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1. Introducció: la narratologia

1.1. Preguntes i temptatives de definició

Als que estudiam literatura, quan pensam en narracions, ens vénen sovint al

cap els principals gèneres en prosa –la novel·la, el conte i potser fins i tot la

nouvelle. En realitat, però, si hi reflexionam bé, l’abast del fet narratiu és molt

més ampli que el que limiten aquestes dues o tres formes literàries, no només

perquè pot incloure d’altres modalitats de ficció –el cinema, el còmic, la poesia

èpica, el mim, etc.–, sinó perquè va més enllà dels límits convencionals de

l’artístic per inserir-se en la nostra vida quotidiana.

En una agosarada introducció a una selecció d’articles de teoria de la narració,

Martin McQuillan ens proposa als lectors que ens imaginem un món en què,

de sobte, les narracions haguessin desaparegut. Resulta difícil imaginar com

seria llevar-se sense poder donar forma als nostres somnis de la nit, sense que

les notícies radiofòniques prenguessin l’aparença d’un relat, sense poder ni tan

sols articular en la memòria què és el que va passar ahir perquè no poguéssim

anar a comprar cafè. I des d’aquest desassossec, com podríem encarar la resta

del dia? És més, com podríem saber de la desaparició de la narració, sense relats

que ens la contassin? I, de fet, com ens definiríem a nosaltres mateixos com

a subjectes a qui aquesta desaparició afectàs, sense la possibilitat d’explicar

la nostra existència particular en una relat coherent (si voleu, autobiogràfic)

ni d’articular la nostra experiència col·lectiva (allò que anomenam la nostra

història o, darrerament, la nostra memòria històrica)?

Lectura complementària

Martin�McQuillan (2000).
“Introduction. Aporias of
Writing: Narrative and Sub-
jectivity”. A: The Narrative Re-
ader (pàg. 1). Londres: Rout-
ledge, 2005.

La narració és molt més que una tipologia discursiva a la qual vinculam para-

digmàticament alguns gèneres literaris. És una manera d’explicar-nos el món,

de donar-li forma, de fer-lo comunicable i comprensible. La narració és, com va

escriure Roland Barthes, un fet internacional, transhistòric i transcultural. El

paleontòleg Jay Gould arriba a afirmar que els humans hauríem d’anomenar-

nos homo narrator (o, fins i tot, homo mendax, és a dir, mentiders) en comptes

del bastant equívoc homo sapiens. I és que, efectivament, si bé no és cert que

tots els humans actuem sempre com a sapiens, sí que resulta bastant constata-

ble que ben sovint cream i consumim narracions.

Ara bé, per plantejar aquesta primera reflexió se’ns imposa una pregunta prè-

via: què és allò que fa que un discurs pugui ser considerat narratiu? És una

condició intrínseca a la seva formalització? Té a veure amb la seva funció? O

és una conseqüència del sentit i del context en què el discurs s’enuncia? Per

què la frase “Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar” ens sem-

Lectures
complementàries

Roland�Barthes (1966). “In-
troducció a l’anàlisi estruc-
tural dels relats”. A: E. Sullà
(ed.). Poètica de la narració
(pàg. 67). Barcelona: Empúri-
es, 1989.
Jay�Gould (1995). Citat a:
R. Cesarani (2003). Introduc-
ción a los estudios literarios
(pàg. 128). Barcelona: Crítica,
2004.
Resulta més estès el concepte
d’homo narrans, difós, entre
d’altres, per:
John�D.�Niles (1999). Ho-
mo Narrans: The Poetics and
Anthropology of Oral Literatu-
re. Filadèlfia: University of
Pennsylvania Press.
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bla clarament narrativa, i, en canvi, “Passa’m la sal” no ens ho sembla? No

impliquen ambdós enunciats uns agents i una acció que es produeix en una

determinada temporalitat?

La narratologia és la disciplina que s’ha encarregat d’intentar respondre

aquestes preguntes identificant què és allò que comparteixen els textos

narratius, és a dir, què és allò que els distingeix d’altres modalitats de

discurs.

Segons les primeres aportacions a la disciplina, les que emergeixen durant els

anys seixanta vinculades a l’estructuralisme francès, aquesta distinció tendrà

a veure amb diverses maneres (causals, temporals, lògiques) d’encadenar dis-

cursivament seqüències d’esdeveniments. En les aportacions narratològiques

més recents, l’especificitat de la narració s’identificarà més aviat en les condi-

cions pragmàtiques i els efectes cognitius dels discursos que produïm i llegim

com a narracions. Aquest canvi en la definició d’allò que es percep com a ca-

racterístic de la narració és important, ja que condicionarà també l’abast de la

narratologia com a disciplina dintre (i fora!) dels estudis literaris.

El terme narratologia fou emprat per primer cop per Tzvetan Todorov al vo-

lum Gramàtica del Decameró (1966) com el nom que podria donar compte

d’una ciència del relat encara en procés de desenvolupament. Aquesta “cièn-

cia” s’identificaria inicialment amb les teories de la narració elaborades pels

crítics estructuralistes que, com el mateix Todorov, s’ocuparen, durant la dè-

cada dels seixanta, d’establir les bases per a aquest camp d’estudi. És per ai-

xò que, tot sovint, el mot narratologia s’empra de manera restrictiva per refe-

rir-se a l’enfocament estructural, com un corrent particular, diferenciable de

les múltiples teories de la narració que precedeixen l’estructuralisme francès i

també de les que es produeixen ja en el marc dels corrents que s’han anome-

nat postestructuralistes.

En aquesta selecció d’articles, partim d’un concepte un poc més ampli

de la narratologia, des de la percepció que, dels anys seixanta ençà, la

“ciència de la narració” que plantejava Todorov ha anat modificant les

tesis dels estructuralistes, evolucionant en un contínuum en què les pri-

meres hipòtesis de treball han estat ampliades i, en alguns casos, qües-

tionades pels mateixos autors que inicialment les varen proposar.
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Avui en dia, com nota Enric Sullà en l’útil introducció a la disciplina que re-

collim en aquesta selecció, la narratologia “no és un domini o una doctrina

únics” sinó que implica una àmplia diversitat de mètodes. I havia escrit Gerald

Prince l’any 1990 en un article de síntesi: “el mateix domini de la narratologia

està en un constant flux i la disciplina continua canviant alhora que els seus

límits són (re)dibuixats”.

Així, sense oblidar la rellevància de les aportacions que alguns consideren com

a “pròpiament narratològiques”, hem tingut en compte en la nostra selecció

també les evolucions posteriors d’aquest àmbit d’estudi. Per tot això, a l’hora

de llegir els articles cal tenir en ment que les propostes que enuncien no for-

men un mètode coherent, no configuren una espècie de receptari per a l’anàlisi

de la narració. Més aviat, corresponen a diferents moments en l’evolució de la

disciplina: són un espai de diàleg, una caixa d’eines, de vegades desordenada,

on podem cercar l’utillatge crític que més s’adigui a la percepció del fet literari

de la qual partim o a la narració que volem analitzar.

En definitiva, els textos antologats poden ser llegits de tres maneres diferents:

1) En primer lloc, com a mostres d’una evolució en la configuració d’un cor-

rent teòric, i, doncs, en paral·lel als corrents crítics estudiats en l’assignatura

Teoria de la literatura.

2) En segon lloc, ens permeten aprofundir en les característiques pròpies dels

relats i conèixer els conceptes més comuns que s’han emprat per definir-los.

3) En tercer lloc, molts dels articles reunits aquí admeten també una lectura

més metodològica, ens aporten mecanismes d’estudi aplicables als textos nar-

ratius estudiats en les diferents assignatures del grau de Llengua i Literatura

Catalanes, però també a les múltiples narracions que produïm i consumim en

la nostra vida diària.

1.2. La importància de situar els textos: un breu itinerari per la

història de la narratologia

Explicar la història de la narratologia com a disciplina ens obliga, necessària-

ment, a construir un relat. Com en tot relat, els inicis que seleccionem, els

moments que prenguem com a culminants, o, fins i tot, els indicis de clausura,

estaran determinats per la nostra voluntat de destacar unes o altres tendències.

Lectures
complementàries

Enric�Sullà (1996). “La nar-
ratologia”. A: J. Llovet (ed.).
Teoria de la literatura (pàg.
47). Barcelona: Columna.
De fet, alguns autors propo-
sen parlar de narratologies, en
plural, per referir-se a un àm-
bit d’estudi divers. Vegeu:
Ansgar�Nünning (2003).
“Narratology or Narratolo-
gies? Taking Stock of Recent
Developments, Critique and
Modes Proposal for Future
Usages of the Term”. What
is Narratology? Questions and
Answers Regarding the Status
of Theory (pàg. 239-275). Ber-
lín / Nova York: Walter de
Gruyter.
Gerald�Prince (1990). “On
Narratology (Past, Present,
Future)”. French Literature Se-
ries (núm. 17, pàg. 5). Les
traduccions de tots els frag-
ments citats no disponibles
en català són nostres.

Vegeu també

Les característiques i els con-
ceptes més comuns dels re-
lats s’introdueixen en el mòdul
de “Narració” de l’assignatura
Introducció a l’estudi de la lite-
ratura, al qual remetem a qui
vulgui recordar les definicions
dels principals conceptes (ve-
geu el glossari del mòdul es-
mentat).
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Monika Fludernik distingeix dues trames diferents en les històries de la narra-

tologia. La primera seria la que anomena de l’alça i el declivi de la narratologia,

que narraria un procés de menys de dues dècades, les que separen l’inici de

l’estructuralisme durant els anys seixanta i la consolidació, cap a mitjan anys

setanta, de les tendències que s’han anomenat postestructuralistes. La segona

trama –la que nosaltres seguirem– entendria la narratologia com un estadi im-

portant en les teories de la narració, unes teories que necessàriament s’han

d’explicar en el marc d’una història més àmplia que té les arrels en aportacions

anteriors als anys seixanta i es prolonga fins a la contemporaneïtat.

Lectura complementària

Monika�Fludernik (2005).
“Histories of Narrative The-
ory (II): From Structuralism
to the Present”. A: James
Phelan; Peter J. Rabinowitz
(ed.). A Companion to Narrati-
ve Theory (pàg. 36). Londres:
Blackwell.

Les històries que parteixen d’aquest segon model ens obliguen a fer memòria

i cercar en les teories literàries i lingüístiques de la primera meitat del segle XX

alguns dels precedents de l’anàlisi estructuralista de la narració. Abans, intro-

dueixen una menció inicial a la Poètica d’Aristòtil, autor d’una distinció clau

per a les teories de la narració i que és la que diferencia entre els successos

relatats en una obra literària i l’estructuració amb què aquests mateixos fets

s’exposen en una trama artísticament elaborada. Aquesta identificació de dife-

rents components del relat serà també clau en l’anàlisi formalista de la narra-

ció, que introduiria un dualisme que, com veurem, ha estat revisat en diverses

ocasions d’aleshores ençà: el que oposa la faula (“el conjunt de motius en la

seva lògica relació causal-temporal”), i la trama (sjužet) (“el mateix conjunt de

motius en la successió i en la relació en què es presenten en l’obra”).

Lectura complementària

Boris�Tomashevsky (1925).
Teoría de la literatura (pàg.
186). Madrid: Akal, 1982.

Els formalismes introduirien també un model d’anàlisi a partir de la identifi-

cació d’unitats narratives i dels seus processos combinatoris que es concreta-

ria, per exemple, en la sistemàtica proposta de Vladimir Propp a Morfologia del

conte (1928). Com recordareu, a partir de l’estudi d’un corpus de contes tradi-

cionals, Propp aporta a l’anàlisi de la narració un model d’estudi basat en la

classificació en segments aïllables –en la seva proposta, la divisió en trenta-una

“funcions” protagonitzades per vuit “actants” possibles– i en un mètode par-

ticular –que deriva en les teories de l’anàlisi detallada d’una selecció de tex-

tos– que serien rellevants en el viratge estructuralista de l’antropòleg Claude

Lévi-Strauss (Anthropologie structurale, 1958), i influirien directament en l’obra

de teòrics de la narració com Algirdas J. Greimas (Sémantique structurale, 1966)

o Claude Bremond (Logique du récit, 1973).

A l’hora d’assentar els fonaments de l’anàlisi contemporània de la narració cal

tenir en compte també un altre crític rus coetani de Propp: Mikhaïl Bakhtín.

Les teories de la novel·la de Bakhtín introduiran en l’anàlisi del fet narratiu una

atenció a la diversitat social de veus, ideologies i punts de vista –la polifonia–

que permet que la novel·la prengui forma dialògica. Introduiran, així mateix,

amb el concepte de cronotop, una conceptualització per a l’anàlisi de l’espai i

de la seva vinculació amb la temporalitat narrativa.

Lectura complementària

Es pot trobar la traducció
castellana de la Morfologia
del conte (1928) de Vladimir
Propp a:
Vladimir�Propp (2000). Mor-
fología del cuento (10a. ed.).
Madrid: Fundamentos.
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Com en el cas dels formalistes, serà la tasca traductora i sintetitzadora d’alguns

dels autors que participen de les propostes de l’estructuralisme –Tzvetan To-

dorov i Julia Kristeva– el que permetrà que Bakhtín sigui un dels crítics més

influents del segle XX. L’anacronisme en la recepció crítica de l’obra d’aquest

autor justifica que, en la selecció d’articles que presentam, les teories de Bakh-

tín s’incloguin en el bloc on incorporam, a més, les aportacions postestructu-

ralistes a l’anàlisi de la narració.

L’altre referent que necessitam per donar compte dels precedents de la narra-

tologia estructuralista prové del camp de la lingüística i ens situa també en

les primeres dècades del segle XX, en concret, a l’any 1915, data de la publica-

ció pòstuma del Curs de lingüística general de Férdinand de Saussure. Cal recor-

dar que aquesta obra introdueix una altra dicotomia que serà determinant en

l’empresa inicial de la narratologia i és la que es refereix a la distinció entre

llengua (langue) i parla (parole), amb la consegüent identificació de la prime-

ra com a objecte d’anàlisi de la lingüística. Segons això, l’enunciat de parla,

efectivament pronunciat, només interessa al científic en funció de la gramà-

tica interna que conté, d’aquella estructura que podem identificar també en

d’altres enunciats. Ja en els anys seixanta, aquest mateix enfocament, traspas-

sat a l’anàlisi estructuralista del relat, conduirà els narratòlegs a entendre la

seva tasca com una recerca de la gramàtica universal subjacent als textos nar-

ratius.

Lectures recomanades

Per a un aprofundiment en el
pensament de Bakhtín, resul-
ten lectures rellevants els vo-
lums següents:
Iris�M.�Zavala (1991). La pos-
modernidad y Mijail Bajtin:
una poética dialógica. Madrid:
Espasa-Calpe.
Tzvetan�Todorov (1981).
Mikhaïl Bakhtine: le principe
dialogique. París: Seuil.
Domingo�Sánchez-Mesa
(1999). Literatura y cultura de
la responsabilidad. El pensami-
ento dialógico de Mijaíl Bajtín.
Granada: Comares.

La gramàtica dels relats, escriu Tzvetan Todorov a la introducció a la Gram-

maire du Décaméron (1969), no és més que una part d’una gramàtica universal,

l’existència de la qual és la hipòtesi metodològica que condiciona el seu estu-

di. Des d’aquest punt de vista, s’entén que “cada conte particular no és més

que la manifestació d’una estructura abstracta, una realització que estava con-

tinguda en estat latent, en una combinatòria de les realitzacions possibles”.

L’objectiu de la ciència del relat a la qual Todorov dóna el nom de narratologia

serà identificar les normes d’aquesta gramàtica subjacent a partir de l’anàlisi

del discurs narratiu. Escriu en aquest sentit: “Les accions «en elles mateixes»

no poden constituir el nostre objecte; seria inútil cercar la seva estructura més

enllà de la que els proporciona l’articulació del discurs. El nostre objecte està

constituït per les accions en la manera en què estan organitzades per un cert

discurs, denominat el relat”.

Lectura complementària

Tzvetan�Todorov (1969).
Gramática del Decamerón
(pàg. 35). Madrid: Taller de
Ediciones, 1973.

Emparant-se en Émile Bénveniste, Todorov reformula el dualisme formalista

entre faula i trama introduint en l’anàlisi estructuralista una distinció que no hi

és del tot idèntica, la que diferencia entre la història i el discurs. L’obra literària,

escriu, “és història en el sentit que evoca una certa realitat, uns esdeveniments

que haurien succeït però l’obra és al mateix temps discurs: existeix un narrador

que relata la història i davant ell un lector que la rep”. El discurs, doncs, té un

sentit fonamentalment textual.

Lectura complementària

Tzvetan�Todorov (1966).
“Les categories del relat li-
terari”. A: E. Sullà (ed.). Po-
ètica de la narració (pàg.
107-148). Barcelona: Les
Naus d’Empúries, 1985.
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Cal aquí que facem una aturada i posem un poc d’atenció, perquè la distin-

ció que, a l’engròs i sense matisos, podríem dir que separa la seqüència cau-

sal, lògica o cronològica dels esdeveniments de la forma discursiva que resulta

de l’acte de narrar ha generat diferents dicotomies que, alhora, introdueixen

alguns matisos i poden ser una font de confusions per a qui, sense estar-ne

avisat, intenti trobar les correspondències entre els articles d’aquesta selecció.

Bastarà aquí considerar que, contemporàniament, a més de les categories de

Todorov, s’empren correntment també els termes que va introduir Gérard Ge-

nette a “Discours du récit”, on distingia entre tres nivells d’anàlisi del fet nar-

ratiu: la història (en el mateix sentit que Todorov), el relat (l’enunciat o text

narratiu, i, doncs, en correspondència amb el discurs de Todorov) i la narració

(l’acte de narrar en ell mateix).

L’obra produïda per Todorov, Genette o Barthes a partir de la dècada dels se-

tanta ja no participa pròpiament de la narratologia estructuralista, sinó que

deriva cap a altres percepcions que, en tant que suposen alhora una supera-

ció i ampliació del model estructural, s’han anomenat postestructuralistes. El

cas més espectacular en aquest viratge es produeix en l’obra de Barthes. Com

veurem amb més detall introduint els textos d’aquest dossier, ell mateix, en la

introducció del volum S/Z, qüestiona les pretensions de la narratologia estruc-

turalista d’identificar l’estructura profunda de la narració a partir de l’anàlisi

de casos.

“Es diu que a força d’ascesis alguns budistes aconseguien veure un paisatge complet en
una fava. És el que haurien desitjat els primers analistes del relat: veure tots els relats del
món (tants com n’hi ha o n’hi ha hagut) en una estructura: extraurem de cada conte un
model, pensaven, i després amb tots aquests models farem una gran estructura narrativa
que revertirem (per a la seva verificació) en qualsevol relat: tasca esgotadora [...] i final-
ment indesitjable, ja que en ella el text perd la seva diferència.”

Roland Barthes, S/Z (1970, pàg. 1)

Lectures recomanades

Vegeu les consideracions
d’Enric Sullà en el manual
de l’assignatura Introducció a
l’estudi de la literatura. D’altra
banda, trobareu una bona
síntesi d’aquesta qüestió en
l’apartat “Historia y discurso”
del manual següent:
Fernando�Cabo;�María�do
Cebreiro�Rábade (2006). Ma-
nual de teoría de la literatura
(pàg. 185-193). Madrid: Cas-
talia.

Lectura complementària

Gerard�Genette (1972). “Dis-
cours du récit”. A: Figures III
(pàg. 71 i seg.). París: Seuil.

Els postestructuralismes no percebran ja el text com una estructura amb un

sentit, sinó com un tramat complex de significacions. Es produeix així el canvi

que Barthes mateix havia descrit com el pas d’una crítica que fa atenció a l’obra

(lligada a un autor i a un sentit) a la que observa el text com un teixit plural

no dominat per l’autor, sinó obert a la intervenció del lector disposat a gaudir

del joc interpretatiu plural que la literatura permet.

Resumeix aquest procés Mark Currie afirmant que:

“Per al crític tradicional el disseny ocult més profund d’una narració era la seva unitat,
l’exposició de la qual seria una revelació de la coherència formal, temàtica o fins i tot
polèmica de l’obra. En altres paraules, en la recerca crítica de la unitat, hi havia un desig
de presentar la narració com un projecte estable i coherent. En la mirada del crític postes-
tructuralista, això no és més que una forma de reduir la complexitat i l’heterogeneïtat
de la narració: suprimint els detalls textuals que contradiuen l’esquema, el narratòleg
tradicional podria presentar una lectura parcial del text [...].”

Mark Currie, Postmodern Narrative Theory (1998, pàg. 3)

Vegeu també

Són aquí rellevants els arti-
cles de Roland Barthes “La
mort de l’auteur” (1968) i “De
l’oeuvre au text” (1971), dels
quals disposau en la selecció
de lectures corresponent a
l’assignatura Teoria de la litera-
tura.
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Això es mostra en les terminologies a l’ús en ambdós models: d’un llenguat-

ge crític basat en l’estabilitat del text i del seu sentit (que parla d’estructures,

gramàtiques i construccions) passarem a un ús de categories centrades en el mo-

viment i en l’obertura de significacions (procés, esdevenir, joc, diferència, disse-

minació).

Segons resumeix Enric Sullà en l’estat de la qüestió que incloem en aquesta se-

lecció, des de finals dels anys setanta, la narratologia seguirà tres camins prin-

cipals. En primer lloc, el que la condueix de prendre la lingüística formal com

a paradigma orientador de l’estudi del relat a girar els ulls cap a una anàlisi més

centrada en la semiòtica i en la pragmàtica. Per aquest viratge, de l’atenció a les

estructures implícites als relats, passam a un interès per la capacitat de produir

històries o a la consideració del text com a formalització retòrica que crearà

un determinat efecte al lector. La segona tendència que detecta Sullà té a veure

amb la qüestió de la interpretació, un tema que els estructuralismes, centrats

en la identificació dels mecanismes formals de composició del discurs, havien

deixat un poc de banda. El tercer camí fa referència al que podríem considerar

l’encontre de la narratologia amb les formes subversives de la narrativa post-

moderna. Les eines estables dels narratòlegs clàssics topen de ple amb novel·les

articulades a partir dels jocs metaficcionals, la disrupció argumental, els textos

sense final o que proposen diverses línies de lectura.

Per referir-se a les aportacions que sorgeixen de la superació del model estruc-

tural alguns crítics han proposat parlar –emprant un prefix de moda a finals del

segle XX– d’una narratologia postclàssica (Herman) o, directament, de post-

narratologia (McQuillan).

Segons David Herman, la narratologia postclàssica s’aprofita d’àmbits de co-

neixement com els de la ciència cognitiva o dels avenços en la pragmàtica. Es

preocupa sobretot per la posició dels intèrprets davant de la narració, és a dir,

per entendre com els lectors activen diversos coneixements i habilitats davant

d’un relat. Des de finals dels anys vuitanta, la narratologia és també rellegida

des dels pressupòsits de la crítica feminista (en parlarem tot seguit en contex-

tualitzar l’article de S. Lanser en aquesta selecció), de la crítica postcolonial

(recordau les propostes d’E. Said o, sobretot, de H. K. Bhabha) o de la psicoa-

nàlisi, camp aquest darrer en què té una doble dimensió: la que fa referència

a la creació de nous paradigmes en l’àmbit de la crítica literària psicoanalítica,

però també la que produeix un revulsiu rellevant, ja no en el marc de l’anàlisi

literària, sinó en un camp disciplinari aliè, el de la psicologia clínica.

Lectures
complementàries

David�Herman (2007). “In-
troduction”. The Cambridge
Companion to Narrative. Cam-
bridge: Cambridge University
Press.
Martin�McQuillan (2000).
“Introduction. Aporias of
Writing: Narrative and Sub-
jectivity”. The Narrative Rea-
der (pàg. 1). Londres: Rout-
ledge, 2005.

Vegeu també

Sobre la crítica postcolonial,
vegeu els textos d’Edward Said
i Homi K. Bhabha a la selecció
de lectures de l’assignatura Te-
oria de la literatura.
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De fet, aquest traspassament de les fronteres disciplinàries marca un dels vi-

ratges més interessants de la narratologia actual. S’ha de lligar a allò que s’ha

anomenat gir lingüístic i que, molt resumidament, fa referència a la idea que

el llenguatge no només és una eina a partir de la qual denominam objectes i

comunicam idees, sinó que aquests objectes i idees existeixen com a tals en

tant que són enunciats, és a dir, delimitats, formulats i explicats en un discurs.

Això implica, necessàriament, que no hi ha un objecte exterior real al qual les

paraules remetin irrevocablement, sinó que els significats d’aquests objectes

depenen necessàriament de la construcció lingüística en què s’expressin. Així

vistes les coses, tot acte d’enunciació (o, si voleu, de dicció) no representa una

realitat sinó que contribueix a construir-la (comporta, si voleu, una ficció, en

el sentit etimològic del terme, una cosa feta, modulada, construïda). I, seguint

amb l’argument, és fàcil constatar que una de les formes d’articulació retòrica

més productives en la construcció i difusió del saber és la narració.

La posada de manifest del caràcter narratiu dels textos en què es difonen, so-

bretot, les explicacions de les ciències socials, provocarà necessàriament un

fort revulsiu:

a) En història, comporta entendre els relats historiogràfics, com proposa Hay-

den White, com a construccions figurades determinades pels models de relat

de què disposi l’historiador.

Lectura recomanada

Vegeu, per exemple, el volum següent:

Hayden�White (1987). El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica.
Barcelona: Paidós, 1992.

b) En filosofia, s’analitzen els vincles indestriables entre temps, relat i conei-

xement, de la mà d’autors com Pierre Ricoeur o François Lyotard.

Lectura recomanada

Vegeu, per exemple, el volum següent:

Paul�Ricoeur (1984). Tiempo y narración. Mèxic: Siglo XXI, 1995.

c) En les ciències polítiques, es produeix l’anàlisi dels vincles narratius de co-

hesió que justifiquen, per exemple, l’existència de les nacions.

Lectura recomanada

Fomentat, per exemple, per l’obra següent:

Benedict�Anderson (1983). Comunitats imaginades: reflexions sobre l’origen i la propagació
del nacionalisme. València: Afers, 2005.

En teniu alguns capítols en la selecció de l’assignatura Literatura, cultura i societat a Ca-
talunya.

Lectures recomanades

Per a la qüestió relativa a
nous paradigmes en l’àmbit
de la crítica literària psicoa-
nalítica, vegeu les obres se-
güents:
Dante�G.�Duero (2010).
“Coherencia y composici-
ón en el relato autobiográ-
fico: estrategias para su aná-
lisis e implicancias para
psicoterapia” [article en lí-
nia]. Revista CES Psicología
(núm. 3, vol. 2, pàg. 18-47).
Hyden�White (1997). El enfo-
que narrativo en la experiencia
de los terapeutas. Barcelona:
Gedisa, 2002.
Per a una síntesi de les apro-
ximacions cognitives a la
narració, vegeu l’estat de la
qüestió a:
David�Herman (2007).
“Storytelling and the Sci-
ences of Mind. Discoursive
Psychology, and Narratives
in Face-to-Face Interaction”.
Narrative (núm. 15, vol. 3,
pàg. 306-334).

http://revistapsicologia.ces.edu.co/
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d) En antropologia, el viratge interpretatiu justifica una anàlisi literària dels

textos etnogràfics que, a més, conduirà a l’elaboració de noves formes de nar-

ració etnogràfica (més dialògiques o reflexives).

Lectura recomanada

Vegeu, per exemple, els textos recollits al volum següent:

James�Clifford;�George�E.Marcus (ed.) (1986). Retóricas de la antropología. Gijón: Júcar,
1991.

e) I també en d’altres àmbits disciplinaris.

Tot plegat, doncs, la de la narratologia és una història que segurament no pot

tenir un final feliç fàcil i al qual s’arribi amb un relat articulat teleològicament.

De fet, ni tan sols pot tenir “un” final, ja que el seu objecte d’estudi no deixa

d’ampliar-se i de transformar-se. Els estudis que reunim en aquest dossier in-

tenten donar compte de la diversitat d’enfocaments que s’hi han aproximat,

i de les categories que han anat creant per afavorir la descripció i la interpre-

tació dels discursos narratius.

1.3. Sobre els textos seleccionats

Ha arribat ja el moment d’entrar en matèria. Tot seguit trobareu una contex-

tualització i una breu explicació dels articles antologats en aquesta selecció de

lectures. Hem decidit estructurar-la en sis blocs. Els quatre primers fan referèn-

cia a aportacions teòriques, cosa que no implica que alguns dels textos que s’hi

ubiquen no incloguin aplicacions i exemplificacions. En els dos darrers blocs,

hi trobareu aplicacions, primer, a la definició d’alguns gèneres narratius i, en

segon lloc, a interpretacions de textos concrets. Òbviament, aquesta selecció

no aspira a l’exhaustivitat. Vol ser només un material útil que aporta diferents

camins d’accés a una disciplina d’un abast tan ampli com ho és la narratolo-

gia. Cal tenir en compte, així mateix, que identificar la data de publicació dels

articles és molt important en el marc d’un camp d’estudi que, com hem vist,

ha modificat els seus punts d’atenció al llarg del segle XX i XXI. La selecció s’ha

elaborat de manera que cada article pugui ser útil en funció de les propostes

que s’hi presenten, però també com a exemple d’un moment concret en l’estat

de la disciplina. Així mateix, es combinen aportacions de reflexió teòrica –que

sovint s’han de posar en diàleg amb els coneixements adquirits a l’assignatura

Teoria de la literatura– amb sistematitzacions i aplicacions de més fàcil lectura

i menys densitat argumentativa.

1.3.1. Bloc 1. Textos preliminars: definició del camp d’estudi

Iniciam la selecció amb dos textos que es presenten com a estats de la qüestió

i que ens permetran llegir amb més coneixement de causa la resta de blocs.

L’article que obre l’antologia correspon a la Breu introducció a la teoria de la

literatura de J. Culler, un dels manuals més senzills i comprensius d’aquesta

disciplina dels estudis literaris. Ens interessa el capítol que Culler dedica a la
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narració perquè proposa una definició àmplia i oberta del fet narratiu. Veurem

que moltes de les aportacions d’aquest volum s’inicien amb temptatives de

definició que incideixen en aquells aspectes del seu objecte d’estudi que més

s’adiuen a la perspectiva crítica que proposen.

La caracterització de Culler parteix d’una constatació del caràcter universal de

la narració, i de la seva preeminència en la nostra vida quotidiana. “La narra-

ció és més que un simple tema acadèmic” –considera el crític. “Existeix un im-

puls fonamental en l’ésser humà d’escoltar i contar històries.” Aquí cal recor-

dar que Culler és també responsable de la difusió del concepte de competència

literària, que condicionarà la percepció sobre la recepció i l’ensenyament de

la literatura.

Per a Culler, la competència�literària és un saber complex que –al con-

trari de la competència lingüística chomskiana– no és innat sinó que

es construeix a mesura que ens familiaritzam amb les convencions que

regulen la composició i interpretació dels textos literaris. Aplicada al

fet narratiu, comporta entendre la narració no només a partir dels seus

models de composició, sinó d’una capacitat humana d’emprar aquest

mateix patró narratiu com a mecanisme d’expressió i de comprensió

del món.

Per analitzar quins són els elements bàsics d’una història Culler parteix del

concepte de trama (plot, en l’original anglès) que empra inicialment amb di-

ferents sentits. En primer lloc, apel·lant a Aristòtil, vincula la trama amb una

articulació artística d’una sèrie de fets que es relacionen des d’un principi a un

final en funció d’un procés de transformació. Més endavant, com a sinònim

d’argument, diferenciat respecte dels successos de la narració i també del text

en què aquesta trama es concreta.

Com ja hem dit abans, aquí cal anar amb compte i intentar comprendre els

conceptes en funció de la proposta concreta de cada text, ja que, no només

els mateixos termes són emprats de vegades amb sentits diferents, sinó que les

traduccions ens poden jugar una mala passada. L’article de Culler no s’entreté

gaire en aquestes qüestions terminològiques. Li interessa més resumir breu-

ment quines són les categories en què pot prendre forma un discurs narratiu,

és a dir, aquelles que ens permeten analitzar “quin tipus de representació ha

escollit [l’autor] i què comporta la seva elecció”.

Aquesta qüestió també és important, perquè ens pot servir per recordar com

l’anàlisi narratològica té sempre una doble funcionalitat, alhora descriptiva

i interpretativa, que mai no hem de perdre de vista. Dit altrament, de poc

Lectura complementària

Jonathan�Culler (975). Struc-
turalist Poetics (pàg. 132-153).
Londres / Nova York: Rout-
ledge, 2002.
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serveix identificar, per exemple, un “narrador heterodiegètic amb focalització

externa” si això no ens aporta eines per avaluar quin és l’efecte que produeix

l’elecció d’aquest tipus de narrador (i no de qualsevol altre) en el text.

Per acabar, ens interessa destacar com al final, l’article de Culler, retorna a la

definició més àmplia del fet narratiu per resituar la seva temptativa de defi-

nició en l’àmbit pragmàtic i cultural. Reflexiona així sobre la funció dels tex-

tos narratius, sobre com i per què “els empram”, cosa que li permet posar de

manifest la doble cara de la narració, una tipologia discursiva que ens permet

conèixer la realitat però que, alhora, necessàriament transforma o ficcionalit-

za allò que s’hi vehicula.

Un exemple ens pot servir per concretar l’argument de Culler. A un breu i in-

teressant article titulat “La il·lusió biogràfica”, el sociòleg Pierre Bourdieu ma-

nifestava el caràcter alhora figuratiu i necessari dels relats de vida, un caràcter

que es posa de manifest, per exemple, si feim l’exercici de dedicar un minut

a pensar com començaríem a escriure la nostra autobiografia. Qualsevol prin-

cipi elegit (l’enamorament dels nostres pares, el nostre primer dia d’escola, el

context polític del nostre naixement) implica una manera de donar sentit a la

nostra existència, un sentit que segurament es modificarà si intentam el ma-

teix exercici d’aquí a deu anys.

El segon capítol d’aquesta selecció, d’Enric Sullà, és un estat de la qüestió so-

bre la configuració de la narratologia com a camp disciplinari. La seva lectura

ens permetrà traçar una cartografia completa on ubicar molts dels articles que

trobarem en els següents blocs. Després de proposar una sinopsi sobre els orí-

gens i desenvolupaments de la narratologia entesa com a “teoria de la narració

elaborada, en la seva primera etapa, per l’estructuralisme”, Sullà se centra en

les evolucions particulars de Barthes i Genette.

Tanca l’article una interessant discussió sobre les aportacions més significati-

ves i els camins oberts per la narratologia, al qual intenten donar respostes

alguns dels articles que trobarem en els següents blocs. A partir dels anys no-

ranta són diversos els autors que han intentat mirar cap enrere en la història

de la narratologia per destacar-ne les evolucions i els camins més o menys re-

eixits. Els estats de la qüestió més recents de D. Herman i M. Fludernik citats

en el subapartat anterior són lectures aconsellables per a qui vulgui ampliar el

panorama que ens proposa Sullà.

1.3.2. Bloc 2. La narratologia: fonaments i conceptes

En el segon bloc d’aquesta selecció d’articles és on ens acostarem als textos

més teòrics (i, cal avisar!, també més densos conceptualment). Ens serviran per

familiaritzar-nos amb les metodologies crítiques que facilitaran les aplicacions

de posteriors apartats. Reunim aquí textos rellevants de quatre dels crítics més

influents dintre del que hi ha qui ha anomenat la narratologia clàssica.

Lectura complementària

Pierre�Bourdieu (1986). “La
ilusión biográfica”. Historia
y Fuente Oral (núm. 2, pàg.
27-33), 1989.
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El primer text és “Introducció a l’anàlisi estructural del relat”, de Roland Bart-

hes, i fou publicat l’any 1966 en un important número de la revista Commu-

nications que inclouria també col·laboracions de Claude Bremond, Gérard Ge-

nette, A. J. Greimas i Tzvetan Todorov. Per contextualitzar-lo adequadament

hem de tenir en compte primer de tot que llegir Barthes és llegir l’obra d’un

crític que es troba constantment en diàleg amb els altres autors i també amb

ell mateix.

El text seleccionat és fruit de la culminació d’un procés que s’havia iniciat ja

durant la dècada dels cinquanta, moment en què publica algunes obres on

assimilarà progressivament les bases de l’estructuralisme –en volums tanma-

teix tan diversos pel que fa al tema i al plantejament com ara Le degré zéro de

l’écriture (1953) o Mythologies (1957). No es pot entendre tampoc el viratge de

Barthes sense tenir en compte el seu paper en la polèmica que, a mitjan anys

seixanta, enfrontaria la crítica acadèmica francesa tradicional amb el que es va

anomenar la Nouvelle critique. Representant del segon corrent, Barthes critica-

va els acadèmics establerts pel fet de limitar l’anàlisi literària a una recopilació

de dades sobre els autors i els contextos de producció de les obres. Per contra,

el model crític que ell proposa està centrat en el text literari i en el llenguatge

mateix que el conforma. No ens ha d’estranyar per això que, des del principi

d’”Introducció a l’anàlisi estructural del relat”, declari que la lingüística és el

model de la seva anàlisi del relat.

A l’hora de llegir aquest article, pot ser un bon consell no intentar fer-ho a la

recerca d’uns esquemes ferris a aplicar a l’anàlisi textual, o d’una terminolo-

gia a recordar de memòria com qui s’aprèn el catecisme de l’anàlisi estructu-

ral (el mateix autor, diu en algun moment després de fer diverses matisacions

terminològiques: “els noms tenen poca importància”). Independentment de

la validesa o de la funcionalitat que atorguem a la proposta analítica de Bart-

hes, resulta interessant (i menys ardu) llegir aquest article com a mostra d’una

manera particular d’anàlisi estructuralista, a la recerca de la descomposició del

text narratiu en diverses unitats que facin operatiu l’estudi sistemàtic del relat.

En concret, la proposta d’aquest article es basa en l’establiment de tres nivells

de sentit, que mantenen entre ells relacions que poden ser distributives (en

un mateix nivell) o integratives (en diversos nivells). Aquests nivells són, per

a Barthes: el de les funcions (reprenent el camí de Propp i Bremond), el de les

accions (amb Greimas) i el de la narració (que es refereix més aviat a allò que

Todorov havia anomenat discurs). L’article de Barthes analitza detalladament

cadascun d’aquests nivells i els exemplifica a partir de la menció a obres molt

diverses, de Flaubert a Mallarmé passant per les novel·les protagonitzades per

James Bond.

Lectura complementària

Trobareu un ampli resum
d’aquesta polèmica (la Nou-
velle critique), tan rellevant
per entendre els desenvolu-
paments de la crítica europea
contemporània, en l’obra se-
güent:
Manuel�Asensi (2003). Histo-
ria de la teoría de la literatura
(vol. II, pàg. 376-390). Valèn-
cia: Tirant lo Blanc.
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L’article ens permet també anticipar alguns dels viratges posteriors en les te-

ories de la narració del mateix autor, sobretot en els darrers apartats, més di-

gressius que la resta. Així, per exemple, la insistència a negar l’existència d’un

ésser “personal” sota l’enunciació del discurs narratiu ens obre un camí cap

a les idees que exposaria a “La mort de l’auteur”, de la mateixa manera que

la insistència en el caràcter antimimètic del relat –escriu: “«el que passa en el

relat» no és, des del punt de vista referencial (real), al peu de la lletra: res; «el

que passa» és només el llenguatge, l’aventura del llenguatge”– pot posar-se de

costat amb les reflexions de Barthes en un altre article del mateix any 1966,

“Écrire, verbe intransitif”, que sol ubicar-se en l’etapa postestructuralista del

crític francès.

Com ja hem vist, també Todorov situa l’anàlisi de la narració en el marc ma-

teix del discurs narratiu i no en el dels esdeveniment que s’hi relaten. El crític

d’origen txec fou deixeble de Barthes i l’acompanyà tant en les primeres em-

preses narratològiques com en un abandonament del mètode estructural que

el conduiria a crear fins avui en dia una àmplia i diversa obra crítica que es

refereix a temes tan diversos com la construcció de l’alteritat – La Conquête de

l’Amérique, la question de l’autre (1982) i Nous et les autres (1989)–, els usos po-

lítics de la memòria – Les abus de la mémoire (2004)– o, darrerament, la pintura

– Goya, à l’ombre des lumières (2011).

L’article seleccionat és un breu resum de les pautes d’anàlisi que Todorov

desenvoluparia àmpliament al llibre Grammaire du Décaméron, una de les obres

magnes de la crítica narratològica. El caràcter sintètic però alhora exemplifi-

cat del text seleccionat permet fer-se una idea de la metodologia que assaja

Todorov.

Com ho feia Barthes, Todorov parteix també de la lingüística com a model ana-

lític des d’on postular la contribució de les teories del relat a la recerca d’una

gramàtica universal. El concepte de gramàtica, així entès, perd el seu sentit

purament lingüístic per projectar-se més enllà de les llengües cap a una prova

de la unitat dels processos psicològics humans, dels quals els relats serien una

mostra. Per concretar-la, Todorov proposa també una estratègia de descompo-

sició, articulada aquí entorn de la divisió del relat en proposicions (oracions

que expressen accions indescomponibles) que es combinen en seqüències re-

lacionades per un vincle temporal, lògic o espacial. Aquest incís en la detecció

de les unitats del relat i les seves estratègies de composició condueix, com nota

el mateix Todorov, a una anàlisi de la narració que no l’arriba a “explicar” del

tot. Certament, una de les crítiques que es farà a aquestes propostes metodo-

lògiques deriva del fet que, a causa de la seva formulació deductiva, deixen de

banda sovint l’especificitat del text o incideixen més en el potencial descriptiu

de les categories que en la seva capacitat de motivar interpretacions.

De fet, aquest és també l’error en què podem caure si ens acostam a les cate-

gories de la narració que ha proposat Gerard Genette com qui va a la recerca

d’una espècie de catecisme narratològic on farem “encaixar” les obres narrati-

Lectures
complementàries

Sobre l’etapa postestructura-
lista del crític francès, vegeu:
Roland�Barthes (1966). “In-
troducció a l’anàlisi estruc-
tural dels relats”. A: E. Sullà
(ed.). Poètica de la narració
(pàg. 106). Barcelona: Empú-
ries, 1989.
Roland�Barthes (1966).
“Écrire, verbe intransitif?”. Le
bruissement de la langue (pàg.
21-32). París: Seuil, 1984.
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ves que analitzem. Dos articles publicats per Genette en dos números antolò-

gics del pensament estructuralista de la revista Communications ens permeten

entreveure ja la forma com es concretarà la seva detallada proposta narratolò-

gica. En el primer –”Structuralisme et critique littéraire” (1966)– es caracteritza

la crítica literària com una forma de metallenguatge, en tant que empra el ma-

teix mitjà lingüístic que estudia. D’aquí, per a Genette, sorgeix la necessitat de

crear una espècie de “nova retòrica” que permeti la identificació dels elements

formals i estilístics de l’expressió literària per part d’una crítica allunyada dels

immanentismes i dels corrents purament hermenèutics. En el segon –”Fron-

tières du récit” (1966)– Genette reflexiona sobre la diferència entre diègesi i

mimesi per concloure la impossibilitat del relat d’escapar de la diègesi, ja que

qualsevol imitació és, per definició, imperfecta.

“La imitació perfecta ja no és una imitació, és la cosa mateixa i finalment l’única imitació
és la imperfecta. Mimesi és diegesi.”

Gerard Genette, “Fronteras del relato”, Análisis estructural del relato (1966, pàg. 198)

A “Discours du récit”, inclòs al volum Figures III (1972), la consciència sobre el

metallenguatge es manifesta en la voluntat de delimitar amb claredat prístina

les categories crítiques que donaran compte de les formes de la narració, unes

formes que sovint s’analitzen en funció dels graus de mediació o de distorsió

que presenten respecte d’un ideal d’unitat (per exemple, entre el temps de la

història i el temps del relat) que mai no es dóna de manera perfecta en les

manifestacions narratives concretes.

El fet que la proposta més reeixida de Genette, almenys quant a la seva difusió,

sigui en realitat una anàlisi que s’aplica a la lectura d’À la recherche du temps

perdu fa que resulti impossible reproduir-ne el text original sense abusar del

nombre de pàgines que ocuparia en aquesta selecció. Per introduir les catego-

ries de Genette en aquesta selecció, copiam a Enric Sullà l’encert de recórrer al

resum que en féu l’any 1976 Shlomith Rimmon-Kenan. El text de Rimmon, a

més, s’introdueix amb una contextualització de l’obra de Genette en el marc

de la teoria estructuralista, així com en un intent de clarificació terminològica

d’alguns dels conceptes referits a la composició de la narració que, com hem

vist, poden provocar confusió a qui s’acosti a una selecció com aquesta.

La proposta de Genette, que, per la seva sistematització pot resultar a primera

vista complexa, en realitat és una eina de fàcil ús i prou dúctil per poder-se

aplicar fàcilment a l’anàlisi de qualsevol discurs narratiu, independentment

del mitjà en què es difongui. Sobretot les categories que ha introduït per re-

ferir-se a les formes de la temporalitat o la resolució de la confusió entre mo-

de i veu a partir, entre d’altres coses, d’una anàlisi en detall de les formes de

focalització, s’han convertit en eines usuals en l’estudi dels textos narratius.

Tanmateix, creiem que no és excessiu reiterar un consell per a qui s’acosti per

primer cop a les categories genettianes: les taxonomies són eines que ens per-

meten detectar i interpretar fenòmens literaris, convertir-ne la identificació en

objectiu final de l’anàlisi narratològica és sempre un error. Cal, així mateix,

Lectura complementària

Traducció castellana de Le
nouveau discours du récit
(1983) a:
Gerard�Genette (1998). Nue-
vo discurso del relato. Madrid:
Cátedra.
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tenir en compte que Genette mateix dedicaria un llibre posterior, Le nouveau

discours du récit (1983), a revisar la seva proposta, des de la relectura i adaptació

que n’havien proposat altres crítics. En aquest volum, entre moltes d’altres

coses, Genette es mostraria sorprès de la difusió que ha tingut el seu model

d’anàlisi, i n’explicaria algunes mancances apel·lant al fet que la seva aplicació

estava encaminada únicament a la lectura de Proust, per la qual cosa, algunes

qüestions –per exemple, la poca atenció als aspectes relacionats amb el mo-

de– hi apareixen poc estudiades, en tant que tenen una rellevància relativa en

l’obra de l’escriptor francès.

Per tancar aquest bloc proposam la lectura d’un text que se centra, entre

d’altres coses, en un aspecte que tractaven només tangencialment els tres ar-

ticles anteriors i que és de summa importància per a l’anàlisi narratològica,

això és, el pacte narratiu i les instàncies a partir de les quals es poden analitzar

les veus de la narració.

El text de José María Pozuelo, inclòs al volum Teoría del lenguaje literario (1988),

té a més l’avantatge que, a l’hora d’exposar sistemàticament les seves propos-

tes d’anàlisi, passa revista a les principals aportacions dels que anteriorment

s’han acostat al tema. Així, pot tenir en aquesta selecció una doble funciona-

litat: la de servir com a testimoni de la manera com les propostes inicials dels

autors que hem tractat –Barthes, Todorov i Genette– esdevenen un terreny de

diàleg a la recerca de precisions analítiques i millors definicions de les cate-

gories d’estudi, però també la d’oferir una síntesi útil referida, sobretot, a to-

tes aquelles categories que ens permeten analitzar l’enunciació narrativa (pàg.

233-260).

Pozuelo parteix d’una percepció de la narrativa com a estructura semiòtica de-

terminada per un pacte pragmàtic. Proposa també una clara síntesi de la veu

del narrador i de la manera com pot cedir espai al discurs dels personatges.

En aquesta darrera part (pàg. 260-267), veurem com es repeteixen alguns con-

ceptes de Genette que resumia Rimmon-Kenan en l’anterior capítol. Pensam,

tanmateix, que la reiteració no és inadequada no només perquè ens pot per-

metre avaluar si hem entès adequadament la primera exposició, sinó també

en tant que Pozuelo ens ofereix un resum sobre com aquests conceptes foren

adaptats en la crítica posterior de narratòlegs com Mieke Bal, Brian MacHale

o la mateixa Rimmon-Kenan.
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Aquest segon bloc ens hauria d’haver familiaritzat amb el llenguatge crític i

les principals categories d’anàlisi de la narratologia. Qui tengui més interès

en aquest àmbit, pot acudir a les antologies d’Enric Sullà sobre teoria de la

narració – Poètica de la narració (1985) i Teoría de la novela: antología de textos del

siglo XX (1996). També poden resultar lectures complementàries útils i de fàcil

accés, els manuals de Mieke Bal i de Seymour Chatman –que té l’avantatge

d’ampliar el camp d’anàlisi narratològica a l’estudi del cinema– o, més breu, el

capítol sobre la poètica de la novel·la dintre del volum de J. Culler Structuralist

Poetics.

1.3.3. Bloc 3. Més enllà de la narratologia estructuralista:

alternatives i evolucions

A l’hora d’iniciar aquest tercer bloc, dedicat a plantejaments que proposen

visions paral·leles i noves mirades a l’àmbit de la narratologia estructuralista,

hem de fer un bot enrere en el temps i situar-nos en el primer terç del segle XX,

data en què Mikhaïl Bakhtín publica els seus estudis sobre la novel·la. Aquest

anacronisme aparent es justifica si atenem el fet que les teories del crític rus

foren difoses a la resta d’Europa fonamentalment a partir de la dècada dels

setanta i és sobretot en aquest moment quan condicionen l’esdevenidor de les

teories de la narració. Bakhtín és un dels crítics més influents del segle XX, per

la qual cosa, consideram important que aparegui en aquesta selecció, tot i la

dificultat que suposa seleccionar textos breus que puguin mostrar la seva obra.

Lectures
complementàries

Són fàcilment localitzables a
les biblioteques universitàri-
es les traduccions castellanes
dels següents volums:
Mieke�Bal (1980). Teoría de
la narrativa. Introducción a la
narratología. Madrid: Cátedra,
1985.
Seymour�Chatman (1978).
Historia y discurso: la estructu-
ra narrativa en la novela y en el
cine. Madrid: Taurus, 1990.
JonathanCuller� (1975). La
poética estructuralista. Barcelo-
na: Anagrama, 1978.

Els volums més difosos de Bakhtín pel que fa a l’anàlisi de la narració – Pro-

blemes de la poètica de Dostoievsky (1929) i la compilació Teoria i estètica de la

novel·la– combinen reflexions teòriques amb aplicacions i llargues explicaci-

ons sobre els orígens històrics dels gèneres literaris. És per això que hem seguit

un altre cop el bon criteri d’Enric Sullà que, a Teoría de la novela, selecciona tres

fragments rellevants que ens permeten introduir alhora tres conceptes bàsics:

el de novel·la polifònica, el de dialogisme i el de cronotop.

Qui vulgui contextualitzar adequadament la rellevància d’aquests conceptes

introduïts per Bakhtín pot emprendre dos camins: òbviament, anar als vo-

lums complets on aquests fragments s’inclouen o, també, atendre a les relec-

Lectures recomanades

Disposam de traduccions en
castellà d’aquests articles de
Bakhtín a:
Mikhaïl�Bakhtín (2003). Pro-
blemas de la poética de Dosto-
ievski. Madrid: Fondo de Cul-
tura Económica.
Mikhaïl�Bakhtín (1989). Te-
oría y estética de la novela. Ma-
drid: Taurus.
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tures que, a partir dels anys setanta, els introdueixen en l’anàlisi narratològica.

Pot resultar especialment interessant complementar la lectura d’aquests frag-

ments amb la de l’article de Julia Kristeva “Bakhtine, le mot, le dialogue et le

roman” (1969), una aproximació a l’obra de Bakhtín que ens permet també

veure, sota l’aparent sinopsi del pensament del crític rus, l’aportació original

de la mateixa Kristeva, difusora en aquest mateix article d’un altre concepte

clau en la crítica literària contemporània, el d’intertextualitat.

La resta d’articles reunits en aquest tercer bloc suposen alhora una continuació

i una superació del model estructuralista. No es poden llegir ben bé, tanma-

teix, com una continuació cronològica ni causal des dels models primigenis,

ja que algunes tesis que s’hi proposen ja apareixien de manera embrionària

en els textos anteriors. Com ja hem vist abans, els protagonistes del viratge

anomenat postestructuralista són alguns dels crítics que havien intervingut en

la difusió de l’estructuralisme. Entre aquests, destaca Roland Barthes.

Lectures recomanades

Julia�Kristeva (1969). “La pa-
labra, el diálogo y la novela”.
A: Semiótica (pàg. 187-225).
Madrid: Fundamentos, 1981.
Vegeu, també, per a
l’aportació de Kristeva a les
teories de la narració, el vo-
lum:
Julia�Kristeva (1970). El tex-
to de la novela. Barcelona: Lu-
men, 1974.
Sobre el concepte
d’intertextualitat i les seves
aplicacions a l’anàlisi de la
narració en la literatura cata-
lana, vegeu:
Margarida�Aritzeta (2002).
El joc intertextual. Quatre itine-
raris per la “sala de les nines”.
Barcelona: Proa.

El segon article de Barthes que incloem en aquesta selecció, titulat “Anàlisi

textual d’un conte d’Edgar Poe” (1973), suposa un resum d’alguns dels aspec-

tes principals de la proposta d’estudi de la narració que Barthes havia desen-

volupat a S/Z (1970)1. Aquest darrer volum es presentava com una lectura a

càmera lenta – auralenti , deia Barthes– d’un conte de Balzac titulat “Sarasine”.

L’anàlisi era introduïda per uns breus apartats on trobam exposats alguns dels

conceptes més originals introduïts pel crític francès: la idea del plaer de la lec-

tura, la distinció entre un text escrivible (scriptible) i un text llegible (lisible)

o la percepció del text com a teixit obert de significacions. Els tres conceptes

se suporten en una idea de la lectura com a activitat i del lector ja no com a

consumidor passiu, sinó com a subjecte implicat en la construcció del sentit

del text.

Independentment de les rellevants reflexions teòriques que ens ofereix Bart-

hes, tant a S/Z com a l’anàlisi molt més breu sobre un conte d’Edgar Allan Poe

que aquí recollim, l’aportació fonamental d’aquests textos deriva precisament

de la voluntat de desplegar un model d’anàlisi en què el lector, per dir-ho amb

les paraules que recull el pròleg a S/Z, travessa, passa, articula, desencadena

els sentits d’una obra que estan dispersos tot al llarg del text i que cal anar

identificant i recollint sense presses, com si fossin, diu també Barthes, una pols

d’or distribuïda tot al llarg del relat.

Dues són les aportacions conceptuals que podem aplicar de manera més pràc-

tica a l’anàlisi d’altres textos (i que cal tenir en compte que en el text aquí

seleccionat es teoritzen fonamentalment al final de l’article). La primera és la

divisió del text en seqüències de llargària variada que anomenarà lèxies i que

permeten fer atenció al text en petites unitats que generen múltiples significa-

cions. L’altra, s’esdevé de l’anàlisi d’aquesta significació com a travessada per

cinc codis de sentit diferents:

(1)N’hi ha una traducció castellana
a S/Z. Madrid: Siglo XXI, 1980.

“Anàlisi textual d’un
conte d’Edgar Poe”

El conte és “Els fets en el cas
de M. Valdemar”, traduït per
Carles Riba i recollit a Narra-
cions extraordinàries (Barcelo-
na: Quaderns Crema, 2003).
És convenient haver-lo llegit
abans d’aproximar-se a la lec-
tura de l’article de Barthes.
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• El codi cultural, que inclou els sabers humans, de sociabilitat, científics,

etc.

• El codi de la comunicació o sèmic, que es refereix a les característiques

ambientals, psicològiques, amb les connotacions de les quals es generen

els significats.

• El codi simbòlic, que permet produir símbols mitjançant procediments

com ara la metonímia.

• El codi de les accions, també anomenat proairètic, que determina la seqüèn-

cia lògica de les accions narratives.

• El codi hermenèutic o de l’enigma que el text proposa al lector.

Per a Barthes el text és un teixit que integra totes aquestes categories.

Podem veure, doncs, que la narratologia ha evolucionat cap a una anàlisi dels

relats que ja no cerca la seva unicitat –el seu “sentit”, la seva “gramàtica uni-

versal”– sinó que intenta mostrar la pluralitat de veus (a Bakhtín) o de signifi-

cacions (Barthes a S/Z o a l’article seleccionat) que els habiten. En aquest camí

atent a la diferència més que a la identitat de les narracions s’ubica el següent

text que incloem, “Narrative Versions, Narrative Theories” (1980), de Barbara

Herrnstein Smith.

Aquest article és, podríem dir, com una bomba de rellotgeria per als fonaments

de la narratologia estructuralista, sobretot si consideram que data de 1980, un

moment en què s’acabaven de publicar en el context nord-americà obres que

fomentarien la internacionalització d’aquesta disciplina, com ara el manual

de Seymour Chatman, Story and Discourse (1978), amb el qual el text de Smith

entra en diàleg.

Smith qüestiona el dualisme que ha determinat les mirades narratològiques,

sobretot, des de l’oposició entre la història i el discurs (en les seves diverses

accepcions i denominacions). Suposa, doncs, atrevir-se a pervertir un axioma

de moltes de les aportacions que fins ara hem llegit. Per a Smith, aquest dua-

lisme es basa en la creença que existeix una història ideal oculta sota el discurs

al qual tenim accés, que sempre és considerat, d’alguna manera, una versió

d’aquest ideal inaccessible. En realitat, considera Smith, la història que subjau

al discurs no existiria més que com a miratge, com a il·lusió compartida, en

ocasions, per una comunitat de lectors.

Smith proposa la següent reflexió: si intentam identificar quina és la història

d’un conte conegut per tots com ara el de la Ventafocs, probablement molts

de nosaltres en resumiríem l’estructura principal de manera molt semblant.

Això ens podria conduir a la il·lusió d’estar-ne reconstruint la història, però

en realitat aquesta semblança és un producte de l’aprenentatge previ d’una

manera de relatar la història o d’identificar-ne les formes. Les estructures pro-
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fundes que els narratòlegs pretenien identificar en els relats, conclou Smith,

no són més que noves versions d’aquests relats, determinades per la funció i

pel propòsit amb els quals les reconstruïm.

Així, de qualsevol relat, en podem tenir múltiples versions que dependran

en el fons del context en què les llegim o sentim, o de les nostres capacitats

i els nostres coneixements per reconstruir-les i donar-los un sentit. De fet,

l’argumentació de Smith es concreta en una anàlisi de diverses versions del

conte de la Ventafocs, així com en el qüestionament de l’estudi de l’anacronia

(entesa com a divergència entre temps de la història i temps del relat) en la

narratologia “clàssica”. Desfer la dicotomia història/discurs permet a Smith

apostar per una nova narratologia centrada en els condicionaments socials i

pragmàtics que intervenen en la composició i la recepció d’un text narratiu.

Les narracions, proposa, no haurien de ser analitzades com a estructures, sinó

com a activitats.

Lectura recomanada

Per a una revisió contempo-
rània dels “estrats” de la nar-
ració, vegeu també:
H.�Porter�Abbott (2007).
“Story, plot, and narration”.
A: David Herman (ed.). The
Cambridge Companion to Nar-
rative (pàg. 39-51). Cambrid-
ge: Cambridge University
Press.

Martin McQuillan, a la seva complexa introducció a The Narrative Reader

(2000), interpreta el text de Smith com a indici d’un canvi d’enfocament en

l’anàlisi de la narració que també ha seguit camins menys revulsius per a les

bases de l’anàlisi estructuralista. Ruth E. Page identifica l’any 2003 diverses

línies d’evolució més o menys consolidades. Entre aquestes, destaca l’estudi

narratològic de textos no literaris, la revisió, influïda per la crítica psicoanalí-

tica, dels vincles entre dinàmiques argumentals i conceptes de desig, o la re-

visió dels fonaments de la narratologia des d’una perspectiva de gènere, ten-

dència, aquesta darrera, on podríem ubicar el text que hem seleccionat per

tancar aquest bloc.

La de Susan Lanser és la primera passa en una reflexió que ocuparà nombro-

sos crítics fins a l’actualitat. L’article s’inicia amb una reflexió sobre les dife-

rències entre crítica feminista i narratologia, i sobre els camins que es podrien

emprendre perquè ambdós camps es relacionassin i s’enriquissin mútuament.

Per a Lanser, la primera qüestió a repensar per propiciar aquest contacte es

deriva del fet que la universalitat dels pressupòsits de la narratologia s’ha ela-

borat fonamentalment sobre un cànon masculí, que no ha tingut en compte

les especificitats que poden emergir dels textos escrits per dones. Això fa que

la crítica feminista de vegades no pugui veure reflectits els seus interessos en

l’anàlisi narratològica clàssica. Així, per exemple, l’interès per part de les fe-

ministes per la construcció psicològica i identitària dels personatges i la seva

consciència i evolució no s’adiu a la percepció d’aquests com a actants que

haurem llegit en el primer text de Barthes en aquesta selecció. Per posar sobre

la taula algunes de les qüestions que hauria de considerar o de reconsiderar

una narratologia feminista, Lanser parteix d’un document molt curiós. Aquest

és una carta anònima escrita per una dona acabada de casar a una amiga ín-

tima i composta de manera que hom en pot fer dues lectures: la primera, se-

guint linealment el text, ens parla de les bondats del seu nou marit; la sego-

na, que obtenim si llegim únicament les línies senars, relata absolutament el

contrari. El doble narratari de la carta permet a Lanser ampliar les categories

Lectures recomanades

Ruth�E.�Page (2003). “Fe-
minist narratology? Literary
and linguistic perspectives
on gender and narrativity”.
Language and Literature (núm.
12, vol. 1, pàg. 43-56).
Pel que fa a l’estudi narrato-
lògic de textos no literaris,
Page cita el seu propi treball:
Ruth�E.�Page (2002). “Eva-
luation in Childbirth Nar-
ratives Told by Women and
Men”. Discourse Studies (núm.
4, vol. 1, pàg. 99-116).
A qui tengui interès en els
vincles entre dinàmiques ar-
gumentals i conceptes de
desig, recomanam, per exem-
ple, la lectura de l’article se-
güent, que també es pot po-
sar de costat amb l’anàlisi fe-
minista dels textos narratius
de la qual parlarem a conti-
nuació:
Susan�Winnet (1990). “Dis-
tinciones: mujeres, hombres,
narrativa y principios de pla-
cer”. A: M. Torras; N. Carbo-
nell (ed.). Feminismos litera-
rios (pàg. 147-174). Madrid:
Arco, 1999, 1987.
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emprades per Genette per definir les instàncies narratives, i afegir-hi una nova

dicotomia, que separa els relats destinats a narrataris privats i els destinats a

un receptor públic, essent la carta analitzada un model híbrid, semiprivat.

Lectures recomanades

Alguns extractes de l’article de Lanser esmentat aquí es troben traduïts al castellà:

Susan�Lanser (1986). “La posibilidad de una narratología feminista”. A: Teoría de la novela
(pàg. 276-284). Barcelona: Crítica, 1996.

Cal, així mateix, tenir en compte que l’article que antologam és la primera intervenció
en un tema en el qual Lanser seguiria aprofundint en posteriors publicacions, a les quals
pot acudir qui vulgui tenir una visió completa de la seva proposta:

Susan�Lanser (1988). “Shifting the Paradigm: Feminism and Narratology”. Style (núm.
22, vol. 1, pàg. 52-60).

Susan�Lanser (1992). Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice. Ithaca, Nova
York: Cornell University Press.

Susan�Lanser (1999). “Sexing the Narrative: Property, Desire and Engendering of Narra-
tology”. Narrative (núm. 3, vol. 1, pàg. 85-94).

Susan�Lanser (1999). “Sexing Narratology: Toward a Gendered Poetics of Narrative Voi-
ce”. A: S. Lanser; W. Grünzwieg; A. Solbach (ed.). Grenzüberschreitungen:Narratologie im
Kontext  (pàg. 167-184). Tübingen: Narr.

1.3.4. Bloc 4. La narrativitat: més enllà de la literatura

Sobretot a partir de la dècada dels noranta, un dels camins de reformulació

de l’anàlisi narratològica se centra en l’estudi de la narrativitat més enllà dels

textos literaris. En aquesta reformulació podem identificar dues vies paral·leles

que, en realitat, són dues cares de la mateixa moneda:

• La primera fa referència a la revisió de la definició del concepte de narració

en funció de les seves condicions d’aplicabilitat a un espectre ampli de

discursos narratius.

• La segona es refereix a l’ús de les eines de l’anàlisi del relat en manifestaci-

ons de textos de diverses disciplines artístiques i, sobretot, de les diferents

ciències socials.
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En el primer sentit s’entén que, per ser coherent amb la possibilitat d’una

narració d’expressar-se en múltiples mitjans, la narratologia hauria de revisar

els seus pressupòsits en funció d’un corpus de narracions que inclogui tot ti-

pus d’enunciats, i no només els literaris. Werner Wolf, per exemple, defineix

aquesta recerca com la d’una narratologia “transmedial” que hauria de definir

el seu objecte d’estudi no en funció de definicions excloents (destinades a jut-

jar si un text és o no és narratiu), sinó a partir del grau de prototipicitat de les

manifestacions concretes, que es presentarien com a més o menys narratives.

Es tracta, podríem dir, de definir la narrativa en funció del grau de participació

dels textos en la llista de normes que fan que considerem que un text és un

relat, un grau, doncs, que varia en funció dels trets de narrativitat que s’hi

identifiquin.

Lectures complementàries

Podríem lligar, doncs, fàcilment aquesta idea de definir la narrativa en funció del com-
pliment d’un seguit de normes amb el concepte de gènere difós per J. Derrida a l’obra
següent:

Jacques�Derrida. “La loi du genre”. Glyph (núm. 7, pàg. 177-210).

Vegeu també, en aquest sentit, la proposta següent:

David�Herman (2004). “Toward a Transmedial Narratology”. A: M.-L. Ryan. Narrative
across Media (pàg. 47-75). Lincoln/Londres: University of Nebraska Press.

En la segona via, a la qual es poden adscriure les col·laboracions que seleccio-

nam, es reflexiona, per exemple, sobre què és el que cal que tengui una melo-

dia o una pintura perquè sigui rebuda com a narrativa, així com també, com

aquesta narrativitat pot afectar els discursos no literaris.

Lectura complementària

Pot resultar un bon exemple de la segona via esmentada el volum editat per Cristopher
Nash, que inclou textos que analitzen l’economia, les lleis o les ciències físiques com a
matèria narrativa:

Cristopher�Nash (1990). Narrative in Culture. The Uses of Storytelling in the Sciences, Philo-
sophy, and Literature. Londres / Nova York: Routledge.

Lectures recomanades

Sobre la qüestió del grau de
prototipicitat de les mani-
festacions concretes, vegeu
l’obra següent:
Werner�Wolf (2004). “‘Cross
the Border – Close that Gap’:
Towards an Intermedial Nar-
ratology”. European Journal of
English Studies (núm. 8, vol.
1, pàg. 81-103).
Trobareu també la mateixa
proposta en el sintètic article
següent:
Marie-Laure�Ryan (2007).
“Toward a definition of nar-
rative”. A: David Herman
(ed.). The Cambridge Compa-
nion to Narrative (pàg. 22-38).
Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Marie-Laure Ryan, l’autora del primer capítol d’aquest quart bloc, és una de

les crítiques que més s’ha dedicat darrerament a la necessitat d’una ampliació

de la narratologia a l’anàlisi de discursos difosos en diversos mitjans, no ne-

cessàriament literaris. En aquest capítol, comença reflexionant sobre els usos

del terme mitjà (en anglès  media), referits, si seguim la definició del DIEC, a

les formes “de transmissió de la informació” o als “sistemes” o “tècniques”

concrets d’expressió. Després d’un breu recés sobre la presència de la qüestió

dels “mitjans” en les teories de la narració –de Plató a l’estructuralisme dete-

nint-se en les teories sobre la poesia i la pintura de G. E. Lessing– introdueix

el concepte d’intermedialitat, entesa com a espai de contacte que propicia la

intertextualitat però també la creació de gèneres híbrids –com ara el còmic o

l’òpera– que s’aprofiten alhora de diferents mitjans (visuals, sonors, textuals)

El terme intermedialitat

Sobre l’ús del terme interme-
dialitat en català, vegeu el
següent recurs del Servei de
Consultes Lingüístiques i Ter-
minològiques de la Universitat
de Barcelona:
• intermedialitat

http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=1544
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per transmetre una història. Els darrers apartats de l’article apunten camins

per a l’obertura de la narratologia a l’anàlisi de narracions que no empren el

llenguatge articulat, sinó la pintura, els gestos o la música.

Precisament la música és l’àmbit primer que hem elegit per aprofundir en

aquesta qüestió. Com ha notat Silvia Alonso, la comparació entre literatura i

música suposa sempre nombrosos problemes metodològics que es deriven no

només de la complexa reflexió sobre el caràcter significatiu de la música, sinó

també d’una percepció fortament verbalista que caracteritza la nostra concep-

ció del significat.

Segons resumeix Susan McClary, els musicòlegs que han acudit a la narratolo-

gia, n’han fet servir els paràmetres amb dos objectius diferents:

a) Proposar una anàlisi formal o estructural de les composicions musicals.

Lectura complementària

S.�Alonso (2002). “Introduc-
ción”. A: Música y literatura
(pàg. 7-26). Madrid: Arco.

b) Identificar els aspectes culturalment significatius, els “continguts” musicals

en un context donat (o com diu l’autora “llegir les peces de música instrumen-

tal com a textos culturals”).

L’encontre entre musicologia i narratologia ha generat llargs debats que aquí

no tenim espai per ressenyar. Fred Everett Mauss els resumeix identificant una

primera etapa productiva que s’inicia els anys setanta, quan es proposen nom-

broses anàlisis narratives de peces concretes, i una segona etapa, vers els anys

noranta, en què el to dels analistes es converteix en més escèptic respecte a la

possibilitat de les composicions musicals de narrar.

Sigui com sigui, la comparació entre música i narració resulta especialment

rellevant en tant que es condueix a nosaltres, que ens hi acostam des de l’àmbit

de la literatura, a qüestionar-nos no només sobre si la música pot narrar, sinó

també sobre quin tipus de concepte de narració ens permet construir aquesta

analogia. L’article de Jean-Jacques Nattiez que hem seleccionat per a aquests

materials introdueix la qüestió afirmant d’entrada que la música no pot ser

portadora d’un relat.

“La música no pot ser portadora d’un relat”

Aquest és també el punt de partida de Lawrence Kramer, que afirma el següent:

“la premissa fonamental de la narratologia musical és el reconeixement que la música no
pot explicar històries” i que defineix la música com a “suplement –en el sentit derridià
del terme– de la narració que s’empra per assignar-li un sentit”.

Lawrence Kramer, “Narratología musical: un esbozo teórico”, Quodlibet: Revista de Especi-
alización Musical (1991, núm. 25, pàg. 115).

Això, però, no implica que l’anàlisi de la narrativitat de la música no sigui

productiva. El que passa és que aquesta narrativitat no s’ha de voler identifi-

car en l’estructura interna de la composició musical sinó en la manera com el

lector-oient hi projecta una vivència personal o cultural. En el fons, per tant,

Nattiez empra l’espai comparatiu per redefinir el mateix concepte de narrati-

Lectura complementària

S.�McClancy (1997). “The
Impromptu that Trod on a
Loaf: or How Music Tells Sto-
ries”. Narrative (núm. 5, vol.
1, pàg. 21-34).

Lectura recomanada

L’article de Fred Everett Maus
resulta una lectura adient per
a aquells amb coneixements
de llenguatge musical que
vulguin acostar-se als aspec-
tes més aplicats de la relació
entre música i narració:
Fred�Everett�Maus (2005).
“Classical Instrumental Mu-
sic and Narrative”. A: James
Phelan; Peter Rabinowitz. A
Companion to Narrative The-
ory (pàg. 466-483). Londres /
Nova York: Blackwell.
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vitat des de l’efecte pragmàtic que produeix i no des de l’estructura interna

que cercaven els primers narratòlegs i, amb ells, els musicòlegs de la primera

fase de què parlaven McClary i Mauss. Nattiez afirma que una obra musical

pot ser el punt de partida d’un impuls narratiu, la qual cosa no vol dir que

arribi a constituir un relat. Aquesta manca de constitució interna d’un relat no

comporta que aquest impuls no tengui efectes en el lector que identifica les

crides, esperes, revolucions i transformacions de la música, construint-la en la

seva percepció com un relat indefinit al qual pot assignar un sentit.

Tancam aquest bloc amb un brevíssim capítol del llibre de François Lyotard La

condition postmoderne: rapport sur le savoir (1979), que ens permetrà fer un petit

tast d’una reflexió que, en les darreres dècades, ha tingut àmplies conseqüèn-

cies en diversos camps de coneixement. El llibre de Lyotard assentà alguns dels

fonaments de la filosofia postmoderna, per bé que les seves tesis no poden

identificar-se per complet amb les que va difondre la teorització de la postmo-

dernitat en el context anglosaxó. Simplificant molt la qüestió, podríem dir que

es refereix als vincles entre narrativitat i coneixement, uns vincles que tenen

una doble cara: la que es refereix a l’anàlisi de les formes de percepció del món

personal i social com a narracions, i la que ens condueix a analitzar els textos

estudiats o produïts per les diferents disciplines de coneixement com a relats.

El llibre de Lyotard introduïa en la filosofia contemporània una reflexió sobre

la deslegitimació dels grans relats que havien determinat un ideal il·lustrat de

modernitat basat en el consens i en la raó. Les religions, les grans ideologies,

els relats de les històries nacionals, segons Lyotard, han estat substituïts per

petites històries particulars i locals, sotmeses a la subjectivitat i que més difí-

cilment generen consensos generals sobre els quals es pugui articular una idea

de progrés. El fragment de La condition postmoderne que recollim introdueix

algunes de les conseqüències d’aquest vincle entre narració i saber. Lyotard

reflexiona sobre la preeminència de la forma narrativa en la formulació del

saber tradicional, una narrativitat que pren diferents sentits:

1) Permet articular relats populars compartits per una comunitat.

2) Admet fórmules interrogatives i valoratives.

3) Comporta una percepció sobre les formes de transmissió del relat, que in-

clou, per exemple, els drets d’ocupar l’espai d’emissor en la pragmàtica de la

narració.

4) Té una incidència en la percepció del temps.
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Conclou Lyotard que el relat no és només una forma de coneixement sinó

que també contribueix a la legitimació d’aquest coneixement i de les comuni-

tats o les cultures que el prenen com a propi. Aquesta reflexió que el filòsof

francès trama en un marc abstracte es pot projectar en aplicacions concretes.

Ens pot servir com a camí per a una reflexió sobre el caràcter narratiu de les

històries que ens fan part d’una nació, però també, sobre la multiplicitat de

petites històries que van formant la nostra identitat individual, la nostra bio-

grafia. Com ja hem vist, a partir d’aquí, la narratologia s’obre a un espectre

interdisciplinari que, aquells que estiguin interessats en la història, la filologia

o la psicoanàlisi, poden resseguir.

1.3.5. Blocs 5 i 6. Aplicacions

Els dos darrers blocs d’aquesta selecció introdueixen aplicacions més concretes

de les diverses orientacions teòriques tractades fins ara. I, tanmateix, com ja

s’haurà pogut veure en alguns dels articles més “teòrics”, la narratologia tot

sovint es presenta com una disciplina que parteix dels textos literaris concrets

per construir-se. Per això, les aplicacions que aquí seleccionam són tant pràc-

tiques de lectura com aportacions metodològiques independents que podem

situar en funció dels diferents enfocaments narratològics que hem anat resse-

guint.

En el cinquè bloc, hi reunim textos breus que es proposen definir diversos

gèneres narratius. No es tracta aquí, com en l’apartat anterior, de discutir la

vinculació més o menys narrativa d’un producte, sinó més aviat de veure què

és el que el fa part d’un gènere determinat.

En el primer article d’aquest bloc, Tzvetan Todorov inicia el seu intent de clas-

sificar les novel·les policíaques amb alguns paràgrafs sobre la naturalesa dels

gèneres en els quals pot ser interessant deturar-se. Els gèneres són categories

que funcionen d’intermediàries entre la literatura en general i les obres parti-

culars. En la seva definició, però, hi radica sempre una paradoxa, i és que tota

gran obra, en la seva originalitat, transgredeix les normes del gènere al qual

s’adscriu i, per tant, transforma el gènere o en crea un de nou.

Lectura complementària

L’ampliació de la narratolo-
gia a la història, la filologia
o la psicoanàlisi no sempre
ha estat ben acollida per al-
guns narratòlegs, que consi-
deren que desdibuixa excessi-
vament el concepte de narra-
ció. Sobre aquesta qüestió po-
deu veure l’obra següent:
Marie-Laure�Ryan (2007).
“Toward a definition of nar-
rative”. A: David Herman
(ed.). The Cambridge Compa-
nion to Narrative (pàg. 22).
Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Aquesta complexa filiació de les obres concretes en les tipologies genèriques

motivaria anys després una reflexió més elaborada de Todorov a “L’origine des

genres” (1978), on entrava en diàleg amb Maurice Blanchot per considerar

que, en realitat, el joc de transgressió de tota obra respecte al gènere al qual es

vincula, reafirma la mateixa existència del gènere, en tant que “la norma no

és visible –no viu– sinó gràcies a les seves transgressions”.

En l’article que hem seleccionat, després d’aquesta reflexió, tanmateix, Todo-

rov es proposa caracteritzar un gènere narratiu, el de la novel·la policíaca, des

de la percepció –potser qüestionable– que en la literatura de masses aquest

joc de transgressions no es manifesta molt sovint. L’article es deté a explicar

les diferències temàtiques i estructurals entre diferents tipologies de novel·les

Lectura complementària

TzvetanTodorov� (1978). “El
origen de los géneros”. A:
M. A. Garrido Gallardo (ed.).
Teoría de los géneros literari-
os (pàg. 33). Madrid: Arco,
1988.
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policíaques, d’enigma, negres o de suspens. Podria resultar un exercici curiós

llegir la proposta tipològica de Todorov revisant-ne l’operativitat en funció

de les evolucions contemporànies del gènere, o de les seves transposicions en

l’àmbit de la ficció televisiva.

Una altra tipologia que pot resultar interessant com a camp de proves en el

qual assajar quins són els criteris a tenir compte a l’hora de definir un gènere

narratiu és la dels microcontes. Ja és ben sabut que, a l’hora de diferenciar

entre un conte i una novel·la, no n’hi ha prou a considerar-ne l’extensió, cal

atendre a qüestions estructurals i, de vegades, temàtiques. El mateix ocorre

amb les temptatives de definició del microconte. Per iniciar-nos en aquesta

qüestió hem seleccionat un text breu i senzill de Joan Pinyol, escriptor ell ma-

teix de microcontes, que a més de passar revista a algunes de les característi-

ques d’aquest tipus de narracions –la concentració simbòlica, l’exigència de

complicitat per part del lector– fa una breu síntesi del seu conreu en la litera-

tura catalana i aporta algunes referències bibliogràfiques de crítica i, sobretot,

de creació per a qui vulgui aprofundir un poc més en aquest petit gran gènere.

Els dos darrers articles d’aquest bloc es refereixen a gèneres narratius que es

difonen en mitjans diferents dels del paper imprès, cosa que en condiciona

necessàriament la forma. En el cas del cinema, les aplicacions narratològiques

tenen ja una tradició important, referida tant a la manera especial com el ci-

nema explica històries com a la possibilitat d’emprar relats literaris com a base

per a construir ficcions cinematogràfiques (o, com se sol dir equívocament,

per a fer-ne “adaptacions”). En aquest apartat ens interessa especialment la

primera qüestió.

L’article de Jason Millet que hem seleccionat s’inicia avisant que la flexibili-

tat de les categories narratològiques per a adaptar-se a l’anàlisi de tot tipus de

relat, no ens hauria de fer perdre de vista l’especificitat dels gèneres concrets

que s’expressen en mitjans no textuals, com ara, en la seva anàlisi, el de la

pel·lícula o la sèrie de televisió. Millet reflexiona sobre algunes tècniques ci-

nematogràfiques que no tenen fàcil paral·lelisme amb les textuals, a partir de

l’estudi d’una breu seqüència de la pel·lícula El màgic d’Oz (The Wizard of Oz,

1939), basada en una novel·la de L. Frank Baum.

El tractament del temps de la narració o els mitjans de focalització són relle-

vants, per exemple, a l’hora de considerar una gramàtica narrativa del cinema.

Aquesta tampoc no és del tot idèntica a la que trobam en un format més recent,

com és el de les sèries de televisió, condicionades, per exemple, per una qües-

tió tan aparentment banal com la inserció de talls publicitaris dins els episodis

o per la necessitat de mantenir la intriga entre temporades. Millet proposa una

àmplia reflexió sobre la diversitat de formats de sèries i les diferències formals

i estructurals que aquestes han generat. Aquí, l’exemplificació es durà a terme

a partir d’un episodi de la sèrie nord-americana Lost (2004-2010), que seria

adequat veure abans de llegir l’article.

Vegeu també

Sobre les temptatives de de-
finició dels microcontes, ve-
geu el capítol “La narració: gè-
nere i subgèneres” del manu-
al de l’assignatura Introducció
a l’estudi de la literatura (pàg.
9-11).

Lectura recomanada

Per a una introducció tam-
bé breu però un poc més
complexa al gènere dels mi-
crocontes, vegeu l’article se-
güent:
Andrés�Neuman (2001).
“Callar a tiempo (el microcu-
ento y sus problemas)”. Re-
vista de Crítica Literaria Lati-
noamericana (núm. 53, pàg.
143-152).

Lectura complementària

Els interessats en la qüestió
de les equívocament anome-
nades adaptacions cinemato-
gràfiques, en trobareu una bo-
na síntesi al manual següent:
André�Gaudreau;�François
Jost (1995). Relato cinema-
tográfico. Ciencia y narratolo-
gía. Madrid: Paidós, 2010.
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Per tancar aquest bloc, disposam d’un text que ens permet introduir l’última

batalla lliurada fins ara per la narratologia. Aquesta es refereix a la possibilitat

de considerar i estudiar les hiperficcions o els videojocs com a narracions:

• En l’àmbit de l’hipertext, els nous gèneres digitals generaren durant els

anys noranta classificacions i teoritzacions sobre les possibilitats d’una no-

va literatura oberta a la participació del lector i integrada per lèxies (i aquí

podem recordar Barthes) i enllaços (links).

Lectures complementàries

Per a una introducció a la hiperficció, vegeu el text següent:

Susana�Pajares (1997). “Las posibilidades de la narrativa hipertextual” [article en línia].
Espéculo (núm. 6).

La secció de biblioteca de la pàgina web del grup Hermeneia [en línia] reuneix una bibli-
oteca de recursos, on es poden llegir estudis sobre la qüestió i també creacions narratives
hipertextuals. És adient també contrastar aquestes lectures amb una visió crítica davant
dels “avenços” de la hiperficció, com la que proposa Jurgen Fauth:

Jurgen�Fauth (2003). “Promesas y limitaciones de la narrativa hipertextual”. A: M. J.
Vega (ed.). Literatura hipertextual y teoría literaria (pàg. 120-128). Madrid: Marenostrum.

• Pel que fa als videojocs, el seu tractament crític generà un debat entre els

partidaris de la seva anàlisi narratològica i els que postulaven la necessitat

d’un marc disciplinari al marge de la literatura, el de la ludologia, per donar

compte d’aquest nou producte.

Lectures complementàries

Per a una síntesi sobre el tractament crític del videojocs, vegeu també les reflexions de
Susana Pajares:

Susana�Pajares (2008). “La ludología frente al hipertexto”. A: Dolores Romero; Amelia
Sanz (ed.). Literaturas del texto al hipermedia (pàg. 290-300). Madrid: Anthropos.

L’article de Domingo Sánchez-Mesa introdueix la darrera qüestió i reflexio-

na sobre les especificitats dels videojocs respecte dels textos narratius. Sánc-

hez-Mesa planteja una solució intermèdia en la qual ni la narratologia ni la

ludologia poden donar compte independentment d’aquest producte que, si bé

no només fa ús de paràmetres narratius, sovint incorpora històries i es desen-

volupa en una temporalitat en mans del jugador. Aquesta podria ser analit-

zada en funció d’un concepte ampli de narrativitat, ja no lligat a l’estructura

del text, sinó a la construcció progressiva i irrepetible d’un relat per part dels

participants en el joc.

Finalment, en el darrer bloc d’aquesta selecció de materials podeu trobar qua-

tre estudis que apliquen l’anàlisi narratològica a textos concrets. Aquestes anà-

lisis s’han de llegir com a propostes amb les quals, des del bagatge teòric ja

adquirit, podem entrar en diàleg. Els tres primers articles es refereixen a contes

que podeu trobar en la selecció de lectures de l’assignatura Introducció a l’estudi

de la literatura.

http://www.ucm.es/info/especulo/numero6/s_pajare.htm
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En concret, en el primer trobareu un comentari del conte “Eveline” de James

Joyce, elaborat per Robert Scholes. Scholes proposa una anàlisi completa del

relat des de la percepció que moltes de les propostes teòriques que emergei-

xen de la narratologia són insuficients si les intentam aplicar de manera in-

dependent, però que, en canvi, combinades, poden oferir marcs complets per

a l’estudi de la narració. En el seu comentari, així, fusiona les aportacions de

Todorov a Grammaire du Décaméron, del “Discours du récit” de Genette i de

S/Z de Barthes. Com ja hem vist, les tres propostes havien estat articulades

entorn d’una aplicació concreta –a Bocaccio, Proust i Balzac, respectivament–,

per la qual cosa, aquest article és fruit d’una doble operació: l’extracció dels

paràmetres teòrics de comentari de les aportacions dels narratòlegs, i la seva

aplicació combinada al comentari del conte de Joyce.

El següent conte que centrarà la nostra atenció és “Viator”, de Juan Benet, co-

mentat exhaustivament per Enric Sullà. L’aproximació de Sullà a aquest conte

és interessant a diferents nivells. En primer lloc, perquè ens permet veure com

es poden combinar i aplicar les categories d’anàlisi narratològica que hem in-

troduït fins ara sense predeterminar la lectura, és a dir, deixant que la nostra

experiència lectora s’aprofiti dels coneixements narratològics i, no a la inver-

sa, convertint les teories en marcs que forcin interpretacions. Sullà proposa

una aproximació al conte que vol mostrar també com tot acte d’interpretació

genera plaer. Es fixa en els aspectes formals del relat, però també proposa una

interpretació del contingut, així com una reflexió sobre la diferència entre des-

criure, interpretar o analitzar una obra narrativa.

Els dos articles que tanquen aquesta selecció versen sobre textos de la litera-

tura catalana. L’article de Vicent Alonso es fixa sobretot en la focalització i les

veus narradores al conte “Redacció”, de Quim Monzó, un relat que qualifica

com a articulat a partir d’una “absència de narrador”, cosa que potser podrem

qüestionar a partir de les teories sobre l’enunciació narrativa que hem vist fins

ara. El d’Alonso és també un exercici interessant perquè comenta les dificultats

de tramar cinematogràficament una focalització complexa com la del conte

de Monzó en dos curtmetratges elaborats sobre l’argument d’aquest conte.

Lectura complementària

Per a una anàlisi diferent del
conte “Eveline” a partir de la
focalització narrativa, vegeu:
Peter�de�Voogd (2000).
“Imaging Eveline, Visualised
Focalisations in James Joyce’s
Dubliners”. European Journal
of English Studies (núm. 4,
vol. 1, pàg. 39-48).

Per acabar, recollim un article de Vicent Simbor, un dels crítics que s’ha aprofi-

tat dels recursos de la narratologia per aproximar-se a la literatura catalana. En

aquesta ocasió, les categories que hem vist ja en diverses ocasions que Genette

empra per analitzar la temporalitat a Proust s’apliquen a la lectura d’un dels

narradors catalans més obsessionats pel pas del temps, com Llorenç Villalon-

ga. L’anàlisi narratològica permet aquí també una comparació entre Proust i

el mallorquí, dos novel·listes que feren del “temps perdut” el tema de les seves

obres però emprant mecanismes narratius prou diferents.

Esperam que la diversitat de textos d’aquesta selecció permeti un accés a la

pluralitat d’enfocaments de la narratologia, des dels seus orígens a avui en dia.

Hem intentat recollir els textos bàsics de la disciplina i complementar-los amb

revisions actuals i aplicacions útils. Lluny del tecnicisme i l’excés taxonòmic

Lectura complementària

Sobre l’aprofitament dels re-
cursos de la narrativa per
aproximar-se a la literatura
catalana, vegeu també:
Vicent�Simbor (1998). “El
joc temporal en els contes de
Mercè Rodoreda”. Actes del
Primer Simposi Internacional de
Narrativa Breu (pàg. 253-279).
Barcelona: Publicacions de
l’Abadia de Montserrat.
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que s’ha vinculat a aquest camp d’estudi, la narratologia ens pot proporcionar

marcs adients per a l’anàlisi i la interpretació de tot tipus de discursos narratius,

independentment del mitjà en què s’expressin.

L’únic que cal per emprar els recursos que ens proposa amb aprofita-

ment és entendre que les categories i les tipologies mai no són, quan

parlam de literatura, calaixos als quals hàgim d’encaixar els nostres tex-

tos, sinó eines que ens són útils en tant que propicien lectures més aten-

tes i interpretacions més acurades.
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2. Bloc 1. Textos preliminars: definició del camp
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5. Bloc 4. La narrativitat: més enllà de la literatura

Ryan,�Marie-Laure (2009). “Narration in various media”. A: Peter Hühn; John

Pier; Wolf Schmid (ed.). Handbook of Narratology (pàg. 263-281). Berlín / Nova

York: Walter de Gruyter.
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