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RESUMEN: Las manifestaciones de la ideología son difíciles de aplicar a los estudios literarios
de la Edad Media; por una parte, carecemos de una tradición sólida al respecto (que sí empieza
a haber en los estudios de historia medieval española y, más recientemente, francesa); por otra,
el concepto mismo de ideología se ha formulado a veces de modo que sus aplicaciones quedan
limitadas al período contemporáneo. En el presente trabajo se elabora un estado de la cuestión
de los estudios especializados sobre las ideologías en sociología e historia de la cultura y de
las mentalidades, y se establecen las bases sobre las que ha de ser posible aplicar este concepto
a la literatura medieval, con un ejemplo práctico de base bibliográfica. Luego se investiga la
adopción del estoicismo senequista como ideología en un poema castellano del siglo xv, la
Consolación a la condesa de Castro de Gómez Manrique.
Palabras clave: literatura medieval, ideología, metodología, teoría de la literatura.
ABSTRACT: The manifestations of ideology are difficult to apply to the literary studies of the
Middle Ages. On the one hand, we lack a solid tradition in this regard (and which begins to
exist in studies devoted to Spanish medieval history and, more recently, the French field); on
the other hand, the same concept of ideology has been formulated in a way that sometimes
its application is limited to the contemporary period. In this paper the author expound a state
of the question on the ideologies in sociology and the history of culture and mentalities and
establishes the basis on which it must be possible to apply this concept to medieval literature,
with a practical example of bibliographical base. Finally, the paper focuses on the adoption of
the Senecan stoicism as an ideology in a fifteenth-century Castilian poem, the Consolación a
la condesa de Castro by Gómez Manrique.
Key words: Medieval Literature, Ideology, Methodology, Theory of Literature.
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Al llarg del segle passat, s’ha desenvolupat intensament la teoria de l’anàlisi ideològica,
sovint aplicada als estudis de literatura contemporània; ben al contrari, en l’àmbit de la
literatura medieval aquesta teoria s’ha fet servir rarament i, de fet, ens manca encara
una tradició consolidada relativa a l’anàlisi dels fenòmens ideològics.1 Una part de les
nostres dificultats procedeix de la trajectòria mateixa d’aquest tipus d’estudis: seria
pretensiós i simplista aspirar a fer en poques ratlles una síntesi d’aquest problema que,
des de perspectives variades, s’ha convertit en una de les claus dels estudis socials durant
el segle xx, però necessitarem un quadre de referència que ens permeti situar la nostra
posició. Resulta ben sabut que la primera formulació organitzada d’una teoria de la
ideologia neix amb un llibre de Marx i Engels publicat molt tardanament, Die deutsche
Ideologie,2 a partir del qual el pensament marxista desenvolupà aquests estudis3 com
un instrument addicional per a la lluita de classes; per als seus seguidors, generalment
estudiosos i agitadors polítics alhora, la ideologia és una eina de les classes opressores, però la presa de consciència dels oprimits ha de facilitar llur emancipació. Sense
aquesta tradició intel·lectual (Gramsci, Althusser o Ricoeur, per exemple) l’evolució
del concepte d’ideologia durant el tercer quart del segle xx resultaria incomprensible.
Passat el període dels enfrontaments polítics i ideològics armats de la primera meitat del segle xx a l’Europa Occidental, quan la possibilitat d’aconseguir la revolució
socialista s’orienta cap a la política de masses i guanya adeptes entre universitaris i
intel·lectuals, la perspectiva teòrica s’amplia i la ideologia ocupa un lloc de privilegi
entre els instruments per a la construcció d’una societat nova i d’una consciència i
una cultura alliberadores.4 Es per això que connectà fàcilment amb altres tradicions
de pensament que també es creien revolucionàries, preferentment la psicoanàlisi.5 Des
dels orígens de la sociologia de la literatura, una part important de la crítica literària
s’havia integrat amb naturalitat entre les disciplines d’aquest àmbit, en el qual romangué durant les dècades següents:
Theory for this early seventies kind —Marxist, feminist, structuralist— was of a
totalizing bent, concerned tu put a whole form of political life into question in the
name of some desirable alternative. […] It was, tu adapt a phrase of Louis Althusser’s,
political struggle at the level of theory (Eagleton 1996: 192).

1. Això no vol dir que no coneguem treballs força vàlids com el de Perea (2009), molt vinculat al
grup d’historiadors de la Universidad Complutense que, com veurem, s’ha ocupat des de fa temps d’aquests
problemes.
2. Escrit el 1845, aparegué per primera vegada dins Marx/Engels 1933.
3. El pensament marxista sobre la ideologia canvia contínuament en l’obra dels mateixos Marx i Engels,
però també en la dels seus continuadors com ha fet palès Eagleton (1991): l’evolució en el pensament de
Marx és analitzada a les pp. 70-84; en els seus successors, a les pp. 85-91.
4. L’estudi de Thompson (1984) és fonamentalment una revisió de l’evolució del pensament ideològic
en el marxisme de l’Europa Occidental després de la segona guerra mundial.
5. La presència de la psicoanàlisi és constant en l’àmbit de la teoria i de la sociologia de la literatura
a França, com es fa palès en l’estudi de Zima (2000).
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Potser és per això que els estudis de literatura i de cultura literària de l’Edat Mitjana
llangueixen durant aquest període; la investigació de la gran escola francesa de la revista
Annales s’havia orientat primerament als aspectes econòmics,6 que eren determinants
segons la primitiva teoria marxista; la renovació dels estudis durant la segona meitat
del segle xx reorientà aquesta escola cap als estudis de la mentalitat que, segons el
pensament marxista clàssic, resultaven secundaris, integrats en la superestructura.
D’altra banda, projectar sobre l’Edat Mitjana els problemes del present o buscar
en un passat tan remot referents útils per als problemes d’ara resulta força complicat
si ens apartem dels grans tòpics historiogràfics, sigui l’aparició de la burgesia o de
l’economia de mercat que ocuparen un lloc molt rellevant durant el segle xix i el
començament del xx; aquests aspectes són difícilment transferibles a una producció
literària que, en aquest període, estava focalitzada en l’Església i la Cort; calia la capacitat d’un Köhler (1976) per a coronar aquest desafiament i aquest tipus de dificultats
coadjuvà en la decadència dels estudis medievals durant els anys setanta. Avui, les
coses s’han agreujat: en els anys cinquanta i seixanta encara hi havia estudiosos que
podien justificar i fins i tot defensar abusos injustificables com l’expulsió dels jueus
el 1492, i resultava factible transposar a l’Edat Mitjana els conflictes del present com
feren Sánchez Albornoz i Américo Castro; després, en quedar els estudis medievals
relativament allunyats del debat ideològic, s’han alliberat certament d’un pes mort i han
assolit certa emancipació: vista des dels nostres dies, l’època medieval ha esdevingut un
mirall remot (Tuchman 1978), una cultura nostra i estranya alhora, i la podem estudiar
amb distanciament sense, però, deixar d’estar involucrats en el seu desenvolupament.
Ara bé, l’estudi de la ideologia fou també l’objecte de la sociologia empírica: un
dels fonaments de la disciplina, el Traité de sociologie générale de Vilfredo Pareto,
no és res més que una densa monografia sobre el tema, de difícil accés per la seva
metodologia i terminologia, avui desacostumades.7 Segons la seva interpretació, les
ideologies es fonamenten sobre els nuclis bàsics de la psicologia humana (la igualtat,
el poder, la seguretat, la llibertat…), per això resulten immunes a la crítica racional
però, en canvi, desenvolupen concepcions útils per al govern de la societat; per això
no són ni veritables ni falses, ni bones ni dolentes, tot i que de la seva aplicació se’n
puguin derivar conseqüències positives o negatives; és per això també que no resulta
pertinent preguntar-se si els líders que les fan servir se les creuen o no. Podem dir,
en general, que aquesta escola d’estudis socials tendeix a elaborar els seus productes
amb la pretensió d’objectivitat i de racionalitat que caracteritza una part de les ciències
socials,8 tractant d’obtenir conclusions al marge de les opcions ideològiques dels seus

6. L’anàlisi de l’estructura econòmica com a objecte prioritari continua viu i aporta fruits força interessants, com és per exemple el de Bois (2000).
7. S’ha publicat ininterrompudament des del 1916; avui es pot llegir en l’edició francesa de��������
Pierre
Boven (Pareto 1968).
8. Zima
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
(2000: 167) ha
������������������������������������������������������������������������������������
cridat l’atenció sobre aquest aspecte de les actuals ciències socials que hauria
estat imitat pel nouveau roman.
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autors; podríem pensar per tant que ens donarà un producte més neutre i fàcil de fer
servir, però no és així.
Els estudis sociològics, parlant molt en general, no tenen una dimensió històrica en
sentit estricte: tracten d’explicar el present, no el passat, i quan s’hi aboquen els manca
un mínim de perspectiva. Sorprèn llegir en una revista de gran prestigi que “jusqu’en
1914 le système était homogène, parce que européen: les partenaires partageaient un
grand nombre de valeurs communes, de telle sorte que l’idéologie pouvait être limitée
au minimum” (Baechler 1972: 661).9 Si això fos veritat, ni les guerres de religió, ni les
revolucions liberals, ni la comuna de París, per no parlar del xoc entre els nacionalismes
alemany i francès des de la guerra franco-prusiana, haurien tingut res a veure amb
les ideologies, per no parlar, és clar, de l’Edat Mitjana; es més: sovint s’accepta que
no pogué haver-hi ideologies abans de la Revolució Francesa.10 D’altra banda, aquest
tipus de treballs es dedica generalment a explicar els conflictes ideològics vius en la
societat contemporània, i difícilment resulten aplicables a d’altres períodes històrics.11
En aquest context no ens pot sorprendre que l’escola francesa dels Annales, tan
amatent a l’anàlisi detallada de les mentalitats socials del passat, no hagi trobat un lloc
còmode per a aquest tipus de recerques;12 en general, i fins fa poc,13 aquests fets han
estat considerats des d’una perspectiva de temps històrics amplis, on els plantejaments
ideològics queden difuminats entre creences arrelades i durables a llarg termini;14 en
l’àmbit historiogràfic han rebut també atenció, des d’un punt de vista més restringit, els
estudis sobre propaganda i legitimació.15 Els problemes que a nosaltres ens interessen
han trobat malgrat tot altres vies de penetració, sigui sota l’aixopluc més general de
l’imaginaire,16 sigui sota les recerques sociològiques de Pierre Bourdieu i les de Paul
9. El paràgraf sembla un lapsus pel fet que immediatament abans l’autor havia plantejat la hipòtesi que
“l’évolution de la société occidentale, depuis le xie siècle, tend à multiplier les productions idéologiques” (p.
660). Amb tot, no deixa de ser simptomàtic de les dificultats que troba la sociologia a l’hora de fer servir
conceptes historiogràfics.
10. Aquesta perspectiva fou sovint proposada pels estudis sociològics de mig segle enrere i encara és
acceptada, amb limitacions, per Habermas (2002), però ha estat superada pels historiadors de la societat:
vegeu Thompson 1984: 34-35.
11. Vegeu, també Baechler ���������������������������������������������������������������������������
1976; ���������������������������������������������������������������������
malgrat la pobresa teòrica general i la seva limitació als problemes
polítics del segle xx, l’amplitud de la seva anàlisi el fa útil per a alguns aspectes del nostre estudi. De
tota manera, aquesta és l’orientació general dels estudis sociològics, fortament marcats per l’impacte de
Habermas (2010, primera edició de 1981). Per al ressò d’aquests plantejaments en estudis posteriors, vegeu
Thompson 1984: 86-90.
12. Duby (1974-1976) desenvolupà teòricament aquest concepte que havia fet servir uns anys abans,
però tant ell com Jean Flori, que el seguí immediatament, s’ocuparen de conceptes més propers a una
cosmovisió que a un programa polític.
13. Vegeu per exemple Baloup/Josserand 2006
�������������������
i Chauou 2001.
14. Vegeu per exemple Vovelle
���������������������������������������������������������������������������������
1982; el
�������������������������������������������������������������������
terme�����������������������������������������������������������
“idéologie”, que es fa servir a la portada, és �����������
substituït
en els títols de tres dels capítols por “mentalité” i no es torna a emprar en aquest context.
15. Citaré només en l’àmbit internacional les actes dels congressos Cammarosano 1994, Propaganda
politica nel basso medioevo 2002, i Castano et alii 2007; en l’àmbit espanyol, pot servir com a repertori
actualitzat el volum Viña Brito et alii 2009 i Beltran 2009a, on vaig avançar els aspectes contextuals necessaris per a la interpretació de l’obra que després he d’estudiar.
16. Per al marc filosòfic de la relació entre imaginació i ideologia vegeu Ricoeur 1976�.
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Zima, del qual ens ocuparem. Contràriament, les publicacions dels medievalistes espanyols que han analitzat problemes de mentalitat política medieval han seguit sovint
la iniciativa de José Manuel Nieto Soria (1988a) que, des d’aleshores, ha publicat recerques amb aquest títol i ha produït fins ara un programa de treballs complex i útil.17
A tall d’exemple, per la utilitat que després n’hauré de treure, citaré només l’estudi
d’Isabel Beceiro Pita (2002) sobre els bàndols aristocràtics castellans del segle xv, que
ja no són analitzats com la manifestació de l’egoisme de casta, tòpic interpretatiu de
la historiografia espanyola liberal i també de l’autoritària, sinó com l’aplicació d’una
ideologia ben lligada i arrelada en el pensament polític de l’època.
Aquests precedents esdevenen una base ferma per a l’investigador que vulgui introduir-se en aquests conflictes, però no resolen tots els problemes: l’obra literària medieval
produïa en el lector coetani (i ens produeix encara a nosaltres) una identificació molt
útil per a la difusió i la reproducció de la ideologia que representava i ens pot ajudar
a reconstruir els antics instruments de difusió, després perduts o descontextualitzats
(escuts d’armes i emblemes heràldics, túmuls funeraris, inscripcions, banderes…) que
avui són objecte de recerca historiogràfica. A més, els mecanismes significatius de la
producció ideològica, amb la superposició d’un nivell denotatiu molt lligat a l’experiència immediata i un nivell connotatiu de caràcter més general, dóna als productes
escrits una eficàcia que buscaríem vanament en altres instruments de comunicació.18
La complexitat significativa esdevé encara més marcada en el cas d’obres literàries,
susceptibles de viure i de ser interpretades en claus hermenèutiques molt allunyades
dels pressupostos inicials; avui, quan les obres basades en una ideologia militar s’han
eclipsat en el món occidental, segueixen actuant sobre la nostra consciència creacions
impregnades d’aquestes problemàtiques, tan específicament d’època, com La Celestina o
el Tirant. Amb tot, no resulta fàcil trobar una reformulació mínima de les teories sobre
la ideologia que sigui aprofitable en els estudis literaris; naturalment, aquest objecte
excedeix les nostres possibilitats en aquest àmbit: em limitaré per tant a especificar
els aspectes que penso aprofitar en la meva anàlisi.
En aquest punt resulta difícil defugir una de les apories més sovintejades dels estudis
socials: la incapacitat d’emetre un judici històric que no estigui fonamentat sobre una
ideologia; Terry Eagleton, que citarem sovint en aquest treball, afirmava explícitament
(1991: 174) que “Departments of literature in higher education […] are part of the
ideological apparatus of the modern capitalist state”. Des del meu punt de vista, crec
que el perill és real, però no insuperable. Ja fa segles que David Hume prevenia contra
la dificultat immensament superior dels estudis humanístics respecte a les ciències de
la natura, que derivava, segons ell, de la complexitat intrínseca de la matèria; d’altra
banda, en la construcció d’una ciència social de la ideologia ha estat llargament analitzada l’eventualitat que les ciències exactes tinguin implicacions ideològiques, igual

17. Citaré només els exemples d’Alvira Cabrer (1996) i García Fitz (2003).
18. Faig ara una interpretació en clau més lingüística de Thompson (1984: 133-139).
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que la relació entre ideologia i religió.19 Des del punt de vista de l’epistemologia de
la ciència, com afirma repetidament Karl Popper, basta esforçar-se a escriure de forma
el més objectiva i despersonalitzada possible per a acostar-se lentament a un objectiu
que, a primera vista, sembla difícilment abastable; i si hi ha alguna constatació de la
qual no podem dubtar és que les ciències experimentals han esdevingut el component
més fàcilment exportable de tots els productes del treball intel·lectual que ha produït
la cultura occidental. No serà per tant estèril seguir, fins on puguem, el seu exemple
en la creació d’un mètode de treball i d’una forma d’expressió despersonalitzades; com
que jo mateix em sento força racionalista, encara que avui no estigui de moda en el
nostre ofici, intentaré fer-ho al llarg d’aquesta exposició, tot i que tractaré de curar-me
en salut fent servir simultàniament treballs teòrics procedents de les diferents escoles
de pensament que s’han ocupat del pensament ideològic, les quals, quan s’allunyen
dels principis teòrics de la disciplina i aterren sobre problemes i formulacions més
concrets, es mantenen sorprenentment properes.
Tractant de sintetitzar les tendències principals dels estudis actuals sobre les ideologies, Terry Eagleton fixava sis possibles definicions de les quals en retindré algunes
potser adients al nostre objectiu. En primer lloc (Eagleton 1991: 28), “We can mean
by it […] the general material process of production of ideas, beliefs and values in
social life”; no cal dir que un concepte tan genèric té l’avantatge de ser extrapolable
a qualsevol context històric i cultural, fins i tot el medieval, però podria incloure, in
extremis, tots els àmbits de la religió, la filosofia i amplis espais de la ciència, pel fet
que tots ells subministren explicacions viables als problemes vitals. En aquest punt pot
resultar útil un dels plantejaments de Paul Ricoeur, per a qui la característica essencial
de la ideologia és la seva capacitat d’incorporar qualsevol forma de coneixement: l’ètica,
la filosofia o la religió (Ricoeur 2001: 328-329);20 el procés o processos de producció
d’idees no forneixen per si mateixos les ideologies, però les poden alimentar.
Ens apropa més al nostre objectiu la consideració de reduir-les a “ideas
��������������
and beliefs (whether true or false) which symbolize the conditions and life-experiences of a
specific, socially significant group or class” (Eagleton 1991: 29); aquest plantejament
s’acosta massa a una cosmovisió, però potser no tant com Eaglaton tem: les visions
del món solen ser comunes a un sector més ampli que un grup o classe concret, i
en un mateix període concorren visions del món força diferenciades en els diversos
sectors socials. Acceptaré per tant dues restriccions més: per la primera, “ideology can
here be seen as a discursive field in which self-promoting social powers conflict and
collide over questions central to the reproduction of social power as a whole”, sense
19. Mongardini (1969) ha dedicat sengles capítols a cadascun d’aquests problemes. Vegeu també les
aportacions de Habermas 2002: 79 (1968, 1a ed.) i Ricoeur 2001 (1974, 1a ed.). Des de Herbert Marcuse,
el debat se centra en el fet que la ciència pot convertir-se en ideologia, com s’ha vist en l’actual món
occidental; aquest cas és perfectament emmarcable en els processos de creació ideològica que ací estudiem.
��������������������������������������������������������������
V����������������������������������������������������������
egeu per a aquests aspectes el desenvolupament de Baechler 1976: 160-171. L’autor, que ha afirmat
taxativament a la p. 160 que “l’idéologie est un parasite” (les cursives són seves); insisteix reiteradament
sobre aquest aspecte, que l’indueix a jutjar molt negativament tant les ideologies en general com la seva
aplicació i els seus agents en particular.
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desestimar la possibilitat que aquestes idees i creences “may involve the assumption
that such dominant ideologies help to unify a social formation in ways convenient for
its rulers” (Eagleton 1991: 29 i 30); en aquest cas ens trobem amb l’anomenada “visió
crítica” de la ideologia, defensada per exemple en l’obra del mateix Thompson, que
la defineix com a instrument de dominació (Eagleton 1991: 4).
D’altra banda, establert àmpliament el consens sobre la inserció de la ideologia en
l’àmbit de les creences, existeix una tendència molt marcada a denunciar tant la seva
irrealitat com el seu escàs valor de veritat, i no resulta menys negatiu per al judici
habitual el fet de ser emprada correntment com un instrument de manipulació dels
grups socials. Resulta impossible negar aquests aspectes, indubtablement operants sobre la naturalesa de la ideologia i la seva funció; amb tot, se’ns torna imprescindible
acceptar amb Karl Mannheim que “comencem a tractar-les com a ideologies només
quan deixem de considerar-les com a mentides calculades i quan ensumem en la seva
conducta global una manca de fiabilitat que esguardem com a funció de la situació
social en la qual es troba” (Mannheim 1987: 88).21 El valor explicatiu del nostre concepte en les ciències socials ha d’ocupar un lloc epistemològic diferent de l’ús o l’abús
que els agents socials en puguin fer en la gestió de la vida política.
Entre les finalitats reconegudes a les ideologies convé remarcar-ne una més: aglutinar els grups que s’hi adhereixen, organitzar-los i separar-los dels altres;22 al meu
parer, qui ho ha explicat amb més claredat és Jean Baechler (1976: 64): “la première
fonction de l’idéologie réside dans la nécessité de se reconnaître entre amis […] et de
désigner l’ennemi”.23 Ens interessa finalment una característica que hom pot observar
també en el desenvolupament dels conflictes polítics, però que implica particularment
la subjectivitat: la utilitat de la ideologia per a interpretar el món, la capacitat d’armar
l’individu amb recursos en la lluita contra l’adversitat. Els antropòlegs i alguns sociòlegs
i psicòlegs tendeixen a valorar-la com a sobreeixidor de les tensions psicològiques i
socials que poden ser interpretades, conduïdes i canalitzades a través d’un enquadrament
ideològic adient quan les circumstàncies resulten particularment difícils:
Ideological thought is, then, regarded as (one sort of) response to this desperation:
‘Ideology is a patterned reaction to the patterned strains of a social role’. It provides

21. ��������������������������������������������������������������������������������������������������
Per la seva part, Koselleck (1993:����������������������������������������������������������������
330) explica la funció de les ideologies en els temps moderns,
després de la crisi de la il·lustració, amb l’observació que “las
����������������������������������������������������
teorías, los conceptos y actitudes, los programas o modos de comportamiento que se clasifican como ideológicos en nuestra modernidad, se diferencian
evidentemente de aquellas manifestaciones que se califican de error, mentira o prejuicio”. Potser el punt
on divergeixen les concepcions ideològiques antigues de les modernes (i d’uns punts del planeta als altres)
és en la proscripció de les perspectives dogmàtiques i en la creació d’un àmbit més ampli dels principis
socials, on el diàleg entre elles esdevé possible; per això, com el mateix autor continua tot seguit, “la
refutación de los contrarios se realiza a través de criterios cuya comprensión también se puede someter y
exigir al interlocutor”.
22. Thompson (1984:���������������������������������������������������������������������������������
5) inclou
�����������������������������������������������������������������������������
aquesta proposta teòrica����������������������������������������������
entre les “misleading assumptions which have
often been associated with the notion of ideology”.
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Thompson (1984: 30) matisa,
���������������������������������������������������������������������������
crec que innecessariament������������������������������������������
, “unify a social formation in ways convenient for its rulers”; com veurem més endavant, en el nostre cas, una ideologia unifica un grup de rebels.
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‘a symbolic outlet’ for emotional disturbances generated by social disequilibrium
(Geertz 1973: 204).24

Acceptar una ideologia o, encara més, una cosmovisió, té per tant implicacions
subjectives més significatives a mesura que els principis rectors de la gestió social
excedeixen el que avui entenem per “política”; i aquesta era exactament la situació
durant l’Edat Mitjana.
Finalment, convé observar un aspecte que els sociòlegs tendeixen a menystenir pel
fet que, des de la seva perspectiva, no és més que una font d’informació, però que
a nosaltres ens interessa molt en particular: la ideologia es transmet pels canals més
variats, des de la solidaritat personal fins als símbols (banderes, escuts, himnes…),
però l’instrument més sofisticat, des del discurs polític fins a l’obra literària, és la
paraula; aquest aspecte ha emergit més tard en els estudis especialitzats, generalment
per part dels estudiosos de la llengua i de la literatura, i sovint s’ha limitat a les formes
modernes de la comunicació i la propaganda.25 Ben al contrari, aquesta particularitat
esdevé essencial des del nostre punt de vista atès que la controvèrsia ideològica és un
component essencial en la creació de nous corrents literaris; la creació de les literatures
nacionals féu servir intensament aquest factor,26 igualment com la seva infravaloració
ha esdevingut una conseqüència negativa del formalisme i de l’estructuralisme, que
han apartat l’atenció del contingut per a centrar-la en els elements constructius.
És durant els anys 80 quan les investigacions sobre les ideologies s’orienten cap
als aspectes textuals: ja hem fet referència a les interpretacions de J. B. Thompson,
però la formulació més adient al nostre objectiu (i també la més restrictiva en la seva
proposta metodològica) l’ha feta probablement Pierre Zima (2000: 117) en proposar
que “la sociologie du texte […] devrait tenter de dépasser les limites du discours
esthétique (philosophique) et de représenter les différents niveaux textuels comme des
structures à la foi linguistiques et sociales”. L’autor, d’una banda, ha aprofitat la lliçó
de la lingüística i de l’estructuralisme literari, que orientaren els nostres estudis des dels
anys seixanta del segle passat, integrant-los en una visió més empírica de la sociologia
de la literatura; però, en limitar l’anàlisi sociològica als “sociolectes” particulars de
cada corrent ideològic, ha capgirat totalment la sociologia de la literatura: al centre ja
no hi ha l’estructura social ni els conflictes entre classes, sinó les ideologies que els
vehiculen. A més, l’objecte de la recerca literària ara ja no és la discussió ideològica ni
la funció ideològica de la literatura, sinó les modalitats expressives particulars de cada
24. D’aquests
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
aspectes, encara que secundàriament, se n’havia ocupat Carlo Mongardini (1969: 268 i 269):
“Attraverso le ideologie vengono dunque canalizzati i conflitti interni degli individui e i conflitti fra questi e
la società. […] Da una parte, esse sono ‘un elemento lenificante e consolatore’, dall’altra rappresentano il
‘vestito della politica’ corrispondendo ad un bisogno della natura umana, a quello cioè ‘di governare e sentirsi
governato non su la base della forza materiale e intellecttuale, ma anche su quella di un principio morale’”.
25. Vegeu Pêcheux 1969, Faye 1972, Hamon 1984 i Dijk 1999. El darrer interessa especialment pel
fet de relacionar la teoria de la ideologia amb la psicologia del coneixement i la dinàmica de grups. Sorprenentment, la proposta més elaborada és la d’un sociòleg, Thompson 1984.
26. Em vaig ocupar d’aquests problemes en Beltran 2007.
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ideologia; la proposta metodològica és agosarada i molt engrescadora, tot i limitar, crec
que excessivament, l’abast de la sociologia de la literatura i així reduir les possibilitats
d’una de les anàlisis teòriques més fines de les darreres dècades.
La proposta de Philippe Hamon resulta menys radical i menys innovadora, però,
precisament per això, és també més flexible; aprofita les innovacions de l’estructuralisme i la semiòtica, articulades amb l’anàlisi social, i conclou que
une idéologie peut alors être considérée comme une hiérarchie de niveaux de médiations (l’outil, le langage, le sens corporel, la loi, étant les opérateurs-mediateurs
de ces niveaux) définissant des actants-sujets soit fixés dans des axiologies (échelles, listes et systèmes de valeurs), soit engagés dans des praxéologies (ensembles
de moyens orientés vers des fins), et dotés d’une compétence évaluative variable
(Hamon 1984: 219).27

Però els dos autors resulten palesament representatius de les limitacions que ha assumit
la sociologia de la literatura i, més concretament, l’anàlisi de les ideologies: haver-se
centrat en les èpoques més recents de la història literària europea.
La història recent de les ideologies occidentals, des de la Revolució Francesa, és
la nostra història, compartim encara bàsicament els seus problemes, coneixem directament els seus actors i disposem d’estudis acurats de tots els partits, dels factors que
les condicionaren i de la seva interrelació. Però, què va passar a l’Edat Mitjana? Ja no
compartim una part molt significativa dels seus valors (només cal pensar un moment en
el paper tan diferent de la religió, o en l’acceptació aleshores universal de l’estructura
estamental), ben just tenim mitjans que ens permetin avaluar objectivament la reacció
subjectiva dels lectors ni llur judici sobre els valors ideològics de la literatura (en canvi,
aquests materials esdevenen cada vegada més abundants des del Renaixement) i no
resulta fàcil establir les bases d’una pragmàtica literària, de l’impacte de la literatura
sobre la societat coetània; els materials que conservem són força pobres, i aquests
tipus d’anàlisi resulta poc fressada pels estudiosos.
En l’àmbit de la literatura medieval, gran part dels gèneres i obres literàries palesen manifestament la reproducció de les formes de vida característiques de cada grup
social o ideològic; potser pel fet que aquells patrons han esdevingut després acceptats
i interioritzats pel nucli de la societat occidental,28 rarament han estat estudiats des
d’aquest punt de vista, que no podem confondre amb una aplicació mecànica de receptes ad hoc quan s’ha intentat, per exemple, atribuir determinades concepcions a la
burgesia emergent. La contraposició, frontal en determinats aspectes (l’amor, la guerra
justa, el paper de la dona, la funció de les lletres…), entre una cultura eclesiàstica i
27. En les pàgines següents, l’autor resumeix la seva doble proposta teòrica (la jerarquia de les valoracions i el joc significatiu dels personatges) que primerament ha desenvolupat en un nivell general i ha
aplicat a continuació a la novel·la francesa del segle xix.
28. He citat abans els estudis de����������������������������������������������������������������������
Köhler (1976)��������������������������������������������������������
, que el representen amb més fidelitat������������������
. Una
����������������
metodologia
diversa és la que vaig fer servir a Beltran 2005. Naturalment, des d’aquest punt de vista l’obra de referencia
és Elias 1982.
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una cultura aristocràtica29 que divideix en dos grans sectors tots el gèneres literaris
de l’època, se’ns sostreu avui pel fet senzill que l’evolució històrica ha conciliat les
incompatibilitats entre ambdós plantejaments i els ha soldat indestriablement, esmotxant o harmonitzant les incompatibilitats i integrant-les en la forma de vida que hem
après des de la infantesa.
*

*

*

Per tot això i per la llunyania dels temps, pot resultar complicat destriar les creences
de les ideologies al llarg de l’Edat Mitjana; així doncs, sintetitzant l’anàlisi precedent,
em sembla convenient extractar ací, ordenats jeràrquicament, els principis que accepto
i en els quals basaré el meu discurs:
a) La ideologia organitza les respostes dels individus a les situacions de conflicte.
b) La ideologia és un instrument de cohesió social dins del grup i serveix per a
gestionar els enfrontaments entre grups.
c) La ideologia serveix per a la gestió dels afers socials i pot funcionar com a
instrument de dominació.
Apropant-nos als problemes que ens interessen, trobem un exemple especialment
significatiu en la literatura sobre la fi del temps, que ocupà un lloc de privilegi des
del segle xii, primer en llatí i després també en les llengües vulgars; molt estudiada
des del punt de vista de la literatura de pietat, entesa com un desenvolupament de la
meditació cristiana sobre els terrors de la fi del món,30 durant els darrers anys s’ha
imposat una perspectiva ben diferent: l’ús partidista i polític per part dels reis, les
dinasties i els poders espirituals (Kampers 1896; Reeves 1993). Fou emprada com una
arma publicitària durant els enfrontaments entre Frederic II i els papes; la instal·lació
a Sicília de la casa d’Aragó després de les Vespres Sicilianes provocà que els propagandistes pontificis identifiquessin aquesta dinastia, que s’oposava als seus projectes,
amb l’anticrist que havia de nàixer de la nissaga de l’Emperador a través de la seva
néta Constança, casada amb Pere el Gran.31 El rei de Sicília Frederic III fou rebut
com a hereu del seu besavi, i la dinastia catalana, des del segle xiv, adoptà com a
cimera la figura del drac; tot i les controvèrsies sobre la seva significació i malgrat
les perplexitats que desperta, no podem descartar la hipòtesi d’una identificació amb
l’Anticrist simbòlicament atribuïda per la tradició. En aquest període destacà l’activitat
29. No hi són totes, és clar. Hauríem d’incloure-hi, per exemple, la funció de les minories intel·lectuals,
decisives per a la introducció dels corrents filosòfics naturalistes durant el segle xii o de l’humanisme durant
el xv, i no hauríem d’oblidar la burgesia o les minories religioses, tot i que el seu paper en la creació i
reproducció cultural i literària no foren tan significatives.
30. És la perspectiva adoptada per la bibliografia clàssica����������������������������������������������
(Messini 1939; Pou y Martí 1930), continuada
avui per investigadors com Arcelus Ulibarrena (1996), Guadalajara Medina (1996) i Fuster Perelló (2007).
31. Vegeu Ivars Cardona 1923, �������������������������������������������������������������������
Milhou�������������������������������������������������������������
1982: 64-67 i les posicions contraposades de Duran (1987) i
de Aurell (1997).
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profètica de l’infant Pere d’Empúries, oncle del Cerimoniós:32 l’aliança entre Pere i
Enric de Trastàmara amb motiu de la guerra civil castellana implicà la exportació de
la propaganda messiànica i escatològica a Castella.
La base d’aquest interès es trobava ara en la profecia Vae mundo:33 un rei occidental,
el darrer emperador, expulsaria els musulmans de la península Ibèrica, conqueriria el
Nord d’Àfrica i recuperaria Jerusalem, deposant després la corona i morint al peu de
la creu. Malgrat basar-se en profecies antigues, procedents dels imperis romà i bizantí, fou importada a Occident, ampliada i refosa durant l’alta Edat Mitjana, reescrita
finalment i adaptada a la dinastia catalana per Arnau de Vilanova; Joan de Rocatalhada acceptava en gran mesura les seves prediccions: tot i atribuir el paper del darrer
emperador a un Capet, reconeixia la funció dels reis hispànics en la conquesta del
Nord d’Àfrica. Finalment, aquesta tradició fou aprofitada per Ferran d’Antequera i,
sobretot, per Ferran el Catòlic.34 Coetàniament, profecies idèntiques o molt semblants
eren aplicades a reis de França i emperadors alemanys; foren especialment afavorits
els de nom mític o místic (Lluís, Carles i Frederic); un dels darrers beneficiaris en fou
Carles V, que va reunir a favor de la seva figura les tradicions profètiques alemanyes
i ibèriques.35 Resulta remarcable que, durant el llarg enfrontament entre Carles VIII de
França i Ferran el Catòlic ambdós reis fessin publicitat de la seva causa apropiant-se
les mateixes profecies.
Encara que la perspectiva política comença a imposar-se, em sembla que no s’ha
pres en consideració el fet que podem interpretar aquest ús de la fi dels temps com
un cas d’apropiació ideològica. A partir de concepcions d’origen religiós, emparantse en la cosmovisió dominant de l’Edat Mitjana, vampiritzant l’escatologia cristiana,
s’anà organitzant un complex d’idees sobre la societat i la fi dels temps que acoblava
els pobles amb el seus sobirans (o els cristians amb el Papa), els permetia legitimar
el seu poder o els seus interessos i aglutinava els vassalls de cadascú al seu voltant,
associant objectius polítics i justificacions religioses. Certament, els orígens d’aquesta
ideologia remunten a les darreries de l’Imperi Romà i a l’alta Edat Mitjana i les seves
formulacions més reeixides troben la base en l’obra del cistercenc Gioacchino da Fiore; però foren franciscans i dominics, els predicadors, qui desenvoluparen el sistema
i l’aplicaren en el procés de convertir el cristianisme d’una religió ritualista i externa
en una religió íntima,36 capacitada (a més de preparar els cristians per al seu traspàs
personal i col·lectiu) per al control eclesiàstic de la societat. En aquest aspecte, el més
estudiat fins avui, potser predomina encara la funció religiosa, el control espiritual de les
consciències: no podem dubtar que l’element religiós d’aquestes prediccions resultava
un lenitiu immillorable contra les tensions socials i les catàstrofes naturals, les pestes,

32. Vegeu el capítol que li dedicà Pou y Martí (1930: 308-396) i, darrerament, Cabré (2005).
33. �������������������������������������
La publicà Pou y Martí (1930: 54-55).
34. Vegeu els estudis clàssics de ��������������������������������������������
Milhou (1983) i de Duran/Solervicens (1997).
35. Vegeu el capítol sobre l’últim emperador en l’estudi de Reeves (1993). El tema fou tractat ja per
Folz (1953: 128-132).
36. És la tesi de Manselli (1975).
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la fam i la guerra, i permetien fer front a tots els patiments, per això resultava una
eina d’ús general en l’àmbit de la predicació.37
Al contrari, des de l’aprofitament de la literatura profètica per part de Frederic II
en l’enfrontament contra el Papat, l’ús polític d’aquesta ideologia fou predominant. En
aquest camí resultà providencial la intervenció d’Arnau de Vilanova, un laic vinculat
amb els corrents heterodoxos dels franciscans espirituals i fortament involucrat en la
política del Casal de Barcelona. La immensa capacitat persuasiva d’aquestes doctrines
permeté que les aprofitessin simultàniament poders oposats: Frederic II i els papes,
els reis de França contra els d’Aragó i contra els emperadors alemanys, Carles VIII i
Ferran el Catòlic; tots ells recolzaven les seves actuacions en les mateixes autoritats
i profecies gairebé idèntiques, amb poques variacions de detall: la propaganda difosa
durant la guerra de Granada o les il·luminacions de Colon són exemples magnífics i
diversos d’aquesta aplicació. En aquest cas, predomina netament l’ús de la ideologia
com a eina de gestió de la cosa pública i de subjecció al sobirà, i com a instrument
de cohesió del grup, un reforç de la seva identitat contra els grups oposats.
Resulta inevitable per als estudiosos tornar periòdicament sobre la versemblança
i la fe que realment mereixien les profecies i, molt en particular, sobre la credibilitat
que podia guanyar entre els magnats i els profetes que ells mateixos pagaven; hom sol
adduir el testimoni de Gutierre Díaz de Games (1997: 325), que caldrà citar complet:
non creades falsas profezías ni ayades fiuzia en ellas, ansí como son las de Merlín e
otras. Que verdad vos digo que estas cosas fueron engeniadas e sacadas por sotiles
honbres e cavilosos para privar e alcançar con los reyes e grandes señores, e ganar
dellos, e tenerlos a su voluntad en aquellas vanas fiuzias, en tanto que ellos fazen de
sus provechos. E si bien paras mientes, como viene rey nuevo, luego fazen Merlín
nuevo. Dizen que aquel rey á de pasar la mar e destruyr toda la morisma, e ganar
la casa santa, e á de ser enperador. E después veemos que se faze como a Dios
plaze. Ansí dixeron de los pasados, e dirán de los por venir. Lo que Dios non quiso
mostrar a los sus escogidos, enfingen de saber los pecadores. Ca todos los verdaderos
profetas non fablaron sino a fin de los dos avenimientos de Jesucristo: del primero,
con umilldad e provedad; del postrimero, con poderío e magestad. De allí adelante
callaron todos, ca después de la venida de Jesucristo no son ya menester.

El més interessant és la darrera afirmació: després de la vinguda de Jesucrist ja no
hi ha profetes; aquesta era, sens dubte, la doctrina oficial de l’església. Però una cosa
era la teologia, una altra, la política i una altra encara ben diferent, la propaganda. El
fet que el Papat, que controlava acuradament els divulgadors de profecies i promogué
la condemna de gairebé tots, Vilanova i Rocatalhada inclosos, les fes servir en la lluita
contra els poders temporals palesa que les seves concepcions sobre la veracitat de les
ideologies no estaven gaire allunyades del que ens ensenyen els estudiosos actuals;
per això sorgien les paròdies, entre les que destacaré aquesta d’Evangelista: “el primer
37. Són aspectes ben estudiats, per exemple, en els llibres de �������������������������
Guadalajara Medina (1996) i Fuster
Perelló (2007).
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día de enero será primero día del mes y primer día del año que todo el mundo no lo
estoruará si con tienpo no se remedia. Este amanescerá al alba […]”.38
Situant-nos ara en la perspectiva textual, que ha trobat predicament des dels anys
vuitanta del segle passat, cal observar que la literatura profètica féu servir gèneres
ben diferents. La manifestació original i més prestigiosa fou, sens dubte, el comentari
del Apocalipsi en llatí; però fou també objecte de tractats en prosa llatina com el
Breviloquim,39 que adaptà la tradició profètica de Rocatalhada en benefici de Pere el
Cerimoniós, o d’exposicions de forma epistolar com l’Epistola Adsonis ad Gerbergam
reginam de ortu et tempore antichristi40 o com la “Informació espiritual al rei Frederic
de Sicília” d’Arnau de Vilanova (1947: 223-247), aquesta vegada en llengua vulgar.
Aquestes profecies solien ser molt breus, per això la tradició exegètica va privilegiar
dues modalitats de difusió: primerament, el comentari, que és on podem trobar les
precisions hermenèutiques i les justificacions; per exemple, la Confessió de Barcelona
d’Arnau de Vilanova fou construïda sobre diverses profecies, en particular la d’Hildegarda de Bingen que cita extensament i tradueix (Vilanova 1947: 124-130).41 El
comentari fou també una de les vies de difusió de les prediccions de Merlí en l’àmbit
europeu (Veysseyre/Wille 2008).
També la compilació fou molt emprada: és la forma escollida per Geoffroy de
Monmouth en un apèndix a la seva Vita Merlini, on reuní una col·lecció de les profecies que suposadament li havien estat atribuïdes en la tradició cèltica. Després, les
compilacions van proliferar, compensant la brevetat mitjançant l’acumulació;42 aquestes tingueren gran difusió en els medis cortesans, però reberen també l’atenció dels
visionaris religiosos, que les prenien molt seriosament. La referència de El Victorial
palesa la seva difusió a la península Ibèrica, però l’exemple més característic és una
col·lecció espúria publicada amb el Baladro del sabio Merlín: començava amb la
maledicció que castigà una suposada blasfèmia d’Alfons el Savi amb l’extinció de la
dinastia, continuava justificant el fraticidi de Pere el Cruel i acabava anunciant el futur
esplendorós dels fills de Ferran d’Antequera.43 Procedint per acumulació d’estrats de
cronologia i d’intencionalitat diverses, aquestes compilacions palesen sovint la manca
de coherència; això no obstant, el caràcter enigmàtic de les referències al passat i el
caire genèric i vague dels pronòstics permeten un encaix generalment acceptable.44

38. Fradejas
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Rueda 2009:�����������������������������������������������������������������������������
150 columna A (text del ms. Vat. Latino 6966), del qual regularitzo l’accentuació i l’ús de les majúscules.
�����������������������������������������������������������
Fou publicat i interpretat������������������������������
��������������������������������������������������������
per Lee/Reeves/Silano (1989).
40. Les profecies antigues foren publicades per Sackur (1898: 104-113), després, amb una versió francesa
i un estudi preliminar de Carozzi/Taviani-Carozzi (1982).
41. Però aquesta profecia és citada reiteradament al llarg de l’exposició, que conté un resum de les
seves prediccions prèvies i de les autoritats sobre les que es fonamentava.
42. Vegeu dues col·leccions ben diferents a���������������������������������������������������������
Paton 1926 i Berthelot 1992; hi ha un estudi de conjunt
de Daniel (2006).
43. Foren publicades en apèndix al Baladro del Sabio Merlín 1535: ff. 88r-92r i reeditades per Bonilla
y San Martín (1907). Vegeu l’estudi de Rousseau (2000).
44. Vegeu l’anàlisi de��������������������������
Rousseau (2006: 119-124).
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Com a darrera forma d’elocució, tampoc no podem oblidar la profecia en vers,
freqüent, per exemple, en l’entorn de Ferran el Catòlic, normalment força descurada
des del punt de vista formal.45 Però la tradició familiar venia d’abans, ja que Ferran
d’Antequera havia promogut els versos profètics en favor propi i dels seus fills a
començaments del segle xv;46 en la branca aragonesa de la casa de Trastàmara coincidiren doncs novament totes les tradicions precedents: la gibel·lina italiana, la religiosa
d’Arnau de Vilanova i Rocatalhada i la derivació castellana, nascuda de Pere d’Aragó
en temps d’Enric de Trastàmara i la guerra civil contra Pere el Cruel.
La panoràmica de l’aplicació política de la profecia, nascuda en l’ambient religiós,
ens confirma que, si bé és cert que
la iglesia perdió el monopolio de la producción de bienes simbólicos que tuvo
desde la Alta Edad Media hasta principios del siglo xii […] conservó siempre el
papel principal y sus discursos y prácticas religiosas fueron los más extendidos, los
más influyentes y los más diversificados vectores de difusión y de definición de la
norma (Genet 2009: 35).

A primera vista, l’aplicació de la profecia escatològica a finalitats polítiques és un
exemple pur de l’ús d’una ideologia per a la justificació i legitimació d’una classe o
grup social a fi de consolidar les relacions de dominació (Thompson 1984: 5-6), la
definició més rígida que J. B. Thompson anomena crítica; només cal pensar en el partit
que els Reis Catòlics van treure de les esperances messiàniques, presents per tot arreu
en el seu moment: la guerra de Granada, les exploracions colombines, l’expulsió dels
jueus i la conversió forçada dels mudèjars:
La prophétie lui servai à justifier l’énorme ponction fiscale prélevée sur l’Église,
afin de financer des guerres qu’il fallait bien présenter comme des croisades. […]
le prophétisme millénariste put avoir, tout comme le messianisme de la propagande
officielle, une fonction de formation de l’identité nationale (Milhou 2000: 24 i 27).

El resultat final d’aquesta actuació estrictament política fou l’anorreament de la noblesa
a Castella i de les oligarquies urbanes al Principat i a València (que durant els dos
darrers segles havien mantingut un control ferm de la monarquia), la conquesta de
Nàpols i la victòria contra França, una espina que Ferran havia heretat del seu pare,
Joan II. El cardenal Cisneros, aplicant les profecies d’Arnau de Vilanova, dirigirà

45. ���������������������������������������������
Vegeu l’edició de de Duran/Solervicens (1997) i la profecia rimada publicada per Gili (1981),
estudiada per Courcelles (2000).
46. Del moment de la mort del seu germà, Enric III, és “La noche tercera de la Redención” d’Alfonso
Álvarez de Villasandino, que vaig estudiar a Beltran 2001; de Diego de Valencia és una profecia dedicada
al futur dels seus fills, “Siete plantas reales”, número 514 del Cancionero de Baena, recentment estudiada
per Proia (2010: núm. xxix).
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l’acció contra el Nord d’Àfrica,47 una acció que hauria de continuar l’Emperador amb
l’esquer de la conquesta de Jerusalem i la unificació del cristianisme.
A pesar d’aquests fenòmens, que em semblen indubtables, a pesar que J. B. Thompson (1984: 5) creu que es tracta d’un plantejament tan persuasiu com erroni,48 no puc
deixar de pensar amb Paolo Evangelista (2005: 131), estudiós de la profecia a Itàlia
i la Corona d’Aragó, que
gli habitus della caritas, della sapientia e della potestas vengono utilizzatiu per
raggiungere un doppio e coerente obiettivo: debbono essere sufficienti a combattere
contro i saraceni e a mantenere vivi la dedizione e lo spirito comuntario minacciati
non soltanto dai musulmani, ma da tutti gli altri infideles. Siamo di fronte ad una
funzione coesiva della caritas che, se serve a rafforzare la solidità dell’oste cristiano, si
rivela importante argine difensivo rispetto a tutte le infidelitates che possono incrinare
il rapporto nella societas christiana. Questo secondo versante, in cui caritas viene
associata a devotio, dimostra come essa non svolga un ruolo di coesione proiettato
all’’esterno’, ma assolve ad una funzione tutta interna a quella comunità, divenendo
il paradigma per discriminare tra prassi e comportamenti dotati di fidelitas e quelli
che ricadono sotto l’ampio spettro delle infidelitates.

D’altra banda, identificar la ideologia exclusivament amb els mecanismes de dominació com fa Thompson la fa tornar al període marxista clàssic dels determinismes
socials i exclou la possibilitat d’acceptar el seu funcionament autònom, que la tradició
marxista ha reconegut des de Gramsci (el qual, per cert, Thompson no cita mai, sense
poder eludir, però, les implicacions de les seves propostes).
El cas que vull estudiar a continuació resulta particularment significatiu pel fet que
és completament oposat a l’anterior: ara, els interessos que es defensen no són es dels
grans de la terra, sinó els d’un llinatge concret, malgrat poderós, i els arguments no
procedeixen ja de la cultura religiosa, sinó de la tradició laica, el senequisme humanístic
difós entre la monarquia i l’alta aristocràcia ibèrica del segle xv; estic parlant de la
«Consolatoria a la Condesa de Castro» de Gómez Manrique.49 L’estat de la qüestió sobre
aquest poema es pot llegir en paraules de Rafael Lapesa (1974: 57): “lo fundamental
es el sentido cristiano de la existencia: vanidad de los bienes mundanales, Providencia
rectora, vida eterna tras la muerte; pero se aprovecha algo de la filosofía estoica y se
toman de la antigüedad multitud de ejemplos”.

47. Amb la finalitat de donar suport a aquestes accions engegà també una intensa campanya profètica
de publicitat, com es pot veure en Herrera 2009.
48. De tota manera, la seva posició resulta minoritària fins i tot dins de la tradició marxista; vegeu les
consideracions de Ricoeur (2001).
49. Dels problemes relacionats amb la contextualització històrica i la interpretació d’aquest poema
me’n vaig ocupar a Beltran 2009a: 153-168. Les implicacions d’aquest poema en el desenvolupament del
senequisme i la seva funció política a la Castella coetània els desenvoluparé en un llibre en preparació, Senequismo, ideología y poesía en los conflictos políticos del siglo xv, al qual remeto el lector per als detalls
bibliogràfics i documentals relatius a problemes de la poesia i la història coetània.
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Essencialment, l’autor anuncia que es proposa consolar la seva germana Juana de
Mendoza, casada amb Ferran de Sandoval, comte de Castro; aquesta família, havent estat
espoliada del comtat durant les guerres promogudes pels Infants d’Aragó, els fills de
Ferran d’Antequera, fou compensada a València amb Dénia i Aiora. Una compensació
tan copiosa torna capciós el desplegament d’arguments sobre la Fortuna que empra el
poeta però a fi d’interpretar-la correctament hem de palesar el fet que en el moment
que fou compost el poema, entre juny de 1453 i març de 1458, la família Sandoval
estava a punt d’obtenir la devolució del patrimoni castellà, mentre veia perillar el comtat
valencià (Rubio Vela 2010: 49-70). L’avinentesa donava a Gómez Manrique, a la seva
germana i en particular als Sandoval motius de celebració tant com de consolatòries.
La composició s’adapta als patrons de la gran poesia erudita del segle xv: el
contingut és culturalment rellevant, basat en màximes religioses i filosòfiques, amb
cites de personatges de l’Antiguitat i dels grans dels segle, i fa servir una sintaxi i
vocabulari llatinitzats i versos d’“arte mayor”. Segons l’ús de l’època, va acompanyada
d’una epístola introductòria i una glossa en prosa, ambdues de l’autor; com veurem, la
distinció no esdevé inútil, ja que enumera màximes morals genèriques en el vers, però
descendeix en els comentaris a detalls i concrecions de vegades sorprenents. Veiem un
cas força banal, però realment interessant:
De grado quisiera por estos romanos
tender más la pluma, pues lo comencé,
mas su mucho crudo contrario, que fue
emperador de los aflicanos,
diziendo los de estos ser casos livianos,
me dize que ponga a él por testigo
más verdadero que cuantos yo digo,
si su vida y muerte pasó por mis manos.
De cuyas vanderas al viento tendidas
el pueblo romano nin sus fuertes muros
non se tovieron por tanto seguros
que ver non temiessen sus casas ardidas;
mas esta fortuna que tales subidas
dexó pocas vezes estar en un ser
le truxo a tal tiempo que, por más no ver,
dio fin a su vida con yervas bevidas.50

Si recordem que les dues estrofes anteriors parlaven d’“Aquel Cipión que Roma,
vencida, / de sus enemigos tornó vencedora” ��������������������������������������
no ens costarà d’imaginar que l’������
“�����
emperador de los aflicanos” sigui Anníbal; d’altra banda, la constatació que “dio fin a su
vida con yervas bevidas” podria ser purament informativa d’un esdeveniment històric
si no fos pel comentari en prosa que n’explicita el sentit (Beltran 2009b: 134):
50. Citaré segons Beltran 2009b: núm.������������
55, p. 133.
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este valiente capitán, vencido y de gentes y tesoros menguado mas non de coraçón,
fue a buscar otros reyes con quien, aunque no por emperador, por un solo ombre de
armas contra los romanos guerrear pudiesse. Cuando todo esto le falleció, falleciéndole
el poder y más la esperança de se vengar, él mesmo, con la mano suya de tantas
batallas vencedora, bevió una copa de ponçoña y así murió, escapándolo fortuna de
tantos peligros en el menor de los cuales morir onrado pudiera; por tanto, nunca la
fin onrada plañir se deve.

No és el moment de narrar la història del suïcidi a l’Occident ni tan sols del que
anomenem “suïcidi estoic”, horrorós segons la visió cristiana i condemnat definitivament per Agustí d’Hipona; no obstant això, la revitalització del pensament clàssic féu
reviure la seva grandesa tràgica i el Marquès de Santillana, per exemple, seguint una
glosa d’Alonso de Cartagena en la seva traducció de Sèneca,51 vacil·la entre el blasme
del suïcidi de Cató d’Útica52 i una exaltació que posa en la boca del savi Bies:
¿Tú me quieres
con muerte fazer temor,
que es un tan leve dolor
que ya vimos de mugeres
fartas de ti, la quisieron
por partido?53

Aquests versos degueren escandalitzar a bastament ja que el seu secretari, Pero Díaz
de Toledo, en el Diálogo e razonamiento en la muerte del Marqués de Santillana, el
féu retractar-se en conversació amb el seu cosí el Comte d’Alba a qui havia dedicat
aquest poema. Ara no vull ocupar-me dels problemes que aquests versos han plantejat
als estudiosos ni les seves explicacions:54 només remarcaré que el Marquès procedeix
indirectament, atribuint aquest pensament a un filòsof de l’Antiguitat; l’agosarada
justificació de Gómez Manrique (��������������������������������������������������
“nunca la fin onrada plañir se deve”) havia
������������
de sonar com una blasfèmia. Amb tot, crec poder afirmar que el poeta, que havia llegit la
traducció d’Alonso de Cartagena igual que el Marquès, li devia l’interès per aquests
aspectes, ja que aquest havia al·ludit prèviament al suïcidi d’Anníbal al Bías contra
Fortuna (v. 970).
No és l’única irreverència que el nostre poeta es permet en els seus comentaris.
Abans s’havia ocupat d’Escipió Africà, el vencedor d’Anníbal:

51. Es tracta d’una glossa marginal a la seva traducció del De Providentia, que cito segons Cartagena
1491: f. ijv.
52. “Quánto bien murió Catón, / si permitiesse / nuestra ley e consistiese / tal razón” (López de Mendoza 1991: vol. ii, nº 97, vv. 440-444).
53. Bías contra Fortuna que cito novament segons López de Mendoza 1991: vol. ii, nº 96, vv. 945-950.
54. Des de el punt de vista històric, el treball més encertat pot ser el de Schmitt 1976��������������������
; ������������������
de la posició del
Marqués sobre el problema, sense oblidar l’estudi de conjunt de Blüher 1993, vegeu Cherchi 1992. Vegeu
a més l’estat de la qüestió d’aquest problema ètic i religiós en Alonso 2008.
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Aquel Cipión que Roma, vencida,
de sus enemigos tornó vencedora
y de sus muros cruel cercadora,
estando ella en punto de ser combatida,
no quiso fortuna que el fin de su vida
fuesse tan onrado como su bevir;
y fuera de Roma le fiço morir,
aquella le siendo desagradecida.

En el darrer vers potser posava estoicament sobre avís els navegants de Fortuna,
però això ho va aclarir amb un comentari: “Pero no muncho tiempo después de esto
Roma le fue tanto ingrata que por su ingratitud este Cornelio Cipión Aflicano se retraxo a un apartado castillo suyo y allí murió, desechado de la patria que por su braço
redimió”; aquesta nota històrica acaba amb comentari força sorprenent: “en el cual se
cumplió bien que quien faze por común faze por ninguno” (Beltran 2009b: 131-133).
Si en lloar el suïcidi d’Anníbal, l’autor ens xoca vivament, en aquest cas ens admira
la col·lisió amb la teoria política medieval, basada des del segle xiii en la concepció del
bé comú; en la pràctica política i jurídica castellana, amb diverses formulacions (“pro
de nuestras tierras e de nuestros regnos”, “bien e merced alos dela mi tierra”, “bien
de la cosa pública”), servia per a justificar la promulgació de lleis, era la promesa que
feien els procuradors en corts i s’erigia en la justificació dels seus acords. En expressió
de José Manuel Nieto Soria (1988a: 150-151),
parece que, sobre todo a lo largo del siglo xv, en Castilla una acción política,
para ser reconocida como plenamente legítima, venga de quien venga, del propio rey
o de los nobles sublevados, debe contar con la manifestación, al menos retórica, de
que está dirigida al Pro de los reinos o a Bien público, Común, Comunal o Universal.

Per això és també el bé comú el fonament sobre el qual els nobles castellans basaven les seves reivindicacions contra la monarquia durant les guerres i sublevacions
que salpebraren tot el segle (Beceiro Pita 2002).
Els greuges de Gómez Manrique contra l’ètica sovintegen: abans d’aquests passatges
havia dedicat una estrofa a Juli César:
Sojuzgador del pueblo romano
de cuyos triunfos recuenta Lucano
grandísimas cosas que yo callaré,
tan solamente su fin tocaré:
el mando de Roma teniendo asoluto
matáronle Casio y otros con Bruto
en el Capitolio, según lo fallé.

Tampoc no ens sembla una estrofa inapropiada per a un estoic que tracta de consolar la
seva germana per les pèrdues patrimonials i de status que havia patit el seu marit a Castella;
vegeu, però, com ens explica en prosa (Beltran 2009a: 130-131) l’ambició del personatge:
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seyendo enbiado por los romanos en España por cuistor, andando por ella dando
leyes, aportó en los Gades, que son las colupnas de Ércoles a do la dicha España
toma fin de amos mares, y entró en el templo que de Ércoles llaman; y mirando
la imagen que allí estava del gran macedón Alexandre dio un gran gemido como
quexándose de la perezosa haraganía suya porque en la edad que en la sazón era él
ya Alixandre el mundo avía ensoñereado. Y de allí se dize que procurar el señorío
del romano imperio delibró, lo cual no muncho después en obra puso non teniendo
al dicho imperio otro título nin derecho salvo el que Tulio por fermosas dize palabras,
conviene a saber: que lo pensó y salió con ello.

Aquesta vegada ens ha de resultar fàcil remuntar a l’origen de les seves concepcions.
El testimoni més fidel de la ideologia de la noblesa castellana fou el biògraf Fernán
Pérez de Guzmán, coetani del poeta i partidari dels Infants d’Aragó com els Sandoval
i els Manrique: de Diego de Sandoval, el sogre de la nostra Comtessa de Castro, en va
fer una caracterització força desordenada on ens diu que era “cobdiçioso de alcançar e
de ganar” (Pérez de Guzmán 1965: 82). Resulta més explícit quan caracteritza l’Adelantado Pedro Manrique, pare de la Comtessa i del poeta (Pérez de Guzmán 1965: 84):
fue onbre de grant coraçon e asaz esforçado. Algunos lo razonaban por bolliçioso
e ambiçioso de mandar e rigir; yo non lo se çierto, pero si lo fue non lo aueria a
marauilla, porque todos los que se sienten dispuestos e sufiçientes a alguna obra e
acto, su propia virtud los punje e estimula a la exerçitar e usar, ca apenas avra onbre
alguno bien dispuesto a un ofiçio que non se deleyte en lo usar; e ansi este cauallero
que por su grand discriçion era bastante a rigir e gouernar, veyendo un tiempo tan
confuso e tan suelto que quien mas tomaua de las cosas mas auia dellas, non es
mucho de marauillar si se entremetia dello. La verdad es esta: que en el tiempo del
rey don Iohan el segundo, en el cual ouo grandes e diuersos mudamientos, non fue
alguno en que el non fuese, non a fin de deseruir al rey nin de procurar daño del
reyno, mas por valer e auer poder.

Per això a Gómez Manrique no li podia estranyar que Juli César, de qui diu que era
“noble varón en virtud, aunque de linaje baxo” (Beltran 2009b: 131), hagués estat, com
Diego de Sandoval, “cobdiçioso de alcançar e de ganar”.
He d’assenyalar per fi que, si em permeten l’expressió, més endavant Gómez Manrique exhibeix més que ensenya l’orella, quan vol alliçonar la seva germana sobre un
dels nuclis ètics fonamentals de l’estoicisme, l’ús correcte dels béns terrenals:
Las cuales riquezas, triunfos, onores
deven procurar en cuanto pudieren
con onestad mas, si las perdieren,
non deven por esso mudar sus colores;
ca estos que nós llamamos dolores
y todos deportes y gozos mundanos
más presto se pasan que sueños livianos
o que los vientos por altos alcores.
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Observem l’expressió ben poc estoica “deven procurar en cuanto pudieren”; el comentari, com de costum, explicita l’abast veritable del seu pensament (Beltran 2009b:
138 i 139):
Procurar deven los nobles y virtuosos, onores, riquezas y temporales estados que,
como Séneca dize, nunca fue la nobleza y virtud a perpetua pobreza condenada; pero
la tal deve ser procuración sin manzellar la fama y menos la conciencia y con esto
los ya dichos inquerir pueden los tales bienes y recebir cuantos assí onestamente les
vinieren y retenerlos en sus casas, mas non deven fincarlos en los coraçones. Y serán
sus arcas ligeras de abrir, mas non foradadas, por vía que de ellas salgan munchas
cosas mas no ninguna se caiga. Y aún lo que más de fazer es grave que, si estas
riquezas y movibles estados se fueren, que no corran tras ellos, mas que sin ninguna
queden turbación como aquellos a quien estas riquezas no lievan salvo a sí mesmas.

Sorprenentment, en aquests passatges el poeta està embastant passatges literals de
la traducció de De vita beata per Alonso de Cartagena, on podem trobar expressions
gairebé idèntiques: “el virtuoso no se iuzga por indigno de dones algunos que le de
la fortuna; pero no ama las riquezas mas quierelas, et no las mete enel coraçon mas
ponelas en casa”,55 o bé “el virtuoso no reçibira dentro del vmbral de su puerta dinero
que mal entre. Mas si le diere la fortuna grandes riquezas que es don et fructo que
ella puede dar ala virtud, no lo refusara ni echara de su casa”56 i encara trobem “si
perdiere yo las riquezas, no me lleuaran otra cosa si no asi mesmas”. Aquest és també
l’origen d’expressions del poeta com
recebir cuantos assí onestamente les vinieren y retenerlos en sus casas, mas non
deven fincarlos en los coraçones […] si estas riquezas y movibles estados se fueren,
que no corran tras ellos, mas que sin ninguna queden turbación como aquellos a
quien estas riquezas no lievan salvo a sí mesmas;57

però entre el Sèneca d’Alonso de Cartagena i el de Gómez Manrique detectem una
diferència essencial: on Cartagena escriu “el virtuoso no se iuzga por indigno de dones
algunos que le de la fortuna” o bé “el virtuoso no reçibira dentro del vmbral de su
puerta dinero que mal entre”, Gómez entén “procurar deven los nobles y virtuosos,
onores, riquezas y temporales estados”. En conseqüència, on Sèneca proposa l’acceptació i ús lícit de les riqueses atorgades per Fortuna, el poeta determina violentar-la
en percaçament dels seus beneficis com havien fet el seu pare, el sogre de la seva
germana o Juli Cèsar.
Deixant de banda els aspectes culturals i ètics, el que ens interessa remarcar, com
féu en el seu moment M. Concepción Quintanilla Raso (1990: 167), és que “dans
de nombreuses confédérations les signataires, n’hesitaient pas à admettre qu’en réa55. Cartagena, De la vida bienauenturada, en Cartagena 1491: cap. xx, f. c iv.
56. Cartagena, De la vida bienauenturada, en Cartagena 1491: cap. xxij, f. c iijr.
57. Cartagena, De la vida bienauenturada, en Cartagena 1491: cap. xxj, f. c ijr.

Vicenç Beltran

123

lité leur objectif principal était la poursuite de leur propre intérêt, la surveillance et
l’accroissement de leurs honneurs et seigneuries”; Luis Suárez Fernández (1991: 34
i 33, respectivament) coincideix a creure que “parecen preocupados sobre todo por
sus propias ganancias” pel fet que al llarg dels conflictes que havien de conduir a la
crisi de 1429 “se había mostrado a los nobles un camino: ayudando alternativamente
a una y otra de las partes en lucha, podían ascender en la escala social”. És cert que
els nobles procuraren també recolzar-se en la teoria política vigent en aquell temps58
però, si hem de jutjar pels documents que ens han transmès els seus pactes, el tret
fonamental era la cerca del profit personal i la millora del llinatge. El cost individual
i social que havien d’afrontar els resultà desmesurat pel fet que les crisis polítiques,
amb el corol·lari de guerres, bandejaments, presons, confiscacions i morts incrementava
exponencialment la inseguretat col·lectiva i personal de tots ells:
los distintos linajes luchan entre sí […] la oligarquía nobiliaria […] se enfrenta con
el Rey […] arrebatan a otros linajes las tierras que detentan […] la situación de la
nobleza durante el período que nos ocupa está lejos de encontrarse estabilizada, y
lo mismo sucede con sus posesiones; sobre ellas pesa siempre el temor de posibles
confiscaciones reales, pero también la posibilidad de perder aquello que se ha logrado
obtener, sobre todo si ha sido de forma poco clara, ya que cualquier otro noble puede
apoderarse de ello, por medio de las armas o del favor real (Val Valdivieso 1975: 250).

Aquest tipus de textos em fa desconfiar de la que J. B. Thompson anomena “versió
crítica” de la ideologia; el que podem veure és una exhibició d’arguments en defensa
d’un llinatge, una reivindicació dels seus béns confiscats pel poder públic competent
(la Monarquia) i una exaltació de la seva capacitat de poder, oposant-se frontalment
a l’estructura de dominació que si més no en teoria imperava en la seva societat. A
pesar de la funció de les ideologies en l’assimilació de l’infortuni, no podem dubtar,
fins i tot des d’una perspectiva antropològica i cultural, que
It is when neither a society’s most general cultural orientations nor its most
down-to-earth, ‘pragmatic’ ones suffice any longer to provide an adequate image of
political process that ideologies begin to become crucial as sources of sociopolitical
meanings and attitudes […] it is through the construction of ideologies, schematic
images of social order, that man makes himself for better or worse a political animal
(Geertz 1973: 218 i 219, respectivament).

La temprança i la indiferència estoica contra l’adversitat resultaven un instrument
eficaç quan s’havien d’afrontar les tensions que aleshores s’exemplificaven amb la
caiguda de prínceps, alhora que dignificaven amb exemples comunament acceptats la
resistència a ultrança contra el poder reial; però la inestabilitat política, la debilitat de
la monarquia i la facilitat d’enriquir-se en la gestió pública mitjançant l’engany i la
58. Nieto Soria (1988a: 172-173) basteix un inventari dels fonaments teòrics que els nobles invocaven
en el seu favor, interpretant segons els seus interessos les teories polítiques vigents.

124

Edat Mitjana, ideologia i literatura

prepotència impulsaven al seu torn l’aristocràcia a una carrera sense fi, esperonada per
l’ambició i l’addicció a la violència. En aquest context, com palesen les formulacions
que hem estudiat, el cristianisme, base oficial del pensament polític medieval, no podia
ser invocat pel fet que no resultava fàcil explicar les formes de la vida aristocràtica
seguint els seus principis ni els models patriarcals que eren el seu punt habitual de
referència. És per això que Gómez Manrique, a fi de justificar i ennoblir amb una
nova formulació ideològica els abusos de la seva classe, va recórrer a una tradició
intel·lectual i ètica d’origen antic, laica i no cristiana.
Si no volem donar una imatge falsa del poeta haurem de recordar ací l’advertència
de Karl Mannheim sobre els judicis morals de les actituds públiques (Eagleton 1991:
28). El context intel·lectual i jurídic dels bàndols castellans resultava particularment
incòmode per a la noblesa: durant tota l’Edad Mitjana el pensament jurídic i polític
s’havia anat decantant a favor de l’autoritat monàrquica, una evolució que culminà amb
el cesarisme humanístic. Molts historiadors actuals veuen en l’enfortiment del poder regi
un pas necessari en el procés de creació de l’estat lliberal i la historiografia sol jutjar
negativament les rebel·lions aristocràtiques sense atenir-se ni al seu context històric ni
a les seves argumentacions amb què ells mateixos es justificaven. En aquell moment,
els nobles, com tota col·lectivitat que ha de legitimar una actuació, necessitaven una
ideologia justificativa, basada en un corrent de pensament de prestigi reconegut; sobre
aquesta base podien desenvolupar allò que Mannheim anomenava un pensament utòpic:
“no s’ocupen en absolut del que realment existeix, ans cerquen més aviat d’anticipar
en llur pensament el canvi d’allò que ja existeix. Llur pensament no es proposa mai
una diagnosi de la situació, només pot servir de guia pera a l’acció” (Thompson 1984:
72). No podem criticar el poeta per fer un ús fraudulent de Sèneca ni de la doctrina
cristiana ja que aquest sembla ser el procés habitual de creació ideològica en èpoques
de gran consens i, més en concret, en les anomenades societats tradicionals:
[…] dans un ordre traditionnel, il suffira que chaque camp détourne à un usage
politique une proposition quelconque, pour qu’il puisse rallier ses partisans. Le
détournement lui fournira aussi une justification, puisque la proposition détournée
fait partie des croyances reçues dans la société considérée. Autrement dit, l’idéologie
n’apporte aucune information supplémentaire, il n’y a que un usage idéologique
d’une proposition quelconque empruntée à la mythologie, à la religion, aux moeurs,
à l’éthique ou à la rationalité (Baechler 1976: 160, cursives de l’autor).

D’altra banda, aquesta versió del senequisme podia ser la coartada perfecta per a
autoritzar els nobles a “������������������������������������������������������������
inquerir […] los tales bienes y recebir cuantos assí onestamente les vinieren y retenerlos en sus casas”; el coneixement i acceptació de Sèneca
pels grups dominants de les societats ibèriques durant el segle xv podia donar dignitat
intel·lectual i moral a les seves aspiracions, i legitimar, per tant, la revolta solitària de
cada noble (o d’un grup) contra la injustícia que, segons ells, dominava la societat, i
contra els errors de la política reial:
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il advient enfin que des systèmes idéologiques se transforment lorsque l’ensemble
culturel qui les enveloppe se trouve pénétré par l’influence de cultures étrangères
et voisines […] Cette intrusion […] le plus souvent, elle est insidieuse, et résulte
de la fasciation qu’exercent de loin des croyances, des idées ou des façons de vivre
séduisantes (Duby 1974-1976: 153-154).

Des del punt de vista de la història de les idees socials, el capteniment de Gómez
Manrique és resultat del procés de desprestigi dels models tradicionals, en particular de
la institució monàrquica; però revela també un moment en el qual els ideals religiosos
han perdut vitalitat: ja no serveix l’escapisme ascètic, ni el consol d’una compensació
en la vida eterna: el patiment de la vida terrenal s’havia d’afrontar en clau estrictament
temporal i humana.
Tampoc no podem deixar de banda l’existència d’una forma publicitària molt lligada als hàbits literaris de l’època; el text glossat procedia d’una vella tradició literària
d’orígens llatins i erudits, i la glossa interpretativa pertany al fons més arrelat de les
tradicions profètiques medievals. Amb tot, l’autor en fa una aplicació molt intel·ligent:
l’obra en vers pren la forma d’un tractat moral totalment descontextualitzat, d’aplicació,
per tant, universal i genèrica, mentre que l’aplicació política i circumstancial del tractat
és confiada a la glossa en prosa; el cas no és general: per exemple, en la Querella
de la gobernación del mateix autor, el text versificat és una agressió frontal contra la
política d’Enric IV, mentre que la glossa de Pero Díaz de Toledo li dóna una profunditat doctrinal i un suport intel·lectual i religiós que no resulten tan evidents en el text.
Paradoxalment, en l’àmbit ibèric i des del punt de vista cultural i ideològic, a penes
tenim estudis sobre la relació entre la literatura cortesa i la noblesa. El mecenes més
generós fou sempre el rei i no hi ha res d’estrany en el fet que gran part de les obres
literàries girin al voltant de la seva persona, la seva imatge, els seus interessos; en la
literatura castellana, el fet encara resulta més evident.59 Tampoc no podem dubtar de
la influència immensa que la cort exercí en la configuració de la cultura europea, dels
nostres costums, ideologies i pautes de comportament; la centralitat de la passió amorosa
i de l’alliberament de la dona en la història recent de la nostra societat no trobarà explicació si no partim de l’amor cortès i les seves seqüeles, igualment com l’individualisme,
el culte de la llibertat personal i de l’originalitat, no menys representatives del nostre
tarannà col·lectiu, resultarien inexplicables sense l’exaltació de les qualitats personals
i de la construcció individual que la cultura cortesa va difondre mitjançant, en primer
lloc, els herois èpics i cavallerescos, després, pel prestigi de la creació literària i, ja
durant el Renaixement, pel culte de la personalitat artística.60 La independència radical
i l’egolatria dels aristòcrates castellans del segle xv (i, probablement, la rebel·lió dels
ciutadans honrats i una part de la noblesa catalana contra Joan II els mateixos anys)
s’han d’interpretar sobre aquest fons i des d’aquesta perspectiva històrica, i no resul59. Vegeu a tall d’exemple l’article de�������������������������������������������������������������
Nieto Soria (1988b) o el capítol dedicat a Juan de Mena per
Bermejo Cabrero (1980).
60. Vegeu tota la primera part de Pommier 2006, on es desenvolupa la història de la creació de la
personalitat i la dignitat de l’artista des de Dante fins la teoria i la pràctica del Renaixement.

126

Edat Mitjana, ideologia i literatura

taven gaire diferents els condottieri italians coetanis seus, que semblen encarnar amb
més propietat l’esperit de l’època. Hem de remarcar a més que, en aquell moment, i
segons el testimoni fidel d’aquella aristocràcia que fou la del nostre poeta, l’èxit ja no
es podia justificar només sobre el triomf militar o l’hegemonia social, sinó que calia
recolzar-lo sobre determinats capteniments d’arrels més o menys senequistes. Aquest
resulta un pas essencial en el procés de psicologització i d’interiorització de les pautes
d’actuació que regeixen el pas de l’europeu medieval al modern, i que hauran de trobar
la seva primera gran eclosió amb l’arribada del Renaixement.61
D’altra banda, si la meva anàlisi és correcta, aquest cas contribueix a esbossar un
capítol apassionant de la pragmàtica literària: no incideix només sobre la sèrie de les
obres que integren una història de la literatura, sinó sobre la vida col·lectiva, i ens
exemplifica la forma en què la literatura, en fer-se portaveu d’una ideologia, contribueix
a la seva difusió i al canvi social que en resulta. Citant Hans R. Jauss (1999: 222 i
224-225, respectivament),
il rapporto tra letteratura e lettore può essere attualizzato sia nella sfera sensoriale,
como stimolo alla percezione estetica, sia in quella etica, como esortazione alla riflessione morale; [un lector pot] percepire un opera nuova tanto nell’orizzonte ristretto
delle sue aspettative letterarie, quanto in quello più ampio della sua esperienza di vita
[…] se nella sua storia vengono presi in considerazioni i momenti nei quali le opere
letterarie hanno provocato il crollo dei tabù della morale dominante o hanno offerto
al lettore nuove soluzioni per la casistica morale della sua prassi di vita […] allora
si dischiude allo storico della letteratura un ambito di indagine ancora poco esplorato.

Ara ens importa menys si Gómez Manrique va minar o no les creences dels seus coetanis: potser el seu horitzó d’expectativa estava encara massa allunyat de posicions
aleshores tan radicals; en qualsevol cas, aquest poema ens revela un episodi molt significatiu de la influència de l’humanisme sobre la secularització del pensament coetani,
tan important en el context italià62 com poc estudiada en l’àmbit ibèric.
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