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‘’La más grande limitación de la gente hispana estriba en algo vergonzoso, en algo 

que es, por definición, un vicio de esclavo: en la incapacidad específica para el 

ejercicio de la amistad.’’ 

                                                                                               Eugeni d’Ors (1881-1954) 
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LA INTRODUCCIÓ 

 

El causant d'aquest treball? La predilecció i humil admiració que sento cap a la literatura, 

cap a l'art de narrar i comunicar. És gràcies a l’escriptura que posseeixo una llibertat, una 

gosadia que em concedeix el plaer d'expressar-me i mostrar-me amb franquesa, amb 

total transparència… Ja ho diuen, no? ‘'qui escriu es descriu'’.   

M’agrada pensar que l’escriptura sempre m’ha acompanyat. Algunes vegades hi ha estat 

per obligació, d’altres de refugi, tantes d’altres de teràpia i consol. Amb ella, doncs, he 

plasmat amb paper tot allò que era i que, d’alguna manera, encara sóc.  Ara m’adono 

que forma part de mi, que s’ha arrelat dins meu, a la meva essència. Una essència que 

no pretenc canviar ni corregir…   

No sabria dir-vos ben bé per què vaig escollir aquests autors i no uns altres. Tan sols 

buscava la confrontació, la rivalitat, una coartada que em donés via lliure a la recerca i al 

descobriment. De fet, mai no se m’havia presentat l’oportunitat d’escriure sobre ells, 

d’entendre’ls, de poder arribar al quid de la qüestió o de l’assumpte.  Tot plegat ha residit 

sempre en simples i tènues pinzellades, totes elles mancades d’interès o d’importància. 

Possiblement fou aquesta mateixa ignorància la que m’estimulà, la que, paradoxalment, 

m’ajudà a decidir-me… 

Amb aquest treball d'investigació, doncs, pretenc furgar en la vida d'aquests dos autors, 

aprofundir i aprofundir-me en les seves creacions literàries i desemmascarar el motiu del 

seu èxit, una culminació reconeguda a nivell nacional i també mundial. Faré, així mateix, 

un forat en la incertesa, en els aspectes més íntims i insòlits de la seva trajectòria. 

Tot i que l’essència d'aquest projecte no deixa de residir en la confrontació entre els dos 

protagonistes, en aquell antagonisme, en l’aptitud d’entreveure tot allò que els diferencia 

i, entretant, trobar aquell fil de connexió amb prou feines visible per a molts de nosaltres. 

Ara bé, de la polèmica que entaulen aquests dos autors en deriven una infinitat de temes 

i aspectes a tractar. És per això que entre aquestes pàgines no puc evitar barrejar-hi el 

posicionament de Góngora i Quevedo o la rivalitat entre autors contemporanis del segle 

XX com Julio Cortázar i José María Arguedas.  
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Al cap i a la fi, tot va a parar allà mateix, tot acaba confluint en l’intent d’un anàlisi 

exhaustiu sobre la rivalitat que mantingueren en el seu moment Miguel de Cervantes i 

Lope de Vega. 

Perquè tot això que teniu davant vostre, tota aquesta parafernàlia que ara llegiu amb 

lletra ennegrida, ha resultat ésser el pretext ideal per alliberar el meu complex de 

periodista intrèpida, l'excusa que, d'alguna manera, em permetrà indagar, empatitzar... 

assaborir aquella comprensió que tant anhelo. Doncs confio i espero que en concloure 

aquest treball pugui acomplir tots aquests propòsits que ara fredament em plantejo, poder 

arribar a interpretar, o si més no a comprendre, la correlació dels escriptors amb la 

llengua, aquell sentiment d'aflicció que mostren cap a la literatura, cap a l'art, com bé 

sabeu, de narrar i comunicar…  

Per altra banda, complementaré aquesta part teòrica amb diverses entrevistes 

realitzades a professors i catedràtics de la Universitat, tots ells experts i especialitzats en 

el tema que em proposo desenvolupar. Professors com Jordi Gracia García, Rosa 

Navarro Durán, Javier Huertas Calvo i Manuel Fernández Nieto, qui més endavant 

m’encarregaré de presentar-vos.  

L’interès d’aquestes entrevistes resideix en el fet de tenir una visió més àmplia i profunda 

de la rivalitat establerta entre els dos autors treballats, de poder acabar de contrastar tota 

la informació que aniré recopilant i aclarir els dubtes que aquesta profunda disputa 

m’haurà generat. Entre aquests interrogants, hi resideix la identitat que s’amaga rere 

l’anonimat del fals Quixot, conegut amb El Quijote Apócrifo, del qual se n’han fet tantes 

especulacions o el posicionament i la figura d’autors com Góngora i Quevedo, que tal i 

com comentava abans, entren en joc en la disputa. 

No obstant, l’interès també recau en allunyar-se de la informació extreta de les fonts 

bibliogràfiques, de les de la xarxa o d’aquelles conclusions que jo en pugui treure de tot 

plegat, que no deixa de ser el meu punt de vista, un punt summament subjectiu.  

N’estic segura que aquesta iniciativa m’ajudarà a dur a terme el meu treball amb encert, 

que em resultarà enriquidor i que em permetrà tenir accés a altres fonts i a una visió més 

experta del tema.  
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1. 1 LA PRESENTACIÓ 

 

      1.1.1 La rivalitat i l’atemporalitat  

Miguel de Cervantes vinculava la ploma amb el llenguatge de l’ànima, amb l’única  

capaç de mostrar a la llengua el sentit just i precís de cada paraula.                                 

Quin pensament tan bonic. 

Parlar de literatura és com parlar de la vida. És parlar de l’amor, de la mort, de l’amistat 

i la confrontació. És l’eina sublim per poder transmetre el ressentiment i l’enveja de 

tantes relacions personals. Perquè tot allò que desconeixem ens ho diuen els autors 

entre línies i la franquesa resideix en saber interpretar-les. Tan sols així podrem 

atansar-nos a aquella comprensió anhelada i mencionada en paràgrafs anteriors. 

De fet, la rivalitat ve sovint precedida per l’enveja. Una gelosia que en ocasions es fa 

visible, mentre que en moltes d’altres queda rigorosament encoberta. Superposada  

per elogis, per somriures comediants i gestos farcits de cortesia.  

Encara que aquest no seria el cas dels autors escollits, o potser sí. Potser l’enveja 

martiritzava Cervantes i Lope l’elogiava per pura convicció i formalitat. Potser els dos 

autors s’alimentaven de somriures comediants i de gestos farcits de cortesia i potser 

fou aquest el desencadenant d’una aventurada i ressonada enemistat. Sigui quin sigui 

el motiu, això em dona lloc a reinserir en el perquè d’aquest treball.  

No parlo únicament de la confrontació dins la retòrica.  L’ésser humà és complex per 

naturalesa, tendim a anhelar sempre allò que no posseïm del tot, la felicitat i el 

reconeixement foraster. Parlo de rivalitats que acaben ocasionant els estira-i-arronsa 

propis d’una família contemporània, rivalitats que acaben sent còmplices del 

trencament d’una bonica amistat o que donen peu a l’ambició i atrocitat en l’àmbit 

escolar i educatiu. 

La literatura, d’alguna manera, s’encarrega de  presentar-nos aquesta quotidianitat. 

Recull els anys d’enemistat entre individus, de vides obsessionades en vides alienes, 

en triomfs i èxits tercers. Una rivalitat que, inconscientment, s’ha convertit en la mare 

d’exitoses obres literàries, les quals admirem i admirarem, de ben segur, en la 

posteritat.  
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1.1.2 Un cas d’enemistat literària 

                   "No  hay  amistades, parentescos,  calidades,  ni  grandezas  que  se opongan  al 

                                                                                                                    rigor de la envidia.’’ 

                                                                                                  Miguel de Cervantes 

 

Creieu-me, no és un repte fàcil parlar de Cervantes, de l’immortal autor que, sense ell 

ser-ne conscient, ens ha regalat una de les obres més emblemàtiques de les lletres 

espanyoles. Un home fort, culte i transcendent, amb alguns moments de plenitud, 

encara que amb molts d’altres de desconsol.  

La llista podria seguir ad infinitum i no em cansaria mai d’explicar-vos les meravelles 

d’aquest senyor, però no deixaria de ser la meva opinió, summament condicionada i 

subjectivada per l’admiració que li tinc. Per això vull donar-vos l’oportunitat de que el 

desemmascareu vosaltres mateixos, de que podeu conèixer la sensibilitat de l’artista, 

de l’amic, d’aquell company tan entranyable, tot endinsant-vos en la seva intimitat i en 

els constants alts i baixos que protagonitzaren la seva vida. 

Encara que, per tal de comprendre’l amb tots els seus matisos,  considero important 

conèixer i analitzar amb rigor els coetanis de l’època; més ben dit, el coetani per 

excel·lència, el triomfant, geni i figura, Fèlix Lope de Vega. I l’etiqueto d’excel·lent, de 

geni, de figura, perquè no puc evitar sentir-me completament fascinada pel seu talent 

i destresa en l’escriptura.  

La veritat és que Miguel de Cervantes i Lope de Vega no podien ser més diferents. 

Però malgrat això, malgrat les desavinences i la perceptible contraposició,  hi havia un 

sentiment que tots dos compartien: l’enveja.  

Cervantes en el seu llibre El Quixot, a través d’un diàleg entre el protagonista i el seu 

gentil escuder, aprofita per parlar-ne: ‘’Donde reina la envidia no puede vivir la virtud, 

ni adonde hay escaseza la liberalidad.’’(1)  I Lope, pocs anys després, en La viuda 

valenciana, torna a fer-ne referència: "La envidia astuta tiene lengua y ojos largos".(2) 

Miguel de Cervantes i Lope de Vega. El primer, d’Alcalà d’Henares, l’altre, de Madrid. 

___________________________________________________________________ 

1Miguel de Cervantes: D. Quijote de la Mancha, pàg. 328.  

2Lope de Vega: La viuda valenciana, acte I esc. IV.  
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Lope de Vega, quinze anys més jove que Cervantes però molt més feliç i triomfant en 

la seva producció literària, deixa entreveure en ella una personalitat estretament 

lligada amb la infantesa que va viure... 

Sagaç i indecís, podem imaginar-nos-el fent les primeres passes al taller de brodat del 

seu pare, Félix de Vega. Allà s’encarregà de cuidar-lo la seva germana Isabel del 

Carpio. Tot i formar part d’una família humil i conservadora, l’ideal benestant, de 

riquesa, fou sempre vigent en la vida de Lope. Li agradava presumir del seu origen 

muntanyès, de la ‘’noblesa’’ del llinatge familiar, encara que aquesta fou més present 

en la seva imaginació i no tant en la consideració social de l’època.  

Ho veiem reflectit en la precoç infància del poeta, sobre la qual Juan Pérez de 

Montalbán afirma el següent: ‘’Y como no podía, por la edad, formar las palabras, repetía 

la lección más con el ademán que con la lengua [...] y era tanta su inclinación a los versos, 

que mientras no  supo escribir,  repartía  su  almuerzo con los otros mayores por que le 

escribiesen lo que él dictaba’’.(3) 

Lope va créixer envoltat del clima artesanal que es respirava a la ciutat i, evidenciant 

aquí el contrast amb Cervantes, d’una vida humil i planera, sense gaires 

complicacions.  

El fet d’assistir al Colegio Imperial de la Compañía de Jesús i, posteriorment, a la 

Universitat d’Alcalà, li obrí un munt de portes cap a una vessant encara del tot 

inexplorada, un camí cap al coneixement i cap a la cultura literària... 

Encara que la perseverança de Lope condicionà radicalment la seva conducta. No es 

resigna, no s’acontenta amb l’etiqueta de famós brodador o de savi humanista, sinó 

que desitja el reconeixement universal i la classe, una classe que únicament 

s’aconsegueix introduint-se al camp militar. 

Aquí és on cal destacar la seva època de soldat a la flota espanyola armada contra 

Anglaterra i la seva participació en l’expedició de la ‘’Invencible’’, on morí un dels seus 

germans.  

No obstant, Lope decidí desviar-se del camí i seguir rebent una educació metòdica i 

escrupolosa: estudià Astrologia i Matemàtiques mentre aprenia a cantar, a ballar i a 

___________________________________________________________________ 

3Pérez de Montalbán: Fama póstuma, pàg. 28.  
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manejar bé l’espasa... Fou aleshores quan, aquest enriquiment personal, l’ajudà a 

obtenir fama no únicament a nivell nacional, sinó també mundial, mentre molts països 

estrangers s’impregnaven de la sensibilitat de les seves obres. Cal dir que Lope 

s’introduí en nombrosos gèneres literaris, però foren les seves comèdies les que li 

aportaren el reconeixement i l’admiració del públic. Era considerat, en aquella època i 

encara ara, l’ídol del poble espanyol, aquell qui plasmava en paper els afers polítics i 

socials... No resultà estrany, doncs, que se li concedís el títol ‘’El Fénix de los ingenios 

espanyoles’’.  

Lope fou sempre un home sensible i refinat, sobretot pel que fa a les relacions 

personals i de parentesc. De fet, ell mateix ens explica que ‘’nací con dos extremos que 

son amar y aborrecer, no he tenido medio jamás’’.(4) 

 

Mentre la vida de Lope era relativament gloriosa, Cervantes patia la pobresa per 

l’abandonament de l’avi patern, Juan de Cervantes, qui es traslladà a Colòmbia 

acompanyat de l’amant i del seu contingent d’esclaus. 

Això deixà la família en una situació econòmica del tot desastrosa, fet que condicionà 

l’educació del protagonista. A diferència del madrileny, no tingué mai prou recursos 

per assistir a la Universitat i nodrir-se d’aquells coneixements que Lope havia adquirit 

i, que més tard, utilitzaria en les seves novel·les... 

Encara que la pobresa i el patiment abocaren al protagonista a un procés de 

maduresa, de profunda reflexió, obligant-lo a engendrar una personalitat exempta de 

pedanteria i rica en observació i experiència. Una maduresa que Lope tardaria uns 

anys a descobrir i a incorporar en el seu tarannà... 

Així, l’any 1551, tota la família decidí traslladar-se a Valladolid, on la sort no els fou 

molt favorable. El seu pare, Rodrigo de Cervantes, un modest cirurgià,  fou 

empresonat per múltiples impagaments i, anys després, morí.  

L’època estudiantil de Cervantes no ha estat mai del tot contrastada, però igual que el 

seu coetani es diu que estudià a la Compañía de Jesús.  

___________________________________________________________________ 

4Lope de Vega, en una carta del 1617. 
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Cervantes fou instruït per diversos mentors, entre ells, Juan López de Hoyos, un 

humanista apreciat i distingit de l’època que intercalà, en un dels seus llibres, algun 

dels poemes escrits per Cervantes. Aquesta seria la primera aproximació del jove i 

encara inexpert Miguel de Cervantes al món literari, un món desconegut per a ell. 

Però no únicament cal mencionar-lo en la seva vessant literària, sinó que també cal 

estudiar-lo en un context més militar i lluitador. Allò que us comentava abans de tots 

els seus matisos... 

L’any 1569, Cervantes residí a Roma, fugitiu d’Espanya per haver entaulat diversos 

enfrontaments amb la justícia. Aleshores decidí allistar-se com a soldat a la companyia 

del capità Diego de Urbina i, mesos més tard, tota la companyia s’embarcà en la galera 

Marquesa. A partir d’aquí, la vida de Cervantes esdevingué un batibull de conflictes i 

daltabaixos, on la guerra i la malaltia hi van ésser sempre vigents. 

Però bé, no pretenc esplaiar-me parlant-vos de cada una de les gestes i combats, 

perquè necessitaríem fer-ne, per a cada un d’ells, un estudi profund i detallat. Només 

m’agradaria incidir en un de concret, mencionar, almenys, el que fou un dels més 

simbòlics i el mateix que donà lloc al sobrenom amb el qual tots bategem avui dia 

Miguel de Cervantes. O hauria de dir, millor, ‘’El Manco de Lepanto’’?  

Al llarg d’aquesta batalla fou ferit en dues ocasions; ell mateix ens ho explica a la 

‘’Epístola a Mateo Vázquez’’: “El pecho mío de profunda herida sentía llagado, y la siniestra 

mano estaba por mil partes ya rompida”(6). D’aquí, el sobrenom.  

Encara que, durant tota la seva vida, Cervantes es mostrà orgullós d’haver participat 

en la batalla de Lepant, segons ell ‘’la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los 

presentes, ni esperan ver los venidos’’.(7) 

Ja ho veieu, la vida de Cervantes fou constantment pertorbada per guerres i conflictes, 

per l’allunyament de la pàtria, per la constant peregrinació per les populoses ciutats 

castellanes... pel captiveri d’Argel. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5Miguel de Cervantes: El coloquio de los perros 

6Miguel de Cervantes, en una carta a Mateo Vázquez al 1577. 

7Miguel de Cervantes: D. Quijote de la Mancha. Prólogo al lector.  
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No deixen de ser proves, obstacles, infortunis que Miguel de Cervantes suportà 

gràcies a un heroisme extraordinari. Veiem en ell un home d’acció, emprenedor, audaç 

que, a diferència del seu avi, intentà no involucrar mai la família en els afers 

personals... 

No sabria com descriure-us-el físicament, perquè encara avui dia es discuteix 

l’autenticitat del seu retrat i perquè crec que el mateix Cervantes ho fa d’una manera 

exquisida i immillorable al pròleg de las Novelas ejemplares: ‘’Éste que veis aquí, de 

rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz 

corva [...] las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, 

la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos [...] y ésos mal acondicionados y peor 

puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos 

estremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de 

espaldas, y no muy ligero de pies; éste digo que es el rostro del autor de La Galatea y de Don 

Quijote de la Mancha [...] Llámase comúnmente Miguel de Cervanetes Saavedra’’.(8) 

No diuen, però, que l’amor sempre triomfa? En aquest cas, no sé si caldria cenyir-se 

del tot a l’expressió, però sí que és cert que tant un com l’altre s’enamorà i que en la 

vida d’ambdós la figura femenina jugà un rol interessant. 

El cas és que tots dos s’aferraren a aquest amor idealitzat, utilitzant-lo com a màxim 

exponent en la seva literatura. Una literatura on la bestialitat autobiogràfica està més 

que assegurada. Però bé, no vull avançar-me... 

De moment, us deixo amb algunes paraules que el mateix Lope intercalava en l’obra 

La Dorotea, paraules en boca de don Fernando, el protagonista: ‘’Porque amar y hacer 

versos todo es uno, que los mejores poetas que ha tenido el mundo al amor se los debe ’’.(9) 

Lope posà punt i final a la seva vida satisfet, cofoi perquè aconseguí recopilar els 

aspectes més íntims de la societat espanyola dels seus temps en forma de llibre. Un 

llibre que batejaria, més endavant, amb el nom El Fénix de los Ingenios i que 

s’encarregaria de preservar la psicologia hispana fins als nostres dies.  

Cervantes, per part seva, ens regalà El Quixot abans de morir. Una obra que, malgrat 

escriure-la en el seus períodes carceraris, ens presenta uns personatges d’allò més 

___________________________________________________________________ 

8Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares. Prólogo al lector, pàg. 62.  

9Lope de Vega: La Dorotea, acte IV, pàg. 271. 
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entranyables, amb els quals resulta difícil distingir aquell fil que separa la realitat de la 

ficció o la bogeria de la imaginació.  

Ara per ara, tan sols ens queda desemmascarar-los a través d’aquest conjunt 

d’estudis i relats... encara que si ells dos se n’adonessin, si fossin conscients de l’èxit 

i el reconeixement de les seves creacions, n’estic segura que aquest antagonisme 

quedaria del tot oblidat, completament obstruït en adonar-se del paper estrella que 

han brodat ambdós en la història de la literatura espanyola. 
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1.2 LA CONFRONTACIÓ  

1.2.1 Un ampli ventall de pensaments 

‘’La raíz de todas las pasiones es el amor. De él nace la tristeza, el gozo, la alegría y la 

desesperación.’’ 

                                                                                                                                    Félix Lope de Vega 

Per sort o per desgràcia, no hi ha una única forma lícita de pensament, no tots posseïm 

els mateixos principis o una semblant percepció. De fet, la ideologia ens l’acaba 

inculcant el nostre entorn, el context històric, aquelles relacions personals que anem 

consolidant i enfortint al llarg de la nostra vida.  

I els nostres autors, tot i compartir l’entusiasme pel món literari, és evident que moltes 

vegades no pensaven igual. Possiblement per això la seva relació va debatre’s sempre 

en un amor i odi constant.  

És en aquesta ideologia que defensa cada autor on hi trobem una àmplia disputa que 

val la pena matisar. Per això mateix he volgut dedicar una part del treball a parlar dels 

afers amorosos; crec que resulta interessant indagar en l’ideal que tots dos 

compartiren i analitzar, simultàniament, l’antagònica percepció que en tenien cada un. 

De fet, l’amor no deixa d’anar lligat amb la literatura i és a través d’ell com podem 

desvestir una altra vessant dels autors treballats.  

Com bé ens diu Lope, de l’amor en neix la satisfacció, l’alegria, el goig, però també en 

brota la tristesa més profunda. De fet, rellegint altra vegada les paraules de Lope, 

m’adono que l’amor no deixa de ser un sentiment paradoxal, summament complex i 

contradictori.   

Malgrat aquesta complexitat, però, acaba sent el pal de paller de moltes de les seves 

obres i és per això que em sorprèn el fet que l’idealitzin i el retratin d’una manera tan 

diferent. La meva intenció no és cap altra que acabar d’accentuar aquest contrast.  

A aquest amor, és clar, cal amarrar-li la figura femenina, les dones que deixaren petja 

en la vida d’ambdós,  aquelles que foren deshumanitzades i les que foren tractades 

amb gran condescendència.  Cal dir que Lope era tot un seductor, un home vehement, 

galant i cortès... De fet, serien precisament aquestes virtuts que l’ajudarien a mantenir 

una intensa vida amorosa.  
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Al llarg de la seva obra, Lope ens impregna d’aquesta relació entre l’amor i la vida 

poètica:  

‘’¿Qué no escriba decir, o que no viva?  

Haced vos con mi amor que yo no sienta,  

que yo haré con mi pluma que no escriba.’’(10) 

La vida amorosa de Cervantes no fou potser tan intensa i apassionada, però en tota 

la seva obra literària ens presenta un excel·lent retrat de la figura femenina, deixant 

entreveure una sensibilitat exquisida per tractar-la, presentar-la i reivindicar la seva 

autonomia: “No admiró Cervantes a los hombres de su familia, pero sí a las mujeres: a su 

madre,  Leonor; a su tía María, a sus hermanas Andrea, Magdalena y Luisa y a su abuela 

Leonor de Torreblanca. Mujeres levantiscas, decididas, arrolladoras leonas, disparatadas 

gatas, embrujadoras, atrevidas o insolentes, pero todas inteligentes insólitas. Mujeres sutiles 

con talento y finura. Mujeres leídas y “escribidas”, modelos de cervantinas heroínas, tenaces 

pero nunca tozudas, y con más coraje que todos los varones juntos. Cervantes hizo de ellas 

arquetipos.’’(11) 

      I és que Cervantes visqué sempre envoltat d’un entorn femení, un entorn que tot i 

inculcar-li una ideologia conservadora i tradicionalista, no condicionà la perspectiva 

liberal que ell posseïa de la dona. De fet, Cervantes aconsegueix desmarcar-se de 

molts coetanis de l’època pel respecte i per la veu que ofereix a la dona en moltes de 

les seves creacions. 

      Mentre Cervantes es deleix per les dones del vincle familiar, Lope, en plena etapa 

adolescent, s’enamora d’Elena Osorio, qui engendrarà un paper important en la vida 

del poeta. En tota la producció literària de Lope, Elena és representada amb el nom 

de Filis; més endavant, ja en el període de maduresa i introspecció de l’autor, podem 

interpretar-la amb el sobrenom de Dorotea. 

      De fet, Elena Osorio acaba inspirant Lope en més d’una ocasió i l’autor s’esforça en 

reproduir les peripècies del seu episodi amorós, tal com ho fa en la comèdia La 

Dorotea. 

___________________________________________________________________ 

10Lope de Vega: Sonet 66, dedicat a Lupercio Leonardo. 

11Fernando Arrabal: Un esclavo llamado Cervantes, Edhasa biografies, 1996. 
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És clar que tendeix sovint a idealitzar-la:  

‘’Tu gracia y gallardia, 

tu vista soberana, 

y los serenos ojos por quien muero... 

Tu blanco pecho y cuello de marfil 

el ademán gentil... 

mil primores que callo... 

en tus negras pestañas, claros ojos.’’(12) 

Tot i l’admiració femenina que comparteixen ambdós, la sensibilitat i la manera com 

Cervantes la presenta i reivindica els seus drets és incomparable amb qualsevol altre 

autor de l’època; entre ells, el mateix Lope.  

Les dones de l’obra cervantina posseeixen una actitud comprensiva, transigent, una 

conducta que divergeix del tot amb la que presenta Lope en tota la seva producció. 

Es tracta de dones intel·ligents, cultes, instruïdes en l’art de llegir i escriure malgrat 

l’analfabetisme de l’època. Cervantes, al cap i a la fi, els dona veu per poder expressar-

se, manifestar-se, deslligar-se de qualsevol convencionalisme social i cultural: “Yo 

conozco, con el natural entendimiento que Dios me ha dado, que todo lo hermoso es amable; 

mas no alcanzo que, por razón de ser amado, esté obligado lo que es amado por hermoso a 

amar a quien le ama.’’(13) 

De fet, m’he adonat que arran d’aquesta interpretació podem conèixer encara millor 

els autors i ressaltar el seu contrast. Veiem una actitud tolerant i progressista per part 

de Cervantes, un home respectuós pel que fa a les relacions ex matrimonials de 

moltes de les seves dones i defensor, paral·lelament, de la llibertat de totes elles. 

Precisament ens parla d’aquesta autonomia en La Galatea, quan Gelasia diu que 

‘’Libre nací y en libertad me fundo’’(14)  i en La gitanilla, quan Preciosa, la protagonista, 

reivindica que ‘’Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo; pero no mi alma, que es 

libre y nació libre, y ha de ser libre cuanto yo quisiere.’’(15)   

___________________________________________________________________                

12Américo Castro i Hugo Rennert: Vida de Lope de Vega, ed. Anaya, 1969, pàg. 32.  

13Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha. Primera part, capítol XIV.  

14Miguel de Cervantes: La Galatea, ed. Rico, pàg. 154.  

15Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares, ed. de Jorge García Lopez, 2005, pàg. 74. 
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Aquí resideix, però, la divergència amb Lope, un Lope que percep les dones d’una 

manera freda, impersonal, distant, comparant-les sovint amb objectes que l’home ha 

de guanyar-se amb la seva audàcia i habilitat. Ho veiem en la seva obra “Hortelano 

era Belardo’’: 

‘’¡Oh ricos despojos 

De mi edad primera 

Y trofeos vivos 

Y esperanzas muertas!’’(16) 

No és tan sols el fet que la desacrediti, sinó també perquè allò que més estereotipa 

Lope en la seva poesia és la bellesa femenina, especialment en els seus inicis poètics. 

No deixa de ser una altra manera d’oprimir-la. De fet, ho vèiem abans en el fragment 

que intercalava en La Dorotea, dedicat a la seva enamorada. Amb aquesta 

idealització, cal afegir  que Lope segueix una línia molt definida, una línia que també 

ressegueixen alguns autors de l’humanisme italià, entre ells Petrarca.  

Fixem-nos, però, que el fet de percebre la figura femenina d’una manera tan oposada, 

ja deixa entreveure maneres de fer i punts de vista molt diferents, una discrepància 

que probablement  acabarà ressentint encara més la seva relació.  

Però per poder parlar d’aquest antagonisme, d’aquesta ressentida relació, cal que 

prèviament es consolidi una bona amistat, no? Una amistat que es remunta uns quants 

anys enrere, en una època on encara compartiren l’admiració, la companyonia i el 

respecte... 

Per un moment, doncs, situem-nos a Madrid, durant l’any 1580. Cervantes acaba de 

tornar a la ciutat després del captiveri d’Argel i un cop a la capital coneix Lope, amb 

qui entaula una relació de cordialitat i, si no resulta agosarat dir-ho, també d’amistat.  

No obstant, la seva relació no deixa de resultar estranya, o si més no anecdòtica. Ens 

trobem davant d’un Lope jove, amb tan sols vint anys, un escriptor amateur però que 

ja comença a despuntar, un home culte, galant, que freqüentava esporàdicament els 

corrals de comèdies.(17) 

 

___________________________________________________________________ 

16Lope de Vega: Hortelano era Belardo, Barcelona, 1840, pàg. 408.  
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Cervantes, en canvi, amb els trenta ja fets i havent 

assaborit la victòria i la derrota, es mostra cansat, abatut, 

amb un llarg recorregut a l’esquena. Un Cervantes que va 

veient com se li tanquen, una rere l’altra, totes les portes... 

Així doncs, i intentant respondre el dubte existencial que se’m plantejava en línies 

anteriors, com va arribar a engendrar-se aquesta curiosa complicitat? Doncs bé, la 

seva relació probablement arribà a consolidar-se pel fet que freqüentaren les mateixes 

acadèmies, que van moure’s en els mateixos cenacles literaris i que foren veïns 

mentre visqueren una temporada al carrer de los Francos. Així mateix, també 

coincidiren i es presentaren assíduament a casa del còmic Jerónimo Velázquez, Lope 

com a enamorat de la seva filla, Elena Osorio, i Cervantes, amb la càndida esperança 

de que Velázquez li posés en escena alguna de les seves comèdies.   

Cal dir que des de que es van conèixer les proclames laudatòries foren mútues, 

s’intercanviaren versos d’admiració i es citaren incomptables vegades entre aquests. 

De fet, Cervantes arriba a qualificar Lope de ‘’monstruo de naturaleza’’ pel seu enginy 

i la seva capacitat creativa. Un elogi que acabaria segellant la seva enemistat: ‘’[…] 

tuve otras cosas en que ocuparme: dejé la pluma y las comedias y entró luego el monstruo de 

la naturaleza, el gran Lope de Vega, y alzose con la monarquía cómica: avasalló y puso debajo 

de su jurisdicción a todos los farsantes. Llenó el mundo de comedias propias, felices y bien 

razonadas, y tantas, que pasan de diez mil pliegos los que tiene escritos.’’(18) 

Aquesta bona relació s’estén uns quants anys, concretament fins el 1585, encara que 

no arriba mai a estar del tot contrastada per la manca de dades pel que fa a la vessant 

cervantina.  És precisament aquesta incertesa que impedeix diagnosticar amb certesa 

l’origen de la seva enemistat.  Encara que sempre podem parlar des del cas hipotètic.  

M’agradaria poder presentar-vos-en alguna, d’hipòtesi, així que el punt que ve a 

continuació serà el pretext ideal per fer-ho. 

___________________________________________________________________ 

17Els corrals de comèdies tingueren la seva importància sobretot durant el segle d’or, a finals del segle 
XVI. Es tractava d’un teatre instal·lat permanentment en el pati interior d’un grup de cases. Autors com 
Cervantes, Lope de Vega o Pedro Calderón de la Barca els llençaren a la fama interpretant-t’hi sovint 
les seves comèdies.  

18Miguel de Cervantes: Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca representados. Prólogo al 

lector, 1615. 

Imatge 1. Els corrals de comèdies al 

segle d’or 
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1.2.2 De l’amistat a l’enemistat  

Tornem-nos a situar. Ens trobem en un context on el teatre guanya protagonisme, 

encant, on es converteix en la gran atracció de l’època daurada espanyola. Cal 

recordar que en aquella època gran part de la població no sabia llegir i, per tant, 

recorren al teatre, un gènere on s’utilitza una modalitat que dona lloc a una major 

comprensió de les obres teatrals. 

Tant Cervantes com Lope aconsegueixen introduir-se en aquest gènere, encara que 

tenen intencions molt diferents a l’hora d’enfocar la temàtica de les seves obres. És 

precisament en aquesta discrepància d’intencions on comença a originar-se el 

distanciament i el conflicte. De fet, ja hem vist abans que tenien percepcions molt 

allunyades... 

Cervantes era conscient de que el seu coetani el superava en èxit i reconeixement.  

Les seves comèdies triomfaven, despertaven fervor, entusiasme, especialment en el 

sector femení. De fet, ell ja es veia com un triomfador, superior a tots els seus coetanis; 

entre aquests, el mateix Cervantes, qui encaminava les seves obres cap a un públic 

més culte, refinat, amb un lèxic més ampli.  

Però bé, centrem-nos en el tema que ens ocupa: qui s’encarrega, doncs, d’encetar 

aquesta famosa discussió?  

La majoria d’estudis apunten que podríem atribuir-li el mèrit a Cervantes, qui davant 

de l’exasperació perquè ningú compra les seves obres i davant l’exitós repertori de 

comèdies de Lope, decideix atacar contra ell llençant la primera pedra.  

Comença fen-t’ho, però, d’una manera més aviat subtil, discreta, sense atacar-lo 

directament ni fent-li menció. Simplement recrimina el fet que la comèdia no ha de 

moure’s segons els gustos de la plebs, sinó que ha de cenyir-se i limitar-se a les seves 

normes tradicionals, tal com ell feia: "Como las comedias se han hecho mercadería 

vendible dicen y dicen verdad que los representantes no se las comprarían si no fuesen de 

aquel jaez y así el poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar 

su obra le pide.’’(19) 

___________________________________________________________________  

Catherine Poupeney Hart: Cervantes y la puesta en escena de la sociedad de su tiempo, ed. 

Universidad de Murcia, 1999, pàg. 37.  



                                     Un duel de plomes:  

 

20 

No obstant, altres estudis defensen Cervantes. Es diu que l’autor esclatà de ràbia 

davant de la carta que el mateix Lope envià a un amic seu l’agost del 1604. La carta 

anava acompanyada amb paraules com aquestes: ‘’[...] de poetas no digo buen siglo es 

éste, muchos en ciernes para el año que viene, pero ninguno hay tan malo como 

Cervantes.’’(20) 

Malgrat les desafortunades paraules de Lope, Cervantes, després d’una vida 

impetuosa i plena de sacrificis, aconsegueix guanyar-se l’acceptació del públic gràcies 

a la seva obra mestra El Quixot. Tots n’aplaudeixen la seva categoria literària, el seu 

nivell, l’exquisidesa. Tots menys Lope, és clar, qui entre línies se sent reflectit i criticat 

en molts dels passatges quixotescos i aprofita, juntament amb altres coetanis, per 

boicotejar el llibre, fins i tot abans de la seva publicació.  

De fet, ja veurem que el Quixot resultarà ser una de les principals fonts de conflicte i 

el fet que Lope se senti identificat portarà cua. Però bé, això no deixa de ser l’inici, els 

orígens, el perquè de tot l’escàndol posterior. Considero que per poder acabar de 

comprendre la seva relació, o encara millor, per poder acabar de comprendre’ls a ells, 

cal que analitzem profundament i amb rigor tot allò que van dir-se en el seu moment: 

les mofes, els elogis, les alabances, el desdeny... analitzar tots aquells versos que 

disfressen l’enveja, el ressentiment o, en un inici, l’admiració i la cordialitat.  

Perquè com, sinó és a través del seu talent i enginy, podríem arribar a interpretar-los?  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

20Juan Jaramillo Antillón: Lo humano de los genios, ed. de la Universidad de Costa Rica, 2003, pàg. 64 
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1.3 EL PODER DE LES PARAULES 

1.3.1 L’amistat 

La veritat és que la relació que entaulen ambdós autors es manté cordial i fluida tan sols 

durant uns anys. D’aquesta complicitat en sorgeix la més sincera admiració de Cervantes 

cap al talent de Lope, manifestada i exterioritzada a través de les paraules de Calíope, 

en l’obra La Galatea:  

‘’Muestra en un ingenio la experiencia 

que en años verdes y en edad temprana 

hace su habitación ansí la sciencia, 

como en la edad mudura, antigua y cana. 

No entraré con alguno en competencia 

que contradiga una verdad tan llana, 

y más si acaso a sus oídos llega 

que lo digo por vos, Lope de Vega.’’(21) 

I aquesta amistosa al·lusió serà retornada pel seu coetani en un passatge de La viuda 

valenciana: 

‘’aquesta es la Galatea 

que si buen libro desea  

no tiene más que pedir.’’(22) 

En altres obres, Cervantes l’etiqueta de poeta insigne: ‘’Llovió otra nube al gran Lope de 

Vega, poeta insigne a cuyo verso o prosa ninguno le aventaja ni aun le llega.’’(23) 

I, finalment, Lope li fa arribar una resposta en el Laurel de Apolo: ‘’[...] la fortuna envidiosa 

hirió la mano de Miguel de Cervantes, pero su ingenio en versos de diamantes los de plomo 

volvió con tanta gloria que por dolces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria.’’(24) 

 

____________________________________________________________________________ 

21Miguel de Cervantes: Galatea, Viaje al Parnáso y obras dramaticas, 1841, pàg. 230.  

22Lope de Vega: La viuda valenciana, 1603, acte I.  

23Antonio Rey Hazas i Juan Ramón Muñoz Sánchez: El nacimiento del cervantismo: Cervantes y el Quijote 
en el siglo XVIII, ed. Verbum, 2006, pàg. 137.  

24Kurt Reichenberger: Vida de Miguel de Cervantes Saavedra, 2005, pàg. 207.  
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1.3.2 L’enemistat  

Ara bé, la seva etapa d’amistat i cordialitat dura relativament poc. Com comentàvem 

abans, Cervantes comença a inquietar-se quan intenta vendre les seves comèdies a 

alguns representants i aquests es neguen a comprar-les. El motiu? Doncs perquè cap 

d’elles posseeix l’extraordinari estil de Lope de Vega. 

 No obstant, hi hagué una època en la que tots aquests representants estaven disposats 

a comprar les obres i les comèdies de Cervantes, entre el 1580 i el 1587 per ser exactes, 

però aleshores decidí abandonar la ploma i centrar l’atenció en altres afers. Quan es 

volgué incorporar novament al món literari, ja era massa tard i ja regentava el negoci el 

famós i reconegut ‘’monstruo de naturaleza’’: ‘’[...] avasalló y puso debajo de su juridición a 

todos los farsantes; llenó el mundo de comedias proprias, felices y bien razonadas [...]’’.  

A partir d’aquí ja, i després de tants i tants elogis, la seva relació comença a refredar-se, 

almenys des de la perspectiva de Lope. A part de la carta que envià el 1605 criticant al 

seu coetani, en l’obra La hermosa de Angélica també hi intercala un llistat d’autors pels 

quals ell sent certa admiració; entre aquests, no hi apareix el seu amic Cervantes: ‘’[...] y 

en nuestro tiempo hubo muchas canciones castísimas de Pedro de Lerma, don Juan de Almeyda, 

don Lope de Salinas, Figueroa, Pedro Laínez y don Fernando de Acuña.’’(25) 

I torna a fer una llista similar, temps després, en la seva obra La Filomena: ‘’[...] 

Concurrieron en aquel tiempo en aquel género de letras algunos insignes hombres, que quien 

tuviere noticia de sus escritos sabrá que merecieron este nombre: Pedro Laínez, el  excelentísimo 

señor marqués de Tarifa, Hernando de Herrera, Gálvez Montalvo, Pedro de Mendoza, Marco 

Antonio de la Vega, doctor Garay, Vicente Espinel, Liñán de Riaza, Pedro Padilla, don Luis de 

Vargas Manrique, los dos Lupercios [...]’’.(26) El més curiós de tot plegat és que Lope ja havia 

publicat una altra llista d’autors anys abans, concretament el 1632 en la seva obra la 

Dorotea. En ella hi apareixien un context d’autors molt similars a aquests però amb la 

mera diferència que entre tots ells també hi figurava Cervantes. I aquí és on torna a 

aparèixer el tema de l’enveja. Quan es publica l’obra El peregrino en su patria apareix en 

la seva portada un retrat de Lope de Vega encapçalat per unes frases en llatí incidint en 

el tema de l’enveja:   

______________________________________________________________________ 

25José Montero Reguera: Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento, ed. Montesinos, 

2007, pàg. 133.  

26Lope de Vega: Coleccion de las obras sueltas, asi en prosa, como en verso, ed. Madrid, 1776, pàg. 465.  
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‘’Quieras o no quieras, Envidia, Lope es o único o muy raro’’. Aquestes paraules van 

acompanyades juntament amb un sonet laudatori de Quevedo parlant altra vegada de 

l’enveja: 

‘’La envidia su verdugo y su tormento 

  hace del nombre que cantando cobras, 

  y con tu gloria su martirio crece...’’(27) 

 

I Cervantes, davant de tanta arrogància i supèrbia, li dedica aquest sonet: 

 ‘’Hermano Lope, bórrame el soné— 

De versos de Ariosto y Garcila—, 

y la Biblia no tomes en la ma—, 

pues nunca de la Biblia dices le—. 

 

También me borrarás La Dragonte— 

y un librillo que llaman del Arca— 

con todo el Comediaje y Epita—, 

y, por ser mora, quemarás la Angé—, 

 

Sabe Dios mi intención con San Isi—; 

mas quiéralo dejar por lo devo—. 

Bórrame en su lugar El peregri—. 

 

Y en cuatro lenguas no me digas co—; 

que supuesto que escribes boberi—, 

las vendrán a entender cuatro nació—. 

 

Ni acabes de escribir La Jerusa—; 

bástale a la cuitada su traba—.’’(28) 

 

___________________________________________________________________________ 

27Lope de Vega: Coleccion de las obras sueltas, assi en prosa, como en verso, ed. Madrid, 1776, pàg. 9.  

28Felipe B. Pedraza Jiménez: Edición crítica de las rimas de Lope de Vega, 1993, pàg. 112. 
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El sonet en qüestió ens presenta un Cervantes malhumorat, enrabiat, exigint-li al seu 

coetani que el desvinculi completament de tots aquells versos en els quals hi apareix 

mencionat. No obstant, també aprofita per atacar violentament tota la producció 

dramàtica de Lope i la seva poesia sagrada que, segons Cervantes, és tan sols un fons 

d’interès polític i social. Cal fixar-nos també en els recursos que Cervantes utilitza per 

desacreditar Lope. Un d’ells és aquest –iaje incorporat al mot ‘’comedia’’ que resulta ser 

un sufix despectiu per intensificar la burla.  

Sabem que Lope no temia Cervantes, se sentia superior a ell en tots els sentits, però el 

sonet aconsegueix ofendre’l, inquietar-lo i ens mostra el resultat d’aquest nerviosisme en 

els següents versos:  

"Yo que no sé de los, de li ni le— 

ni sé si eres, Cervantes, co ni cu—; 

sólo digo que es Lope Apolo y tú 

frisón de su carroza y puerco en pie. 

 

[...] 

 

¡Honra a Lope, potrilla, o guay de ti!, 

que es sol, y si se enoja, lloverá; 

y ese tu Don Quijote baladí 

 

de culo en culo por el mundo va 

vendiendo especias y azafrán romí 

y, al fin, en muladares parará."(29) 

 

Es tracta, en aquest cas, d’una resposta dura, contundent. Lope no se n’està d’utilitzar 

paraules tan vulgars com ‘’buey’’, ‘’culo’’ o fins i tot ‘’puerco’’. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

29José Montero Reguera: Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento, ed. Montesinos, 

2007, pàg. 135 i pàg. 136. 
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Farceix els versos amb un to burlesc, sobretot en el segon vers on pretén fer una mofa 

dels versos quatre i dotze del sonet anterior de Cervantes.  

De fet, l’expressió ‘’puerco en pie’’ té certa relació amb el tercet concloent de la 

composició, on ens diu que va pel món ‘’de culo en culo’’ i ‘’vendiendo espécias y azafrán 

romí’’. És en aquest últim tercet on trobem el moment de més tibantor, uns versos on 

Lope aprofita per establir una comparació entre una espècie de poca qualitat (azafrán 

romí) i els trets físics i més significatius de Cervantes. Doncs és ben sabut que en 

l’Espanya del Segle d’Or el pelatge i la barba pèl-roja comportaven certes implicacions 

religioses, malignes i de bruixeria. A través d’aquest paral·lelisme podem dibuixar una 

imatge més nítida de la figura de Cervantes.  

Segurament Cervantes es refereix a aquest mateix sonet quan redacta això en l’obra 

Viaje del Parnaso: ‘’Estando yo en Valladolid, llevaron una carta a mi casa para mí, con un real 

de porte; recibióla y pagó el porte una sobrina mía, que nunca ella le pagara [...]. Diéronmela y 

venía en ella un soneto malo, desmayado, sin garbo ni agudeza alguna, diciendo mal de Don 

Quijote; y de lo que me pesó fue del real, y propuse desde entonces no tomar carta con porte.’’(30) 

 

1.3.3 Una font de conflicte  

És precisament en aquest moment on la polèmica es converteix en un fet del tot evident. 

Com era d’esperar, doncs, Cervantes deixa anar una contrarèplica. Aquesta vegada, 

però, no ho fa en forma de sonet sinó que prefereix intercalar, d’una manera culta i subtil, 

certes al·lusions dins del Pròleg de la seva obra El Quixot. 

Així doncs, en un passatge del pròleg l’autor fa referència a Lope i a la seva obra El 

peregrino en su patria. Ho fa indirectament, a través de frases com ‘’[...] y falta de toda 

erudición y doctrina, sin acotaciones en las márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como 

veo que están otros libros, aunque sean fabulosos y profanos, tan llenos de sentencias de 

Aristóteles [...] y de toda la caterva de filósofos [...]’’(31). Una frase que podríem lligar-les amb 

l’estil literari de Lope de Vega, un estil que es basa en la citació constant de filòsofs i 

escriptors i que s’accentua encara més en aquesta obra que cita Cervantes.  

_____________________________________________________________________ 

30José Manuel Lucía Megías: La madurez de Cervantes: Una vida en la corte, ed. EDAF, 2016. 

31Miguel de Cervantes: Don Quijote de la Mancha. Prólogo al lector, ed. EDAF, 1999, pàg. 28. 
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La veritat és que el pròleg quixotesc és una font de conflicte però també d’arrogància, on 

Cervantes aprofita per vanagloriar-se elogiant la seva producció. Tot això sense deixar 

de criticar Lope, és clar: ‘’También ha de carecer mi libro de sonetos al principio, a lo menos 

de sonetos cuyos autores sean duques, marqueses, condes, obispos, damas o poetas 

celebérrimos [...]’’(32). Es tracta d’una al·lusió a Lope, qui s’encarregà d’escriure obres per 

a aquelles destacades personalitats de l’època. Més endavant, aquestes obres serien 

atribuïdes a totes elles, apoderant-se així del talent del literat. A diferència del seu 

coetani, Cervantes es nega a engendrar aquest paper, a ser espremut i a cedir tot el seu 

talent a dames, nobles, ducs o marquesos, encara que sigui a canvi de diners o 

d’interessos personals.  

La primera part del Quixot es basa i s’inspira en una obra lopesca titulada Entremés de 

los romances, una obra amb un protagonista que li ve a mida a Cervantes per poder 

atacar contra Lope. Bartolo, el protagonista de l’obra, se sent captivat pels romanços i 

per escriure el romancer i, un cop es casa amb la seva dona, decideix abandonar-la i 

anar-se’n a lluitar contra Anglaterra. Això mateix passa amb Lope de Vega, qui també es 

confessa un gran amant dels romanços i decideix abandonar la seva dona, Isabel de 

Urbina, embarcant-se en l’Armada Invencible contra Anglaterra.(33) 

Segons alguns estudis, establint aquesta relació entre Bartolo i Lope, Cervantes 

simplement pretén burlar-se d’un personatge profundament enamorat del romancer, com 

seria el cas de Lope de Vega: ‘’Bartolo, loco por los romances, se cree un héroe del 

Romancero, y, recién casado, abandona a su mujer y se empeña a ir a luchar contra el Draque, 

contra Inglaterra, al igual que Lope, ‘’loco’’ por los romances [...], asimismo recién casado, 

abandona a su mujer y se embarca contra Inglaterra en la Armada Invencible.’’(34) 

Per altra banda, també s’inspira en l’entremès per construir el personatge del don Quixot 

i d’aquí en neix el paral·lelisme entre Bartolo, qui embogeix per la seva devoció als 

romanços, i Alonso Quijano, pertorbat per la seva afició als llibres de cavalleries.  De fet, 

fent ara aquesta referència a Alonso Quijano, també val la pena incidir en el paral·lelisme 

establert entre aquest i Lope de Vega.   

______________________________________________________________________ 

32 Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y 
Lope de Vega, ed. Etiópicas, 2006, pàg. 51.  

33/34Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y 
Lope de Vega, ed. Etiópicas, 2006, pàg. 27. 
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Tal com us comentava, Lope era un gran amant dels romanços i, de fet, intentava 

reflectir-se sempre entre les seves línies. Una taca autobiogràfica és el desamor d’Elena 

Osorio, qui l’abandonà per anar-se’n amb un altre home. Lope reflecteix aquest patiment 

en la seva obra i s’identifica amb diversos herois moriscos dels seus romanços. Aquí, 

doncs, és on resideix la similitud, és en aquesta bogeria on podem establir la relació entre 

Bartolo, Alonso Quijano i Lope de Vega.  

 

1.3.4 Els pròlegs: un canal per aquesta confrontació 

Seguint en la línia dels pròlegs, en el de Las Novelas ejemplares, Cervantes exhibeix les 

seves qualitats en el terreny de la prosa quan afirma amb certa arrogància: ‘’[...] yo soy el 

primero que ha novelado en lengua castellana, que las muchas novelas que en ella andan 

impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras, y éstas son mías propias, no imitadas ni 

hurtadas [...].’’(35) I la veritat és que tenia raó.  Las Novelas ejemplares simbolitzaren una 

irrefutable innovació en les lletres espanyoles. Així doncs, al 1621 Lope decideix publicar 

Las fortunas de Diana amb la intenció de competir amb el seu coetani, citant-lo 

textualment i no atribuint-li el mèrit d’haver inaugurat el nou gènere a Espanya: ‘’[...] En 

España [...] también hay libros de novelas, dellas traducidas de italianos, y dellas propias, en que 

no le faltó gracia y estilo a Miguel de Cervantes.’’(36)  

Encara que també es proposa desautoritzar-lo. Ho aconsegueix quan intercala això en 

Las fortunas de Diana: ‘’Confieso que son libros de grande entretenimiento y que podrían ser 

ejemplares [...] pero habían de escribirlos hombres científicos o por lo menos grandes 

cortesanos, gente que halla en los desengaños notables sentencias y aforismos.’’(37) Amb 

aquestes paraules l’autor qüestiona la seva obra i que Cervantes tingui prou cultura per 

escriure aquesta tipologia de novel·les. Segons Lope, tan sols homes científics i amb 

autèntica cultura poden aspirar a ser i a donar exemple d’aquest gènere. De fet, segons 

ell, totes les novel·les de Cervantes posseeixen una nul·la exemplaritat. 

______________________________________________________________________ 

35José Montero Reguera: Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento, ed. Montesinos, 

2007, pàg. 81  

36José Montero Reguera: Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento, ed. Montesinos, 

2007, pàg. 75/76 

37José Montero Reguera: Miguel de Cervantes. Una literatura para el entretenimiento, ed. Montesinos, 

2007, pàg. 76 
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Per tant, Lope creu que Cervantes no compleix els requisits necessaris per escriure 

aquesta gamma de novel·les, que s’allunya molt del seu prototip d’home científic, d’home 

culte i il·lustre, amb un gran coneixement de les llengües clàssiques. En canvi, autors 

humanistes com  Francisco López de Aguilar, Simón Chauvel o Francisco Peña 

Castellano(38), altament admirats per Lope, sí complirien les expectatives de Lope. 

 

1.3.5 El Arte Nuevo de Lope de Vega  

Desmarcant-nos de la línia dels pròlegs, cap a l’any 1609 i poc abans d’enviar aquella 

missiva al seu amic de Valladolid, Lope publica un escrit titulat Arte nuevo de hacer 

comedias, una obra que té un rerefons interessant... 

Cal situar-nos altra vegada entre les pàgines d’El Quixot, concretament en el capítol 

XLVIII de la primera part. En aquest capítol, Cervantes pretén exposar la seva dogma 

dramàtica, opinar de les comèdies, de la seva trama i queixar-se d’aquells autors, 

especialment de Lope, que a l’hora d’escriure-les es deleixen tan sols pel gust popular: 

"Y no tienen la culpa desto los poetas que las componen, porque algunos hay dellos que conocen 

muy bien en lo que yerran [...] pero como las comedias se han hecho mercadería vendible, dicen, 

y dicen verdad, que los representantes no se las comprarían si no fuesen de aquel jaez; y así, el 

poeta procura acomodarse con lo que el representante que le ha de pagar su obra le pide". (39) 

Encara que l’autor no mencioni Lope en aquest fragment, llegint entre línies, podem 

deduir que és un atac directa cap a la seva obra i als seus principis.  

Al passatge anterior el segueix aquest fragment, on es veu potser amb més claredat 

aquesta crítica cap a Lope: ‘’Y que esto sea verdad, véase por muchas e infinitas comedias 

que ha compuesto un felicísimo ingenio destos reinos, con tanta gala, [...] con tan elegante verso, 

con tan buenas razones, [...] y finalmente tan llenas de elocución y alteza de estilo, que tienen 

lleno el mundo de su fama; y por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han 

llegado todas, como han llegado algunas, al punto de la perfección que requieren". (40) 

I Lope, enrabiat per totes aquestes al·lusions, escriu Arte nuevo de hacer comedias, un  

______________________________________________________________________ 

38 Patrizia Campana: De Cervantes a Lope de Vega: dos notas sobre las Novelas ejemplares, pàg. 450.  

39Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 51. 

40Joaquín Álvarez Barrientos: Estudis en honor de Luciano García Lorenzo, 2009, pàg. 40.  
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poema assagístic amb la intenció de ser llegit davant d’un públic més culte i acadèmic. 

En ell, Lope presenta un tipus de comèdia que no s’ajusta estrictament a les normes de 

l’art, als preceptes de les poètiques clàssiques, sinó que es basa en el gust de la plebs, 

que era, al cap i a la fi, qui s’encarregava de finançar-les i comprar-les: 

‘’[...] y cuando he de escribir una Comedia 

encierro los preceptos con seis llaves [...] 

para que no me den voces; que suele 

dar gritos la verdad en libros mudos; 

y escribo por el arte que inventaron  

los que el vulgar aplauso pretendieron;  

porque, como las paga el vulgo, es justo 

hablarle en necio para darle gusto.’’(41) 

  Segons Lope, per tant, la comèdia hauria de caracteritzar-se per la llibertat temàtica, per 

l’aparició de personatges de diferents classes socials... hauria d’intentar maridar allò 

còmic amb tot allò tràgic i dramàtic: ‘’Lo trágico y lo cómico mezclado [...] que aquesta 

variedad deleita mucho.’’(42) Es tracta, doncs, d’una ideologia que va totalment en contra 

del que defensen grans pensadors com Horaci o Aristòtil: 

  ‘’No hay que advertir que pase en el periodo  

   de un sol, aunque es consejo de Aristóteles 

   porque ya le perdimos el respeto 

   cuando mezclamos la sentencia tràgica 

   a la humildad de la bajeza cómica.’’(43) 

És evident, i després de la discrepància ideològica que hem anat veient, que Cervantes 

voldrà rebatre les idees exposades en el llibre titllant d’absurdes totes les comèdies del 

seu coetani. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

41Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 16. 

   42Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 12. 

   43Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 12. 
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Així doncs, en el capítol 47 del Quixot, l’autor ens presenta una conversa entre el canònic 

i el cura parlant sobre els llibres de cavalleries. El canònic critica aquesta classe de llibres 

pel fet de no ajustar-se als preceptes de l’art, als preceptes de les poètiques clàssiques: 

‘’[...] son en el estilo duros; en las hazañas, increïbles; en los amores, lascivos; en las cortesías, 

mal mirados; largos en las batalles, necios en las razones, disparatados en los viajes, y, finalment, 

ajenos de todo discreto artificio [...] dignos de ser desterrados de la república cristiana.’’(44) 

Finalment, centrant-nos en el capítol que ens ocupa, el cura acaba donant la raó al canònic 

i censura tots aquells autors que han escrit llibres de cavalleries, uns llibres que segons 

ell han estat escrits ‘’sin tenir advertencia a ningún buen discurso, ni al arte y reglas por donde 

pudieron guiarse.’’(45) 

Per tant, ens presenta uns personatges que s’oposen totalment al caràcter innovador que 

presenta Lope en el seu Arte nuevo de hacer comedias, uns personatges defensors de 

tots aquells preceptes de l’art clàssic i tradicional.  

És cert que aquesta primera conversa gira entorn als llibres de cavalleries, però de seguida 

esdevindrà una crítica notable i explícita del Arte nuevo de Lope. L’autor diu al cura que 

té escrites més de cent pàgines d’un llibre de cavalleries, totes elles regides en les regles 

de l’art. Els ha mostrat aquestes pàgines a lectors cultes i il·lustrats i a d’altres ‘’ignorantes, 

que sólo atienden al gusto de oír disparates.’’(46) La crítica resideix en que el seu llibre de 

cavalleries, ajustat als preceptes de l’art, agrada a les persones cultivades però també a 

tots aquells ignorants. Què pretén demostrar Cervantes amb això? Doncs que, segons ell, 

no fa falta prescindir de l’art, de les normes de la poesia per poder arribar a tothom de la 

mateixa manera. La intel·ligència no té cap mena d’importància a l’hora d’interpretar-les. 

Ara bé, Lope ja tenia notícia de totes aquestes burles molt abans de la publicació de la 

primera part del Quixot. La confirmació de que el Quixot circulà en forma de manuscrit 

s’evidencia en el pròleg que escriu en El peregrino en su patria. El pròleg presenta una 

defensa de Lope contra l’atac anterior de Cervantes criticant el seu Arte nuevo i les seves 

comèdies: 

_______________________________________________________________________ 

44Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 10. 

45Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 11.  

46Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 
de Vega, pàg. 13. 
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 ‘’Que ya se juzga, o por envidia, o por malicia o por ignorancia. Y pues qui nescit rem, nullum 

imponit ei, ¿cómo hay tantos que se atreven a juzgar lo que no entienden? [...] Los que pretenden, 

trabajen; los que comienzan, imiten; los que ignoran, aprendan; los que saben, agradezcan; los 

que maldicen, escriban, que hablando mal no se alcanza fama, sino escribiendo bien. Aristóteles 

dice, en el primero de su Metafísica, que la señal de saber es poder enseñar: quien sabe, enseñe. 

Para mí también son obras las de mano, como las impresas: ¿en qué, pues, se fían los que porque 

no imprimen murmuran?’’(47) 

En el pròleg, Lope retreu a Cervantes que utilitzi el caràcter manuscrit de la seva obra per 

criticar-lo enlloc de fer-ho d’una manera pública en una obra impresa.  

 

1.3.6 El desenllaç 

Que com acaba la història? Doncs curiosament la seva enemistat va durar fins a la mort, 

fins la mort de Cervantes, fins el 1616. Anys més tard, probablement pertorbat per la culpa, 

el seu rival li dedica aquelles paraules d’admiració que abans analitzavem en El laurel de 

Apolo, reconeixent-lo, d’una vegada per totes, com el gran poeta que fou: ’[...] la fortuna 

envidiosa hirió la mano de Miguel de Cervantes, pero su ingenio en versos de diamantes los de 

plomo volvió con tanta gloria que por dolces, sonoros y elegantes dieron eternidad a su memoria.’’ 

La veritat és que resulta difícil comentar tots aquells versos que van enviar-se, aquelles  

paraules que van dedicar-se, les bones i les no tant bones... Però amb aquesta recopilació 

crec que he pogut fer-me una idea més acotada i fidel de la seva relació, una relació que 

recordarem per sempre més gràcies a tots aquests versos que ens han regalat.  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

47Alfonso Martín Jiménez: El manuscrito de la primera parte del Quijote y la disputa entre Cervantes y Lope 

de Vega, pàg. 32 i pàg. 33.  
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1.4. LA CONTINUACIÓ 

1.4.1 Darrere l’anonimat: El Quijote Apócrifo  

Després de l’èxit de la primera part del Quixot, la rivalitat de Lope i Cervantes s’accentuà. 

Però no només la seva, sinó també la d’altres autors amb Cervantes.  El cert és que l’autor 

del Quixot no tan sols s’enemistà amb Lope. Hi hagué diversos autors ofesos per 

Cervantes; des de Cristóbal Súarez de Figueroa(48) i Jerónimo de Pasamonte(49) fins al 

famós Lope de Vega. I, curiosament, tots aquests escriptors foren acusats d’amagar-se 

sota el pseudònim d’Alonso Fernández de Avellaneda, l’autor del Quijote Apócrifo que tant 

alarmà Miguel de Cervantes.  

Han passat deu anys des de l’aparició de la primera part del Quixot i el públic espera 

ansiosament la publicació de la segona part. Així doncs, Avellaneda aprofita la gran 

oportunitat per publicar la continuació d’aquesta obra magna, una continuació no gaire 

favorable per a Cervantes. En ella, l’autor, que mai se n’ha descobert la verdadera 

identitat, aprofita per fer una burla i per mofar-se del Quixot, dels seus personatges i, és 

clar, del seu creador. 

El pròleg és la part més agressiva d’aquesta continuació i, de fet, és la que s’ha atribuït a 

Lope de Vega, encara que mai no ho sabrem del cert. No tan sols critica els defectes físics 

de Cervantes sinó també la seva literatura: ‘’[...] es ya de viejo como el Castillo de San 

Cervantes. ’’(50)  / ‘’[...] haberse escrito entre los de una cárcel.’’(51)  A més a més, gosa donar-li 

algun consell: ‘’Conténtese con su Galatea y comedias en prosa; que eso son las más de sus 

novelas: no nos canse.’’(52) 

El que fa sospitar de la implicació de Lope de Vega són les diverses al·lusions que es van 

fent cap a ell al llarg de l’obra:  ‘’[...] el ofender a mí, y particularmente a quien tan justamente 

celebran las naciones más estranjeras y la nuestra debe tanto, por haver entretenido honestísima 

y fecundamente tantos años los teatros de España con estupendas e innumerables comedias con 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

48Cristóbal Suárez de Figueroa fou un escriptor i traductor espanyol del segle d’or. Home il·lustre i format 
en tots els àmbits, engendrà sempre una visió aristotèlica dins la literatura que acabà enemistant-lo amb 
Lope de Vega. 

49Pasamonte fou monge, escriptor i un entranyable amic de Lope de Vega. Es donà a conèixer quan publicà 
la seva obra més autobiogràfica Vida y trabajos de Gerónimo de Pasamonte, on explica part de la seva 

infantesa i les seves aventures a la batalla de Lepant on conegué Cervantes.  

50/51/52Manuel Fernández Álvarez: Cervantes visto por un historiador, ed. Espasa, 2005, pàg. 509. 
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el rigor del arte que pide el mundo, y con la seguridad y limpieza que de un ministro del Santo 

Oficio se debe esperar.’’(53) 

De fet, el mateix Cervantes estava convençut de la culpabilitat del seu coetani i en el pròleg 

de la segona part del verdader Quixot, protesta pel fet de ser tractat de manco, de vell i 

aprofita, una vegada més, per mencionar Lope de Vega: ‘’[...] y si él lo dijo por quien parece 

que lo dijo, engañóse de todo en todo, que tal adoro el ingenio, admiro las obras, y la ocupación 

continua y virtuosa.’’(54)  / ‘’[...] hase de advertir que no se escribe con las canas, sino con el 

entendimiento, el cual suele mejorarse con los años.’’(55) Amb això, l’autor defensa que la 

intel·ligència no dependrà mai de la vellesa, sinó més aviat tot al contrari. Com més 

experiència, més saviesa. 

Altres autors del cercle de Lope formaren part d’aquest afany. Una altra hipòtesi és la que 

identifica Avellaneda amb l’aragonès Jerónimo de Passamonte qui tingué relació amb 

Lope en diverses ocasions.  

Igual que Lope de Vega, Passamonte fou al·ludit en la primera part del Quixot. Fen-t’ho 

d’una manera més explícita, però, Cervantes intercalà en el llibre un personatge anomenat 

Ginés de Passamonte, un lladre que quasi acaba empresonat i que, curiosament, 

comparteix el mateix cognom amb Jerónimo. Mentider, covard i delinqüent; així és com 

apareix retratat Passamonte en el Quixot.(56) Un bon motiu per reclamar venjant-se, no? 

És clar que necessitarà l’ajuda de Lope, qui s’encarregarà d’escriure el pròleg.  

Però al cap i a la fi, a Cervantes li interessa poder posar punt i final al Quixot, que ningú 

més sigui capaç de fer-ne un plagi o una absurda continuació burlant-se dels seus 

personatges i del seu estil: ‘’[...] y que en ella te doy a Don Quijote dilatado, y, finalmente, muerto 

y sepultado, porque ninguno se atreva a levantarle nuevos testimonios.’’(57) 

Encara que, altra vegada, tot són hipòtesis, algunes de les moltes acusacions que es 

llençaren a l’aire, dades sense una informació del tot contrastada al darrere. La 

personalitat de l’autor del Quijote de Avellaneda ha esdevingut un dels majors enigmes de 

la història de les lletres espanyoles. Algú en sabia la seva identitat? És probable que el 

mateix Cervantes en tingués coneixement, però mai no es proposà desemmascarar-lo.  

______________________________________________________________________ 

53Lucía Irma Césped: Para leer el Quijote, ed. Editores, 2000, pàg. 211.  

54/55 Manuel Fernández Álvarez: Cervantes visto por un historiador, ed. Espasa, 2005, pàg. 522. 

56Martín de Riquer: Para leer a Cervantes, ed. Acantilado, 2003, pàg. 225. 
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1.5  EL POSICIONAMENT 

1.5.1 A Madrid al segle XVII 

 ‘’Que á quien le conviene recatarse 

              de lengua y ojos de un traidor vecino,                                                   

             no tiene más remedio que mudarse.’’ 

Lope de Vega  

Cervantes, Lope de Vega, Góngora i Quevedo. Durant una bona temporada tots ells van 

ser veïns al carrer de los Francos, a Madrid. Encara que, ben mirat, la seva relació no es 

basà mai en la cordialitat, ni s’intercanviaren somriures mentre passejaven pel carrer. De 

fet, Góngora i Quevedo, a banda d’entaular una guerra literària entre ells, també 

intervingueren en la dels nostres protagonistes. Góngora es posicionà a la banda de 

Cervantes, Quevedo, en canvi, sempre fidel a Lope. Probablement aquest posicionament 

va ajudar a agreujar la relació entre Cervantes i Lope de Vega.  

Amb l’arribada de la Cort a Madrid, molts autors es desplacen a la ciutat. Cervantes,  

Lope i Quevedo es troben sovint, sobretot perquè acudeixen a les mateixes devocions 

religioses, a les tertúlies literàries i a l’acadèmia del Conde de Saldaña. Ara bé, a partir 

d’aquestes trobades, Lope aprofita per tornar a atacar Cervantes. 

El cas és que l’acadèmia del Conde de Saldaña durant el 1603 ja es reunia a la ciutat de 

Valladolid. Entre els membres d’aquesta hi figurava Lope, qui en aquella època encara 

manté una bona relació amb Cervantes. Però quan té lloc la primera trobada de 

l’acadèmia a Madrid el novembre del 1611, essent aleshores veïns i enemics literaris, sí 

que aprofita per dedicar-li unes paraules: ‘’Las academias están furiosas: en la pasada se 

tiraron los bonetes dos licenciados; yo ley unos versos con vnos antojos de Zerbantes que 

parecían guevos estrellados mal echos.’’(57)  

Quevedo també presencià aquestes paraules, però, com era d’esperar, despertaren 

encara més la seva admiració. Per altra banda, podríem dir que Cervantes i Luis de 

Góngora tenien una bona relació. Góngora apareix en algun passatge de ‘’Viaje del 

Parnaso’’, on Cervantes mostra la seva admiració cap a ell: 

____________________________________________________________________________ 

57Isabel Pérez Cuenca: Quevedo en revisión con sus contemporáneos: el caso de Cervantes, pàg. 3. 



                                     Un duel de plomes:  

 

35 

 ‘’Aquel que tiene de escribir la llave, 

con gracia y agudeza en tanto extremo, 

que su igual en el orbe no se sabe 

es don Luis de Góngora, a quien temo 

agraviar en mis cortas alabanzas, 

aunque las suba al grado más supremo.’’(58) 

No resulta estrany, veient la complicitat entre els dos autors, que Góngora també 

estigués ressentit amb Lope. Així doncs, quan veu la portada de El peregrino en su patria, 

on Lope es mostra amb tanta arrogància i on hi apareix aquell sonet laudatori del seu 

estimat Quevedo, no resulta estrany que decideixi atacar: 

‘’Dicen que ha hecho Lopico 

contra mi versos adversos; 

mas si yo vuelvo mi pico, 

con el pico de mis versos 

a este Lopico lo-pico.’’(59) 

Lope aprofita també la religiositat de Góngora, menyspreant la seva tasca de cura: 

“Cura que en la vecindad 

vive con desenvoltura 

¿para qué llamarle cura 

si es la misma enfermedad?”(60) 

No foren aquests els únics sonets que s’enviaren. Durant una bona temporada també 

estigueren enemistats, encara que la seva rivalitat no fou tan ressonada com la que 

mantingué amb Cervantes.  

Ara bé, Lope també tenia el seu aliat, aquell qui l’elogiava i s’encarregava de que 

l’enemistat amb Cervantes es mantingués sempre viva. És clar que Quevedo, si era del 

cercle de Lope, també tindria accés al manuscrit de la primera part del Quixot. I igual que 

el seu amic, ell també pensaria que es tractava d’un llibre absurd protagonitzat per un 

boig i ridícul cavaller. 

______________________________________________________________________ 

58Miguel de Cervantes: Viaje al Parnaso, ed. Ediciones, pàg. 17. 

59La poesía barroca: Góngora y Quevedo. 
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Una de les referències que fa Quevedo al Quixot podem trobar-la en la Sátira contra 

Francisco Morovelli de la Puebla. En un passatge d’aquesta composició, l’autor compara 

Francisco Morovelli amb el protagonista del Quixot, establint entre els dos una llarga llista 

de similituds: la bogeria, el despropòsit, l’estupidesa...  

El que resulta més curiós de tot plegat és que aquest posicionament de Quevedo vingué 

anys després de conèixer Cervantes, perquè en un inici el madrileny ens mostra el seu 

gust i admiració per les Novelas ejemplares: '’Deje vuesa merced de alabarse de muy 

honrado y muy modesto [...] y deje de encarecer sus sonetos; y deje las novelas para 

Cervantes.’’(60) Veiem, per tant, certa influència del seu coetani?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

60Isabel Pérez Cuenca: Quevedo en revisión con sus contemporáneos: el caso de Cervantes, Actas VII 

(2005), pàg. 511. 
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1.5.2 Una rivalitat literària o personal? 

"La soberbia nunca baja de donde sube, porque siempre cae de donde subió.’’ 

                                                                                                                             Quevedo 

La veritat és que Góngora i Quevedo no són recordats únicament pel seu posicionament 

en la rivalitat de Cervantes i Lope de Vega. De fet, ja s’encarregaren ells mateixos de 

deixar la seva empremta, la seva pròpia història d’enemistat, una rivalitat que fou encara 

més agressiva que la dels autors treballats.  

L’objectiu, en aquest punt, és precisament indagar en aquesta relació, descobrir-ne els 

motius, intentar respondre si aquells versos tan sols criticaren la qualitat literària de 

l’adversari o si anaren més enllà. De fet, havent apreciat ja un cas d’enemistat literària, 

m’adono que la rivalitat entre autors sempre va més enllà, que inevitablement tendeix a 

barrejar l’amistat, l’enveja o fins i tot l’amor.  

Luis de Góngora, qui nasqué i morí a Córdoba l’any 1627, fou un dels poetes més 

importants del segle d’Or espanyol i el màxim exponent d’una coneguda corrent literària 

batejada amb el nom de culteranisme. Va néixer a la seu d’una família econòmicament 

acomodada i això li va permetre tenir accés a uns estudis universitaris a Granada i a 

Salamanca. Seria precisament allà on s’interessaria per la vida religiosa i s’ordenaria 

sacerdot de la catedral cordovesa. No foren tan sols la gran varietat de sonets, romanços 

o missatges satírics que el llençaren a la fama, sinó també la seva agressiva enemistat 

amb Francisco de Quevedo.  

La primera trobada entre aquests dos autors es produí a la ciutat de Valladolid. Quevedo, 

qui morí anys després que el seu coetani, cap al 1645, també tingué la seva rellevància 

en les lletres espanyoles, posicionant-se en el corrent literari del conceptisme. Visqué 

sempre envoltat d’un ambient polític i cortesà, degut als importants càrrecs que ocuparen 

els seus pares a la cort. Això facilità la seva vida en molts sentits i li proporcionà una 

bona educació. Cultivà tots els gèneres de l’època, escrigué sonets satírics i burlescos i 

freqüentà les Universitats d’Alcalá de Henares i Valladolid, ciutat on conegué, finalment, 

Luis de Góngora.  

Per tant, tot comença el 1603, a Valladolid, amb el trasllat de la cort a la ciutat. Podríem 

dir que la seva enemistat ve donada per les diferents visions que tenen de la vida i 

d’enfocar la seva poesia, una mica com passa amb Cervantes i Lope de Vega. Góngora 
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encarna el culteranisme, les referències constants al món clàssic, l’admiració a Garcilaso 

de la Vega(61), els recursos literaris i els llatinismes de difícil comprensió... 

Per altra banda, Quevedo és sinònim de tradició, de ferocitat, de religiositat i enginy. En 

la poesia de Quevedo, una poesia extremadament conceptista, rarament hi apareixen 

les floritures literàries vistes en el culteranisme. Sol tractar-se d’una poesia més concisa, 

simple i conceptual.  

 Al començament era simplement un duel literari, encara que la seva enemistat, a 

diferència de la d’altres coetanis, no té un motiu aparent. És a dir, va néixer per simple 

protagonisme, pel simple fet de voler cridar l’atenció en un període de màxima esplendor 

literària. Probablement la diferència d’edat influí, quan Góngora publicava el seu primer 

poema Quevedo tenia tan sols un any de vida.  

Evidentment, s’han sostingut altres hipòtesis que afirmen que la seva enemistat no 

s’originà tan sols per l’anhel de protagonisme, sinó també degut a un poema que publicà 

Luis de Góngora de versos satírics i burlescos. Comença així:  

‘’¿Qué lleva el señor Esgueva? 

Yo os diré lo que lleva.’’(62) 

En aquest poema, l’autor parla de la ciutat de Valladolid i del riu Esgueva. Els titlla de 

bruts i pudents, deixant-los, d’aquesta manera, en molt mala consideració.  

Com era d’esperar, aquests versos fan enrabiar alguns dels autors de l’època, 

especialment a tots aquells val·lisoletans. Entre aquests coetanis hi figura Francisco de 

Quevedo, qui decideix atacar al poeta cordovès:  

‘’Vos que coplas componéis 

ved que dicen los poetas, 

que siento para secretes 

muy públicas las traéis.’’(63) 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

61Garcilaso de la Vega fou un poeta renaixentista espanyol. En les seves composicions, per tant, 
apareixerà la influència d’autors com Petrarca o del valencià Ausiàs March. Per altra banda, resulta 
rellevant destacar la seva intervenció en la vida política i l’adoctrinament que revé per part del seu mentor 
Juan Boscán.  

62Isabel Pérez Cuenca: Quevedo frente a Góngora, pàg. 56. 
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A més a més, amagant-se sota el pseudònim de Miguel de Musa, Quevedo satiritza l’estil 

de Góngora i el cordovès, després de tant d’eufemisme, decideix contraatacar amb 

aquests versos: 

“Musa que sopla y no inspira 

y sabe que es lo traidor 

poner los dedos mejor 

en mi bolsa que en su lira, 

no es de Apolo, que es mentira…”(64) 

A partir d’aquí, l’enemistat ja començaria a ser més agressiva i Góngora es referiria al 

seu coetani com a ‘’Francisco de Quebebo’’ pel seu gust a la beguda. I no només a ell el 

titllaria de poeta pèssim i atroç, sinó també al seu aliat Lope de Vega:  

‘’Hoy hacen amistad nueva 

más por Baco que por Febo 

Don Francisco de Qué-bebo 

y Lope Félix de Beba.’’(65) 

I Quevedo, ataca llençant-li el pitjor insult que podia fer-se en el Segle d’Or espanyol 

dient-li que era jueu.  

‘’Yo te untaré mis versos con tocino 

porque no me los muerdas, Gongorilla, 

perro de los ingenios de Castilla, 

  docto en pullas, cual mozo de camino.’’(66) 

Inevitablement, arriba un punt en el que la rivalitat deixa de ser literària i ambdós autors 

recorren al físic i a les seves imperfeccions per agredir-se. En aquest cas, Góngora critica 

la coixesa tan característica del madrileny:  

______________________________________________________________________ 

63Isabel Pérez Cuenca: Quevedo frente a Góngora, pàg. 58. 

64Miguel Ángel Montanaro: Góngora y Quevedo. Crónica de una hostilidad. 

65Jaime Campmany: El arte de insultar. 

66Germán Arciniegas: Obras escogidas de Quevedo, ed. Oceano. 
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‘’Anacreonte español, no hay quien os tope. 

que no diga con mucha cortesía, 

que ya que vuestros pies son de elegía, 

que vuestras suavidades son de arrope.’’(67) 

Un altre exemple és la famosa hipèrbole que llença Quevedo del hombre a la nariz 

pegado. Es tracta d’una sàtira on Quevedo pretén ridiculitzar i burlar-se del nas del seu 

coetani. És un dels sonets més coneguts de la seva enemistat, un sonet on l’autor 

estableix diverses comparacions i analogies amb el nas de Góngora per tal d’intensificar 

la burla:  

‘’Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa,   

érase una nariz sayón y escriba, 

érase un peje espada muy barbado.’’(68) 

Ara bé, el punt àlgid de la seva enemistat el situem quan viuen tots dos a la ciutat de 

Madrid, al carrer de los Francos que abans comentàvem. Després de la mort del rei Felip 

III, qui el nombrà capellà real, Góngora comença a patir les dificultats econòmiques com 

a resultat de la seva addició al joc. Dèbil, afligit i arrossegant una malaltia des de fa 

temps, es disposa a passar els últims anys de la seva vida a la casa que té llogada al 

carrer de los Francos.  

Quevedo, que evidentment n’està al corrent, decideix fer el gran cop final. Així doncs, i 

sense cap mena de mirament, compra la casa on resideix el seu rival i aprofita el primer 

impagament per poder desallotjar-lo i quedar-s’hi a viure. Podem corroborar aquesta 

anècdota a través d’un sonet atribuït a Quevedo, escrit en tercera persona: 

‘’Y págalo Quevedo 

porque compró la casa en que vivías, 

molde de hacer arpias, 

y me ha certificado el pobre cojo 

que de tu habitación quedó de modo 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

67Ana Cristina López Viñuela: Quevedo y «el pobre Lope de Vega» en un soneto gongorino, Actas III 

(1993), pàg. 377. 

68Rodrigo Cacho Casal: La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, Servicio de 

Publicaciones e Intercambio Científico, 2003, pàg. 134.  
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la casa y barrio todo [...]’’(69) 

Finalment, després de malviure una temporada en una casa del carrer Huertas, Góngora  

torna a la seva ciutat natal i es disposa, un cop allà, a morir rodejat de pobresa, misèria 

i solitud.  

Abans de morir, però, Góngora li fa arribar un sonet en forma d’epitafi per aconseguir, 

d’una vegada per totes, segellar aquesta problemàtica enemistat: 

‘’Este, que en negra tumba, rodeado  

 de luces yace muerto y condenado  

vendió el alma y el cuerpo por dinero  

 y aún muerto es garitero [...] 

 [...] Fuese con Satanás, culto y peldo: 

¡Mirad si Satanás es desdichado!’’(70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
69Isabel Pérez Cuenca: Quevedo frente a Góngora, pàg. 77. 

70Sordo Medina: La casa de Góngora y Quevedo en Madrid. 
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1.6 LA PERVIVÈNCIA 

1.6.1 La rivalitat al segle XX  

Com bé comentava tan bon punt iniciava aquest treball, 

la rivalitat no es remunta únicament en un període de 

màxima esplendor literària, amb autors com Cervantes o 

Lope de Vega. La rivalitat perdura, perviu, no hi entén 

d’èpoques, d’etapes o de segles.  

És per això que al segle XX podem situar-hi encara grans històries de rivalitat. Seria el 

cas de la rivalitat que entaularen José María Arguedas(71) i Julio Cortázar(72),  grans autors 

de la literatura hispanoamericana de finals dels anys seixanta.  

Evidentment, aquesta polèmica no tan sols aborda aquells aspectes literaris, sinó que 

posa de manifest dues maneres completament oposades d’entendre la societat de 

l’època. Apareix, per tant, el tel·lurisme(73) i el cosmopolitisme(74), dues percepcions  

regides pels contextos on van viure i escriure els dos autors. Seran aquests dos 

conceptes que donaran lloc a una rivalitat de caire ideològic.  

Tot plegat va començar amb una carta que envià Cortázar al poeta d’origen cubà Roberto 

Fernández de Retamar al 1968. El cas és que durant aquell any molts autors 

hispanoamericans es veieren obligats a exiliar-se i a allunyar-se de la seva terra. Entre 

ells, Cortázar, que s’exilià a la ciutat de París. Amb la carta, doncs, Cortázar aprofita per 

defensar allò autòcton i de la seva regió i aprofita, també, per reivindicar el fet que 

qualsevol autor allunyat del seu país pot comprendre perfectament les arrels i els orígens 

de la cultura llatinoamericana.  

____________________________________________________________________________ 

71Arguedas (1911-1969) fou un escriptor i etnòleg peruà. Degut a la seva relació tan propera amb la cultura 
indígena, aprofundí en la llengua i en els costums andines que acabaren influint en la seva personalitat. A 
partir d’aquesta influència, en sorgí un corrent literari anomenat Indigenisme.  

72Julio Cortázar (1914-1984) és considerat un dels autors més innovadors i originals del seu temps. 
Mestre del relat curt, la prosa poètica i la narració breu en general, fou el creador d’importants novel·les 
que inauguraren una nova forma de fer literatura a Hispanoamèrica.  

73En l’àmbit literari, especialment en l’hispanoamericà, s’entén com a tel·lurisme l’estreta relació de 

l’escriptor amb el seva pàtria, el seu lloc d’origen i les seves arrels.  

74Contraposant-se amb el tel·lurisme, apareix el cosmopolitisme. Un autor cosmopolita focalitzarà la seva 
literatura en temes de caire més universal: psicològics, filosòfics... Optarà per presentar sempre l’individu 
contextualitzat en la vida urbana i fantàstica. El màxim representant n’és Jorge Luis Borges. 

Imatge 2. Arguedas a 

la seva oficina Imatge 3. Júlio Cortázar 
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Per altra banda, en la carta també es fa una crítica al tel·lurisme, quan Cortázar afirma 

que és "ajeno por estrecho, parroquial y hasta diría aldeano".(75)  Ara bé, la crítica no acaba 

aquí. Anys després, en una entrevista publicada per la revista Life l’abril del 1969, 

Cortázar torna a atacar contra Arguedas, criticant altra vegada la seva visió de la vida, 

de la literatura i defensant a tots aquells que, igual com va fer ell, decidiren exiliar-se: ‘’Ni 

Arguedas ni nadie va a ir demasiado lejos con esos complejos regionales, de la misma manera 

que ninguno de los ‘exiliados’ valdría gran cosa si renunciara a su condición de latinoamericano 

para sumarse más o menos parasitariamente a cualquier literatura europea.’’ (76) 

La crítica fa enfadar Arguedas, defensor primordial del tel·lurisme, i l’escriptor decideix 

redactar un article publicat a la revista Amaru titulat ‘’Un inevitable comentario a unas 

ideas de Julio Cortázar’’, on aprofita per llençar una crítica cap la professionalitat de Julio 

Cortázar i pel fet que escrigui a canvi de diners: ‘’Yo no soy escritor profesional, Juan [Rulfo] 

no es escritor profesional [...] ¡No es profesión escribir novelas y poesías! O yo, con experiencia 

nacional, que en ciertos resquicios sigue siendo provincial, entiendo provincialmente el sentido 

de esta palabra oficio como una técnica que se ha aprendido y se ejerce específicamente 

orondamente para ganar plata. Soy en ese sentido un escritor provincial; sí, mi admirado Cortázar 

[…]. Escribimos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio […]’’(77) 

Cortázar no hi està d’acord i defensa que, igual que el seu coetani, ell també escriu per 

amor a l’art: ‘’[…] llevo dieciséis años fuera de Latinoamérica y me considero sobre todo como 

un cronopio que escribe cuentos y novelas sin otro fin que el perseguido ardorosamente por 

todos los cronopios, es decir su regocijo personal.’’(78) 

Cal dir que Cortázar decidí exiliar-se voluntàriament. Això sorprengué molts escriptors 

de l’època, però ell confiava que des de fora, allunyant-se de tot allò local i de la seva 

terra, aconseguiria tenir un camp més ampli i una major observació en la literatura: “Si 

me hubiera quedado en la Argentina, mi madurez de escritor se hubiera traducido de otra 

manera, probablemente más perfecta y satisfactoria para los historiadores de la literatura, pero 

ciertamente menos incitadora, provocadora y en última instancia fraternal para aquellos que leen 

_____________________________________________________________________ 

75Miriam Noemí Di Gerónimo: Redes y constelaciones: perspectivas en torno a las polémicas intelectuales 
en América Latina, pàg. 2. 

76Osmar Gonzalez: La quena y la filarmónica. La polémica entre José María Arguedas y Julio Cortázar. 

77Jaime Andrés Báez León: Debate Arguedas-Cortázar: la profesionalización del escritor durante la época 
del boom, pàg. 7. 

78Miriam Noemí Di Gerónimo: Redes y constelaciones: perspectivas en torno a las polémicas intelectuales 
en América Latina, pàg. 2.  
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mis libros por razones vitales, y no con vistas a la ficha bibliográfica o la clasificación 

estètica.’’(79) Estariem parlant, altra vegada, d’una visió cosmopolita. 

El que separa els escriptors no es tracta únicament de dues percepcions oposades a 

l’hora de comprendre la literatura. Al llarg de la seva disputa entren en joc altres factors,  

factors sobretot ideològics, perquè si no mostren cap mena d’afinitat en la literatura, 

resultarà difícil fer-los coincidir en aquells aspectes polítics.  

Pel que fa al seu posicionament polític, els dos autors es definirien d’esquerres o 

socialistes. No obstant, Cortázar confessaria el seu desinterès en un passat per la 

situació política que es donava al país: “Y luego [...] entré en una dimensión que podríamos 

llamar política si quieres decir, empecé a interesarme por problemas históricos que hasta ese 

momento me habían dejado totalmente indiferente.’’(80) Aquesta indiferència, després de viure 

una temporada a París, va canviar, va acabar convertint-se en una desmesurada 

implicació en la societat, fins a acabar engendrant la posició de l’escriptor compromès, 

que era el que s’esperava de tot intel.lectual als anys seixanta. Així doncs, l’escriptor 

argentí acabaria utilitzaria la seva literatura com a eina reivindicativa.  

Arguedas, per part seva, i posicionant-se a la banda del socialisme, les seves paraules 

també es transmuten en denúncia política i social:  “Esos piojosos, [...] hombres 

despreciados por las mismas comunidades, esos, [...] invaden la ciudad de Abanca y sin temer 

a la metralla y a las balas, venciéndolas. Así obligaban [...] al cura a que diga misa, a que cante 

en la Iglesia: le imponen a la fuerza.’’(81) Fins aquí veuríem certa afinitat amb Cortázar, 

perquè tant un com l’altre es proposava denunciar els conflictes socials de l’època.  

A diferència de Cortázar però el novel·lista peruà és un escriptor compromès però que 

al mateix temps lluita pels drets de la gent de la seva regió, del seu poble i del seu país. 

Cortázar, malgrat comprometre’s, prefereix recolzar més aquells processos 

revolucionaris, com seria el cas, per exemple, de la revolució Cubana.  

La polèmica, almenys pel que fa a aquella literària, podríem concloure-la el maig del 

1969. Arguedas està vivint una situació fràgil, delicada, on confessa trobar-se en una 

mena de buit existencial: "Otra vez en el pozo, con el ánimo en casi la nada.’’(82) Algunes fonts 

apunten que la polèmica amb Cortázar fou el principal detonant de l’estat depressiu  

_________________________________________________________________________________________________________ 

79/80/81Osmar Gonzalez: La quena y la filarmónica. La polémica entre José María Arguedas y Julio Cortázar. 

82Carlos Cipriani López: Golpe por golpe: la polèmica ‘’Arguedas-Cortázar’’.  
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 d’Arguedas. Independentment de quin en fos el motiu, abans de posar punt i final a la 

seva vida, i utilitzant la revista nord-americana Life, l’escriptor peruà llança l’últim retret a 

Cortázar: ‘’Don Julio ha querido atropellarme y ningunearme, irritadísimo, porque digo en el 

primer diario de este libro, y lo repito ahora, que soy provinciano de este mundo, que he aprendido 

menos de los libros que en las diferencias que hay, que he sentido y visto [...].’’(83) 

Recollint els motius d’aquesta disputa, he arribat a la conclusió de que no es tractà a 

d’una rivalitat destacada a grans trets. Ens trobem davant d’una polèmica amb 

discrepàncies a l’hora d’enfocar la literatura i alguns aspectes polítics, però aquesta 

diferència política no crec que pugui enllaçar-se amb la rivalitat literària que 

mantingueren.  És tan sols un valor afegit, un desencadenant que acabà accentuant les 

desavinences entre els dos escriptors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

83Carlos Cipriani López: Golpe por golpe: la polémica ‘’Arguedas-Cortázar’’. 
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2. LES ENTREVISTES 

Per complementar la part teòrica exposada anteriorment, em vaig proposar realitzar 

diverses entrevistes a professors universitaris, tots ells entesos i especialitzats en els  

autors que he treballat. Quan redactava el corpus de l’entrevista, vaig intentar inserir-hi 

aquelles preguntes de les quals no en tingués prèviament una resposta del tot definida o 

precisa, és a dir, aquelles preguntes que abracessin els aspectes que m’havien generat 

més controvèrsia o desconcert. A continuació, us les mostro:  

 

2.1.1 Rosa Navarro  

Rosa Navarro Durán és filòloga i catedràtica de 

Literatura espanyola a la Universitat de 

Barcelona. Ha participat com a membre del jurat 

en diferents premis, entre ells al Premi Miguel de 

Cervantes l’any 2012. Pel que fa a la seva tasca 

d’editora, cal destacar llibres com Libros de 

suertes o las Novelas ejemplares de Cervantes.  

Vaig posar-me en contacte amb ella després de veure el documental que va emèter la 

cadena Madrid es teatro, titulat Buscando a Cervantes, on ella parlava precisament d’una 

crítica que Cervantes havia llençat a Lope de Vega.  

 

1. Lope tuvo siempre mucho éxito en el teatro y sus comedias fueron 

aclamadas por el público. Sin embargo, Cervantes tiene que esperar a la 

publicación del Quijote para que su obra se valore tal y como es debido. ¿Cree 

usted que esa frustración de Cervantes, la de no poder alcanzar el mismo éxito 

que su coetáneo, se ve reflejada en su producción, especialmente en El Quijote?  

No, en absoluto. El Quijote es una obra luminosa, originalísima, llena de la ironía que 

caracterizó siempre a Cervantes. Cervantes es un narrador genial, que le da mil 

vueltas a las pobres narraciones de Lope de Vega, y cualquiera puede darse cuenta 

de ello. Frente a la inmensa producción teatral de Lope, Cervantes tiene muy poca 

obra dramática. Él es esencialmente narrador, el mejor que ha habido nunca.  

Imatge 4. Rosa Navarro en el documental 

Buscando a Cervantes 
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Con quien seguramente quería competir al imaginar su Don Quijote es con el Guzmán 

de Alfarache de Mateo Alemán, publicado en 1599 (la primera parte), y que tuvo un 

éxito extraordinario en su tiempo. Hoy, por desgracia, es obra muy poco leída (y no 

fácil). 

 

2. ¿Podríamos considerar, por lo tanto, que la rivalidad de estos autores se 

convierte en el motor de la creatividad literaria de ambos? 

No exactamente. Aunque es cierto que Lope, que era el envidioso, quiere competir 

con Cervantes en el campo narrativo y escribe una novela pastoril a la sombra de la 

de Cervantes, y luego se esfuerza en componer El peregrino en su patria. Nada que 

ver su escaso talento narrativo con la genialidad sin par de Cervantes en este campo. 

Lope es genial como dramaturgo, Cervantes como narrador.  

 

3. ¿Y por qué tanto éxito? ¿Qué tenía Lope que no tuviera Cervantes? 

Lope de Vega es un extraordinario dramaturgo que sabe dar al público lo que quiere 

y lo que espera, lo que le divierte. En cambio, Cervantes quería ser un innovador en 

todos los campos, y en el teatro los cauces son mucho más estrechos. Sus ocho 

entremeses son geniales, porque el espacio del entremés permite la transgresión; 

pero se arriesga demasiado en sus comedias y fracasa. No todos lo podemos todo, 

dijo Ovidio. Nadie le llega a la suela del zapato a Cervantes en su tiempo en el campo 

de la narrativa. 

 

4. Antes hablábamos del Quijote… ¿Podría establecerse algún paralelismo 

entre Alonso Quijano y Lope de Vega? ¿Quizá Cervantes se inspiró en su 

enemigo más acérrimo para dar el toque final al personaje?  

Pues no. Usted insiste en exceso en su enemistad como si no existieran otros hechos 

en la vida de ambos escritores. Alonso Quijano no tiene nada que ver con Lope; no lo 

tiene ni como referente ni como parodia ni nada de nada. 
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 Fue Lope quien animó a un amigo suyo, el dominico Baltasar Navarrete, para que 

escribiera una segunda parte del Quijote, porque ese es Alonso Fernández de 

Avellaneda. Ahí sí se ve la envidia y la mala fe. 

 

5. Lope no llegó a comprar nunca la vivienda de Cervantes, así como Quevedo 

hizo con Góngora. No obstante, su rivalidad también traspasó los parámetros 

literarios. ¿Cuándo cree que se da ese punto de inflexión, ese momento en el 

que la disputa se convierte en algo personal? 

Mi querida amiga, ¡y yo qué sé! Mientras no haya documentos, mientras no haya 

testimonios literarios claros, todo lo demás son conjeturas sin base y… sin verdad 

alguna.  

Fíjese usted que en la exposición de la BNE se decía que la enemistad entre ambos 

había desaparecido porque Lope alaba a Cervantes en El laurel de Apolo, que escribió 

muchos años después de la muerte de este (se publica en 1630). Otra conjetura sin 

base alguna y puro disparate.  

 

6. Los coetáneos, entre ellos Góngora y Quevedo, se vieron inevitablemente 

envueltos en la disputa. ¿Juega ese posicionamiento un papel importante en el 

transcurso de la rivalidad entre Lope y Cervantes?  

Tampoco puedo contestarle. Yo solo sé que Cervantes era amigo de Quevedo, y a 

pesar de ello, disiente de su posición ante la esgrima (o en su ataque al teórico 

Pacheco de Narváez) en la segunda parte del Quijote. Yo solo me apoyo en 

documentos o en testimonios literarios claros, todo lo demás son especulaciones sin 

base alguna. Y no se crea usted todo lo que se ha escrito sobre su rivalidad; crea solo 

lo que está avalado por datos precisos y documentados. 

 

7. ‘’Falto de amigos, viejo y manco. ’’ Son algunos de los calificativos que 

emplea el misterioso autor del Quijote Apócrifo para mofarse de Cervantes. 

Varias fuentes sustentan que dicho autor se trata del mismo Lope de Vega. ¿Qué 

hay de verdad en toda esa especulación?  
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Como le he dicho, el usurpador del personaje de Cervantes es Baltasar Navarrete, un 

dominico, autor de La pícara Justina y amigo de Lope de Vega. Javier Blasco lo 

demostró y yo le apoyé aportando más datos (están publicados nuestros ensayos). 

Los dos hemos mostrado concordancias muy claras entre el texto de La pícara Justina 

y  el de esa segunda parte del Quijote de Avellaneda como prueba (entre otras) de 

que su autor es el mismo.  

 

8. Cuando oímos el nombre de Miguel de Cervantes siempre nos vamos al 

Quijote. Parece ser que su obra magna ha eclipsado por completo otros de sus 

muchos trabajos e intervenciones en la literatura. Entre ellas, su rivalidad con 

Lope. ¿No cree que es un poco injusto?  

Lo de la rivalidad con Lope me parece un asunto insignificante; ha habido y habrá 

siempre rivalidades entre escritores, y entre cualquier tipo de personas que 

desempeñan la misma profesión. Sirve para explicar, por ejemplo, porque los 

protagonistas de La Dorotea de Lope se llaman Fernando y Dorotea, como los 

personajes de esa historia novelesca inserta en la primera parte del Quijote; y podría 

indicarle más guiños literarios que hay entre las obras de ambos escritores, pero nada 

más. Fíjese usted que en el prólogo a las Ocho comedias y ocho entremeses (1615) 

de Cervantes, llama el escritor a Lope «monstruo de naturaleza», y se ha leído 

siempre como un elogio y es un insulto, porque le aplica el mismo sintagma a la figura 

alegórica de la Envidia en el Viaje del Parnaso, del año anterior, 1614. 

 Don Quijote de la Mancha es la mejor narración de la literatura universal y, por tanto, 

es lógico que sea su obra más conocida y reconocida.   

Sin embargo, sus Entremeses se siguen representando con mucho éxito, y sus doce 

Novelas ejemplares nos ofrecen doce joyas narrativas, y algunas de ellas, como 

Rinconete y Cortadillo son también muy famosas. 
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    2.1.2 Jordi Gracia 

Jordi Gracia García és catedràtic de 

literatura espanyola a la Universitat de 

Barcelona i ho convina amb la col·laboració 

a alguns diaris com El País. La majoria de 

les seves novel·les i articles parlen de la 

història intel·lectual d’Espanya durant el 

segle XX, encara que també ha dedicat 

alguns articles a la crítica social i literària.  

Pel que fa a la seva tasca d’escriptor, cal fer menció a llibres com Miguel de Cervantes: la 

conquista de la ironia, en el qual ens parla de les desventures personals, militars, familiars, 

literàries... de l’autor del Quixot.   

Intervé, igual que Rosa Navarro, en el documental de Buscando a Cervantes, on apareix 

diverses vegades parlant de la vida, l’estil i el tacte de Cervantes amb les dones.  

 

1. Lope tuvo siempre mucho éxito en el teatro y sus comedias fueron aclamadas 

por el público. Sin embargo, Cervantes tiene que esperar a la publicación del Quijote 

para que su obra se valore tal y como es debido. ¿Cree usted que esa frustración de 

Cervantes, la de no poder alcanzar el mismo éxito que su coetáneo, se ve reflejada 

en su producción, especialmente en El Quijote?  

No lo creo porque no comparto la premisa: cuando Lope empezaba a hacer teatro y era un 

muchacho, Cervantes lo aprueba y aplaude en público, en La Galatea, entre otras cosas 

porque por entonces el teatro de Cervantes sí tiene éxito, sobre todo entre 1582-3 y 1587, 

aproximadamente (intento contarlo en mi biografía en Taurus): La Numancia, el Trato de 

Argel y después Los baños de Argel (que el propio Lope imitará), etc. El Quijote va a su 

bola y los ataques a Lope en el prólogo no tienen que ver con su éxito sino con su vanidad 

y su desdén al Quijote mismo. 

2. ¿Podríamos considerar, por lo tanto, que la rivalidad de estos autores se 

convierte en el motor de la creatividad literaria de ambos? 

Imatge 5. Jordi Gracia en el documental de 

Buscando a Cervantes 
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No lo creo en absoluto: fue Lope quien encajó mal el éxito sobrevenido e inesperado de un 

escritor que debería estar muerto por edad y que ya no pintaba nada a prinicpios de siglo. 

Le reventó el éxito del Quijote, habló mal, muy mal de Cervantes, después de 1604, pero 

hasta entonces se llevaron bien (incluso Lope le pidió un poema encomiástico para una de 

sus obras hacia 1602, si recuerdo bien), porque Cervantes no pintaba nada. 

3. ¿Y por qué tanto éxito? ¿Qué tenía Lope que no tuviera Cervantes? 

Había acertado con una modalidad teatral que satisfacía los requisitos del espectáculo, de 

la intriga, de la popularidad y de la emoción, mientras Cervantes aspiraba a mantener una 

fórmula teatral algo más sofisticada e intelectual, más clásica, a pesar de que los 

entremeses de Cervantes son estupendos. La genialidad de Cervantes no iba hacia el 

teatro sino hacia la novela como cristalización de la experiencia total: el éxito arrasador del 

Quijote cabreó a Lope precisamente porque le salió un competidor inesperado en el mundo 

literario, aunque no fuese en el teatro. 

4. Antes hablábamos del Quijote… ¿Podría establecerse algún paralelismo entre 

Alonso Quijano y Lope de Vega? ¿Quizá Cervantes se inspiró en su enemigo más 

acérrimo para dar el toque final al personaje?  

No lo creo tampoco, lo siento: otra cosa es el debate sobre el teatro que hay dentro del 

Quijote, al final de la primera parte, donde efectivamente Cervantes está discutiendo con la 

fórmula teatral de Lope, y alude implícitamente a él, pero sin desdeñarlo ni rebajarlo. Lo 

único que hace es lamentar que sea un escritor excepcionalmente dotado que se ha 

vendido al mercado:  un guionista de Telecinco en lugar de ser el guionista de El ala oeste 

de la Casa Blanca o de Borgen. 

 

5. Lope no llegó a comprar nunca la vivienda de Cervantes, así como Quevedo 

hizo con Góngora. No obstante, su rivalidad también traspasó los parámetros 

literarios. ¿Cuándo cree que se da ese punto de inflexión, ese momento en el que la 

disputa se convierte en algo personal? 

Se convierte en personal a partir de un poema de Cervantes, que le pide Lope, y donde se 

burla de sus excesos eróticos siendo sacerdote, y además vuelve a meterse con él y su 

vanidad en el prólogo al primer Quijote. Ahí empieza a ser un asunto personal, sobre todo 

por el lado de Lope. Recuerda que el Quijote de Avellaneda (el que tú llamas más abajo 



                                     Un duel de plomes:  

 

53 

apócrifo) quiere ser una burla y un sarcasmo contra Cervantes, y esa obra nace del entorno 

de Lope. Algún especialista cree incluso que el prólogo del Quijote de Avellaneda lleva la 

mano maliciosa de Lope. 

6. Los coetáneos, entre ellos Góngora y Quevedo, se vieron inevitablemente 

envueltos en la disputa. ¿Juega ese posicionamiento un papel importante en el 

transcurso de la rivalidad entre Lope y Cervantes?  

Yo diría que no: después de Lope, los dos escritores a quienes más respeta Cervante son 

Góngora y Quevedo, en particular Quevedo, desde 1582-1583. Hasta el final de su vida, en 

el Viaje del Parnaso, Cervantes elogió de muchos modos el talento de ese joven (Cervantes 

le sacaba más de veinte años). 

 

7. ‘’Falto de amigos, viejo y manco. ’’ Son algunos de los calificativos que emplea 

el misterioso autor del Quijote Apócrifo para mofarse de Cervantes. Varias fuentes 

sustentan que dicho autor se trata del mismo Lope de Vega. ¿Qué hay de verdad en 

toda esa especulación?  

La comparto y creo que es verosímil: para el grupo de Lope la ojeriza contra Cervantes era 

fuerte y ese libro debió nacer de un juego entre amigos para reírse de otro. El mejor 

especialista es Gómez Canseco y tiende a creer que el prólogo es de Lope o, al menos, 

que él participa. 

 

8. Cuando oímos el nombre de Miguel de Cervantes siempre nos vamos al 

Quijote. Parece ser que su obra magna ha eclipsado por completo otros de sus 

muchos trabajos e intervenciones en la literatura. Entre ellas, su rivalidad con Lope. 

¿No cree que es un poco injusto?  

No lo es porque es inevitable: esa genialidad es natural que haya arrrasado con todo. Cosa 

distinta es que no sepamos separarnos de esa estrechez estrábica y reconocer la 

extraordinaria calidad, la delicadeza, la emoción, el humor,  la ironía, la inteligencia y la 

ternura que desparrrama Cervantes en muchas otras obras, entre ellas algunas teatrales, 

pero también la mitad de las novelas breves que escribió y en muchos fragmentos de sus 

otras dos novelas largas. Y si sumas algún fragmento del Viaje del Parnaso, en particular 

el autorretrato depresivo del capítulo IV, tienes un escritor completo y estimable cuya obra 
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absolutamente genial se compone de dos partes, el Quijote I y el Quijote II, ya en los diez 

últimos años de su vida, cuando es un viejo que debería estar muerto para las medidas de 

la época, como te decía antes. 

 

2.1.3 Javier Huerta 

Javier Huerta Calvo és doctor i catedràtic de 

literatura espanyola a la Universitat 

Complutense de Madrid. Pel que fa a les seves 

línies d’investigació, es cenyeixen sobretot en 

l’anàlisi del teatre durant el segle d’or i en el 

teatre contemporani.  

El fet que domini i tingui un àmpli coneixement sobre el teatre del segle d’or espanyol, 

època en la qual visqueren els dos dramaturgs treballats, m’ha animat a posar-me en 

contacte amb ell. A més a més, edità obres com El público, de Federico García Lorca 

o els famosos Entremeses de Cervantes.  

 

1. Lope tuvo siempre mucho éxito en el teatro y sus comedias fueron 

aclamadas por el público. Sin embargo, Cervantes tiene que esperar a la 

publicación del Quijote para que su obra se valore tal y como es debido. ¿Cree 

usted que esa frustración de Cervantes, la de no poder alcanzar el mismo éxito 

que su coetáneo, se ve reflejada en su producción, especialmente en El 

Quijote?  

 

En la época el teatro era el género literario que daba la fama y también el dinero, por 

una razón bien simple. Mientras que a la poesía y a la novela solo podía acceder una 

minoría letrada, al teatro podía acceder todo el mundo, desde el mosquetero 

analfabeto hasta el más culto. Cervantes tiene, en efecto, esa frustración, de la que 

nos deja algún testimonio en El Quijote, sobre todo en los capítulos finales de la 

primera parte, 

 

Imatge 6. Javier Huerta a Cómo fue el estreno 

de El trovador 
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2. ¿Podríamos considerar, por lo tanto, que la rivalidad de estos autores se 

convierte en el motor de la creatividad literaria de ambos? 

 

No. Sería dar una importancia excesiva a las cuestiones personales, como si 

Cervantes estuviera pensando todo el día en Lope, y viceversa. Creo que los dos se 

sabían genios en lo suyo. Cervantes, en la narrativa, donde Lope nunca salió de la 

mediocridad. Lope, en el teatro, donde Cervantes fracasó estrepitosamente por ir en 

contra del gusto del público (vulgo). 

 

3. ¿Y por qué tanto éxito? ¿Qué tenía Lope que no tuviera Cervantes? 

 

Tenía sabiduría teatral. Era un excelente conocedor de eso que se llama “carpintería 

teatral”. Encontró una fórmula extraordinaria para escribir cientos de obras, que van 

de lo mediocre a lo sublime. Era también un pragmático, al que le interesaban su 

tiempo y sus contemporáneos, no lo que hubieran dicho los preceptistas acerca de 

lo que debía ser o no ser el teatro. Toda la historia del teatro consiste en la resolución 

de esa dialéctica: estrenar a favor o en contra del público. Los neoclásicos escriben 

contra el público; el casticista don Ramón de la Cruz a favor del público. A los 

primeros hoy no los recuerda nadie; el segundo todavía está vigente. En el siglo XX, 

Valle-Inclán escribe contracorriente del público, y fracasa, porque su público aún no 

había surgido (tardaría muchos años). En cambio, Lorca escribe a favor y tiene éxito, 

como lo tuvo Lope, que fue su modelo en muchas cosas. 

 

4. Antes hablábamos del Quijote… ¿Podría establecerse algún paralelismo 

entre Alonso Quijano y Lope de Vega? ¿Quizá Cervantes se inspiró en su 

enemigo más acérrimo para dar el toque final al personaje?  

 

Ni hablar, no lo creo. Veo poco quijotesco a Lope, y nada lopesco a Alonso Quijano. 

Lope era un amador compulsivo, solo platónico en algunos poemas. Don Quijote es 

un amante platónico y nada más que platónico. En lo práctico, para el caballero no 
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existe el dinero, y Lope pensaba en él todos los días para ver cómo mantener su 

numerosa prole, su familia, sus amantes, etc. 

 

5. Lope no llegó a comprar nunca la vivienda de Cervantes, así como Quevedo 

hizo con Góngora. No obstante, su rivalidad también traspasó los parámetros 

literarios. ¿Cuándo cree que se da ese punto de inflexión, ese momento en el 

que la disputa se convierte en algo personal? 

 

Es solo una cuestión de celos entre grandes creadores. A lo largo de la historia se 

han dado muchos casos parecidos. Véanse los casos recientes de Camilo José Cela 

o Francisco Umbral. 

 

6. Los coetáneos, entre ellos Góngora y Quevedo, se vieron inevitablemente 

envueltos en la disputa. ¿Juega ese posicionamiento un papel importante en 

el transcurso de la rivalidad entre Lope y Cervantes?  

 

La disputa entre Góngora y Quevedo, y Lope y Góngora, alcanza un nivel de 

virulencia que no tiene la de Lope y Cervantes. En esto los poetas han sido siempre 

más suspicaces. En este caso, lo que se debatía era la cuestión del lenguaje: frente 

a la naturalidad de Lope el artificio de Góngora. 

 

7. ‘’Falto de amigos, viejo y manco. ’’ Son algunos de los calificativos que 

emplea el misterioso autor del Quijote Apócrifo para mofarse de Cervantes. 

Varias fuentes sustentan que dicho autor se trata del mismo Lope de Vega. 

¿Qué hay de verdad en toda esa especulación?  

 

Lope no podía dedicar tanta atención a su enemigo, habría sido como rebajarse. Eso 

no lo hace un genio sino un ingenio, uno de los escritores de su círculo, que tal vez 

quiso ganarse con eso su favor. En todo caso, un buen escritor, porque El Quijote 
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apócrifo es un libro excelente. La tesis sobre su autoría más plausible, por fascinante, 

es la que expone Martín de Riquer respecto a Jerónimo de Pasamonte, una 

verdadera novela policiaca. 

 

8. Cuando oímos el nombre de Miguel de Cervantes siempre nos vamos al 

Quijote. Parece ser que su obra magna ha eclipsado por completo otros de sus 

muchos trabajos e intervenciones en la literatura. Entre ellas, su rivalidad con 

Lope. ¿No cree que es un poco injusto?  

 

La rivalidad con Lope es un detalle anecdótico que no merece más comentarios. Lo 

que queda es la obra. Cervantes escribe una obra universal, el mejor libro de todos 

los tiempos, un género literario en sí mismo. Pero su genio narrativo se advierte 

también, solo que a otra escala menor, en las Ejemplares y en el Persiles (La Galatea 

es absolutamente prescindible). Su poesía es también olvidable. Pero en teatro 

escribe una gran tragedia, Numancia, y unos entremeses geniales que también han 

resistido el paso del tiempo. O sea, triunfa más allá de su época en dos formas 

dramáticas que no interesaron a Lope: la tragedia y el entremés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Un duel de plomes:  

 

58 

2.1.4 Manuel Fernández  

Manuel Fernández Nieto és catedràtic de 

la Universitat Complutense de Madrid. Pel 

que fa a les seves línies d’investigació, se 

centren sobretot en l’anàlisi de Cervantes i 

del Quixot, la qual cosa crec que accentua 

el seu coneixement sobre el tema que 

m’he proposat desenvolupar.  

Aprofitant aquesta línia, ha publicat algunes obres com Miguel de Cervantes Saavedra, Don 

Quijote de la Mancha, on es proposa aprofundir en la biografia de l’autor i en la seva obra.  

Em vaig proposar contactar amb ell després de mirar el documental La Aventura del Saber. 

IV Centenario Miguel de Cervantes emès per la cadena RTVE, on el catedràtic parlava de 

l’època i el context en el qual va viure Cervantes.  

 

1. Lope tuvo siempre mucho éxito en el teatro y sus comedias fueron 

aclamadas por el público. Sin embargo, Cervantes tiene que esperar a la 

publicación del Quijote para que su obra se valore tal y como es debido. 

¿Cree usted que esa frustración de Cervantes, la de no poder alcanzar el 

mismo éxito que su coetáneo, se ve reflejada en su producción, 

especialmente en El Quijote?  

 

Cervantes y Lope tuvieron buena relación hasta 1600-1604 pero, posiblemente, 

rompieron cuando Lope fue a Sevilla, donde Cervantes estaba en la cárcel, y no 

hizo nada por su liberación. Hay dos sonetos de entonces que parecen aludir a 

esta ruptura. En el prólogo de la primera parte de El Quijote se pueden interpretar 

algunas referencias a la pésima opinión que su autor tenía sobre Lope, algo que 

se acentúa en el cap. XLVIII cuando se descalifica totalmente el teatro de Lope. 

 

 

 

 

Imatge 7. Manuel Fernández Nieto a La aventura del 

saber 
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2. ¿Podríamos considerar, por lo tanto, que la rivalidad de estos autores se 

convierte en el motor de la creatividad literaria de ambos? 

 

No creo, tenían dos concepciones muy distintas de la obra literaria, Cervantes 

seguía los postulados clásicos y Lope tenía su propia preceptiva, ésta (·3) estaba 

de acuerdo con el público que buscaba más el entretenimiento en el teatro que 

la ejemplaridad o enseñanza. 

4 Algunos críticos han identificado a Lope con don Quijote y, de hecho, tal como 

se pueden interpretar algunas páginas del Quijote apócrifo, se pensó que era un 

ataque total contra Lope, pero aunque es indudable que éste está presente en 

la obra de Cervantes el Quijote es bastante más que un simple ataque contra 

Lope 

 

 

3. ¿Y por qué tanto éxito? ¿Qué tenía Lope que no tuviera Cervantes? 

 

No respondida.  

 

4. Antes hablábamos del Quijote… ¿Podría establecerse algún paralelismo 

entre Alonso Quijano y Lope de Vega? ¿Quizá Cervantes se inspiró en su 

enemigo más acérrimo para dar el toque final al personaje?  

Algunos críticos han identificado a Lope con don Quijote y, de hecho, tal como 

se pueden interpretar algunas páginas del Quijote apócrifo, se pensó que era un 

ataque total contra Lope, pero aunque es indudable que éste está presente en 

la obra de Cervantes el Quijote es bastante más que un simple ataque contra 

Lope. 
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5. Lope no llegó a comprar nunca la vivienda de Cervantes, así como Quevedo 

hizo con Góngora. No obstante, su rivalidad también traspasó los parámetros 

literarios. ¿Cuándo cree que se da ese punto de inflexión, ese momento en el 

que la disputa se convierte en algo personal? 

Ya lo he dicho antes, cuando Lope llega a Sevilla. 

 

6. Los coetáneos, entre ellos Góngora y Quevedo, se vieron inevitablemente 

envueltos en la disputa. ¿Juega ese posicionamiento un papel importante en el 

transcurso de la rivalidad entre Lope y Cervantes?  

La rivalidad entre estos escritores estaba marcada por dos conceptos literarios que 

condicionaron dos escuelas: Góngora era neorrenacentista, aunque se le aplica ese 

adjetivo tan impreciso de barroco, era la cumbre de la poesía que se inicia con 

Garcilaso, sigue con Fernando de Herrera y concluye con él que lleva al máximo 

extremo los recursos estilísticos de los poetas renacentistas y Quevedo es la 

nacionalización o españolización de aquellos recursos, recuerde que Lope decía de 

los gongorinos que eran extranjeros, no españoles (vea el soneto de Boscán y 

Garcilaso) 

 

7. ‘’Falto de amigos, viejo y manco. ’’ Son algunos de los calificativos que 

emplea el misterioso autor del Quijote Apócrifo para mofarse de Cervantes. 

Varias fuentes sustentan que dicho autor se trata del mismo Lope de Vega. ¿Qué 

hay de verdad en toda esa especulación?  

Está clero que Lope intervino en el prólogo del apócrifo (v. estudio de Nicolás Marín y 

la edición de Luis Gómez Canseco) pero probablemente el apócrifo fue un texto escrito 

al alimón por partidarios de Lope para desagraviar los insultos que apreciaron en la 

primera parte del Quijote y que,para nosotros, objetivamente, son difíciles de señalar 

en la actualidad. 
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8. Cuando oímos el nombre de Miguel de Cervantes siempre nos vamos al 

Quijote. Parece ser que su obra magna ha eclipsado por completo otros de sus 

muchos trabajos e intervenciones en la literatura. Entre ellas, su rivalidad con 

Lope. ¿No cree que es un poco injusto?  

La calidad, originalidad y contenido del Quijote es tan extraordinario que no hay obra 

literaria  en el mudo que se pueda comparar. La Galatea es una novela pastoril más, 

las novelas ejemplares son textos de gran calidad pero equiparables a otros, el 

Persiles es un escrito muy inquietante y, para mí, lo más rompedor son sus 

entremeses, pero todo el conjunto es irrelevante frente a Don Quijote.   
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4. LES CONCLUSIONS   

Deuríem ser al mes de gener quan em plantejava les primeres hipòtesis del treball, quan 

començava a exterioritzar una idea que fins aleshores havia figurat dins meu del tot 

desdibuixada.  

Ara, acabant ja el setembre i amb el treball a les mans, em sento realitzada per tota la 

feina feta i per haver donat perspectiva a una idea que em proposava acomplir nou 

mesos enrere. Perquè quan estava encara en la fase d’iniciació, aquella en la que tot just 

començava a teclejar els primers mots i amb ells les primeres línies, no era conscient de 

l’esforç i la recerca que em comportaria tot plegat.  

Faig balanç, però, i m’adono que no ha estat una tasca feixuga, la de realitzar aquest 

treball. No ho ha estat perquè durant el procés de donar-li cos i forma, d’anar-lo modelant, 

m’he topat amb la figura d’uns autors completament desconeguts per mi, allunyats dels 

que m’han presentat sempre a classe o en els llibres de text.  L’anàlisi de la seva rivalitat 

s’ha convertit en el pretext per introduir-me en la vessant menys humana dels dos autors, 

en la seva part més fosca i potser més insensible. I aquesta mateixa insensibilitat és la 

que m’ha trencat tots els esquemes. Perquè com bé comentava en punts anteriors, les 
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pàgines que ara llegiu han estat fruït de la idealització, de l’humil admiració que neix de 

la figura de dos grans autors com són Miguel de Cervantes i Lope de Vega.  

Tal i com comentava a la introducció, de la polèmica d’aquests dos se’n bifurquen moltes 

d’altres. Entre aquestes, la rivalitat de Góngora i Quevedo, per exemple, també molt 

ressonada. O una rivalitat més contemporània, si ho preferim, amb autors 

hispanoamericans com José María Arguedas i Julio Cortázar. Encara que en la 

d’Arguedas i Cortázar s’hi entrellacen alguns aspectes polítics que venen precedits pel 

context de l’època i pel boom hispanoamericà, la qual cosa m’ha travat la comprensió de 

la disputa en més d’una ocasió.  

A tall de conclusió, afegiré que la seva disputa, la de Lope i Cervantes, es convertí en el 

detonant de la seva creativitat literària, en el motor de moltes de les seves obres, i que 

traspassà amb escreix els paràmetres literaris. No fou una rivalitat agressiva, ni 

d’aquelles que arriben a les mans. Més aviat fou una rivalitat discreta, basada en crítiques 

subtils però al mateix temps malintencionades. Quan dic crítiques subtils faig al·lusió, per 

exemple, a la infinitat de paral·lelismes que podem establir entre Lope de Vega i algun 

personatge del Quixot. En cap moment el seu nom apareix explícitament citat entre les 

seves pàgines, però tots en som conscients, inclòs el mateix Lope. 

Pel que fa a la part pràctica, a les entrevistes realitzades als diferents professors 

universitaris, cal dir que han estat profitoses, que he pogut extreure’n informacions 

rellevants de les quals no en tenia notícia anteriorment. M’ha sorprès la varietat de les 

respostes, especialment quan els preguntava per l’anonimat del Quijote Apócrifo. Alguns 

m’han contestat que podria tractar-se del mateix Lope de Vega, d’altres, en canvi, en 

tenien els seus dubtes. Sempre quedarà la incertesa, el dubte... que probablement 

només podria aclarir-nos Miguel de Cervantes.  

No obstant, m’agradaria també fer algun incís. Després de rellegir-me les respostes 

pertinents a les qüestions que els formulava, vaig adonar-me que, segons el seu parer, 

la rivalitat entre els dos autors acaba confluint en un fet purament anecdòtic, en una de 

les moltes rivalitats que sorgiren entre escriptors, i que potser no resulta necessari donar-

li més importància de la que té. Em faig al càrrec que és una opinió, la qual evidentment 

respecto, entenc que la seva rivalitat mai no serà comparable al Quixot i que mai no 

tindrà la importància que té l’obra magna de Cervantes a tall universal, però després de 

les referències bibliogràfiques i del volum d’estudis que he anat consultant mentre duia 
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a terme l’anàlisi d’aquesta relació, m’agrada pensar que no es tracta tan sols d’un fet 

purament anecdòtic en la història de la literatura... perquè em costa de creure que la 

polèmica, aquella tensió constant que bullia entre els dos autors, no acabés influint d’una 

manera decisiva en molts aspectes de la seva vida.   

Però bé, independentment de quina en sigui la seva rellevància, analitzar una rivalitat 

literària d’aquestes magnituds sempre resultarà interessant, i més encara per algú a qui 

li agrada la literatura. És per això  que no puc evitar caure en el subjectivisme de sempre, 

perquè fer aquest treball ha estat gratificant i enriquidor, a nivell acadèmic però sobretot 

personal. Gratificant malgrat perdre’m sovint enmig de tanta informació i enmig de l’estrès 

i els contratemps del dia a dia.  

Encara que en aquestes últimes línies del treball, on em sento summament agraïda i 

alhora enyoradissa, tots els moments d’angoixa es fan fonedissos. 

 

 

 

5. ELS AGRAÏMENTS 

Abans deia que em sentia summament agraïda... Per aquesta raó, no podria segellar 

aquest treball sense abans dedicar unes paraules d’agraïment a qui, d’una manera o 

altra, l’ha acabat fent possible:  

Gràcies, Elena, per l’orientació, la dedicació i per la teva proximitat, perquè et dec el 

sentiment de realització que sento ara en redactar les darreres línies del treball.  

Gràcies, també, a Rosa Navarro, Jordi Gracia, Javier Huertas i Manuel Fernández, per 

dedicar-me el seu temps i respondra’m exhaustivament les qüestions que els plantejava.  

I per últim, agrair a tots aquells que d’una manera inconscient, d’una manera més o 

menys directa, m’han ajudat a completar i a polir aquest treball de recerca.  
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