
DA PARODIA COMO INTERXÉNERO

[Tirado orixinalmente de María José García Rodríguez 
(2015): De la parodia como intergénero, Tonos Digital: 
Revista de estudios filológicos, 28]

Desde o primeiro intre no que nos achegamos aos dife-
rentes estudos sobre a parodia, percatámonos de que 
a terminoloxía coa que os autores a nomeaban varía a 
grandes liñas. Foi entendida indistintamente como un 
xénero, un modo, unha figura retórica, un recurso dis-
cursivo e outros termos que se xustifican mediante a 
súa caracterización. Por iso, a primeira interrogación que 
debería resolverse para un estudo da parodia habería 
de ser: “Que entendemos por parodia?”. O certo é que, 
ao longo da historia, tanto os críticos como os teóricos 
aludiron á parodia desde perspectivas ben diferentes, 
o que derivou en concepcións tamén distintas. Porén, 
é preciso que nun estudo da parodia no que, amais se 
analizarán obras concretas, amosemos cal é a noción 
de parodia que imos adoptar e por que. Con este afán, é 
pertinente que realicemos unha breve revisión do perco-
rrido do concepto de parodia, tendo en conta sobre todo 
as consideracións dalgúns dos autores máis influentes 
deste eido.
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Unha das primeiras alusións de parodia atopámola na 
Poética de Aristóteles, na que se define como un dos 
catro xéneros nos que se dividen a combinación dos 
tipos de mímese e dos tipos de accións; para Aristóteles, 
a parodia é o xénero narrativo cuxos personaxes son imi-
tados “aínda peor do que somos”; o eco que esta breve 
descrición da parodia deixa ás súas costas ao longo dos 
séculos foi determinante, pois na batalla dos xéneros lite-
rarios, aqueles que denominamos “de risa” foron tratados 
como xéneros menores (Genette, 1989).

Por mor deste interese exclusivo pola literatura seria, 
a parodia cualificouse ao longo dos séculos como un 
xénero marxinal, apenas estudado, e finalmente conver-
tido nunha noción específica da retórica, como figura 
ou como recurso discursivo. Nos dicionarios crítico-li-
terarios, case non se reflictiu sobre a natureza do fenó-
meno paródico; Robertson, no seu Thesaurus (Genette, 
1989: 27), define a parodia como un “poema composto 
a imitación doutro […] que desvía nun sentido burlesco 
versos que outro fixo cunha intención diferente”. Esta 
forma estrita da parodia foi defendida por autores, como 
Dumarsais ou o propio Genette, que entendían a parodia 
como unha figura empregada preferentemente en textos 
breves e recoñecibles, tales como títulos e enunciados 
breves, proverbios, freses históricas ou, mesmo, ver-
sos, que se transforman ludicamente; para Genette, a 
parodia pertence á dimensión hipertextual da literatura 
e defínese como “toda relación que vencella un texto B 
(que chamarei hipertexto) cun texto A (ao que chamarei 
hipotexto) no que se inxire dun xeito que non é un co-
mentario” (Genette, 1989: 14).

Porén, este rigor non vai ser imitado por todos os téoricos 
que se achegan á parodia; a chamada época posmo-
derna supuxo un gran cambio epistemolóxico en canto 
á consideración da parodia, de novo, como un xénero 
literario. A problemática –aínda sen resolver– a propósito 
da configuración dos xéneros, influíu inevitablemente na 
concepción mesma da parodia.

Na actualidade, o concepto de xénero literario difundiuse 
de tal xeito que os límites son cada vez máis difusos. Así, 
tamén a parodia pode considerarse como un xénero, tal 
e como o defenden Lisa Hutcheon ou Margaret Rose. 
Ante a afirmación de que só pode considerarse a paro-
dia como unha desviación do texto breve, preguntámo-
nos: “Non poden elaborarse, e xa se fan, de feito, obras 
integramente paródicas?” De considerarmos a parodia 
exclusivamente unha figura literaria, esta ficaría relega-
da a un simple aceno dentro dun discurso maior. Con 
todo, a relevancia que adquire a parodia na creación de 
El Quijote –cumio da literatura paródica universal– non 
pode explicarse simplemente coma un recurso retórico. 
Do mesmo xeito, a reflexión paródica de Stern que aco-
meteu no seu Tristam Shandy sobre a imposibilidade de 
que un autor escriba toda a súa vida mediante a parodiza-
ción dos textos pseudo-autobiográficos comporta unha 
profundidade á que unha figura retórica non é quen de 
responder. Así, atopamos argumentos como os de Rose, 
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que entende que a parodia pode considerarse, amais 
dunha parodia específica, como un todo: “Nas parodias 
totais nas que o autor empregou a parodia para artellar 
a trama e as personaxes ou para reflexionar sobre os 
procesos ficcionais todo isto é esencial para o xénero” 
(Rose, 1993: 48).

Non obstante, o perigo no que estas teorías desembocan 
radica na perda da especificidade á hora de delimitar 
a propia parodia. Tal e como afirma Pozuelo Yvancos 
(Pozuelo, 2009), se ben debemos evitar a idea da pa-
rodia como unha mera figura marxinal que reflictían os 
dicionarios retóricos, tamén o outro extremo, no que, tal 
e como a entendía Túa Blesa, a parodia é metonimia da 
Literatura, dificulta concretar a que nos referimos cando 
falamos dela. En definitiva, a parodia defínese como un 
fenómeno que vai máis aló dunha figura literaria e que, 
ademais, atravesa o concepto de xénero literario; trátase 
entón dun interxénero que reúne unha clase de obras que 
partillan unhas características hipertextuais así como un 
obxectivo común. Polo tanto, a noción de xénero que em-
pregamos con respecto á parodia afástase daquela que 
se refire á novela fronte ao teatro ou a poesía. Enfrontá-
monos a un modo de creación textual, unha actitude ante 
distintos textos e un fenómeno interxenérico e, como xa 
advertimos, interartístico.

A parodia forma parte dunha vertente da literatura que 
podemos denominar como lúdico-festiva, vertente na 
que, sen dúbida, a comicidade desempeña un papel 
fundamental. Tanto como ferramente de creación como 
arma para conseguir os seus obxectivos, a comicidade é 
na parodia un elemento ineludible pola súa eficacia. Po-
rén, o cómico tamén foi o trazo que condenou a parodia 
–así como o resto de xéneros propios da risa– a ocupar 
un lugar marxinal na historia da literatura. Escalíxero, no 
seu  Poetices libri septen (1561), refírese á parodia tendo 
en conta precisamente ese carácter burlesco e ridículo, 
apoiándose en como os rapsodos invertían o sentido dos 
textos previos.

Este concepto do ridículo, enfrontado co “serio”, equi-
parouse ao denigrante, inferior, e mesmo o vulgar; unha 
consecuencia máis ou menos directa que se explica polo 
ronsel que deixou tras de si, sen pretendelo, a Poética 
aristotélica. Unha evidente subordinación do cómico ao 
serio que, aínda podemos atopar na crítica actual. Pois 
é que, até a posmodernidade, as poéticas ocuparon o 
estudo da traxedia case de xeito exclusivo, sinalando 
apenas breves comentarios sobre aqueles textos lite-
rarios que se dedicaban a conseguir un efecto cómico. 
Agora ben, ao tempo que os  teóricos se centraron en 
afondar na traxedia aristotélica e os seus derivados, non 
podemos esquecer que o público aplaudía as parodias 

medievais como o combate de don Carnal e doña Cua-
resma do Libro del Buen Amor, as modernas comedias 
do Século de Ouro do tipo La Gatomaquia de Lope ou o 
cumio da propia modernidad, El Quijote; tamén no século 
XVIII atopamos La comedia nueva o el café de Moratín, 
o Muérete y verás do século XIX ou La venganza de don 
Mendo no XX. En suma, o xénero paródico, malia o seu 
escaso recoñecemento no marco teórico, celebrouse 
polos lectores e espectadores de todas as épocas. Porén, 
este evidente gusto polo cómico non será o factor que 
determine –cando menos, non o único– o interese que 
algúns autores amosan  por escribir unha obra paródica. 
A comicidade paródica, baixo unha aparente superficia-
lidade do grotesco, agocha o verdadeiro poder da risa; 
un poder do que fala Baudelaire no seu ensaio O cómico 
e a caricatura (1998) amosando a salientable función da 
risa na literatura universal. Neste texto, Baudelaire non 
só atesta o sometemento da comicidade da literatura, 
senón que a expande a unha degradación cultural do 
fenómeno da risa. “O sabio non ri senón temerosamente” 
(Baudelaire, 1998: 17), é dicir, o cómico está ausente ante 
os ollos da sabiduría e, mesmo, de Deus. Para Baudelai-
re, a concepción da risa como manifestación do demo 
débese a dous motivos principais: xa que o Sabio teme 
a risa, esta será propia da ignorancia e da debilidade; e 
aínda máis, a risa tórnase unha aberración cando supón o 
orgullo do home. Pero, por que Baudelaire vencella a risa 
ao orgullo? A risa é a consecuencia “do accidente dunha 
antiga caída, unha  degradación física ou moral” (Baude-
laire, 1998: 18) que, polo tanto, provoca un sentimento de 
superioridade no home. Quen ri da caída, faino porque 
se sente superior ao caído, un orgullo inconsciente do 
que se mantén en pé; unha idea á que, segundo Bajtin 
e Pozuelo Yvancos, entre outros, engádese a distancia.
 
Unha  vez feita a reflexión sobre a función da risa na 
literatura cómica en xeneral, é innegable  que a relación 
que se establece entre parodia e comicidade é equiva-
lente. Na parodia, a risa convértese nun elemento que é 
capaz de facer que o hipertexto derribe o texto previo (o 
hipotexto), tornando a súa autoridade en ridícula. A ridi-
culización do hipotexto conséguese grazas á súa caída 
fronte ao espectador. Así, Bajtín tamén advertiu e suliñou 
o poder esnaquizante da parodia, xénero que “destrona”, 
“desacraliza”, “escarnece” e “derriba” ao outro texto (Esté-
banez, 2004). O carácter cómico da parodia non é senón 
unha irreverencia ante a autoridade á que desagrada, e 
non hai mellor xeito de conseguir ese obxectivo; pois, “o 
Ser que quixo multiplicar a súa imaxe non puxo na boca 
do home os dentes do león, pero o home morde coa risa” 
(Baudelaire, 1989: 21).
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2 DE NOVEMBRO 
NON PARES DE GRAVAR!

(カメラを止めるな! [Kamera o Tomeru na!], 
Shin’ichirō Ueda, Xapón, 2017, 97’, VOSG)

9 DE NOVEMBRO 
A MOI TARDÍA TARDIÑA DUN FAUNO

(Faunovo velmi pozdní odpoledne, Vera 
Chytilová, 

Checoslovaquia, 1983, 99’, VOSG)

16 DE NOVEMBRO 
UNHA DE FERAS

(Una de fieras, Eduardo García Maroto, 
Estado Español, 1934, 15’)

UNHA DE MEDO
(Una de miedo, Eduardo García Maroto, 

Estado Español, 1935, 18’)

E AGORA, UNHA DE LADRÓNS
(Y ahora, una de ladrones, Eduardo 

García Maroto, 
Estado Español, 1936, 12’)

23 DE NOVEMBRO 
NIN IDEA

(Clueless, Amy Heckerling,
 EUA, 1995, 97’, VOSG)
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