
Reis e trobadores. O poder da letra escrita 

Mta. Arantxa Fernández Crespo 

Profesora de Literatura española da Facultade de Artes e Letras da UH 
Presidenta da Cátedra de Cultura Galega “Xosé Neira Vilas” da UH  

Relatorio presentado no III Coloquio Cátedra Eça de Queirós 2019, convocando pola FLEX, 

Instituto Camoes e Embaixada de Portugal na Habana 

 

Des que a palabra de Deus baixara a Moisés escrita nas táboas dos mandamentos, as estruturas 

de goberno tentaron converter o coñecemento desa palabra en ferramenta de poder. A cultura, 

como expresión externa do coñecemento, acompañou ese poder. A partir da Idade Media, a 

Igrexa cristiá arrogou para si as funcións de preservar a sabedoría1, incentivar o coñecemento e 

fiscalizar a educación. Seguindo a premisa “o coñecemento achéganos a Deus”, papas e reis 

pugnaron por controlar esa sabedoría a través do desenvolvemento cultural. Aínda non sendo o 

primeiro, Afonso X, intitulado o Sabio, bateuse fera e intelixentemente por converterse no maior 

–se cadra o primeiro- difusor cultural da historia, co dobre obxectivo de descentralizar o poder 

eclesiástico e converterse en emperador do Sacro Imperio Romano de Occidente. Máis tarde, 

Don Dinis de Portugal, imitando o seu avó, utilizou a mesma estratexia de desenvolvemento da 

cultura para afianzar o seu reino. Vexamos as estratexias utilizadas. 

A sabedoría 

Efectivamente, a filosofía dos escolásticos interpretaba que o 

coñecemento nos achega a Deus: se temos a capacidade de 

xerar coñecemento é porque Deus nos ama e nos bendice coa 

súa proximidade; baixo esta premisa, a Igrexa cristiá, por ser 

quen de entender a palabra de Deus, vaise autodenominar 

como valedora desa Palabra divina e acadar para si o poder 

                                                             
1 Utilizo aquí, para simplificar o meu relatorio os termos coñecemento, sabedoría e ciencia como sinónimas, en sabendo os 

matices diferenciais de significación que posúen. 



espiritual na Terra. Por riba de servos, de milites e de reis, a Santa Madre Igrexa aprópiase do 

poder no mundo polo poder da palabra. 

Pero segundo afirma Rucquoi, esta teoría non era orixinaria nin exclusiva da Igrexa católica, 

senón que  

merced a la Escuela de traductores de Toledo, las obras de 

Aristóteles empiezan a difundirse en Occidente, al mismo tiempo 

que se dan a conocer la filosofía judía y la árabe2  

onde aparecen defendidos estes conceptos de sapiencia (ou sabedoría divina). Xa que logo, 

Afonso, dono da maior biblioteca da cristiandade, non ten dificultade ningunha en asimilar esta 

filosofía e levala ao caso rexio. No seu prólogo ao Libro das Cruces (traduzo para galego 

moderno) xustifica en poucas liñas todo o seu actuar: 

Deus puxo {nel} siso e entendemento e saber, sobre os príncipes todos 

do seu tempo, lendo por diversos libros de sabios e por iluminación 

que tivo da graza de Deus, de quen veñen todos os bens; esforzouse 

sempre por alumear e avivar os saberes que estaban perdidos 

asemade Deus mandoulle reinar na terra3. 

Como di Gregorio, estamos ante a “motivación esencial del programa político del rey castellano 

resumida en unas breves palabras”4. A sabedoría –e non a guerra- como valor intrinsecamente 

rexio e el como rei máximo por riba dos outros reis. E se rei sabio é igual a rei santo, tamén está 

nel asumir o goberno relixioso por escolla celestial por riba da curia. É dicir, “o entendemento” 

confírelle o poder de afirmarse en ambos os estados, o laico e mais o eclesiástico, por sobre ambos. 

Hoxe poderiamos parafrasear “ser sabios para ser poderosos”.  

                                                             
2 A. RUCQUOI: “El rey sabio: cultura y poder en la monarquía medieval castellana, en  H. GARRIDO, Repoblación y 

reconquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, Centro de Estudios del románico, 1993, pp. 77-87. 

 

3 ALFONSO X, Libro de las cruces, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 9294, fol. 2r. Tirado de Daniel GREGORIO , “Alfonso 

X de Castilla, o la sabiduría como herramienta del poder” en De Arte, 7, 2008, pp. 61-76  

4 GREGORIO, 2008, Op. Cit. 



O goberno 

Efectivamente, todo este aparato ideolóxico, sustentado no 

mundo das ideas e en Deus, utiliza como ferramenta de acción o 

desenvolvemento da cultura e da educación: todo este inxente 

labor de internacionalización da Escola de Tradutores de 

Toledo, de creación de universidades e escolas para príncipes e 

gobernantes, da edición e tradución de obras filosóficas e 

científicas, de lexislación, etc., vaille servir para xustificar as dúas grandes liñas políticas da súa 

vida. 

O imperator 

A primeira intención política, que lle levou tempos, diñeiros e 

moitos problemas de goberno interno, era facerse nomear 

Imperator do Sacro Imperio Romano e Xermano de Occidente. 

Posibles tiña, pois era candidato por dereito natural de liñaxe 

ao ser fillo de Beatriz de Suabia; mais tamén se consideraba, 

“por siso e entendemento” directo de Deus, en superior 

concorrencia ao resto de posibles candidatos. Non abondarei 

nesta idea, pero malia todo o gasto cultural e económico, non deu sido aceptado por unha parte 

dos eleitores francos e á fin dos tempos, mesmo lle custou o seu reinado, repudiado polo seu fillo 

Sancho IV e moitos nobres hispanos. Entre as obras que tributarían a esta lexitimación imperial 

contarían a Grande e general estoria, mais sobre todo As sete partidas, o primeiro e máis 

importante código xurídico da Idade Media, vixente nalgúns casos até hoxe en día.  

Mesmo así, como ben apunta Rucquoi, non debemos minimizar as motivacións de Afonso con 

respecto á promoción cultural, pois “no se limita a la mera elaboración de conceptos ideológicos 

que refuercen un poder real más o menos contestado”; a posesión da sabedoría implica unha 

misión divina, “conlleva el deber de transmitir el conocimiento y de luchar contra la 



ignorancia”5. A promoción da cultura convértese nun deber polo que os soberanos haberán 

render contas perante o seu Creador. 

A Compostelá 

A outra grande misión ideolóxica e política que aceptou Afonso e que tamén instrumentalizou 

a través da súa xestión cultural foi o intento de desprazar Compostela como centro hexemónico 

do poder relixioso na Península e volverllo a Toledo, a que fora historicamente capital e sé 

católica do reino visigóticos no século VI. Como ben explica Fernández no seu estudo sobre a 

imaxe do apóstolo Santiago nas Cantigas de Santa María, o enfrontamento entre ambas as sés –

a Compostelá e mais a Toledana  

recogía la herencia del feroz litigio que mantuvieron Beato y 

Elipando allá en el siglo VIII6” 

Co tempo e a conquista, Toledo fora ficando cada vez máis illada nos reinos árabes do sur, 

mentres Compostela xurdía aglutinadora dos cristiáns do pequeno reino do norte hispánico, e 

atraendo o apoio do resto da comunidade cristiá occidental, especialmente os francos do norte, 

defensores do Papa de Roma. Coa expansión do Camiño de Santiago e o enxalzamento da figura 

do santo como patrón de España e defensor da Reconquista, Compostela afiánzase como centro 

de poder independente e o conflito coa Toledana vaise afundindo até o punto de o Papa Adriano 

dirixirse “a los dilectísimos hermanos y consacerdotes nuestros que presiden las iglesias de 

España y Galicia" 

Para os tempos de Xelmírez Compostela convertérase xa en sé 

arcebispal, terceiro lugar santo da cristiandade e mesmo acuñaba 

a súa propia moeda. Cinco séculos despois da súa creación, 

Compostela representa para Afonso o seu grande rival por moitas 

causas: ela exerce o poder relixioso que el reclama para si –por 

mandato divino-; fica demasiado lonxe e incontrolada da súa 

                                                             
5 A. RUCQUOI, 1993, Op. Cit.  
6 Cita tomada de GREGORIO (2008), en C. CID. “Santiago el Mayor en el texto y en las miniaturas de los códices del 
Beato”, Compostelanunm, vol. 10, nº 4, 1965. 



corte establecida en Toledo e do seu incipiente centralismo, mantén os vínculos de irmandade 

cos francos –os inimigos que se lle apoñen á ambición de ser electo emperador-, e defínese 

defensora do mesmo Papa de Roma, de quen Compostela adquiriu o seu inmenso poder e quen 

lle nega a Afonso X a súa coroación como Emperador dos romanos.  

Novamente, o monarca arremeterá contra os seus opositores coa súa poderosa arma: a cultura.  

Así, fronte ao Liber Santi Jacobi, onde se recollen entre outras informacións os milagres de 

Santiago, a ruta do camiño chamado francés, un libro de himnos ao Patrón de España ou a lenda 

da traída dos restos ao lugar de Compostela, o obradoiro afonsí -co rei á cabeza- creou a máis 

fermosa obra de cantigas relixiosas en lingua galega: As Cantigas de Santa María. A través 

delas fomentou unha nova devoción mariana que xurdía con forza, con centro en Toledo, con 

seguidores en varios puntos do Camiño e con el propio como elixido da Virxe para ser o seu servo.   

O investigador Fernández nun pormenorizado estudo dos milagres de Santa María que tratan 

abertamente o tema xacobeo puxo de manifesto o que John Kéller, entre outros, deu en chamar 

“antisantiaguismo” e que non é máis ca unha usurpación da figura de Santa María nas 

atribucións concedidas pola tradición a Santiago. Como mediadora e nai de Cristo, ela xorde 

máis poderosa que calquera santo, nomeadamente que o milagreiro e batallador Santiago. Estas 

descualificacións literarias, segundo explica Fernández, non só teñen a intención de 

desacreditar Compostela senón de prestixiar abertamente Toledo como sé episcopal, o berce do 

rei e a capital do seu reino.  

Alén de calquera función propagandística ou descualificadora, non se pode deixar de 

mencionar que as Cantigas de Santa María son en si mesmas a obra mariana máis importante da 

Idade Media e a obra lírica máis complexa e vivaz, que, en palabras de Fernández  

se define como una pieza sin igual en el panorama europeo 

contemporáneo, testimonio directo de la vida en Occidente durante 

el siglo XIII, y en el que podemos encontrar, junto con un proyecto 



propagandístico y didáctico, la existencia de una profunda 

devoción mariana por parte de Alfonso X7. 

Don Dinis de Portugal 

Mesmo sendo o neto e non o fillo de don Afonso X, e a penas 

teren coincidido cinco anos de reinado, é voz xeneralizada que 

este, e non Sancho,  herdou o legado cultural do rei Sabio de 

Castela, o seu mecenado, a súa arte de trobar e a misión daquel 

de compilar, crear e traducir. Herdou tamén varios dos seus 

vellos trobadores que, e en vista da pouca atención que o 

sucesor Sancho IV de Castela concedeu á cultura, emigraron a 

lugares máis gratos e atoparon na corte portuguesa a atención 

e o aplauso ao que estaban afeitos.  

Mais cando miramos nas razóns desta escola dionisíaca, 

aparecen diferenzas políticas e sociais que marcan unha ben clara distancia entre ambos os 

obradoiros, a máis notoria delas a escasa nómina de trobadores, que non chegou nin á vintena; 

tamén sorprenden a produción poética tan escasa destes trobadores,  sobre todo se a 

comparamos coa ben nutrida produción rexia, sendo don Denís o trobador profano más prolífico 

de todo o fenómeno trobadoresco galegoportugués, con 137 cantigas conservadas. Que 

motivacións explicarían estas circunstancias? Cal foi a política cultural que procurou Don 

Denís?  

O contexto político portugués de finais do XIII e principios do XIV foi ben máis complicado e 

diferente daqueloutro afonsí. Don Denís debeu afianzar o seu reino, unificalo e darlle cohesión 

nucleando o poder arredor da férrea figura del mesmo. En termos culturais, se a sabedoría é 

poder, el ten de ser o máis poderoso e o máis sabio, ten de ser quen máis e mellor cultive a arte de 

trobar, o máis bravo cabaleiro e o máis notorio trobador. Por iso, na súa corte escribe quen el 

escolle, no seu obradoiro fórmase quen el decide, unha escasa nómina de nobres confiables que 

                                                             
7 L. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Imagen e intención. La representación de Santiago Apóstol en los manuscritos de las 
Cantigas de Santa María; Anales de Historia del Arte, 2008, nº 18, pp.73-94 



van aparecendo arredor da figura rechamante do rei. Como apunta Del Río Riande, cómpre 

crear  

un nuevo grupo de familias relativamente secundarias. Estos nobles 

criados en la corte, futuros consejeros, jefes militares y funcionarios 

regios, van alcanzando un alto grado en la escala social”8,  

e a creación poética fai parte desa educación cortesá. 

E daquela, que pasou coas vellas familias de raizame que deberían aparecer canda o rei? Xa 

durante a corte do seu pai, Afonso III, comezara unha política agresiva contra los poderes 

señoriales, sobre todo as poderosas casas de Traba e Sousa, vindas do norte portugués e de 

Galicia, e que pugnaban por manter a súa influencia sobre o monarca. Son estas familias ás que 

o rei nega a palabra, as que despoxadas dos seus valores de nobreza, van desaparecendo da 

órbita do poder. Achámonos xa no século XIV onde a reconquista se vai resolvendo e cómpre 

fixar unha corte estable e forte, arredor dun rei estrito e férreo. Un novo mundo está por nacer 

onde a poesía trobadoresca vai tendo outra significación e a cultura outras maneiras de 

manipulación. Son se cadra os epígonos dunha literatura que encheu cortes e atrapou reinos. 

Outros tipos de reinos. 

                                                             
8 M. G. DEL RIO RIANDE: “Trovadores de la corte dionisina: poética nobiliaria y cancionero regio”. En Novas achegas ao 
estudo da cultura galega: enfoques literarios e socio-históricos. La Coruña, (España): Universidade da Coruña. 2009. Dirección estable: 
https://www.aacademica.org/gimena.delrio.riande/99 


