Maria Assumpció Bernal (Universitat de ValIncia)
Els mons peruchians: microestructures citatives
i mecanismes de fabulació en les Narracions
Com ja s'ha subratllat en aquest mateix co • oqui, 1 hi ha un autor per al qual
la concepció bakhetiana del text narratiu com a mosaic de citacions esdevé
una descripció veritablement paradigmática: Joan Perucho. Efectivament, el
fenomen —que Julia Kristeva (1969: 52) anomená «intertextualitat» i que
després ha estat objecte de diverses reformulacions— apareix en l'obra de
Perucho alhora que el mateix concepte d'história narrada. Més encara, ho fa
segons que la história s'allunya d'un horitzó de base realista. D'ací que siga
totalment absent tant en Diana i la Mar Morta (1953) com en el Llibre de
cavalleries (1957), la seua primera novella llarga.
Les primeres referéncies a altres fonts escrites apareixen al relat Amb la
técnica de Lovecraft (1956) i esdevenen d'ús extens i sistemátic en Les histaries
naturals (1960), com va saber veure Juliá Guillamon en fer-ne un seguiment
exhaustiu (Guillamon 1989). Queda ben palés que en l'obra peruchiana la
literatura en segon grau naix unida a les primeres incursions dins el fantástic
clássic.
No obstant aixó, les fonts dels discursos no es troben exclusivament en
els temes mágics o meravellosos, sinó que abracen camps tan diversos com
l'históric, el judicial, el periodístic o el de l'epistolari íntim, entre els setze
temes diferents que hem pogut comptabilitzar.
De manera que, d'una banda, Perucho utilitza obertament el joc intertextual amb la recuperació dels mites de la literatura i del cinema de misteri
i/o terror, revaloritzats als anys seixanta per l'avantguarda i l'estética pop.
D'altra banda, aquesta polifonia explícita amplia les seues possibilitats amb la
incorporació d'un saber enciclopédic que ultrapassa els límits de la ficció i
s'endinsa en els de la ciéncia i l'erudició.

Vegeu Josep Maria Baldaquí: «La polifonia discursiva en Les aventures del cavaller Kosmas»,
dins: Axel Schónberger / Tilbert Dídac Stegmann (eds.): Actes del des1 Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Frankfurt am Main, 18- 25 de setembre de 1994, vol. 1,
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995, págs. 277-289.
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La bibliofilia, que al comenÇament del cicle narratiu serveix de marc
referencial, sempre al servei del relat, passa amb Aparicions i fantasmes (1968)
a una segona etapa en qué la citació es converteix en l'auténtic Leitmotiv del
text. 2
La nostra hipótesi és que dins la narrativa curta de Perucho hi ha lligams
entre determinats usos de la polifonia narrativa i alguns models ficcionals: en
primer lloc, a través del genere poétic es llanca a la prospecció d'una realitat
diferent de la realitat immediata. Després, Perucho s'adona que el fantástic
també li perrnet de «jugar-hi», i a més a més fer-ho amb uns referents més
fácilment objectivables que no pas els de les fórmules retóriques, els referents
dels clássics del genere: Murnau, Bram Stoker ... En tots els casos, els
exemples apunten de forma inequívoca els seus models i, precisament per
aixó, en permeten una nova lectura, tan contemporánia com l'estética que
l'acull, la del cómic, els Beatles i la Marilyn d'Andy Warhol.
En definitiva, en l'atzucac de l'estética realista i la impossible adaptació
dels sistemes tradicionals del meravellós en plena era científica, Perucho, com
Calders, Borges, Cunqueiro o Eliade, contravé amb fórmules própies,
originals, la frontera entre ficció i realitat. En el cas de Perucho, aquests nous
mons són llibrescos (com passa amb l'obra de Borges, bé que sota d'altres
fórmules). Aquesta és la característica que domina tot el corpus breu de la
seua obra.' Peró, com influeixen els diferente discursos de l'erudició en el
tipus de ficció resultant? Hi ha alguna relació entre les citacions utilitzades i
els tipus de mons imaginats?
La citació, com qualsevol altre material literari, se sotmet a un procés de
manipulació tan bon punt s'extrau del llenguatge o genere a qué pertany —el
seu context natural— i s'integra en un altre.
De fet, aquest procés de manipulació que hi ha a la base de tots els
mecanismes de ficcionalització comenta en el nivel) de la inventio.4

2

Ens referim a l'evolució que va des del corpus format per les obres Amb la técnica de
Lovecraft, Les históries naturals i les históries apócrifes que integren la major parí de l'aplec
Roses, diables i somriures, fins ales peces que donen nom a les Histbries apócrifes própiament
dites, de fet una ampliació d'Aparicions i fantasmes.

3

En efecte, després de Roses, diables i somriures i d'Históries apbcTifes, que presenten moltes
altres concomitáncies, el carácter íntim i definitivament hedonista de Perudició que llueix
és palie en el cicle de la Botanica oculta, Els balnearia i Monstruari fantastic.

4

meus relate són acotacions a les meves lectures», és una de les declaracions més
repetides (per exemple, dins: Avui, 13 de julio) de 1985). L'autor queda inspirat d'antuvi pel
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En el marc d'aquesta comunicació ens centraren a desenvolupar una
hipótesi sobre Kis deis intertextos, una práctica concreta de l'exercici de la
literatura sobre (o millor, a partir de) la lettera dura. És la utilització explícita
de la citació (tot incloent-hi la simple allusió), per a la qual Genette (1982: 14)
reserva l'accepció estricta d'intertext i que defineix com a «relació de copreséncia o preséncia efectiva d'un text en un altre». Si efectivament hi ha una
relació entre la classe de referents convocats pel relat (11ur temática, major o
menor grau de fidelitat, etc.) i el model ficcional que en resulta, no és difícil
imaginar que les dificultats d'establir-lo provenen precisament de la complexitat del sistema intertextual. L'especificitat d'aquest discurs polifónic
consisteix en el fet que el referent és un altre enunciat i que, com a tal, té al
seu torn un segon referent. És a dir, que si es tracta de veure com la realitat
extratextual és convocada pel relat, haurem de tenir en compte aquest
carácter duplicat del referent: la citació (referent primer) pot ser auténtica i,
en canvi, no ser-ho els objectes que representa (referent segon). Per exemple,
existeix realment El llibre de les bésties de Ramon Llull, peró no existeixen els
animals que parlen.
Atenent aquesta condició, assajarem de classificar els intertextos peruchians utilitzant el concepte que en teoria literária coneixem com a «modalitat d'existéncia». S. Reisz de Rivarola (1979: 139-140) distingeix fins a vuit
graus de modalitat d'existéncia, a saber: R= real, F =fáctic, N-F = no fáctic,
P =possible, Pn = possible necessari, Pv =possible versemblant, Prv =possible
relativament versemblant i I= impossible o irreal. El treball de ficcionalització
consisteix precisament en alló que J. Landwehr (1975: 176) denomina
«modificacions intencionals» i que consisteix en l'adjudicació transitória d'una
modalitat d'existéncia «distinta de la que té vigéncia per a ell —i per a d'altres
individus del seu mateix ámbit cultural— en determinat moment históric. Per
a Reisz de Rivarola són possibles les següents modificacions: F—P, F—I,
P—F, I—F, P—I, I—P.
És obvi que qualsevol procediment de manipulació del material original
que es realitze en la inventio tindrá com a finalitat provocar una d'aquestes
«modificacions intencionals». Peró no totes les modificacions es donen en la
inventio. Algunes apareixen en la dispositio; si el manuscrit de Xaconín fa

record d'aquestes altres lectures i se n'hi fixa, en el procés creador: els títols, els personatges,
els noms
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dubtar el lector sobre la seua autenticitat no és perque hi haja cap evidéncia
de manipulació, sinó perqué apareix relacionat amb les aventures d'una
história de balnearis (EB: 206).5
Quins són, doncs, els mecanismes que intervenen en el procés de ficcionalització deis intertextos? Amb quines fonts temátiques es relacionen? És
possible de classificar-les dins les modalitats básiques d'existencia? Intentarem
de respondre aquests interrogants.
Diálegs i tractats
Comencem amb un exemple extret d'«Els diálegs del perruquer», en les
Históries apócrifes (pág. 212). D. Hernando de la Cabra y Muelas publica a la
ciutat de Valencia De los cabellos y los calvos, d'on es transcriu:
Per qué tenim al cap cabells?
Perqué allá hi ha el cervell i amb els cabells es purga i evacua deis vapors crassos que
concep

En «Olesia i els diálegs del governador» ja havia aparegut la referéncia
d'un títol semblant, De las orejas de Juan Benavides del Porro (HA: 187).
Segons el narrador de les Históries, tots dos són una imitació de l'Endelechra
d'Isidro de las Pedrochas. D'aquest personatge, el narrador en glossa precisament la curiosa capacitat per alustrar en forma de diáleg diverses meravelles
i curiositats de la natura.
Sens dubte, i'Endelechia, que dóna origen a tota la serie, está basat en un
text molt conegut al segle XVII, El porqué de todas las cosas, signat en primera
edició (Madrid 1668) pel doctor Andrés Ferrer de Valdecebro, mentre que en
una edició de 1762, i en totes les posteriors que hem pogut consultar, apareix
com a Andrés Ferrer de Brocaldino.
El primer dels procediments de ficcionalització o mecanismes de fabulació, com els denominarem a partir d'ara, és la imitació de la font original i es
dóna dins el camp filosófic o científic, personificant-se en la figura d'un
orador eminentment apócrif.

'

En aquest treball, les obres que componen les Narracions de Perucho s'indiquen amb les
sigles indicades a la bibliografia.
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Anecdotaris
En una de les Históries apacrifes, la «Notícia de Madame Edwarda i d'un
desconegut escriptor» (HA: 146), el narrador atribueix l'autoria de Floresta
varia de gracia.s y desgracias a Fabián Turio, un escriptor mediocre impellit
per les tumultuoses relacions amb l'amant de Georges Bataille. Contradiu així
la versió del mateix Fabián Tuño qui en el relat cita Braulio de Sigüenza com
el veritable autor de l'obra.
La contradicció s'explica perqué el text original de Floresta varia.de
gracia's y desgracias está signat per Joaquín Buxó, qui també és l'autor del
próleg. En llegir-ne la primera edició, comprovem que és Joaquín de Buxó i
no Fabián Tuño qui atribueix el llibre a Braulio de Sigüenza. Quan Perucho
prologue l'edició moderna no fará una altra cosa que repetir l'estratagema
(Buxó 1974).
En resum: Joaquín Buxó —l'autor real de la Floresta— inventa un autor
fictici, Braulio de Sigüenza, i al seu torn Perucho, en l'edició moderna del
llibre, n'inventa un altre, Fabián Turio. Aquesta versió és la que recull el
narrador de la história apócrifa «Notícia de Madame Edwarda i d'un desconegut escriptor».
El mecanisme que apareix ací és novament el de la imitació, peró ara alló
imitat no és l'autor, ni el títol, sinó una de les característiques de l'enunciat,
la del procediment ficcional que instaura l'autoria del text.
Fabián Tuño també és un orador, un orador polític que es responsabilitza
dels discursos del seu oncle, el diputat conservador Joaquín Lorenzo.
De vegades, peró, el títol o l'autor citats són una pura invenció. Quan el
narrador conta les peripécies de «La planta dels vaixells», inventa la figura de
Damiáo Mascarenhas, a qui atribueix un Tractat de Náutica i consideracions
sobre l'estat dels calamarsos gegants. Amb la figura del viatger naturalista del
segle XIX i el text de Mascarenhas com a referéncies, el narrador alludeix als
nombrosos tractats de l'época i intenta demostrar la competéncia del protagonista.
En aquest cas, els carácters d'estil no presenten la suficient tipificació,
peró, per considerar-los com a imitació de tipus o génere, malgrat que en
ocasions se'n reconeguen determinats temes (els «Carnets íntims» per referirse a un diari secret, o l'«Alexandre Kulak», un nom eslau que fa pensar en
l'ambient dels Cárpats); es basen també en jocs semántics (Chaudfontaine és
un especialista en aigües termals) i gairebé sempre assoleixen un resultat

148

Maria Assumpció Bernal

humorístic (només hem de recordar 1'Albert Sanngenís i Fonollosa i el
sistema d'exsudació fisiológica (EB: 246).
Manuals
Pel que fa a l'Antoni de Montpalau, l'entranyable protagonista de Les históries
naturals, hi ha raons per pensar que la seua figura está inspirada en l'historiador Antoni de Capmany, ja que el nom complet d'aquest és precisament
Antoni de Capmany i de Montpalau. No es tracta, doncs, d'una simple
invenció, ni tampoc d'una imitació, sinó d'una transformació ad maximum,
on s'ha remodelat el nom original i les circumstáncies que l'envolten: en les
Narracions en compte d'un filóleg tenim un naturalista: especialitzat en la
carnívora arran de la seua aventura vampírica; és el responsable de l'estudi en
Botánica oculta (BO: 32) i publica el 'libre La Carnívora: la seva alimentació
i conservació segons els principia de la botánica.
Aquest no és l'únic cas de modificació d'un nom propi. El Bahí de la
Pera que expedeix receptaris en «Entre la ciéncia i la magia» (HA: 242),
s'anomena en realitat Juan Francesco Bahí i és un bióleg del segle XIX, autor,
entre d'altres, d'uns Elementos de la nomenclatura botánica y sistema sexual de
las plantas, Hiló amb qué inaugura la cátedra de Botánica l'any 1815. Per cert,
que en la ficció a Bahí li surt un competidor, Anicet Lluhí i Ministral amb
una Cotlecció de remeis per diferents malalties totalment falsa.
I la creació
Els misteris d'Udolf d'Anna Radcliff, El manuscrit trobat a Saragossa, Agatha
Christie i Hércules Poirot, Daniel Defoe i el seu Robinson, el Nautilus i el
capitá Nemo de Jules Verne, monsieur Perrault, Buffalo Bill, Les mines del rei
Salomó són només alguns exemples de la gran quantitat de noms (autors,
títols, personatges) que apareixen en el text sense cap mena de modificació.
Tanmateix, a la famosa autora de novella gótica li són descoberts els
«únics» diálegs d'amor que escriví mentre reposava a Bath (EB: 184); Hércules
Poirot salva Agatha Christie (en el text apareixen les formes catalanitzades
dels seus noms) de morir enverinada amb arsénic quan prenia aigües de
Beaulieu, motiu pel qual aquesta li promet d'escriure la seua biografia (EB:
156), i a Perrault no li cabran les fades protectores en els contes meravellosos
perqué ha decidit d'ocupar-se de la história de la demoníaca Florinda (EB:
189), mentre que Phileas Fogg tan aviat com «va haver donat la seva volta al
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món en vuitanta dies, escriví al seu amic Jules Verne que per aquells dies es
trobava tot constipat i redactant Vint mil llegües de viatge submarí (EB: 261).
És a dir que ens trobem davant una situació on l'enunciat es manté fidel
a l'original, peró hi ha una transformació generalitzada de les atribucions o
estatus dels protagonistes. L'únic exemple on fóra interpretable una modificació en la forma de l'enunciat és en el cas de les Memaries de Pickwick.
Com és ben sabut, Pickwick és el narrador autodiegétic de l'obra de
Dickens Els papers de Pickwick. Ara, en «El Callígraf» (MF: 354), n'esdevé un
deis personatges: és ell qui encarrega al monstre protagonista de copiar-li les
Memaries. De tota manera, no és segur que aquest siga el títol final del text
(apareix en majúscula, peró no en cursiva), i per tant tampoc no podem
parlar d'una manipulació explícita.
malgrat el que hom podria pensar—, la fidelitat en la transDe fet
cripció de títols i noms d'autors és la práctica més generalitzada. És el cas de
Benito Feijoo i del seu secretara Martín Sarmiento, que deixaren de publicar
la Demostración crítico-apologética del Theatro Crítico Universal (UVE: 151) a
causa deis avatars provocats per un monstre destructor de lletra impresa en
«El Paperaire» (MF: 322). És a dir que el procediment consisteix a convertir
els autors —amb les seues obres— en personatges de ficció sense canviar-ne els
atributs que tenen en el món real. En altres paraules, els enunciadors
participen en la história sense que se'ls atribuesquen qualitats inversemblants.
Per exemple, Joaquín Bastús tampoc no deixa de ser l'autor del Diccionario
histórico y enciclopédico pel fet de ser enviat com a comissionat reial a terres
d'Orient (UVE: 38). Ara bé, la intervenció dins l'acció dota el personatge
d'unes condicions d'existéncia diferenciades respecte de les que va tenir en la
realitat.
Per últim, aquest tipus de citacions es pot convertir en pures digressions,
sense cap mena de participació en la história. En aquest cas, la imatge que es
projecta de l'autor de l'enunciat és idéntica a la del món real, ja que no pot
haver-hi cap acció que la modifique: «sabem de tots aquests apassionants
detalls per C. Bernaldo de Quirós, autor del no fa gaire reeditat El bandolerismo ...» (MF: 300), diu el narrador en «El Colintre i la Venus de les pells»,
quan es refereix al traductor de l'obra que dóna títol al text. En qualsevol cas,
recordem que el fet de no participar en l'acció no atorga necessáriament
credibilitat a la citació que, com en l'exemple de Xaconín, sempre modifica
el procediment habitual de recepció pel fet d'integrar-se en un context ficcional.
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En resum, podem comptabilitzar fins a set mecanismes diferents presents
en les Narracions:
Imitació del nom de l'autor o el títol d'una font original.
Imitació d'alguna de les característiques del text o enunciat.
Invenció d'un autor, títol o enunciat.
Transformació del nom de l'autor, títol i/o enunciat d'una font original.
Reproducció del nom de l'autor, títol i/o enunciat d'una font original
amb modificació (transformació) de les atribucions i estatus reals.
Reproducció amb modificació de les condicions d'existéncia respecte del
món real.
7. Reproducció fidel de la forma, atribucions, estatus i condicions d'existéncia generals d'un enunciat i/o enunciador originals.
Així doncs, podem deduir que hi ha tres sistemes básics a través dels
quals els intertextos arriben al lector:
Fidelitat total a l'original.
Modificacions (per imitació o transformació) en la forma, estatus, atributs
o condicions d'existéncia.
3. Invenció simple.
En els dos últims casos, les citacions veuen modificades llurs modalitats
d'existéncia original en el nivell de la inventio; en el primer, la recepció de la
citació només pot modificar la modalitat per la manera com és afectada per
la trama o dispositio.
La part final de la comunicació apunta precisament a descriure com les
fonts de les microestructures citatives poden integrar-se en l'horitzó
d'expectatives del lector i en quina mesura, en cadascun dels sistemes, els
afecten els mecanismes de tabulad& Pel que hem esbrinat, existeixen tres
possibilitats:
A) Fidelitat a la font original
D'acord amb el que hem dit sobre el funcionament intern de la citació i
aplicant l'esquema de Reisz de Rivarola sobre modalitats d'existéncia, en
aquest cas resulta que el referent primer de la citació és fáctic, o siga, realment existent:
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L'objecte que representa (referent segon) és un cavaller, un mag, un sant
miraculós ..., una realitat que oscilla entre l'inversemblant i l'impossible per
a la cultura dominant. Dit altrament, el comú denominador és la introducció
del lector dins un horitzó d'expectatives no realista:
F
Prv o I
Ara bé, aquesta introducció es realitza amb uns referents que s'integren
dins el sobrenatural o meravellós codificat, mons que queden al marge de les
creences unánimement acceptades per la nostra societat, peró que es caracteritzen per haver gaudit de molta acceptació en altres époques i/o cultures.
Fácilment, doncs, seran reivindicats per les personalitats més sensibilitzades
respecte a alió que s'anomená la racionalitat i la mecanització del món. No
vindrá a ningú de nou que aquest és el cas del nostre autor.
Així, si el narrador no sotmet el material de base a cap manipulació és
per la senzilla raó que no necessita fer-ho: la citació és verídica, peró el lector
no ho sap, i el narrador no pot dir-li-ho. Hom preveu, doncs, un resultat
caracteritzat per l'ambigüitat en la recepció i la identificació entre el referent
primer, Prv o I, i la ficció. De manera que:
F

Prv o I:
B)

Inventio: F
Dispositio: Prv

oI

Modificacions formals o invenció simple

Mirem ara des del mateix punt de vista els altres dos sistemes. Observarem
que els exemples d'invenció d'un original (3) i els de modificacions que
concerneixen el nivell formal (un cas de 2), s'igualen en llur funcionament.
Hom parteix de citacions que, si bé no són auténtiques, segueixen el model
de les que ho són. Per llur própia naturalesa, doncs, pertanyen a la realitat
possible,
P.
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Governants ingenus, científics xerraires i filósofs d'alcova
són els curiosos
i insólits referents segons. Ens endinsen en un món igualment alié a la
sensibilitat moderna, amb la particularitat que no vulnera —com en els
exemples anteriors— les lleis científiques admeses sobre l'ordre natural, bé
que en pot vulnerar d'altres més o menys convencionals. Ens referim a
aquelles que regulen el que resulta lógic o «normal» dins cada societat. D'ací
que
P
Prv.
En A) la distáncia entre les citacions fáctiques i la seua recepció com a part
de mons possibles només relativament versemblants s'escurla a causa de la
peculiaritat de les fonts temátiques (on sempre intervé el factor creenÇa o fe).
En B), la distáncia és, en principi, menor; així, alió que és genéricament
possible arriba al lector com a relativament versemblant. Com ? Doncs a
partir de l'acumulació dels procediments de manipulació dins el text. Les
citacions semblen menys possibles que no ho són pas en realitat. Així, el
resultat final será:
FoP
Prv

Inventio: P
Dispositio: Prv.

C) Altres modificacions
Ens queda per veure el funcionament ficcional del sistema de citació intertextual, on el narrador no manipula la forma de l'enunciador o l'enunciat,
sinó la resta dels carácters de l'objecte. D'entrada hi ha, com en A), fidelitat
formal a la font original,

F.
El que més ens interessa és, peró, la naturalesa de les fonts temátiques:
escriptors, artistes o estudiosos ben coneguts pel lector mitjá. Algunes de les
obres que integren les citacions són, com ja hem vist, literáries; com en
qualsevol obra de ficció, doncs, els objectes que s'hi designen (referents segons) poden tenir tant una modalitat d'existencia real (posem-ne per cas, la
banda horária) com d'existéncia irreal (un ésser immortal). Quant a les
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modalitats d'existéncia deis referents segons, doncs, en aquest sistema abracem
tot l'espectre,

F
Po I.
De tots aquests autors, recordem que, en les Narracions, es creava una imatge
contradictória amb la que históricament els correspon. Per tant,
F

Po1

Inventio: 1 (o Prv)
Dispositio: I (o Prv).

En conclusió, el joc de Perucho amb els lectors consisteix en el fet que
són precisament els autors reals els únics que creen l'impossible (o molt
inversemblant), mentre que la resta no supera mai la frontera de l'estrany.
Hom ha tendit a pensar que els textos peruchians exigeixen sempre que el
lector conega les fonts utilitzades. I aixó no és ben bé cert. La realitat és que
la gestació de la ficció preveu el funcionament del possible lector; d'ací que hi
haja un ús selectiu dels mecanismes de fabulació.
D'acord amb el que T. Albaladejo Mayordomo (1986: 58-62) denomina
«llei de máxims semántics», per al qual «el modelo de mundo de acuerdo con
el cual se construye un texto corresponde al nivel semántico máximo alcanzado por cualquiera de los elementos semánticos de la estructura de conjunto
referencial de aquél», fóra suficient la preséncia d'un dels sistemes ficcionals
en el text d'alguna de les Narracions perqué la peca es considere pertanyent
al nivell 3, aquell que ell denomina ficcional no versemblant. És óbviament
el món de tota la literatura antirealista. En aquest treball hem analitzat una
técnica, la de la intertextualitat estricta, que caracteritza una de les «formes»
d'aquesta literatura: l'específicament peruchiana.
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