aquest és un element que

estructura i facilita l'escriptura per la tria, la selecció que suposa160. Guillen en destaca

la fiinció organizadora, així com el paper del tema com a configurador de

l'experiéncia, esdevenint-ne el nucli de sentit170:

"Tema es aquello que le ayuda al escritor a encararse con la

superabundancia y profusión de lo vivido, marcando una línea entre la

experiencia y la poesía" [...] se vuelve sinónimo de « t ema

significativo» o « t e m a incitador». Función utilitaria; propiciar

escritura y lectura literarias" (Guillen, 1985: 249) [...] ''una parte de las

experiencias o creencias humanas que en un determinado momento

histórico cierto escritor convierte en cauce efectivo de su obra y, por

ende, en componente del repertorio temático-formal que hace posible y

que propicia la escritura literaria de sus sucesores" (Guillen, 1998: 53)m.

168 Prototipus, genotext, fenotext.

169 «£¿ tema es un elemento que estructura sensiblemente la obra", segons M. Beller (Beller, 1970: 2,

citat a Guillen, 1985: 249, n.5).

170 Diferenciem el tema com a nucli de sentit de l'experiéncia, del mythos com a nucli de sentit del mite.

171 Les negretes son meves.
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Aquesta propietat del tema, la seva capacitat organizadora, també ha estat constatada

per, entre d'altres172, un deis teórics del discurs de mes renom en les ciéncies de la

comunicació i la lingüística, T. A. Van Dijk:

"Tales temas pueden describirse formalmente como macroestructuras

semánticas, derivadas de microestructuras locales a través de reglas de

mapping específicas. En el proceso del discurso real, estas reglas

adquieren la forma de eficientes (aunque falibles) macroestrategias para

la construcción o realización local de los temas" (Van Dijk, 1995: 26).

En la bibliografía consultada sobre la qüestió, s'observa un problema terminológic de

certa importancia, certa manca de seguretat que, no obstant aixó, s'acaba reduint

básicament a dos termes: tema i motiu.™ El tema és no només l'element organizador

de I'obra literaria, sino el motiu fonamental de l'obra, per Márchese i Forradellas que

es fan ressó de l'aportació formalista (Márchese i Forradellas, 1991: 398-399).

Considerem, per tant, que el motiu és secundari respecte el tema. El significat de tema

per a Eco és equivalent a 1'esquizofrenia a Psicosis™. El diferencia de tapie, la hipótesi

que fem per interpretar el text.

Beller destaca que la Retórica ha estat Túnica disciplina que ha definit tema com

la tasca que es proposa a l'orador per la materia o l'objecte del procés, reprenent-ne el

sentit tradicional. Els temes son elements de la trama narrativa que alhora contenen, i

s'organitzen en subtemes, per exemple: l'amistat (la dependencia, la gelosia, la con-

172 Cfr. Núñez Ladevéze, 1991.

173
 BRUNEL, P., "Thématologie et littérature comparée", Exemplaria. Revista Internacional de Literatura

Comparada (vol I, p. 11), 1997 citat per Selva- Sola, 1997.

174 Apunts de l'assignatura El espectador ritual. La interacción comunicativa en el texto televisivo

impartida per Rosario Lacalle, dins els cursos de doctorat del Departament de Periodísme i CCC, UAB.
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fianza, la seguretat); la depressió (la malenconia, la inhibició, la decepció, la

indefensió); el narcisisme; Pagressivitat; etc. Els subtemes poden pertányer a altres

temes (ex: la dependencia: a Pamor, el poder,...), tot formant constellacions175 afins, de

manera que amor i amistat tindran, forcosament, diversos subtemes comuns.

El tema s'acostuma a considerar, generalment, de carácter metadiscursiu176. Val

la pena destacar, amb Croce177, la necessitat de la identificació del tema de I'obra de

cara a la seva análisi.

3.4.1. Tematologia

Márchese i Forradellas parlen de F existencia d'una crítica literaria "llamada temática"

(Márchese i Forradellas, 1991: 398), la qual desqualifiquen i oposen a la nova crítica

temática, que vincula el tema a les investigacions genealógiques i morfológiques

(vinculado a bastament defensada per estudiosos com Claudio Guillen, i aplicada en

aquests moments per diversos autors):

"el tema será un universal en que se articulan activa y pasivamente la

« i d e a oscura» de que arranca el quehacer literario y el correlato en

que se expresa [...] El elemento temático es así a la vez intertextual -se

encuentra en otros escritores- e intratextual, al variarse en diversas

recurrencias en el mismo discurso o en otros escritos del mismo autor'

(Márchese i Forradellas, 1991: 3?8).

175 Referent a Porganització de l'imaginari col-lectiu en constel-lacions, vegeu Durand, 1982

I76SEGRE, Principios de análisi del texto literario, 2.8, «Tema/Motivo» citat per Márchese i

Forradel1as,3I991:399.

177 Citat per Márchese ¡ Forradellas, 31991: 398.
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Es pot contraposar l'antiga práctica de llistat-positivisme de temes (Frenzel) a la nova

lectura interpretativa, en la línia de Jordi Bailó i Xavier Pérez i el ja citat Claudio

Guillen178, així com Cario Ginzburg179.

3.4.2. Tema i variacions

El símil de les variacions musicals és una metáfora utilitzada per diversos estudiosos180

per referir-se al fet que literatura i música coincideixen peí que fa a la recurréncia: es

repeteixen temes pero amb variacions, amb formes diferents. Fins i tot podem dir,

análogament, que les variacions musicals sobre un mateix tema poden ser vistes com

un cas de recurréncia.

"[...] les figures mítiques posseeixen una estructuració básicament

constant que, amb les variacions d'estil própies de cada época i de cada

cultura, com si fossín en realitat una mena de «variacions musicals»,

permeten que l'ésser huma «representi> i « e s presentí» en

l'escenari que és el món" (Duch, 2000: 33).

També Calabrese ha escollit aquest símil, pero en el seu cas ampliant-lo al conjunt

d'arts: "podremos definir las diferencias de orden repetitivo como diferencias de

ritmos, y así como han hecho Wólfflin (...) en la historia del arte, llegar a considerar

178 Ens referim, respectivament, a BALLÓ, J.- PÉREZ, X. La llavor immortal. Els argumenís universals en

el cinema, 1995; BALLÓ, J. Imatges del silenci. Els arguments visitáis en el cinema, 2000; CHILLÓN, A.

La urdimbre mitopoética de la cultura mediática, 2000; GUILLEN, C , Entre lo uno y lo diverso, 1985

GUILLEN, C , Múltiples moradas, 1998.

179 Perspectiva diacrónica i comparada, vegeu 3.1.1. Estratificado, diacronia i sincronía, p. 45.

180Guillén, 1985: 250; Duch, 2000: 33.
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las variaciones de ritmo en la historia del telefilm como variaciones de forma

estética" (Calabrese, 1989: 50)"1. Fins i tot arriba a exemplificar la comparació, en la

seva análisi de Dallasm.

3.4.3. Tematització, Agenda setting

El formalista rus Boris Tomasevskij defineix el tema com Telement conductor de

l'obra i contraposa dos tipus de temes: els temes d'actualitat, "que no resisten a la

variabilidad de los intereses cotidianos del público"183 i els "resistentes en el

tiempo"184.1 per a Bakhtin, els temes d'actualitat es formulen segons els patrons deis

"resistentes". És a dir: la distinció és válida i útil, pero especialment per a destacar que

un tema és noticia185. Afegim, dones, un nou criteri de noticiabilitat ais existents186.

181 La negreta és meva.

182 "Entonces, de nuevo, se dejará el gusto a las minúsculas invenciones variables de enredo e

iconografía. Un poco como en la disco-music, donde las melodías dejan paso al cerrado pum-pum y

donde el placer pasa a lo máximo, en las variaciones de introducción, de tono de voz, de

acompañamiento, de arreglo musical . La metáfora es pertinente. El m á s reciente telefilm Miami Vice se

presenta como « a tiempo de rock». La lección ha sido aprendida y continuada" (Calabrese, 1989:

60). Cfr. variacions d'estil, Queneau (Calabrese, 1989: 57).

183 Tomaáevskij dins Sulla, 1996o: 41.

184 Mes recentment Juan Goytisolo ha plantejat la qüestió aplicada a la literatura i a la qualitat deis

textos, distingint entre actualitat ("libro-hamburguesa") i contemporaneTtat ("texto que perdura"). En

aquest sentit, i coincidint amb Claudio Guillen (dins Múltiples Moradas, fent referencia a Pactualitat de

Diógenes), considera contemporanis autors i textos com Cervantes i El Lazarillo de Tormes (El País,

31/V/2003, "Juan Goytisolo distingue entre « e l libro-hamburguesa» y el «texto que perdura»").

185 La ja esmentada trama de corrupció a l'Assemblea de Madrid, per exemple, perqué correspon a

determinat tema resistent (les 30 monedes de Judes, Brutus i César, etc.).

186 Cfr. Chillón, 1999:55.
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Dabezies fa extensiva aquesta característica ais personatges, que ja apuntávem en

relació al mite (vegeu 3.1.3. Mite i superstició, p.55, pero esp. p. 56-57):

"if for example we consider a particular great historical person as a

myth, this is because we see him or her as a mythical hero, a new

Achilles or Héctor" (Dabezies citat per Brunel, 1992: xv).

Segons la teoría de Y agenda setting (Festabliment del temari) de reconegut ímpaete a

la Mass Communication Research™, els interessos quotidians del públie están

condicionats per la construcció del temari per part deis mitjans de comunicació. Me

Combs i Shaw, en Particle fundacional d'aquesta teoría, "The Agenda-Setting

function of the mass media" (1972), demostren empíricament la següent hipótesi188: els

mitjans no diuen qué s'ha de pensar, pero sí en qué s'ha de pensar, "what to think

about" (Me Combs i Shaw, 1972: 3). Així mateix, distingeixen entre teman del públie

i temari deis mitjans de comunicació, ratificant Pexisténcia de profundes divergéncies

entre els dos tipus de temaris que no permetrien suposar que I'éxit de determinades

informacions es degui a la coincidencia amb els interessos de Paudiéncia; "it seems

more likely that the media have prevailed in this área of coverage" (Me Combs i

Shaw, 1972: 11).

Caldria veure quins son aquests temes poc resistents ais mitjans de

comunicació i com n'estan de condicionats pels "altres" temes, els resistents, tenint en

compte que els successos, els temes morbosos, han ocupat sempre part de les planes

187 No abordem tota la bibliografía sobre agenda-setting a les teories de la comunicació, ens limitem a

referir-nos al text fundacional de Me Combs i Shaw, destacant la rellevancia del fenomen.

188 Hipótesi formulada per B. C. Cohén, Thepress and Foreign Policy (1963).
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deis diaris, han conformat tant la informació com els folletins, primer, i les

telenovel-les, mes endavant

Els temes "resistentes en el tiempo" garanteixen la "vitalitat" de l'obra.

Tomasevskij es refereix al que podem anomenar "tematiques genériques" (amor, raort,

aventures,...), temes que "permanecen sustancialmente inalterados durante todo el

curso de la historia humana" (Tomasevskij, 1982: 41). Els temes "de sempre" de

l'agenda (amor, passions, mort), que venen a ser una mena de contingut inalterable

deis mitjans, coincideixen amb les temátiques inalterables. Aquesta peculiaritat

demostra que els relats que construeix l'ésser huma teñen, a grans trets, un únic

origen, i contribueix a ratificar la manca d'una frontera delimitada i precisa entre

ficció i no ficció. Aquesta relació ens porta a establir la necessitat de teoritzar sobre un

nou criteri de noticiabilitat: els fets noticiosos determinats pels temes que sempre

interessen Pésser huma (acabem de plantejar aquesta possibilitat; a p. 70).

Tomasevskij resol aquesta contraposició entre actualitat i tttradició"

argumentant que el que cal és un lligam entre els dos tipus, a fi que els temes de

sempre no perdin interés (vegeu també la qüestió de Pactualització de les obres a

través deis sentiments159). Klaus Jensen proposa la denominado de supertemes per

qualificar "un haz de procedimientos interpretativos utilizados por la audiencia para

reconstruir el sentido del género informativo" 19°, a mes de ser mediadors entre les

noticies i I1 experiencia quotidiana deis espectadors (parafrasejo Lacalle, 2001: 33).

AJguns d'aquests referents temátics, que condicionen la nostra interpretado de les

noticies -com a característica propia, inherent de la tematització- poden ser "Patur",

189 A continuado, 3.4.4. Aspectes emotius (p.72).

190 Jensen, 1988: 293 dins Lacalle, 2001: 33.
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"els maltractaments", "el terrorisme", "la campanya electoral"191. La novetat i la

tradició també es retroben a les noticies, no només a la ficció.

Es planteja la qüestió de la catalogado d'aquests temes de sempre. Per

exemple, s'hauria d'analitzar si la vulnerabilitat de l'amor d'una dona, que apareix

tant a un epigrama de Catul192 -"el que diu a ramant desitjós una dona cal escriure-

ho damunt Faigua corrent i Foreig"- com a Les Noces de Fígaro -el conegut "La dona

e mobile qual piumma al vento"- és un tema que ha de correspondre a la recurréncia

mítica o a la recurréncia intertextual.

3.4.4. Aspectes emotius

L'actualització d'una obra no depén exclusivament de 1'aspecte temátic, com

assenyala TomaSevskij: "La obra se convierte así en actual, en un sentido auténtico,

pues actúa sobre el lector, suscitando en él determinadas emociones que dan

orientación a su voluntad"193. Robert McKee també ha destacat la importancia de la

mimesi, el reconeixement i la catarsi, al seu últim treball, El guión1 . Es tracta

191 Ídem.

192 "La meva noia amb ningú, si no és amb mi, no vol jeure/ diu, a despit que el mateix Júpiter li ho

(lemanes./ És el que diu, i el que diu a l'amant desitjós una dona cal escriure-ho damunt l'aigua corrent i

l'oreig". CATUL, Poesies completes, Versió de Jprdi Parramon i Blasco, Barcelona, Edicions 62 /

Empúries, 1999, p. 88. Epigrama LXX. Aquest tema al qual fem referencia té la seva plasmado moderna

en, entre molts d'altres productes culturáis, la caneó Self-steem, del grup de rock Off- Spring.

193 Tomasevskij dins Sulla, 1996o: 42.

m "Los espectadores no ocultan sus sentimientos con coraza alguna, sino que se abren al narrador de

maneras que ni siquiera sus amantes conocen, dejándose llevar por la risa, las lágrimas, el terror, la ira,

la compasión, la pasión, el amor, el odio; a menudo el ritual los deja totalmente exhaustos". McKee, El

guión, Alba ed., avance editorial dins La Vanguardia, magazine, novembre 2002, p. 78.
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d'ingredients básics en els processos d'identificado que duu a terme el receptor, és

ciar.

Així, el que realment dona vigencia i actualitat a l'obra de ficció son aquells

aspectes emotius (ja es tracti d'una pel-lfcula, una serie de ficció o, fins i tot, una

noticia) que fan reviure a l'espectador determinades vivéncies i/o posen en

funcionament processos d'identificació195. Una mostra d'identificació que duu un tema

a ser mític seria la que es produeix a través de l'ambició, en el cas del mite de Faust, per

exemple:

"Fausto persiste en la imaginación del lector como el hombre que recibe

un tremendo castigo sólo por haber querido tenerlo todo, igual que todos

los demás" (Watt, 1999, 55).

Recordem també la malaurada vigencia de l'escena de la "Afrenta de Corpes" del

Cantar del Mío Cid, per comparado amb les noticies de maltractament de dones, que

últimament han patit un procés de tematització a les planes deis diaris (Navarro, 2002).

Quant a la informado, hem de teñir en compte, dones, mes enllá del fet evident que la

vigencia i actualitat de les noticies ve determinada per la novetat temporal, els aspectes

emotius que també hi intervenen i els diversos graus en qué la modifiquen (noticies

presentades com histories de misten, presentado d'informacions condicionada a la

morbositat,...).

195 D'altra banda, cfr. Livingstone, Making sense of televisión, Londres, Pergamon, 1990 (estudis sobre

les relacions "reals" deis especladors empírics amb les soap operas) dins Lacalle, 2001.
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C. Nous conceptes i altres perspectives d'estudi.

4. Invariants. Regula rita ts de la recurréncia temática

Des de la literatura comparada es proposen els termes "constants, invariants,

concomitáncies"196 per referir-se ais elements constitutius de la recurréncia temática.

Darío Villanueva considera que la percepció d'aquests elements suposa el naixement

de la teoria de la literatura (Villanueva, 1991: 191-192). Així, per a aquest especialista

en literatura comparada, la invariant és un "element [literari] teóric fonamental"

(Villanueva, 1991: 208). La recurréncia temática posa de manifest que podem observar

el mateix mite en diferents obres i aixó confereix al fenomen d'una facultat constató,

invariant o concomitant (que necessita d'un altre element per ser-ho). En aquest sentit,

trobem realment encertada la definició de mite de Blumenberg: 'TJnderlying constants

in our entire tradition" (Blumenberg, 1990: xix). Per tant, I'estudi de la recurréncia

temática té la seva importancia de cara a I'estudi de la teoria de la literatura, perqué

posa de manifest l'existéncia de regularitats en el transcurs de la seva historia.

Schmeling utilitza l'expressió constantes estéticas i n'amplia explícitament el camp

d'actuació a alió que nosaltres anomenem "recurréncia mítica"197:

"[...] extraer de esas coincidencias puras (analogías poligéneticas

entre obras que no han establecido diálogo intertextual) las

constantes estéticas en las que se basa la teoría de la literatura para

justificar fehacientemente cómo los trasfondos extraliterarios comunes,

196 Jean Rousset també fe referencia a 'constants' (Brunel, 1992: xiii); Boyer parla d'elements

invariables: ílthe end result [es refereix a la búsqueda de diversitat a la humanitat, per part deis

antropólegs] is often the rediscovery of fundamental invariables" (Boyer, 1992: 116). Vegeu la

perspectiva de Blumenberg, en aquesta mateixa página.

197 Vegeu 9.3. Recurréncia mítica (p. 97).
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ya filosóficos, ya históricos, sociales o culturales, condicionan de forma

similar las distintas culturas"198.

Northrop Frye -recordem-ho, amb una terminologia diferent a la que utilitzem en

aquesta recerca- també reivindica la importancia de les invariants per a l'estudi de la

literatura:

"Si no aceptamos el elemento arquetípico convencional en las

imágenes que vinculan un poema con otro, es imposible lograr

un adiestramiento mental sistemático cualquiera a partir de la

sola lectura de la literatura" (Frye, 1991: 136).

Calabrese aplica també els termes variants, invariants i variables, en l'analisi de

telefilms, des d'una orientado no literaria sino semiótica: "no nos interesa tanto lo que

se repite como el modo de fragmentar los componentes de un texto y de codificarlos

para poder establecer un sistema de invariantes, al estar definido, como variable

independiente, todo lo que no se comprende en él" (Calabrese, 1989: 50).

198 Schmelling, "Introducción: literatura general y comparada. Aspectos de una metodología

comparatista", Teoría y praxis de la literatura comparada, dins Villanueva, 1991: 363. La negreta és

meva.
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5. Epifanies. Mi te i divinitat

La funció tradicional deis mites, de donar resposta a les qüestions fiindacionals de

l'ésser huma -com ja hem vist199, son un instrument d'explicació de la propia societat

en qué es viu i de I'univers, i també teñen la funció de la cohesió social- ha estat

qüestionada. Per a Dabezies, teñen valor només com a imatges o temes literaris plens

d'ecos poétics: ''they no longer have anything vital to tell us about our lives today"

(Dabezies, 1992: 966). Per tant, segons aquest autor, la manca de referent religiós en

els receptors del mite literari fa que aquest no sigui transcendent200. Com veurem a

continuado, no podem donar per acabada la qüestió de la transcendencia en relació al

mite, sigui literari o no. Es ben sabut que la funció del poeta és donar un sentit mes pur

a les paraules de la tribu (Mallarmé), i hem de veure de quina manera, amb quins

recursos, transcendents o no, ho fa.

La complexitat de la terminología s'explica, en part, perqué tots aquests

elements que hem interitat definir i delimitar en les seves respectives funcions -mite,

mite literari, tema i arquetipus201- fan referencia, majoritáriament, aun món símbólic

amb un fort lligam amb la tradició. A través d'ells s'acostuma a donar alió que Joyce

anomena epifanies202, revelacions o manifestacions de quelcom transcendent a partir

d'un fet quotidiá, a simple vista banal203. Per exemple, segons Villanueva, VUlisses de

199 Vegeu 3. ¡.Definido conceptual de mite, p. 39.

200 A propósit d'aquesta qüestió, vegeu també p. 50.

201 Cal diferenciar entre figuracions primáries com mite, arquetipus i tema i figuracions secundarles

com hci, topoi, motius, personatges, figures, situacions, escenes, espais i imatges (vegeu p. 66 i p. 87).

202 J.M. Cátala també ha relacionat mite, epifanía i Joyce (Cátala, 2000o: 60-61).

203 "Any object, intensely regarded, may be a gate of access to the incorruptible eon of gods", Ulisses

citat per Villanueva, 1991: 348-349. Joyce considerava que la tasca del novel-lista consistía en percebre

i expressar les epifanies.
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Joyce té una unitat espáciotemporal que és solidaria amb l'epifania, com a moment de

revelado de quelcom transcendent. L'origen deis mites, en general, consisteix en la

utilització de la transcendencia, alió sobrenatural, per a dur a terme aquesta funció

d'explicar-se (l'ésser huma a ell mateíx i la seva societat) i explicar el món. I la tasca

deis poetes consisteix en intentar pintar quadres de les epifanies204, retrats ucrónics205

deis moments transcendents. El mite té aquest poder evocador d'alló transcendent i

alhora ucrónic, i a mes s'identifica mes amb una imatge que amb un prpcés de

pensament Ens parlen d'un moment concret, un "aquí i ara" que, alhora, ens posa en

contacte amb un sentiment que també forma part de la nostra experiencia de la realitat

204 E . A. Poe destaca la importancia de la brevetat del text poetic per afavorir-ne la sensació atemporal,

ucrónica, a The Philosophy of Composition, i així aprehendre'l de manera simultánia, d'un sol cop

d'ull (Villanueva, 1991: 59) (la negreta és meva). Així, sobre la relació entre poesía i pintura vegeu

Villanueva, p . 56 i p .58. Símone se serveix de la diferenciació de Lessing d'aquestes arts (Laocoonte o

sobre las fronteras de la poesía y la pintura, 1766), al seu assaig (2000: 29 , 30, 36). Precisament, n o

volem pas tornar a caure en l 'equívoc que va provocar que Lessing escrigués la seva obra ("como si

Horacio propusiera a modo de ideal para todo poema la posibilidad de que a partir de él se pudiera

reproducir un cuadro"-Vil lanueva, 1991: 5 7 - sino incidir en la relació entre poesía i pintura com a

metáfora explicativa del sentit de I 'obra d 'ar t ("cuando lo que se afirma es que ambas artes se parecen

por el modo, múltiple y variopinto, en que sus destinatarios pueden gozar de ellas", Villanueva, 1991:

57) . Aquesta qües t i ó - l a visual i tat de I 'obra l i terar ia- ha estat tractada per J.M, Cátala en un article que

duu per títol, precisament, "Ut poesis picrura" (Cátala, 20006: 109-128), amb la fínalitat de proporcionar

bases d'estudi de la imatge cinematográfica, aprofiindint en la seva relació amb la literatura.

205 Entenent ucronia mes en el sentit etimológic del mot (pú, no, i khrónos, temps) que no pas quant a la

seva definido ("desenvolupament imaginan d'un fet historie com si hagués tingut lloc realment",

GREC).
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i de la vida206. L'epifania no s'hauria de considerar, segons aquesta recerca, una

característica inherent a un tipus de mite, sino propia, definidora, del mythos.

Geoffrey St. Kirk ha tractat a bastament la qüestió referent a la presencia de

divinitat, d'alló sobrenatural en el mite (Kirk, 1973: 22-57), ja que, per a poder definir-

lo, estableix una doble diferenciació del tot adequada per a intentar delimitar árees que,

per naturalesa i per tradició, es barregen i confonen; per una banda, el mite vinculat a

la divinitat, a alió sobrenatural, i, d'altra banda, el mite literari relacionat amb el conté

popular207.

Kirk no coincideix amb els autors que veuen quelcom de sobrenatural en el

mythos20*. La conclusió a la qual arriba sitúa el mite a mig camí entre la divinitat i els

elements de conté popular, sense arribar a poder prescindir totalment d'aquests dos

pols, i sense poder identificar-se plenament amb cap d'ells, tampoc. Atribueix a la

divinitat associada al mite rúnica virtut d'afegir-hi confusió i insensatesa (Kirk, 1973:

44)209. En definitiva, en relativitza el poder evocador, destacant que la intensitat del

mite es revela "por puro embellecimiento literario", es demostra "por el modo de

narración" i depén fonamentalment de l'emoció continguda en aquell mite o tema en

concret, com pot ser una mort, una desgracia,... (Kirk, 1973: 45). En aquest sentit Kirk

206 Parafrasejo la descripció d'un haiku japonés dins Villanueva, 1991: 60.

207 Cfr. la perspectiva dumeziliana de Pevolució del mite. Vegeu també p. 51, n. 139.

2081 cita Orto, Frye, Count, W.K. C. Guthrie, Brelich, Malinowski, R.M. i C.H. Berndt, Cassirer (Kirk,

1973: 22-57) i Loemker:"Un mito es una historia que ofrece respuestas... palpitando con el sentido de lo

sagrado" (Kirk, 1973:45 n.49).

209 El carácter obscur deis mites, relacionáis o no amb la divinitat, ha estat assenyalat per diversos

autors: Durkheim els atribueix un carácter contradictori i confüs; "en realitat, mes que no pas revelar el

món, l'oculten" (Durkheim, 1987: 27-29, 48-52). Per a Lévi-Strauss l'estudi deis mites condueix a

comprovacions contradictóries (Lévi-Strauss, 1969: 187).
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i Lévi-Strauss están totalment en desacord, ja que Lévi-Strauss considera que la

substancia del mite no es troba ni en Festü, ni en la manera de narrar, sino en la

historia relatada (Lévi-Strauss, 1969: 190).

En la proposta de Kirk de diferenciado entre mites i llegendes, en aquest nou

intent d'establiment d'una frontera entre dos territoris tan propers -que es poden

exemplificar en personatges com Helena i Agamenón o en La Híada- considera que,

encara que es tracti de fets historitzants, gestes heroiques basades en records del passat

narrades en termes realistes, compten amb la inclusió de diverses divinitats i

l'exageració d'actes d'humans. Així, Kirk reconeix que "sería desacertado tratar los

poemas homéricos sólo como leyendas, y excluirlos de la consideración de mitos en su

totalidad". El motiu que dona per a fer-ho és que determinats esdeveniments d'aquests

poemes han esdevingut paradigmes mítics "en la literatura y el pensamiento

subsiguientes", com poden ser-ho el rapte d'Helena, la perseveranca de Penélope, o el

retorn i la venjanca d'Odisseu, a causa, segons el mateix Kirk, de "la especial textura

conferida a la leyenda por la presencia de los dioses" (Kirk, 1973: 49).

D'aquesta manera, ens sembla, el propi Geoffrey St. Kirk relativitza forca la

seva propia proposta 'ateodiceica'. Vegem un punt de vista totalment oposat, mes

proper al d'autors com Northrop Frye i Bronislaw Malinowski. Neil Postman parla de

"ressonáncia" i "metáfora" per referir-se, per exemple, a alió que simbolitza Atenes

per a la cultura europea (Postman, 1993: 26) -encara que en realitat es tractaria d'una

sinécdoque, pars pro toto> i no pas d'una metáfora. Northrop Frye també defineix la

recurréncia com a "ressonancia", a través de la qual "una afirmació concreta en un

context concret pren un significat universal" i 1'amplia "de manera que va mes enllá de
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dites i frases"210, després de citar com a exemple els rairns de la ira. Així, Grecia i

Israel endinsats en les nostres consciéncies formen part del nostre món imaginari, els

haguem vist realment o no. La metáfora seria l'origen, la "forca generadora de la

ressonáncia"211. Atenes, Hamlet i els viatges d'Alícia es plantegen com a metáfores de,

respectivament, rexcelléncia intellectual, la indecisió melancólica i la recerca d'un

ordre en "un món d'absurditat semántica'*212. No cal dir que existeix una jerarquía de

• ressonáncies.

Els neurólegs Lakoff i Johnson també utilitzen el mot metáfores per referir-se a

quelcom similar al que nosaítres anomenem recurréncia. Descobridors de

I'«inconscient cognitiu», han estat acusats de reduccionistes per algunes de les

seves teories:

'Xa quantitat de metáfores que un ésser huma pot formular ja están

d'alguna manera inscrites en el cervell. Per tant, les metáfores que

tenim la possibilitat d'aprendre son limitades en nombre. A mes, per

la mateixa rao, en totes les cultures del planeta trobarem les mateixes

metáfores, es repetirán" (Lakoff i Johnson dins Selva-Solá, 1997:

78).

S'observa un eco evidentment junguiá en aqüestes consideracions213. Nogensmenys, un

altre deixeble de Freud, Rank, parla de l'existéncia de pensaments elementáis i de la

2l0Frye, The Great Code: The Bible and Literature. Toronto: Academic Press, 1981, p. 218 (Ed. esp: El

gran código, Gedisa, 1988) citat per Postman, 1993: 26.

2uibidem.

212 ibidem.

213 Vegeu 3.2. Definido conceptual d'arquetipus (p.58).
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coincidencia de mites com el resultat d'una "disposición uniforme de la mente

humana" (Rank, 1961: 10). En ambdós casos -Postman i.els neurólegs Lakoff i

Johnson, així com Frye- es destaca la forca evocadora, la ressonancia, d'una serie de

metáfores que funcionen com a mites culturáis d'una determinada societat. De fet,

Frye parla d'un "poder acumulador" que justifica que els tópics de Troia, per exemple,

"sempre formin part integral de Theréncia cultural occidental" (Frye, 1991: 138).

En el marc d'aquestes consideracions no podem oblidar que autors com Hans

Blumenberg i Lluís Duch relacionen el discurs mític i la intenció teodiceica (Duch,

1995:24-31).

6. Arqueología (anteceden ts del mi te)

"Y ahora, musa, dime quien fue el primero"

Homer, lliada

La definido de mite i arquetipus planteja també la problemática de l'existéncia o no

d'una anterioritat, de quelcom previ a. L'arquetipus es defineix tradicionalment (Jung,

Boyer, Lledó214) com quelcom atemporal, en el sentit de *fora del temps*, ja que forma

part de la seva naturalesa haver existit en un "abans" indefinit, "have given risen to the

temporality that explains its successors" (Boyer, 1992: 112).

En canvi, segons Foucault, seguir la "ingenuitat de les cronologies" (Foucault,

1984: 40), conduiria a un punt que no és present a cap historia de la humanitat.

214 Lledó, 1992: 40-42. La definido platónica d'arquetípus també suposa una existencia previa, ja que

l'arqueitpus platónic equival a qualsevol de les idees purés o realitats, de les quals les coses existents

son meres imítacions (IEC). Per a una definido mes completa de Parquetipus platónic, p.l 12, n. 276.
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"Se supone así que todo lo que al discurso le ocurre formular se

encuentra ya articulado en ese semi-silencio que le es previo, que con-

tinúa corriendo obstinadamente por debajo de él, pero que le recubre y

hace callar. El discurso manifiesto no sería a fin de cuentas mas que la

presencia represiva de lo que no dice, y ese « n o dicho» sería un va-

ciado que mina desde el interior todo lo que se dice" (Foucault, 1984:

40).

Com hem pogut comprovar, Foucault ens ratifica en la perspectiva sincrónica215. Lledó

formula la qüestió des del punt de vista diacrónic; planteja Pexisténcia d'una veritat

primera, previa al mite, pero la verificació de la qual només és patrimoni d'aquells

**primers", no deis seus hereus. Després d'aquest primer moment, tot esdevé tradició,

mediació. No hi pot haver comprovació perqué és impossible, des de la cadena de la

tradició, remuntar-se a un origen. De fet, si poguéssim conéixer aquest origen, aquesta

veritat primera, no ens caldria instal-lar-nos a la doxa, estar a la tradició. Lledó, que en

aquest assaig —El surco del tiempo- reflexiona sobre el mite platónic de Tescriptura i

la memoria, ens recorda que per a Plato la manca d'un origen equivalía a l'esclavatge:

'Tuera de ese origen, los hombres son «esc lavos» y el no querer buscar esa verdad

es convertirse en un «compañero de esclavitud»" (Líedó, 1992: 42). Ens podem

plantejar, amb Foucault, si aquesta veritat primera té sentit mes enllá d'aquesta

consideració de Plato quant a la llibertat humana. Blumenberg ens respondria que no,

215 Sobre les perspectives diacrónica i sincrónica a l'hora d'estudiar el mite, vegeu 3.1.1. Estratificado,

diacronia i sincronía (p. 45).



ja que nega la possibilitat d'aceedir ais orígens del mite: "les teories sobre Torigen deis

mites son inútils"216; punt de vista totalment coincident amb el de Lévi-Straus:

"Si los comentarios de Freud sobre el complejo de Edipo forman parte

integrante -como nosotros creemos- del mito de Edipo, pierde sentido

la cuestión de saber si la transcripción del mito de origen de los zuñí

hecha por Cushing es lo bastante fiel como para ser retenida. No existe

versión «verdadera» de la cual las otras serían solamente copias

o ecos deformados. Todas las versiones pertenecen al mito" (Lévi-

Strauss, 1969: 199)217.

Com veiem, es referma la perspectiva sincrónica; no té importancia un inici

suposadament veritable, perqué no existeixen els estrats sino la simultaneitat de mites218.

Tot i el seu diacronisme, Ginzburg es mostra coincident amb aquesta perspectiva: "el

origen de un mito es, por definición, inaccesible" (Ginzburg, 2003: 457). Tant aquest

autor -que com hem vist, explica a través de la migració, la transmissió, bona part de

récurréncies mítiques- com Gilíes Deleuze, a 1'obra que suposa la seva tesi principal,

Diferencia y repetición (1968), destaquen la relleváncia de la tradició, del llegat cultural,

en un sentit que sembla unificar les perspectives comentades, de Lledó i Foucault,

básicament. Sense oblidar Jean-Pierre Vernant i Marcel Detienne, contraris a un

comparatisme retrospectiu que rastregi les etapes d'una génesi histórica, en paraules de

Vernant (dins Ginzburg 2003: 56). En aquest sentit, Ginzburg cita a Román Jakobson

216 Blumenberg citat per Duch, 1996: 220.

217 La negreta és meva.

218 Vegeu 3.1.1. Estratificado, diacronia i sincronía, p.45.
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quan comenta Texisténcia de "la antigüedad prehistórica de gran parte de lo que se

oculta en los elementos llegados hasta nosotros" (Jakobson dins Ginzburg 2003: 62),

ratificant-se en la perspectiva diacrónica. Deleuze duu aquesta reflexió mes enlla,

argumentant que el passat está inevitablement inclós en el present, en la seva

representado: "lejos de derivar del presente o de la representación, el pasado se halla

supuesto en toda representación" (Deleuze, 1988: 155).

Seguint amb la qüestió de la temporalitat, és convenient observar la importancia

de la simultaneütat per a diversos autors:

"Disponiendo el discurso a lo largo de un calendario y atribuyendo

una fecha a cada uno de sus elementos, no se obtiene la jerarquía

definitiva de las precesiones y simultaneidades" (Foucault, 1984:

239).

Així, per a Claudio Guillen, Diógenes és un autor contemporani (Guillen, 1998: 31), de

la mateixa manera que per a T.S. Eliot en son tots els escriptors, de contemporanis219, i

Borges considera que els escriptors creen els seus propis precursors220. Deleuze també

destaca aqüestes característiques inherents a la temporalitat:

"Lo antiguo y lo actual presentes no son, pues, como dos instantes

sucesivos en la línea del tiempo, sino que lo actual comporta

necesariamente una dimensión de más mediante la cual se representa

219 "Entre sí, y también lo son nuestros, de forma que ninguna literatura está completa en sí misma, ni se

puede comprender una obra cualquiera sin el apoyo de otras lecturas, cuanto más numerosas mejor",

(dins Villanueva, 1991: 9).

220 "Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro". Així, Borges

també cita T.S. Eliot (Points ofview, 1941, pp.25-26) (Borges, 1976).
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lo antiguo y en la que se representa a sí mismo" (Deleuze, 1988:

155).

7. Proposta de definido de la recurréncia temática

Com hem anat veient, aquesta recerca pretén demostrar fins a quin punt els productes

audiovisuals expressen amb imatges el tema de l'obra literaria, que normalment

correspon a un mite. Malgrat -o precisament- a causa del fenomen de la continuítat en

el canvi i el canvi en la continuitat (Duch), la vida humana, i l'obra artística de Pésser

huma, es caracteritza per contenir mes coses repetides que noves; com ja hem vist, es

manté I'aforisme llatí segons el qual no hi ha res nou sota el sol. Estem abocats al

passat sense adonar-nos-en (Marquard, 2000), cosa que fe que la recurréncia temática

sigui inevitable, també perqué, a mes a mes, la cultura, especialment ¡'occidental

(Simone, 2000), es caracteritza per la referencia i el diáleg intertextual entre textos221.

Per recurréncia entenem el fet que una serie d'ingredients d'origen literari -o

coincidencia literaria, amb origen mític compartit- reapareguin constantment a la

producció cultural. La recurréncia és, en paraules de Claudio Guillen: "Encuentro de la

historicidad con la repetición y la persistencia" (Guillen, 1998: 29). George Steiner

relaciona estretament recurréncia i llenguatge, tant a la seva definido de ricorso -

impuls central que es troba sota la superficie deis nostres actes lingüístics222- com

221 Ja hem vist que els postestructuralistes ampl íen la qüestió a l 'orali tat (p. 29) .

222 Steiner, 1987: 111. "El principio del retorno a las fuentes griegas, el ricorso, que es un impulso

central en la literatura y pensamiento occidentales, está implantado, por así decirlo, justo debajo de la

superficie de nuestros actos lingüísticos".
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vinculant mites concrets i categories gramaticals223. Es tracta d'un tema que també ha

estat analizat per Claude Lévi-Strauss -que considera tan interrelacionables mite i

llenguatge que proposa el terme mitema, basant-se en el mot fonema (Lévi-Strauss,

1969: 190-191)224- i per Cario Ginzburg (2003: 67-68). És interessant observar les

relacions entre mite i llenguatge; parlar, fer ús de la llengua, és mirar simultániament

tant al passat -llengua mare, tradició heretada, frases fetes-, com al present i al futur:

neologismes, alteracions de Tus del llenguatge. Tant mite com llenguatge son

recurrents i alhora innovadors325; el binomi novetat-tradició articula temes basics

d'aquesta investigació.

223 La qüestió ens remet a les reveladores propostes de George Steiner (1987: 108) sobre la "forca", les

possibles causes que provoquen aquest etern retorn: en primer Iloc, el "decir directo" deis presocrátics.

Per Steiner aquesta és una de les causes de Petern retorn perqué es tracta d'una "gran aurora de

significación, de conciencia, de lenguaje" (ibidem) primigenia, que no s 'ha tomat a produir a la cultura

occidental. Així, una altra de les causes és voler recuperar aquest carácter primigeni de la llengua i

literatura gregues, per aquest anomenar inicial: "Algo de esa novedad y de esa epifanía es nuestro cada

vez que nos ponemos en contacto con ellas a través de la sustancia mítica y la forma retórica" (Steiner,

1987:109). Pero la proposta mes "revolucionaria" del pensador jueu consisteix a vincular estretament

llenguatge i mite.

224 Sobre la crítica de Ginzburg al mitema com a model conceptual inferit de la lingüística, vegeu

Ginzburg, 2003: 59.

225 Cfr. Duch, 1996:48-50.
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D. Proposta de tipologia de la recurréncia temática

8. Introdúcelo

La repetició és condició sirte qua non deis casos de recurréncia, tot i que ja hem vist

que no és suficient226. A partir de la repetició neix la figuració (el mite, Parquetipus, o

el tema227) i, amb ell, la recurréncia. Els principáis ingredients que fan que els

programes audiovisuals actuáis fimcionin son : a) Pestructura, que acostuma a

coincidir amb la del relat elássie, tipus conté228, b) projeccions, identificació de

Pespectador, en part grácies a esquemes culturáis229, c) els personatges que permeten

aqüestes identificacions, d) la recurréncia: perqué és inevitable i perqué suposa el

retrobament de Pespectador amb temes coneguts.

Podem exemplificar aqüestes característiques amb la serie Nissaga de poder,

ideada peí dramatug cátala Josep María Benet i Jornet, que es va mantenir durant tres

temporades televisives (1996-1999) i va aconseguir uns éxits d'audiéncia espectaculars

a TV3 (Baget Herms, 1999). La historia consistía en la recuperado de Pheroi del seu

regne; PEduard, orfe i criat pels masovers, era fill illegítim (fruit d'unincest230) de dos

germans, l'Eulalia i el Mateu, que actuaven com a moderns senyors feudals. Com

correspon, grácies a la seva pericia i bondat, PEduard recobra les seves possessions.

Fins aquí Pestructura. Rank (1961) i Ginzburg (2003) coincidirien en inserir-la en una

226 Vegeu pág. 6.

227 Ja hem diferenciat entre fíguracions primarles com mite, arquetipus i tema i fíguracions secundarles

com loci, topoi, motius, personatges, figures, situacions, escenes, espais i imatges (vegeu p. 66 i p. 76).

228 Vegeu 9.2. Recurréncia estructural (p. 92).

229 Com ja hem vist a 3.4.4. Aspectes emotius (p. 72).

230 La prohibició de relacions sexuals entre els pares de Pheroi també és propia deis relats deis herois

mítics, cfr. Rank, 1961.
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tradició d'herois que recuperen el regne que els correspon per llei. Entre d'altres il-lus-

tres companys tindria Moisés, Edip, Perseu, Gilgamesh, per citar-ne només alguns

(vegeu Rank, 1961, i Ginzburg, 2003).

Les projeccions i identificacions, basicament canalitzades a través deis

personatges, funcionaven (hi va seguir havent una página web amb el seu xat corres-

ponent tres anys després de remissió de rúltim capítol, época en la qual encara hi

havia reposicions en horari matinal) peí magnetisme d'alguns deis seus actors (Emma

Vilarassau-Eulália), pero també perqué els personatges adoptaven actituds alhora

raonablement versemblants, passionals, sempre sotmesos a la tipificado de bons i

dolents, pero en una invariabilitat flexible que els aproximava a l'espectador. Així, es

podia arribar a comprendre que Eulalia, després d'emular el Plant dolords de la reina

Hecuba (Roís de Corella, Tragedia de Caldesa, també recollida per Joanot Martorell a

Tirant Lo Blanc) per la probable mort del seu fill auténtic, busques la mort del seu

potencial assassí, en Félix, el seu nebot, plasmant una versió de Parquetipus de la

mare, com diria Jung.

Aquest auténtic regne de referéncies que era Nissaga de poder incloi'a un

Tirésies, un personatge invident que hi veía mes que la resta; aquest és un deis molts

casos de recurréncia intertextual erudita de la serie, com el del plany dolorós que

acabem d'esmentar. Es tracta d'un cas paradigmátic d'éxit d'audiéncia vinculada a una

pronunciada utilització de recurréncies de tot tipus.

La dicotomia entre recurréncia intertextual/mítica, que ja hem mencionat231,

estretament vinculada al fenomen de la recurréncia, torna a ser el nostre punt de

Vegeu pág. 21.
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partida, en aquest cas amb la finalitat d'esbossar una proposta de tipologia per poder

analitzar aquest fenomen.

formal

formal

Recurrénci

conceptual

estructural

mítica

intertextual

erudita

transmissió

La recurréncia pot ser, en primer Uoc, formal o conceptual. Tot i que la divisió

fons/forma ha estat superada, ens será útil per a classificar els diversos tipus de

recurréncia peí que fa al moment de la ideació, no del producte acabat. La fórmula

empírica de Paigua, la seva descomposició en els elements que la formen, o els fonemes

d'una paraula, teñen una importancia cabdal quant a la seva analisi, pero deixen de

tenir-la a l'hora de consumir-la o usar-la, ja que esdevé irrellevant que es tracti d'íkO, o

deis fonemes corresponents. El producte cultural (al moment del seu consum) exigeix la

superació fons/forma, pero aquesta divisió sol ésser válida en la seva analisi. Peí que fa

al moment de la creació, considerem que es tracta de processos interrelacionats,

inseparables.
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Tornant a la separado de fons i forma, ens remetem a paraules d'Umberto Eco:

"[...] no existe una correspondencia punto por punto entre las figuras de expresión y las

de contenido, es decir: los fonemas [les formes de 1'expressió] no transmiten segmentos

mínimos de significado" (Eco, 1990: 31). Hjemslev, lingüista danés alumne de

Saussure, amplia la divisió de signe proposada peí fundador de la semiótica

estructuralista. Tant el significat (equivalent al contingut) com el significant (expressió)

es divideixen, segons la proposta de Hjemslev, en substancia i forma. Seymour Chatman

(Historia y discurso, 1978) aplicará aquest esquema a l'análisi cinematográfica.

Un cas no només de validesa sino de necessitat d'aquesta superació éŝ  per

exemple, el periodisme. Constatar que una noticia pot teñir un estil pretesament objectiu

i un contingut ja no subjectiu, sino tendenciós232 pero que se serveix de la máscara de

Pobjectivitat, d'un estil imparcial, neutre, equival a qüestionar la utilitat de la divisió, ja

r r i 233

que en aquest cas es aparentment enganyosa, i te conseqüencies enganyoses .

A continuado anirem veient, definits, cadascun deis tipus de recurréncia

proposats. Malgrat resquema presentat, val la pena emfasitzar que els quatre tipus

resultants no son excloents: un relat probablement es caracteritzará per contenir

recurréncia estructural i intertextual, o compartirá la recurréncia formal i la mítica. Fins

232 Com fa F. Burguet (1997) , i també al recentment premiat La retórica de l'objectivitat. Cfr. també

Queneau, Exercicis d'estil (1947) .

233 Ho han dit millor Gómez Mompar t i Chi l lón: "por m u y sesgada [...] que sea la información que

fabricamos, el l lamado estilo periodístico está repleto de argucias técnicas que permiten imprimir

apariencia de verdad a cualquier texto informativo, sólo a condición que parezca verosímil [...] La

objetividad informativa es de hecho sutil s imulación: al escoger las imágenes y las palabras con que

ilustran y nombran lo que acontece, al atribuirles u n a connotación u otra, los periodistas expresan

táci tamente sus prejuicios, los clichés ideológicos y las creencias que profesan de modo consciente o

inconsciente" (Aguilar, 1991: 22) .



i tot es pot donar un cas de recurréncia mítica i intertextual; vegeu el Mag d'Oz (p. 18-

19) un cas de recurréncia mítica per a la cultura nord-americana que no deixa de ser

intertextual.

9. Proposta de tipología de la recurréncia

L'esmentada tipología consta, així dones, de quatre tipus básics que equivalen a quatre

tipus particulars, concrets, de recurréncia:

1. recurréncia formal

2. recurréncia estructural

3. recurréncia mítica

4. recurréncia intertextual

9.1. Recurréncia formal

Amb recurréncia formal ens referim al fet que un genere adopti la forma que en

caracteriza, que és propi, d'un altre. Podem exemplificar aquest tipus amb les

telenovelles -i d'altres formats que en recuperen algunes característiques clau-, ja que

son les novel-Íes de folleto actuáis, com han constatat diversos autors234:

(<Encara avui hi ha programes de televisió dedicats a debatre si 1'amor

entre Kiko i Patricia, protagonistes destacats de 1'edició [de Gran herma-

Eco (1997), Genette (1989), Chillón (1999), Martín Barbero (1987), Peña-Ardid (1995).
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no] de la primavera del 2002, era sincer o fíngit. Exactament el debat que

tenien les vefries de Madame Bovary" (Sáez, 2002: 15).

Així, hi ha una "traducció" d'un mateix genere, d'un format, un mitjá de comunicado,

a un altre. Es dona una equivalencia que supera el mitjá.

També considerem casos de recurreéncia formal aquells en qué no només el

contingut, sino també la forma, acaben tracant camins paral-lels entre dues series

televisives, per exemple. Calabrese, com hem vist, anomena aquest tipus de

recurréncia "productes originalment diferents que acaben essent idéntics". Ais seus

exemples de Dallas/Dinastía, Gallactica/Star trek (Calabrese, 1989) hi hem afegit

Neighbours/ Eastenders, o St. Elsewhere (A cor obert) ¡Urgencias (vegeu p. 7).

9.2. Recurréncia estructural

Narracions d'époques ben diverses comparteixen estructura, com és sabut i com volem

exemplificar a continuado. Aquest compartir una estructura té la seva plasmado en

diversos nivells: a) l'ordre, b) l'acció amb propósit, c) ésser redundan! Per tant, l'ésser

huma a Thora de crear relats té una serie de condicionants ineludibles.

a) L'ordre, l'estructura de qualsevol mena de narració: inici, desenvolupament i

final. Els flash-backs i altres alteracions temporals no poden modificar aquesta base o,

dit d'una altra manera, en cas que ralterin és per oposició a, per negació de restructura

tradicional. La pellícula Memento (Christopher Nolan, 2000) vindria a ser un exemple

paradigmátic d'aquesta confirmació per negació. Així, estructuralment, tenim una orde-

nació narrativa de la qual no podem fugir, independentment del tipus de producte creat.

b) Acció amb propósit. Gran varietat de generes i formats, des de programes

televisius com Gran hermano a obres literáries, segueixen un únic esquema, resquema

narratiu canónic de Greimas. Aquest es pot sintetitzar de la següent manera: la narració
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concebuda com una acció desenvolupada per un o diversos personatges, amb un

determinat propósit. Consta de quatre parts que son la base de qualsevol argument de

qualsevulla narració: manipulació, competencia, performancia i sanció235. Emprem -és

inevitable- resquema narratiu canónic de Greimas236 per a definir aquest tipus de

recurréncia estructural. El semióleg francés va inferir resquema narratiu canónic de les

tres proves (qualiflcant, decisiva i glorificani) deis contes meravellosos, afegint-hi la

manipulació i modificant-ne la terminología. El formalista rus Vladimir Propp establia

les proves a partir de les 31 fiincions que realitzaven els personatges deis contes

meravellosos russos237.

235 Lá distribució de resquema narratiu canónic equival a grans trets al sentit de la vida, amb les seves

tres etapes essencials (parfrasejo Lacalle, 2001: 185).

236 Per a Greimas Punivers deis relats és un món tancat en el qual els béns son escassos, i la majoria

d'históries sorgeixen de la lluita, la confrontació entre personatges per aconseguir un determinat objecte

(una princesa, una dona entre dos homes, o altres objectes preuats, com els díners, básicament). D'acord

amb els arquetipus genérics j a comentats (p.29), es pot donar tant a qualsevol mite com a les noticies.

Una altra estructura habitual és la introducció d 'un dany, seguit de l'explicació de la reestructurado per

tomar a la normalitat (Lacalle, 2001).

Quant a les fases del model, segons Greimas, totes les histories segueixen un recorregut

equivalent, resquema narratiu canónic, que consta de quatre fases: manipulació (acord, moment

contractual entre les parts, els bons i els dolents es posicionen com a tais, es determinen les condicions

del relat), competencia (és el recorregut narratiu: totes les peripécies de l'heroi fins arribar a la

performancia), performancia (moment álgid) i sanció (moment en qué es pot produir el reconeixement,

l'anagnórisi grega de la qual també fan ús les telenovel-les i els programes de reality show tipus Se

busca, 1996).

237 Cfr. Lacalle, 2001: 185.
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c) Redundancia. Parlar sempre del mateix. Considerem estructural aquesta

vessant temática de la qüestió, el fet que Pésser huma tingui, en el fons, un ventall

limitat de temes de qué parlar.

La divisió d'aquests tres tipus de recurréncia estructural és pertinent: Pordre, Pacció

amb propósit, i la temática son independents, a l'hora d'analitzar-les. I precisament

analitzant-les veurem que no es poden donar per separat, ja que és impossíble una

narració que no contingui aqüestes tres característiques, la qual cosa justifica, en part,

que les tres pertanyin a la categoría estructural.

Segons defíneix Gubern, les narracions en abstráete es caracteritzen - a partir de

Propp, Barthes i Greimas- peí fet que "alguien desea conseguir algo y tropieza con

dificultades para conseguirlo"; es tracta de la "realización de un deseo" (Gubern, 2002:

8), Pintent d'aconseguir un anhel. I per aixó és tan cara a Pésser huma, per qué la seva

esséncia -de la narració- equival a la nostra, la de les persones.

Barthes defíneix el relat com quelcom "internacional, transhistóric, transcultural"238,

malgrat la varietat de generes i de formats, o de suport. Segons explica, el dilema deis

238 Barthes, 1982: 9. Aquesta creenca estructural ista segons la qual els relats son transculturals ha estat

recuperada recentment, i orienta bona part del Fórum de les Cultures 2004, establint una mena de

'respecte a la diversitat culturar, prácticament imitant el respecte a la diversitat biológica. Aquest

respecte es basa, en bona mesura, en les sirailituds "estructuráis" entre cultures. A aquesta perspectiva

s'ha de contraposar, entre d'altres, el text "Shakespeare en la selva", de Bohannan (1993), per la seva

aportado quant a les diferents lectures d'un mateix text (Hamlet, concretament) per part de diferents

cultures. Sobre els problemes de traducció, cfr. Duch i Durand, qui ja va assenyalar que "considerar los

valores privilegiados de la propia cultura como arquetipos normativos para otras culturas es dar

siempre pruebas de colonolianismo intelectual" (Durand, 1982: 11) (la negreta és meva). Una altra

perspectiva que aconsella prudencia és la de Kirk: (CEs realmente muy importante recordar que las

94



formalistes consistía en caracteritzar él relat com una repetieió fatigosa d'esdeveniments

-salvada per l'art de I'autor- o en destacar la vessant estructuralista, incidint en qué es

tracta de quelcom que comparteix, que posseeix en comú amb els altres relats una

estructura239.

Per tant, entenem per recurréncia estructural el fet que l'ésser huma, en les seves

narracions, sempre parli del mateix (c); que tingui uns interessos relativament limitats, i

que els relati cenyint-se a una estructura similar (b) i amb un ordre que no pot presentar

gaires variacions (a) o, el que és prácticament el mateix, que aquesta mena de narracions

acostumin a ser els que teñen mes éxit i popularitat. Queda palés, dones, que els

culturas diferentes son diferentes, que las preocupaciones comunes del género humano (respecto a

nacimiento y muerte, alimentación y sexo, guerra e instrumentos) no se expresan del mismo modo en

una cultura que en otra" (Kirie, 1973: 43). Podem afegir que per aixó sorprén i té la seva importancia la

recurréncia mítica.

Acceptar l'existéncia de 1'estructuralisme (cenyint-nos al fet que els relats son internacionals,

transculturáis, quant a la seva estructura), no vol dir que haguem de menystenir els matisos i diferencies

própies de cada text, cada cultura, cada individu. I a la inversa, quan Bohannan destaca la idiosincrácia

deis relats i les cultures, difícilment intercanviables, no nega pas que puguin teñir una estructura comú.

Alhora, si tenim en compte els sub-worlds (James, Principies of psychology, 1890, dins

Guillen, 1998: 18) del subjecte, les nostres "províncies" (en paraules de Schütz, dins Guillen, 1998:19)

veurem que son intersubjectives, compartides, "en la medida en que nuestro entorno incluye a nuestros

antepasados y nuestros orígenes culturales" (Guillen, 1998: 19). La complexitat i multiplicitat del jo

s'explica, en part, per aqüestes caracteristiques comunes, relatives a les diferencies culturáis, i en part

per les relatives a les diferencies psicológiques. Aquesta complexitat i multiplicitat també es plasma a la

literatura i en d'altres manifestacions culturáis: "La complejidad se manifiesta con excepcional plenitud

en [...] los logros de las artes del lenguaje. Cervantes es extraordinariamente complejo" (Guillen, 1998:

21).

239 Cfr. Sulla (1996 b).
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arguments narratius, els temes i les estructures narratives son limitades, i indiquen que

l'ésser huma és un ésser d'anhels infinits en un temps i espais limitats (Duch),

determinat peí que aquest antropóleg anomena la "condició adverbial"; la limitació

espaciotemporal a qué estem condicionáis els éssers humans. Així, la limitació

espaciotemporal com a condició humana contribueix a la limitació de la varietat

argumental.

Les pel-lícules nord-americanes d'éxit acostumen a seguir, gairebé sempre, un

patró similar que, en el cas del cinema adolescent, per a teenagers, encara passa menys

desapercebut. Pero, de fet, cap narració escapa a resquema narratiu canónic de

Greimas, encara que algún element de l'esmentat esquema pugui romandre implícit.

Ens trobem, per tant, davant una primera similitud de caire formal. Així com el cinema

d'autor procura escapar d'aquest esquema, del corsé convencional -evidentment,

s'hauria d'analitzar si ho aconsegueix, i en quina mesura-, certs productes

audiovisuals comerciáis, pertanyents a la mainstream -entenent per comerciáis que

busquen una rendibilitat immediata, que pesa mes que la preocupado per la qualitat

del producte- es diferencien per complir estrictament les característiques inherents a

aquesta estrucutra comú, sense que hi hagi elements implícits.

Peí que fa ais "interessos limitats de l'ésser huma" de qué hem parlat

anteriorment, está ciar que son els grans i petits temes que preocupen els humans, és a

dir, els afectes universals: l'amor en totes les seves variants (amistós, filial, paternal,

erótic, passional), la mort, el poder, el viatge iniciátic, la recerca d'un mateix. Com

veiem, la llista no és extensa. Cada un d'aquests grans temes encapcala llistats -ara sí,

extensos- de temes, personatges, figures, loci, motius, arguments,... La complexitat de

Forganització resultant provoca que alguns autors parlin de constellacions, com fa
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Gilbert Durand. Podríem dir que si aqüestes ideacions cristallitzen24 és per la seva

pertinenca a un d'aquests grans temes.

9.3. Recurréncia mítica

La recurréncia mítica consisteix en la repetido, la coincidencia d'una figuració (tema,

motiu, etc.), en productes creats en cultures diferents que no han tingut cap mena de

contacte.

El fenomen té cert carácter automátic, sense que existeixi una intenció

determinada per part de Fautor a Phora d'utilitzar-los. És alió que Frenzel anomena "la

igualdad de motivos en obras distanciadas en el tiempo y el espacio" (Frenzel, 1980:

Di). Per a Lévi-Strauss son "estos mitos, en apariencia arbitrarios, [que] se reproducen

con los mismos caracteres y a menudo con los mismos detalles en diversas regiones del

mundo" (Lévi-Strauss, 1969: 188); es tracta de les "desconcertantes similitudes con

corres-pondencias exactas [...] entre distintas naciones, con vastas distancias

geográficas" de Rank (1961: 9); així com de la pregunta que es formula Ginzburg: "¿por

qué mitos y ritos basados en la cojera se repiten en culturas tan distantes?" (Ginzburg,

2003: 452)241 o el poMen d'idees de Faulkner. L'escriptor nord-americá, per rebatre les

acusacions de ser gairebé un epígon de Joyce, a causa de la semblanca de la seva técnica

narrativa i la de YUlisses o Finegans Wake, va argumentar Pexisténcia d'un poHen

240 Chillón considera que les figuracions cristal-litzen, també, per la seva relleváncia de cara a una

determinada cultura (2000: 121-159.).

241 Per ara ressaltem com aquests autors es plantegen la qüestió; com ja hem vist i com analitzarem amb

detall mes endavant (esp. 9.4.2. Recurréncia intertextual i transmissió, p. 106), Ginzburg la resol a mig

camí entre la transmissió i la recurréncia mítica.
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d'idees, cansat d'explicar que, tot i les concomitáncies estilístiques, ell havia comencat a

escriure i publicar abans de llegir Joyce.

"There must be a sort of pollen of ideas floating in the air, which

fertilizes similarly minds here and there which have not had direct

contact"242

Aquest fenomen també és estudiat peí paradigma nord-americá de la literatura

comparada243, i rep el nom de poligénesi. I s'ocupa de "perqué en llocs diferents es

produeixen expressions literáries extraordinariament concomitants, sense que en

tinguem constancia ni siguem capacos de descobrir-hi una relació de dependencia

directa" (Villanueva, 1996: 58).

La recurréncia mítica com a fenomen suscita una remarcable curiositat científica

que cada paradigma resoldrá de manera diferent; és a dir, el posicionament deis

estudiosos respecte aquest dilema inicial determina les característiques inherents a cada

paradigma; així, la psicoanálisi fa émfasi en la recurréncia mítica; i autors com

Ginzburg i Dumézil se centren en la transmissió i la migració, per posar algún exemple.

Una de les mes importants explicacions teóriques amb qué s'ha intentat

entendre la recurréncia mítica és la hipótesi de la generado espontánia244. Jung

242 Faulkner citat per Villanueva, 1996: "L'existéncia d 'un pol-len d'idees que fecunda les ments

creatives, a tot arreu, sense que hi hagi cap mena de contacte de les unes amb les altres". Aquesta idea

del pol-len d' idees j a es troba a Fray Luis de León i Horaci.

243 L'altre paradigma, el francés, té una orientado de caire historie.

244 Vegeu 3.2. Definido conceptual d'arquetipus (p. 58).
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postuMa l'existéncia d'un inconscient col-lectiu, que es manifesta a través deis

arquetipus245.

Cario Ginzburg ens recorda la relació entre l'análisi estructural (d'estructures

profundes) de Lévi-Strauss i la cladística, un sistema de classificació biológica que no té

en compte necessáriament el criteri evolutiu, ni relacions genealógiques, sino una serie

d'homologies:

"La cladística establece una pluralidad de ordenaciones [...] basadas en

homologías que no remiten necesariamente a relaciones genealógicas

[...]. Las homologías, identificadas gracias al análisis estructural, entre

fenómenos pertenecientes a sociedades distintas, deberán someterse su-

cesivamente al examen del historiador para aislar las que corresponden

a nexos reales y no sólo posibles" (Ginzburg, 2003: 64-65).

Tota una declarado d'intencions, un programa de treball proposat per Claude Lévi-

Strauss que rhistoriador italiá segueix amb forca fidelitat; tant per a Rank (1961: 12)

com per a Ginzburg es tracta de considerar factible que algún cas de coincidencia

s'hagi d'atribuir a la recurréncia mítica, havent desestimat la possibilitat de la

transmissió. EIs postuláis, com veiem, son idéntics, pero la resolució está ben

diferenciada, suposem que en part a causa de la metodología adoptada, i també perqué

Rank considera mes natural trobar el perqué de les coincidéncies en "rasgos genéricos

de la psiquis humana que en un origen primario común o en la migración" (Rank,

1961: 14). Recordem el carácter apriorístic d'aquest métode, criticat per Ginzburg (ve-

245 Per una ampliado d'aquesta qüestió vegeu 10. Teoría sobre els paradigmes: Explicacions tedriques

alfenomert de la recxtrrencia (p.109).
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geu p. 61 i p. 63). Considerem absolutament lógic que un autor freudiá com Otto Rank

defensi els "temas subyacentes indispensables" en detriment deis "débiles recuerdos

insuficientes" (Rank, 1961: 12), pero recordem que la teoría de la migració

(transmissió) no fa pas referencia a débils records. Així ho han constatat Simone,

Dumézil i Ginzburg, en els seus respectius ámbits d'estudi: Occident com a sistema

cultural que funciona per la copia i el reciclatge246.

Un bon exemple d'aquest tipus de recurréncia és un mite d'Africa oriental sobre un

cabdill, Mugwe, que busca la possibilitat de creuar les aigües, al capdavant del seu

poblé, i les divideix amb un bácul, aconseguint trobar térra ferma peí seu poblé:

"presenta analogías con el éxodo bíblico de Egipto [...]. El papel

institucional de Mugwe, así como su oficio y trabajo, tienen tan hondas

raíces y tanta antigüedad en la vida de los merus que con bastante certeza

podemos considerar este mito como propio de este pueblo y no como una

copia de la historia bíblica de Israel desde la tierra de Egipto" (Eliade,

1996: 328).

La parábola bíblica del diluvi universal i el mite áfrica neixen de la necessitat de

dominar un element que no es pot domar, Paigua.

246 Malgrat aqüestes consideracions, no deixem de teñir present la importancia que ha tingut la

psicoanálisi a la historia de les idees.
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Per posar un altre exemple d'aquest fenomen, la poesía náhuatl (Guillen, 1985:

258) i els clássics occidentals (des d'Ausoni247 fins a Garcilaso248) coincideixen en

considerar que les flors simbolitzen, peí seu carácter efímer - i el de les nostres vides-

la imperiosa necessitat de viure intensament.

Francisco Casavella, autor d' Un enano español se suicida en Las Vegas

(1997), planteja un cas de qüestionable recurréncia mítica quan afirma no haver pensat

ni per un moment en Caín i Abel abans d'escriure aquesta novel-la, pero sí un cop

escrita249. Per si rafirmació en sí no fos prou sorprenent, d'acord amb Fargument de la

novel-la, hem de recordar que Umberto Eco, a Els límits de la interpretado, va res-

tringir la capacitat d'opinió de Fautor respecte la seva propia obra250. Dickens, a The

oíd citriosity shop, recrea una peregrinació d'un vell i la seva neta per un barrí obrer i

247 Collige, virgo, rosas, dumflos nouus et nouapubes, /Et memor esto aeuum sicproperare tuum (Culi,

verge, les roses, mentre fresca és la flor i la teva joventut,/ pero recorda que, alhora, la teva vida

s'escola).

248 "En tanto que de rosa y azucena", passant per Calderón ("Estas que fueron pompa y alegría") i

Góngora ("Mientras por competir por tu cabello "). També A. Marwell utílitza aquest topos, així com el

grup musical U2 ("smell iheflowers while you can").

249 Casavella, "El momento en que te crecen los enanos", La Vanguardia, 'Culturas', 2 d'oct. 2002, pp.

20-21. F. Casavella, comentant Volverás, Tadaptació cinematográfica de la seva obra (dirigida per A.

Chavarrías, explica: "Lo que no consigo recordar de ninguna de las maneras es que pensara ni por

asomo en la historia de Caín y Abel, o en la de Esaú y Jacob". De tota manera, acaba reconeixent la

factible possibilitat que el lector fes determinades interpretacions: "ni [pensé en] cualquiera otra

intención de las que los lectores, los críticos o, sobre todo, un servidor, vimos finalmente en el libro".

250 "La interpretació metafórica neix de la ¡nteracció entre un intérpret i un text metaf&ric, pero el

resultat d'aquesta interpretació és permés tant per la natura del text com peí marc general deis

coneixements enciclopedics d'una certa cultura, i, en línia de principi no té res a veure amb les

intencions del parlant" (Eco, 1991: 223).
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depauperat de Manchester, que esdevé una recreació dantesca deis inferns, com poden

ser-ho diverses obres, com la pel-lícula What Dreams May Come (Vincent Ward,

1998)251, que també recrea un infem dantesc. Peí que fa a l'obra de Dickens, Tesceno-

grafia lúgubre i els colors forts -que gairebé anticipen rimpressionisme- remeten a

Dant i Milton: els vapors obscurs, la dificultat de veure-hi ciar. Esdevé un infern caótic

que Dant endreca, recordem-ho, en cercles. Es pot considerar -sense saber-ho del cert,

és ciar- que Dickens utilitzava de manera espontánia la Biblia i una important quanti-

tat d'erudició mitológica ja que la seva obra, adrecada al gran públic (fíns i tot ais anal-

fabets) en forma de fulletó, no tenia pretensions erudites. És complex, en aquest cas,

saber del cert fíns a quin punt es tracta de recurréncia mítica, intertextual, o erudita.

9.4. Recurréncia intertextual

La recurréncia intertextual es caracteritza per la intenció del seu autor, que és el que

provoca que existeixi. Reprenent el fil del paradigma postestructuralista, cal teñir en

compte que els autors adscrits a aquesta perspectiva tampoc accepten l'existéncia d'a-

questa intencionalitat -com no accepten, ja ho hem vist, la mera diferencia entre recur-

réncia volguda i no volguda, ja que contradiría els seus postuláis referents a la qüestió252.

9.4.1. Recurréncia intertextual erudita

La recurréncia intertextual pot teñir diversos graus. OsciHa de la mera citació puntual,

present a la major part de creacions literáries i audiovisuals253, al joc literari erudit, per

251 Mes enllá deis somnis. Protagonizada per Robin Williams.

252 Vegeu 10.3. Postestructuralistes versus estructuralistes, p. 112.

253 tcNo hay obra literaria que, en algún grado y según las lecturas, no evoque otra [...] todas las obras

son hipertextuales" (Genette, 1989: 19).
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divertiment de l'autor i -en ocasions- del lector. Hi ha innombrables exemples d'aquest

cas, d'acord amb la idiosincrasia del fenomen. Tant podría ser l'obra d'Umberto Eco El

nom de la Rosa, un monument de citacions que l'autor no fa explícites, un monument a

la postmodernitat254, com el cas ja esmentat de la serie Nissaga de poder (vegeu p.87).

No en va a les Apostillas... el semióleg italiá advoca per un concepte de literatura

propi de la postmodernitat, intertextual. Aquest joc intertextual consisteix en

transcripcions senceres (un text de Rodolfo Glaber del s.XI255 per descriure la vida deis

"simples") o adaptades (seguiment gairebé literal de la crónica de Salimbene per a

narrar la vida de Segalelli256), jocs intertextuals (el borgia Jorge de Burgos), fins a la

presencia constant de motius bíblics, de Y Apocalipsis etc.

Per espectacular que ens sembli, no s'ha de considerar un cas únic ni novedós a la

tradició occidental. Tal com ens recorda Northrop Frye, la poesia de Chaucer, en

ocasions, esdevé paráfrasis d'altres autors; Shakespeare, a vegades, segueix les fonts

gairebé literalment i Milton "no pedía otra cosa que robar de la Biblia todo lo que

podía" (Frye, 1991: 131). Així, malgrat que, com han advertit diversos autors, la

fragmentarietat que caracteritza la nostra societat actualment2" propicia la

intertextualitat, "la heterogeneidad, la complejidad y la multiplicidad" no son, de cap

manera, "dimensiones exclusivas" actuáis (Guillen, 1998: 21-22)258. En aquest sentit val

254 Sobre la intertextualitat áyEl nombre de la rosa, vegeu García Matarranz, 1988 i Ensayos sobre El

nombre de la rosa, 1985 (especialment Catelli i Schick).

253 García Matarranz, 1988: 55.

256 Ídem, 22-23.

257 Entre ells, Moneo (dins Guillen, 1998: 21).

258 D'altra banda, cfr. el «vaivén postmoderno» de qué parla Eco a les Apostillas. Dufays diferencia

entre la "tranquilidad clásica", la "contestación moderna" i el "vaivén postmoderno" d'Eco, quant a la

tensió entre tradició i la seva contestado (Dufays, 2002: 121).
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la pena destacar la lúcida análisi de Claudio Magris, El anillo de Clarisse, on contraposa

la "forca unificadora del gran estil", en paraules de Nietzsche (dins Magris, 1993: 14) a

la [fragmentaria] novel-la moderna, "antiepopeya del desencanto" (Magris, 1993: 26),

"historia de un individuo que busca un sentido inexistente; la epopeya de un engaño"

(Magris, 1993: 24)259.

Tal com indica George Steiner, el primer cas d'intertextualitat deu ser "la vida

Íntrincadamente refractada de la Ilíada dentro de la Odisea -el canto del rapsoda sobre

Troya que oye el disfrazado Ulíses" (Steiner, 1987: 109). A propósit de la "repetido"

(és a dir, recurréncia intertextual) i una época histórica determinada ha reflexionat a

bastament Calabrese, precisament en la seva proposta La era neobarroca:

"[...] parecen emerger tres elementos fundamentales de la que he

llamado «estética de la repetición», a su vez parte de la estética

neobarroca: la variación organizada, el policentrismo y la irregularidad

regulada, el ritmo frenético" [que Calabrese considera] "naturales

consecuencias de la acumulación del recinto de los objetos culturales

[...] componentes de un «universa l» barroco"(Calabrese, 1989: 60).

Dins aquesta classe de recurréncia hi ha la irónica, ja estudiada per Gerard Genette a

Palimpsestos, així com els diversos tipus de relacions intertextuals: intertextualitat,

arxitextualitat, hipertextualitat, paratextualitat, metatextualitat260. Bandolino, rúltima

obra d'Eco, és una visió irónica de la recerca d*un gran míte, el Grial (Ruiz-Doménec,

2002: 9), i torna a ser un monument de citacions. Peí que fa ais mitjans audiovisuals, el

seu ús de la parodia és forca evident, per exemple a Fúltim episodi de la saga tfStar

Wars (Episodi I. L'amenaga fantasma, George Lucas, 1999,), una mena de pastitx

259 Cfr. Musi l , L 'home sense atribuís (1930-1942) .

260 Genette, 1989.
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intertextual que inclou la inoblidable cursa de Ben-Hur, entre d'altres citacions. Hem

constatat un cas recent de parodia entre dues sit-coms/séñes televisives, S'ha escrit un

crim i Jet Lag161.

Així, la intertextualitat també s'ha de teñir en compte en relació a l'época: es

dona especialment a la postmodernitat, vista per molts autors com un regne de

citacions, pero ja hem vist que no es pot considerar un fenomen exclusiu del període

actual. Per exemple, una altra época prolífíca com la nostra, en aquest sentit, és Tedat

mitjana. Com que ambdues époques s'han comparat quant a declivi intel-lectual262,

deixem apuntat que caldria veure si en la base d'aquesta comparació hi ha el corpus

teóric que confia en una imaginació mes creadora que recreadora.

Per tant, per a estudiar el fenomen de la recurréncia a les produccions

audiovisuals actuáis (amb aquest terme englobem la cinematográfica i la televisiva, en

ocasions seriada/serial) és básic considerar que la postmodernitat es caracteritza per la

citació i el reciclatge.

9.4.2. Recurréncia intertextual i transmissió

Com ja hem esmentat (2. Definido de l'objecte d'estudi, p. 20), podem dividir la

recurréncia intertextual en recurréncia erudita i recurréncia de transmissió, diferenciant

"entre el concepte de la transmissió (la influencia directa de la tradició en r elaborado

d'obres de caire cultural) i la recurréncia erudita, entesa com el mateix fenomen fet

amb voluntat expressa de mostrar i transmetre cert coneixement de fonts literáries",

pero sembla únicament una qüestió de matís el que diferencia el grau d'intencionalitat:

261 Vegeu p.7, n.20.

262 Valverde, Vida y muerte de las ideas. Pequeña historia del pensamiento occidental. Barcelona, Ariel,

1989.
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es produeix el mateix fenomen quan un mite indoeuropeu-escandinau esdevé un motiu

de conté (Dumézil, 1973: 49) que quan un dramaturg o un guionista televisiu empra

temes mítics provinents de Tirant Lo Blanc, la Híada, etc. (vegeu la nostra breu analisi

de Nissaga de Poder*3). Ens pot donar la impressió que es tracta de fenómens

diferents; en el cas mes recent podem pressuposar cert matís d'intenció, de lluiment

literari, pero a la práctica és qüestionable que hi hagi diferencies remarcables:

imaginem un hipotétic estudios de Tesmentada telenovel-la catalana que d'aquí un o

dos segles pretengués analitzar-la amb el comparatisme mitológic de Georges

Dumézil. Desenvoluparia una tasca prou similar a la d'aquest investigador francés a

Du mythe au román (1953).

Dumézil (1898-1986) va fer possible la recuperado del prestigi del

comparatisme mitológic grácies a una metodología rigurosa. Segons Duch, "hauria de

ser considerat com un deis precursors de l'antropologia estructural deis mites" (Duch,

1996: 106), ja que a través de la comparació de diversos mites descobreix les

estructures que comparteixen. Una de les seves tesis principáis és que l'origen del mite

és narrar el ritual; després té entitat propia, independent del ritual; aquesta evolució

fínalitza amb el conté, caneó popular, llegenda, etc264. Com afirma a propósit de

Hadingus (Saxo I, VHI, 15), Njórddr (Gylfaginning, 11 fin, p. 30) i la navegació: "la

variante de la saga aparece como una adaptación novelesca poco diestra de lo que, en

el mito, estaba lógicamente trabado y armoniosamente construido" (Dumézil, 1973:

4S)265.

263 Vegeu p. 87-88.

264 Cfr. Kirk, Propp. Vegeu p. 51, n. 139.

265 El carácter pejoratiu de l'evolució és irrellevant, ja que no és extrapolable a tots els casos.
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ComDumézil, Cario Ginzburg adopta -en el cas de l'historiador italiá

parcialment- la perspectiva diacrónica; una "perspectiva al mismo tiempo diacrónica y

comparada" (Ginzburg, 2003: 66) que el condueix a demostrar, per exemple,

l'existéncia de similituds entre el mite d'Edip i el conté de la Ventafocs, amb un origen

comú ritual, xamánic (Ginzburg, 2003: 526-528).

"La documentación que hemos acumulado prueba más allá de

cualquier duda razonable la existencia de una unidad mitológica

euroasiática subterránea, fruto de relaciones culturales sedimentadas

a lo largo de milenios" (idem, 584).

També atribueix altres coincidéncies suposadament mítiques a origens rituals

compartits quan relaciona el repartiment sacrificial proposat per Zeus a Prometeu,

(históricament, segons explica, procedent de ritus d'origen lapo, siberiá o caucásic)

amb les similituds entre el mite grec de Prometeu i el georgiá d'Amirani (Ginzburg,

2003: 532-533, 550-551), relacionades també amb un origen xamánic (Ginzburg,

2003: 543).

t(En el mito fundacional del sacrificio cruento (...) hemos reconocido los

rastros de las prácticas sacrificiales de los nómadas de Asia central"

(Ginzburg, 2003: 537).

Ginzburg adopta parcialment la perspectiva diacrónica, i combina magistralment la

teoría de la migració i el préstec -és a dir, el Ilistat positivista, el comparatisme

retrospectiu, el métode históricodeductiu- amb un alé interpretatiu i mitopoétic,

aconseguint una mes que raonable síntesi metodológica de les dues famüies que
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articulen aquesta qüestió, logos i mythos766, que podríem relacionar amb la perspectiva

logomítica adoptada per l'antropóleg Lluís Duch (1995, 1996, 1999).

En una primera fase Ginzburg intenta explicar les "sorprenents coincidéncies"

mitjancant la teoría de la migració i el préstec. La interpretado mitopoética és

utilitzada en última instancia:

"a estas alturas ya resulta evidente que los [...] personajes

caracterizados por la asimetría ambulatoria no pueden ser considerados

un dato superficial y, por ello, atribuirlos sin mas a un préstamo"

(Ginzburg, 2003: 551).

L'historiador italiá recorre a una comparació blasmada per Lévi-Strauss (1969: 187)257

per explicar-se aquesta unió de transmissió i recurréncia mítica:

"Su transmisión [del mite o del ritus], como la de las estructuras

profundas del lenguaje, es inconsciente; pero sin que ello implique la

presencia de un inconsciente colectivo. El mito o el rito transmitidos

por medio de trámites históricos llevan en sí, de un modo implícito, las

reglas formales de su propia reelaboración" (Ginzburg, 2003: 582)2611.

Hem de destacar que Ginzburg es protegeix d'aquesta acusació avant la lettre: "Hasta

ahora hemos analizado un rasgo mítico y ritual en contextos extremadamente

heterogéneos y hemos mostrado que a la persistencia de la forma correspondía una

constancia sustancial de significado" (Ginzburg, 2003: 554). Alió que critica Lévi-

Vegeu 3.0. Aproximado introductoria al concepte c/'inventio, p. 26.

La negreta és meva.
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Strauss és la pretesa afinitat natural entre sons i sentit peí que fa a la fonética, o de

temes, mites i les significacions deis temes (vegeu pág. 63). Tornem a recordar que

Ginzburg detecta l'afinitat inductivament, sense establir una afinitat natural

apriorística.

10. Teoría sobre els paradigmes: explicacions teóriques al fenomen de la

recurréncia

10.1. Hipótesi de la generació espontánia

Com ja hem observat (3.2. Definido conceptual d'arquetipus, p.58), la hipótesi de la

generació espontánia defensa P existencia d'un substrat psíquic inconscient comú a tota

l'espécie humana, a partir del qual la imaginació crea els seus arquetipus, i elabora les

seves figuracions (Chillón, 2000: 31). La considerem, per tant, una de les principáis

explicacions teó-riques de la recurréncia mítica. Els arquetipus, segons Jung, son les

estructures que ens permetran visualitzar el fenomen, concretats en la producció

cultural, i en somnis, i en neurosis. Veurem com un tema o motiu determinat es

repeteix en cultures diferents, sense que hi hagi hagut una difiisió a través del

Ilenguatge -llavors estaríem parlant de transmissió. Alió que caracteritza el fenomen,

precisament, és la manca de transmissió externa en casos de ressorgiment espontani de

determinats íngredients, en qualsevol época o Uoc. Aquesta és, o ha estat, una

explicació fonamental al fenomen plantejat: la reiteració i actualització constant de

mites (redundants) en la producció cultural i artística.
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10.2. Hipótesi dominant

A part deis paradigmes esmentats, que venen a ser una mena de guia, uns punts

cardinals que orienten aquesta recerca, cal teñir en compte també la hipótesi dominant.

En cada moment historie existeix una hipótesi dominant (Navarro, 1914) **. Es a dir,

durant una época es dona un mateix tipus d'explicació o d'interpretació deis fenómens

mes diversos: l'explicació vitalista o animista, la mecanicista, Penergética, la

cibernética, la computacional,... Caldria veure si aquesta hipótesi es fonamenta en uns

determináis mites i no en d'altres, o si reinterpreta mites propis d'altres moments

histories. Podem aventurar que la hipótesi dominant té com a punt de partida l'horitzó

d'expectatives que, segons Ángel Quintana, és la "suma de comportamientos,

conocimientos e ideas preconcebidas que encuentra una obra en el momento de su

aparición, o en el tiempo histórico a partir del cual la obra es valorada" (Quintana, 2003:

36). Considerem que la tria deis topoi es produeix condicionada per la hipótesi

dominant de cada época.

El postestructuralista Jonhattan Culler parla de grans temes que estructuren el

pensament de cada época, meta-narratives, com poden ser la immortalitat de P ánima al

neoplatonisme, la rao a la illustració, Pamor cortés com a variant del feudalisme, el

darwinisme al s. xrx a través del naturalisme i el realisme270, el tema napoleónic durant

el romanticisme, per donar alguns exemples. Foucault parla de figuracions, grans

esquemes narratius dominants271 i Jung es refereix a paradigmes.

269 Hi ha diversos conceptes amb qué s'ha defínit aquesta qüestió: el mite dominant de Gilbert Durand,

l'esperit universal de Hegel i el Zeitgeist, l'esperít del temps.

270 No només Zolá, ja que també influeix Galdós.

271 La arqueología del saber, Historia de la sexualidad.
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Ens podem plantejar si el cas de Faulkner, Joyce i el pollen de les idees27 es pot

relacionar amb la hipótesi dominant; Faulkner i Joyce serien deutors, de maneres !•

similars, de determinades lectures, corrents d'opinió, etc. Peí que fa a la poligénesi i,

literaria, i d'acord amb el nou paradigma (Swingers, Fokkema273), cal remetre's a les j|

invariants, sense for9ar les relacions genétiques. ,
¡'
¡i

"el análisis de las analogías y similitudes se hará sin forzar el '•
. i

hallazgo de relaciones genéticas, como una prueba privilegiada de la i

existencia de verdaderas invariantes teóricas" (Villanueva, 1991: ;¡
ii

123). ;

El pintor i teóric de l'art Vasili Kandinsky, a De lo espiritual en el arte (1911),

considera válida, ens sembla, la teoría de la hipótesi dominant. Rebutja i censura la

imitació (epigonal, podem afegir) de l'obra d'art, pero reconeix, en canvi, rexisténcia

d'una mena de repetició estructural de formes valides per a expressar determináis

sentiments.

"La semejaza del sentir íntimo de todo un período puede conducir

lógicamente a la utilización de formas que, en un período pasado,

sirvieron eficazmente a las mismas tendencias" (Kandinsky, 1996: 21).

Mes endavant el pintor afegeix - i per aixó podem dir que ratifica la tesi de la hipótesi

dominant, sempre tenint en compte la seva distinció entre dos tipus d'art, el 'castrat*, i

el que és capac d'evolució, el profétic:

272 Vegeu 9.3. Recurréncia mítica (p. 97).

273 Dins Villanueva, 1994: 113-124.

111



."el arte es hijo de su tiempo. Tal arte sólo puede repetir artísticamente lo

que ya satura claramente la atmósfera del momento [...] tiene poca

duración y muere moralmente en el momento en que desaparece la

atmósfera que lo ha creado" (Kandinsky, 1996: 25).

Aquesta distinció de Kandinsky s'ha de teñir en compte no només quant a la presencia

de mites i elements recurrents en l'art i la cultura actuáis (vegeu la presencia de clássics

al panorama teatral, per exemple274), sino peí que fa a la continuado de la utilització de

la recurréncia en obres noves, mes enllá de la mera versió o recreació.

10.3. Postestructuralistes versus estructuralistes

EIs postestructuralistes conceben de manera diferent la intertextualitat: per a Kristeva,

Derrida, Foucault276, tot és textual. A partir d'aquests autors ja no té sentit la dife-

renciado entre recurréncia volguda i no volguda.

Al contrari que per a Plato (els arquetipus277), per a Propp (les funcions), o per a

^ N ' h e m fet un breurepás a 7. Aproximado al concepte de recurréncia temática, p.l, n. 3.

275 Vegeu Y Antígona de Jordi Coca, les adaptacions shakesperianes d'Álex Rigola o Calixte Bieito.

276 Foucault, 1984: 37: "Las márgenes de un libro no están jamás neta ni rigurosamente cortadas [...] e!

libro] está envuelto en un sistema de citas de otros libros, de otros textos, de otras frases, como un

nudo en una red. Y este juego de citas y envíos no es homólogo [„.], en uno y otro lugar la humanidad

del libro, incluso entendida como haz de relaciones, no puede ser considerada idéntica" (la negreta és

meva).

277 Plato, al Llibre XI de La República, estableix l'existéncia de tres nivells de realitat, el primer deis

quals está constituTt per les formes ideáis o arquetípiques, que gaudeixen d'una plenitud inqüestionable.

En segon lloc hi ha els objectes físics o fenómens (és a dir, reflexos de les formes ideáis) i, per últim, les

imatges, que son la copia d'una copia d'una realitat mes gemíína.
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Barthes (les léxies278), és impossible reduir la narrativa a cap esquema, perqué tot remet

a tot, i per tant no es poden establir funcions aillades. No accepten formes a qué

agafar-se, perqué tot és intertextual sens fi. La mera comunicació porta implícita la

inevitable citació intertextual, i és en aquest sentit que s'ha d'entendre la doble

columna tfStabat Mater (Kristeva, 1986) La narració del sentiment individual de ma-

ternitat está no només intrincadament relacionat amb el sentiment de maternitat "en

abstráete", sino inscrit i previst en ell, inevitablement. Kristeva considera superada la

noció d'intertextualitat en el "banal sense of 'study of sources"' (Kristeva, 1986: 37).

I la defíneix com quelcom molt mes ampli, com un mosaic de citacions: "Each word

(text) is an Íntersection of word (texts) where at least one other word (text) can be read

[...] any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and

transformation of another" (Kristeva, 1986: 37). Roland Barthes amplia la idea de

Kristeva, en una citació d'una llargária considerable, pero que reproduím perqué ens

sembla encertada i aclaridora del concepte d'intertextualitat:

"Qualsevol text és un intertext; altres textos hi son presents, a nivells

variables, sota formes mes o menys possibles de reconéixer; els textos

de la cultura anterior i els de la cultura del moment; qualsevol text és

un teixit nou de citacions anteriors. Passen al text, redistribuídes en ell,

trossos de codis, formules, models rítmics, fragments de llengües

socials, etc. , ja que sempre hi ha un Ilenguatge anterior al text i al seu

voltant. La intertextualitat, condició de qualsevol text, siguí quin sigui,

278 Concepte que Barthes explica a 5/2(1970). Es tracta d'unitats d'ordre semántic determinades per la

lectura i dependents del criteri del lector. Cfr. Villanueva: "Un altre deis problemes [...] és la

caracterització de les unitats mínünes de narració [...] No hi ha acord sobre quines haurien de ser

aqüestes unitats mínimes (funcions, motáis, accions, léxies,...)" (Villanueva 1986, p. 66).
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no es redueix evidentment a un problema de fonts i influencies;

l'intertext és un camp general de formules anónimes, l'origen del qual

és difícil de localitzar, de citacions inconscients i automátiques,

posades entre cometes" (Barthes, 1968: 1015).

La intertextualitat, que desembocará en la mort de l'autor, prové del pas de la

concepció de text tancat a text obert, que es produeix a la década deis seixanta:

"la actitud de idealización de unicidad de la obra de arte ha sido arro-

llada, sin duda, por las prácticas contemporáneas, que ya en los años

60, con la inversión de los múltiplos daban el golpe de gracia al mito

del original y que con muchas realizaciones llamadas «pos t -

modernas» exaltan la cita o el pastiche" (Calabrese, 1989: 45).

Així, qualsevol text és un inevitable joc de referents i citacions que fan referencia a

d'altres textos, de manera que el text absorbeix i transforma els altres textos. Deleuze

ja havia tractat aqüestes qüestions, des d'una perspectiva similar, el 1968, a Diferencia

y repetición:

"Decir algo en nombre propio es muy curioso, ya que no es en

absoluto en el momento en que uno se toma por un yo, una persona o

un sujeto, cuando habla en su nombre. Al contrario, un individuo

adquiere un verdadero nombre propio como consecuencia del más

severo ejercicio de despersonalización, cuando se abre a las

multiplicidades que le atraviesan de parte a parte, a las intensidades

que le recorren" (Deleuze, 1988: 24).
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D'altra banda, com ha exposat Eco a propósit de Derrida i la seva relació intertextual

amb Searle (1977), el deconstruccionisme relaciona la mort de Pautor i la manca de

significat apriorístic, previ, de qualsevol text:

"Derrida confirma de manera ejemplar su teoría de una lectura

infinita capaz de prescindir de los significados que el otro quería

comunicar, y de todo código que trate de imponer en los intersticios

de un texto la presencia de un significado" (Eco, 1990: 266).

A partir d'aquestes consideracions, s'hauria d'estudiar si per a intentar establir un

métode son mes útils restructuralisme i el formalisme (Propp, Greimas) que el

postestructuralisme, el deconstruccionisme (Kristeva, Derrida, Foucault). En el primer

cas es parteix d'una estructura i d'unes fiincions que segmenten el text i en faciliten,

almenys aparentment, Panalisi, mentre que el deconstruccionisme és completament

asistematic, aconceptual i contrari a la jerarquía del logos219. No pretenem emular els

estructuralistes amb un nou intent de gramática universal del relat. Recordem que la

seva finalitat era establir un model narratiu "a partir del qual cada narració particular

será analitzada en termes de desviacions"280. Trobem, dones, la mateixa relació entre

una narració concreta i 'Testructura profunda"281 de les narracions que entre el mythos

i les representacions arquetípiques, o l'arquetipus i íes representacions arquetípiques.

Per a Todorov, cada conté particular és una "manifestado d'una estructura abstracta,

una realització que era continguda, en estat latent, en una combinatoria de les

279 Vegeu 3. Aproximado introductoria al concepte ¿'inventio (esp. p. 37, n. 102).

280 Barthes, "Anallyse textuelle d'un conté d'Edgar Poe" dins L 'Aventure Sémiologique, citat per Sulla,

1996:56.

m Sulla, ibidem.
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realitzacions possibles"282. La narració (una novel-la, un conté) com a realització

possible, fruit de les combinacions i continguda en la superestructura, és un altre tema

cabdal del formalisme, molt ben explicitat a rúltima pel-lícula - i al projecte general-

del director británic Peter Greenaway, Les maletes de Tulse Luper (2003). D'altra

banda, els estructuralistes han estat acusats de basar els seus estudis sobre el mite en la

reducció d'aquest objecte d'estudi a, precisament, alió que no son: lógica purament

conceptual283.

Peí que fa al paradigma estructuralista versus el postestructuralista,com a base

teórica per a elaborar un métode d'analisi, cal ressaltar els avantatges de la

complementarietat interdisciplinária, ja que l'análisi estructuralista es pot veure

complementat per un punt de vista figuratiu, dinámic, que escapi al logocentrisme.

282 Todorov dtns Sulla, ibidem.

283 Dabezies, 1992: 966. Dabezies ho exemptifíca amb PÉdip de Lévi-Strauss a Antropología

Estructural.
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E. Conclusions

Tal com plantejávem a la introducció, el propósit d'aquesta recerca era establir les

bases teóriques i conceptuáis per a intentar comprendre el fenomen de la recurréncia i

establir la fonamentació de cara a una proposta de métode d'análisi de les narracions

audiovisuals. A continuado enumerem aquelles qüestions cabdals que hem analitzat en

aquest trajéete, i que ens han permés assolir l'objectiu proposat.

a. Si un argument narratiu cristal-litza és perqué conté i desenvolupa elements

mítics que connecten amb I'imaginan collectiu de 1'audiencia. La hipótesi es

verifica no només en la fícció, sino també en Pámbit de la no ficció (fins al

punt de proposar un nou criteri de noticiabilitat).

i. La coincidencia entre 'ternes de sempre" a l'agenda deis mitjans

de comunicació i les temátiques literáries inalterables ens duu a

considerar que els relats que construeix l'ésser huma teñen, a

grans trets, un únic origen, i contribueix a ratificar la manca

d'una frontera delimitada i precisa entre ficció i no ficció.

b. La recurréncia temática és una part constitutiva, estructural, de les narracions.

c De la verificació de la hipótesi (a) se'n desprén que tota la producció cultural té

la finalitat consolatoria definida per Eco (dins Calabrese, 51: 1989):

proporcionar a l'individu alió que ja espera o sap. Considerem lícit, dones,

extrapolar el comportament que Calabrese ha denominat com a proppiá;

"proppiano: el niño quiere oir el mismo cuento" (Calabrese, 51:1989).

d. Una de les conseqüéncies de Panálisi de la recurréncia temática i el seu

fiincionament és l'estudi de la contraposició entre dues concepcions
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antagóniques de la qüestió com son les mantingudes per l'estructuralisme i el

postestructuralisme, tant com a diferents maneres de comprendre l'ésser huma,

com a paradigmes amb les seves corresponents aportacions metodológiques de

cara a l'análisi de casos.

e. No totes les narracions son mites (Manfred Frank), pero totes contenen

elements mítics, arquetípics i temátics; elements que actúen a mode d'epifania.

Mite literari i mite religiós comparteixen el fet de pertányer al camp de la

metafísica, l'ábstracció. El mite no té perqué ser sobrenatural, pero manté un

'dring teodiceíc' que en justifica la recurréncia.

i. A través de mite, mite literari, tema i arquetipus (i la resta de

fíguracions) s'acostuma a donar alio que Joyce anomena

epifanies, revelacions o manifestacions de quelcom transcendent

a partir d'un fet quotidiá, a simple vista banal.

ii. L'epifania no s'ha de considerar una característica inherent a un

tipus de mite, sino propia, definidora, del mythos.

f. L'apeHació a Tinconscient té un poder i una eficacia indiscutibles, peí fet que

actúa a nivells tan profiinds que a vegades fins i tot és difícil identificar-los.

D'aquí la importancia de la recurréncia mítica.

g. El mite és una de les 'formes elementáis d'alló social i comunicatiu\ para-

frasejant Durkheim. La propietat integradora que diversos estudiosos atribuei-

xen al mite s'ha de relacionar amb el concepte de tipus de Durkheim. Segons el

socióleg francés, per a qui "la divinitat no és altra cosa que la societat

transfigurada (...) existeix quelcom previ al raonament lógic deis individus, que

prové de la comunitat i, alhora, renriqueix" (Durkheim, 1986: 11).
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h. La majoria d'autors assenyalen una doble vessant de l'estudi de les

recurréncies mítiques, que podem relacionar amb la logomítica de Lluís Duch.

Considerem básica, fins al punt que articula aquest treball, la

interdisciplinarietat de la materia: comparatisme retrospectiu (o lüstat

positivista) i interpretatiu/ mitopoétic.

i. La recurréncia mítica com a fenomen suscita una remarcable

curiositat científica que cada paradigma resoldrá de manera

diferent; és a dir, el posicionament deis estudiosos respecte

aquest dilema inicial determina les caraeterístiques inherents a

cada paradigma.

ii. Diversos estudiosos del mite Paborden des de la perspectiva de

Taltre de la rao": Giambattista Vico es mostra contrari al

cartesianisme, Hans Blumenberg a la ciencia, oposada a mite, en

general. Tenint en compte la pervivéncia de mite i superstició en

les societats humanes, es tracta d'un remarcable ámbit d'estudi.

i. Calabrese acusa els estructuralistes de. centrar les seves análisis en les

invariants i prescindir de les variables, la qual cosa qualifica de llacuna, perqué

"el análisis de la relación entre invariante y variable es fundamental para

comprender el fiíncionamiento dinámico (y no sólo la estructura estática) de

cualquier sistema" (Calabrese, 1989: 50). Paral-lelament, els postestruc-

turalistes i deconstruccionistes basen els seus paradigmes en la diferencia

(Azúa, 1999: 126). D'aquí -especialment deis comentaris de Calabrese-

n'inferim que és necessária la complementarietat interdisciplinar.

j . Foucault ens referma en la perspectiva sincrónica; Lledó en la diacrónica.

Considerem, pero, que el mite es caracterítza per la coexistencia i la
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simultaneítat. Els estudis del mite i de la recurréncia també es divideixen

segons si la perspectiva adoptada és diacrónica (Dumézil, Ginzburg) o

sincrónica (Lévi-Strauss, Dabezies, Jung, Rank).

k. Importancia de l'época en relació a aquests temes: la postmodernitat no fa mes

que reprendre l'esséncia de la cultura occidental, i el deconstruccionisme i el

postestructuralisme serien punts de vista nous respecte una manera de fer prou

antiga. I, com ha assenyalat Eco (1984), ens plantegem el problema de la

serialitat i la repetido únicament perqué, actualment, depenem d'un sistema

filosófic i estétic de l'originalitat.

1. En Tactual context cultural, es pot afirmar que el fenomen de la recurréncia

troba un ámbit fértil en el qual desenvolupar-se, que la tardomodernitat,

postmodernitat, o era neobarroca, és altament procliu al fenomen, i que aixó és

degut, en part, a les següents causes: a) es produeix una recuperació de la

perspectiva platonicoaristotélica quant a la inventio, que fa que ens

replantegem el concepte d'originalitat284, b) la mort de l'autor contribueix a

minimitzar la importancia de l'originalitat, c) el deconstruccionisme per

naturalesa destaca les diferencies, no les similituds com fa restructuralisme.

Podem relacionar les diferencies assenyalades pels deconstruccionistes i la

fragmentarietat de la creado en la postmodernitat (Magris, 1993).

m. A través del mite trobem un mitjá de comprensió de l'ésser huma que, alhora,

constitueix la base de la civilització, per tal com els mecanismés mítics i

culturáis també teñen aquesta fundó, socialment cohesionadora i legitimadora.

284 Alguns deis creadors i autors que recollim en aquesta recerca per aquest motiu, aquesta perspectiva

platonicoaristotélica son: Picasso, Steiner, Toutain, Dufays, Calabrese, Passeron, Pescóla de Dufrenne,

R. Passeron, la revista Corps écrit, Escola del Louvre, Guillen, Bailó, Pérez, Vidal, Teruel» Chillón.
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n. El mite literari es produeix quan un grup social es reconeix a sí mateix en una

obra literaria o quan Paudiéncia identifica el ressó d'un mite en una obra :¡
'l

(I

creativa.

o. L'estudi de la recurréncia temática té importancia de cara a l'estudi de la teoría íl
¡

de la literatura, perqué posa de manifest Pexisténcia de regularitats en el !
•i

transcurs de la seva historia. ¡
•i

p. El bagatge mític és limitat, les estructures narratives i els diferents tipus de re- ¡
i!

curréncies temátiques també ho son. L'ésser huma és un ésser finit amb anhels '

infinits (Duch); les seves creacions el defíneixen i delimiten. Els arguments
i

narratius, els temes i les estructures narratives son Iimitades, i indiquen que ¡i

l 'ésser huma és un ésser d'anhels infinits en un temps i espais limitats (Duch), !

determinat peí que aquest antropóleg anomena la "condició adverbial"; la ¡

limitació espaciotemporal a qué estem condicionáis els éssers humans. Així, la

limitació espaciotemporal com a condició humana contribueix a la limitació de

varietat argumental. i
i

¡

i. S'ha de veure en quina mesura l'ésser huma no es defineix a sí

mateix, en la seva limitada tria de temes.

q. La tria deis topoi es produeix condicionada per la hipótesi dominant de cada
i

época.
¡i

Així dones, en el transcurs de la recerca, hem utilitzat conceptes antropológics d'in- !
¡i

dubtable utilitat de cara a Panálisi i comprensió deis productes audiovisuals. Con- !
i

siderem que la constatació de Pexisténcia de les epifanies, Paltre de la rao, permet '

elaborar análisis lúcides, tenint en compte elements que no sempre son analitzats, tot i
i

la importancia de la recurréncia mítica, per la seva actuació a la práctica. ,!
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També hem de destacar la utilitat, de cara a Panálisi, de la contraposició

d'estructuralistes i postestructuralistes; ja que Tanálisi estructuralista pot ser com-

plementada per un punt de vista que escapi al logocentrisme (i fins i tot un de figu-

ratiu, dinámic). Recordem, un cop mes, la doble perspectiva adoptada per la majoria

d*autors consultáis, i que segueix essent básica en aquesta recerca: la com-

plementarietat de recurréncia intertextual i recurréncia mítica, de logos i mythos.
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