
Critica de ZZz'bres 

V. Brunori, SUENOS Y MITOS DE LA 
LITERATURA DE MASAS. ANÁLISIS 
CRÍTICO DE LA NOVELA POPULAR, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 

Durant els últims anys seixanta i co- 
mengament dels setanta l'estructuralisme 
propicia una narrativa experimental, a m b  
les seves virtuts i els seus defectes: entre els 
pn'nzers, la seva inszSt2ncia en el  llenguat- 
ge i la importancia primordial d'aquest 
dins la literatura, aixi com el  record insh- 
tent  de la pecukar organització de l 'obra 
literaria; dins els regons, convertir el  Ilen - 
guatge &eran en  u n  xiclet estimat, maste- 
gat, triturat i, en  definitiva, utilitzat per a 
expressar to t  allo que es considera divi  i 
huma.  En aquests darrers anys, pero, s'es- 
t G  tornant a la importancia predominant 
de  la trama. AzXi, doncs, els catalegs de les 
editonals s 'han omplert de novel. les 
d'aventures, policiaques, er6tiques, llibres 
de viatges, etc. Ja al comengament dels 
anys setanta dos llibres van cridar l'atenció 
anunciant-nos el  que  una mica més tard 
fóra moda: e l  de José MP Diez Borque, Li- 
teratura y cultura de masas. Estudio de la 
novela subliteraria, Al-Borak, Madn'd, 
1972, i el  dtAndrés Amorós, Subliteratu- 
ras, Ariel, Barcelona, 1974. Aquest úl t im 
afirmava a la introducció que  ((de la igno- 

rancia y el  desprecio absoluto por /a su bh- 
teratura hemos pasado, en nuestro pais, a 
la moda arrolladora y, en algu7zos aspec- 
tos, excesiva, a la mitzfiación en nombre 
del progresismo a la oposición a la rutina 
académica)) (PP 7 y 8). Després vingué el  
boom, breu, de la literatura erGtica, el  de 
la novel,la policiaca, les reedicions per 
E. Escolar de tota una sen'e de novel.letes 
curtes de les primeres dkades  del  se- 
gle XX, les de J .  Belda, Fernández y Gon- 
zález, R.  Pérez y Pérez, etc. Es dins 
d'aquest context on  s 'ha d'entendre la tra- 
ducció al castella' del  [libre de Vittono 
Brunori, e l  titol onginal del  qual (La gran- 
de impostura. Indagine su1 romanro po- 
polare, Marsilio Editoni Venezia, 1978) 
respon molt millor a allo que trobeliz a les 
seves pagines. El professor itali2 no desit- 
ja, doncs, altra cosa que mostrar-~zos totes 
les especies -seguirem a m b  la met2fora 
culinaria que tant agrada a Brunon'-, els 
ada'itaments, que maicondirnenten teta 
aquesta ((literatura alimenticia»: pretén 
«poner al desnudo las caracteristicar ideo - 
Lógicas de la producción +ida al gran 
pzíbblicou (p. IJ). Un menú  ambiciós que 
després dels seus tres plats deixa eipaladar 
satljfet. En el  primer analitza el' fulletó 
com u n  fenomen industrial que impedeix 
l'evolució dels gustos del públic repetint 
els temes d'exit fins a l ' e~ t enu~zc ió .  La 
grande impostura, el  gran frau, ccsnsisteix 
en l'engany premeditat en el qual ellector 
qzceda immers, ja que com assenyala l 'au-  
tor: ((intentan aturdir (. . .) a su pzíblico. 
manteniéndolo atado a una improbable 
esperanza en una vida mejbru (p. 41), i tot 
aix6 m it/'an~ant la via del consolador credo 
petit-burges. 

La novel,la per entregues sorgeix corn 
una solució als problemes financers dels 



diani de  comengament del  segle X I X .  Es- 
criptors com Dumas, Soulié, Ponson d u  
Tevail  -7eeditat avui a Espanya!- o Sue 
((cocinan sus delirantes narraciones)), din'- 
gides a u n  públic, e lpoble ,  totalment alie 
als seus guhats. Intentant convencer-lo de 
la seva privilegiada situació perque l 'ordre 
establert segueixi vigent. 

La segona part desvetlla les trampes del  
popalisme, ja que n i  e lpoble  és el  model  
que es pretén -la nzajor part dels textos 
exalten situacions i ambients burgesos- 
n i  aquesta literatura neix mai  d'ell, sinó 
que  li és imposada per les classes do-  
minants per m i ~ 2  de la indzístria de la 
cultura, i aqu i  l 'autor segueix ' m é s  o 
menys de prop- els coneguts treballs de 
A. Gramsci. El receptan' és sempre e l  ma-  
teix: el  que  és pintoresc, el  que és fant2s- 
tic, e l  super-home, etc . .  . tot  azx6 queda 
ben  exemplzficat en novef.les de Carolina 
Invernizio, F. Mastnani i O .  Feuillet. 
G .  Ohnet  i H. Malot, autors que són molt  
poc o potser gens coneguts pel  lector es- 
panyol, o pels ~ n é s  Jamiliars Dumas, 
G .  Sund o E. Sue. Tots ells, uns més i els 
altres menys, comparteixen una ideologia 
mitzficadora, conservadora, que afavoreix 
e l  manteniment  dels dgerents status so- 
cials, i impedeixen aixi que es capgin' l 'or- 
dre establert. 

El tercer capitof -tots tenen el  mateix 
ordre h t e r n  que  pasJa d e  la teonu a 
l'exemplzficació- ens ensenya com a m b  
el  pas del  temps,  i fllzs avui mateix, la 
grande impostura es tenyeix de groc: ((la 
novela por entregas (. . .) se transformará 
en  kriminal-roman y se adaptará a los 
cambios en  los gustos y las modas, mante-  
niendo sin embargo y esencialmente intac- 
to  su propio espíntu observador), (p. 113). 
Brunon' ens mostra com una gran part dels 

trets que trobem en  el  fulletó tornen a 323 
apareixer a m b  e l  mateix f i  en elgenere po-  
licIáC. Així, esmentem u n  parell d 'exem-  
ples: Gabonau apareix com u n  apologista 
de la Justicia (quan la humana fa la  recorre 
a la divina), M .  Leblanc, pare de  A. Lu- 
Pin,  converteix e l  seu lladre en  u n  sdefen- 
sor de los sanos placeres conyugales)), res- 
pectuós envers «la cosa pziblica)), adulador 
del  nacionalisme delpziblic! i sobretot, u n  
fermirsim defeizsor de les institucions.. . 
De la mateixa manera, els actuals detecti- 
ve-story segueixen plantejant l'eterna lhi- 
ta entre l 'ordre establert que representen i 
els possibles violadors que intenten d'alte- 
rar-lo. Les vanacions ideo16giquesj el  fun-  
cionament de la ideologia -eix del  llibre, 
com reconeix Brunon'- són ben  poqzes  2' 

insu bstancials. 
El llibre, ben  traduit per Joan Giner, 

acaba a m b  una molt  zítil ((Filmografia se- 
lectiva)) -que Homero Alsina Thevenet 
completa a la versió castellana- i una bi- 
bliografia revisada per Joaquim Romague- 
ra, a m b  algunes llacunes @er exemple: 
delliibre de  M .  Sonano, cit. p.  243, h i  ha  
traducció castellana a Siglo XXI: e l  de 
E. Zola cit. p.  246, ha estat traduit com El 
naturalismo, Peninsula, Barcelona, 1972; 
l 'article de  T .  Todorov, n Typologie da  ro - 
man policier», no  apareix en  el  vo lum.  
¿Qué es el estructuralismo? Poética, Losa- 
da. Buenos Aires, 197J, com es diu a la 
p. 2J 6, etc.) . Insignzficants desencerts 
d ' u n  llibre e d t a t  a m b  molta cura. Espe- 
rem que no  ser2 l'zíltim sobre el  tema.  

Fernando Valls 




