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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 
Aquesta tesina, amb el títol "La poètica del desig. amor i bogeria a l'Orlando furioso", proposa una nova lectura del poema  
de Ludovico Ariosto, prenent com a objectiu l'anàlisi de la bogeria del seu protagonista, el Comte Orlando, "che per amor 
venne in furore e matto / d'uom che sì saggio era stimato prima". Així doncs, pretenem esbrinar per què davant de la 
constatació de Matteo Maria Boiardo d'un "Orlando innmorato", Ariosto va respondre amb un "Orlando furioso", narrant així 
"cosa non detta in prosa mai né in rima". Per arribar fins al fons de la qüestió, ens hem preguntat quins són l'origen, la 
manifestació textual, la dimensió i el significat del concepte de "furor" en el text; interrogants que ens han conduït cap a una 
bogeria amorosa que és manifestació externa d'un desig insatisfet. Un concepte que, a més a més d'evocar l"Hercules 
furens" d'Eurípides i Sèneca, ens remet a la teoria dels humors de Galè, al concepte de 'melancholia' d'Aristòtil i a l'eròtica 
platònica, al mateix temps que reprodueix els models del que Cesare Segre anomena la 'follie littéraire' característica de 
l'època medieval. A partir d'aquesta anàlisi s'ha interpretat el text com una apologia de les passions en la que es destrona al 
savi com a paradigma i model ètic, acabant així amb la imatge de l'home com a "animal rationale", situant per contra la seva 
"humanitas" ja no en la racionalitat (tampoc en la irracionalitat), sinó en la passionalitat, oferint així un retrat de l'ésser humà 
com a "animal passionalis" , una criatura intermitja en la que haurien de confluir idealment raó i passió.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 

 
 
The following dissertation, entitled "The poetics of desire: love and madness in Ariosto‟s „Orlando furioso‟", offers a new 
interpretation of Ludovico Ariosto's poem, focused on the analysis of the main character's madness, Count Orlando, "che 
per amor venne in furore e matto / d'uom che sì saggio era stimato prima". Our aim is to find out why Ariosto answered to 
Matteo Maria Boiardo's 'Orlando Innamorato' with his 'Orlando furioso', thus writing "cosa non detta in prosa mai né in rima". 
In order to construct an in-depth discussion on this issue, we have had to consider which are the origins, the textual form, 
the dimension and the meaning of the concept "furore" in the text. Such questions have led. us to a love madness which is 
the external sign of an unsatisfied desire. This concept which evokes the "Hercules furens" of Euripides and Seneca as well 
as establishes a connection with Galen's humor theory, Aristotle‟s 'melancholia' and the platonic erotica, at the same time it 
reproduces the patterns of the characteristic medieval "follie littéraire" which Cesare Segre had already pointed out. This 
analysis motivates the following understanding of the text. Indeed the text seems to be an apology of the passions where the 
image of the sage as a paradigm and an ethic model is utterly discarded. Thus, this interpretation leads to the idea of 
considering the human being as an "animal rationale". On the other hand the "humanitas" is not placed in the field of 
racionality. Not anymore. Neither is it on the irracionality. Passion instead is equitted to the “humanitas”, which allows us  to 
despict human being as an "animal passionalis". Actually, human being thus effectively would become a half-blood creature 
in which reason and passion would ideally conflate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
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1. Introducció 

 Durant el primer any de la beca FI (modalitat A), i com a projecte final del Màster en 
Estudis Comparats de Literatura, Art i Pensament de l‟Institut Universitari de Cultura de la 
Universitat Pompeu Fabra, s‟ha dut a terme el treball d‟investigació titulat: “La poètica del 
desig: amor i bogeria a l‟Orlando furioso”. 
 En primer lloc, considero indispensable aclarir quins han estat els motius que van 
conduir a la tria d‟aquest tema i que justifiquen no només l‟enfocament adoptat, sinó també la 
raó de ser de la pròpia investigació, donant a conèixer així per què el desig, l‟amor i la 
bogeria són la base conceptual sobre la que s‟ha edificat aquesta anàlisi del clàssic italià, així 
com també els propòsits perseguits sota aquest pretext. En segon lloc, detallaré quin ha estat 
el pla de treball seguit, tot explicant la metodologia emprada i els camins recorreguts durant 
la investigació per tal de comprendre fins a on aquests ens han conduit, al mateix temps que 
referiré les dificultats i obstacles sorgits al llarg de la recerca. A continuació, enumeraré les 
conclusions a les que s‟ha arribat a partir de tot l‟anterior; i finalment, presentaré les possibles 
vies a recórrer en futures fases de la investigació.  
 Així doncs, endinsant-nos en el primer dels punts a tractar en aquesta memòria, 
revelarem el per què del tema. Hem de confessar que es va tractar d‟una confluència de 
diversos elements, per una banda, la curiositat i la fascinació per un text meravellós i, al 
mateix temps, desconegut, com ho era aleshores l’Orlando furioso, i per l‟altra l‟atzar, un 
element en absolut menyspreable que em va portar a decantar-me per aquest tema, 
descartant-ne d‟altres que es presentaven també com a investigacions possibles de cara a 
una tesina. En aquest context, i tenint present una especial debilitat pel tema de la bogeria, 
hem d‟admetre que el propòsit inicial era el de dur a terme una anàlisi comparativa entre la 
ira d‟Aquil·les, la fúria de l‟Orlando i la bogeria del Quixot. No obstant això, aquest projecte 
aviat es va descobrir com a excessivament ambiciós i ampli per a la primera fase d‟una 
investigació, de manera que, al delimitar el camp d‟estudi, es va decidir centrar-lo només en 
l‟obra de Ludovico Ariosto, per ser precisament aquesta la que resultava en aleshores més 
atractiva i desconeguda.   

D‟aquesta manera, amb l‟objectiu d‟esbrinar la dimensió de la bogeria orlandiana es 
va desenvolupar la tesina que aquí referim. En aquest marc, hem de aclarir també, que 
l‟enfocament inicial girava sobretot al voltant del com es manifestava aquesta demència en el 
text, i que poc a poc, al realitzar una lectura més calmada, es va descobrir que la clau no 
estava en el com, sinó en el per què, és a dir, en l‟origen del trastorn, i que per tant, el que 
calia esbrinar si es volia comprendre a aquest Orlando, eren els motius pels quals es va 
tornar boig. I aquest ha estat l‟enfocament definitiu de la investigació. 
 



 

 

2. Pla de Treball 
 

a. Metodologia 
 

Amb l‟objectiu doncs d‟esbrinar el per què de la bogeria orlandiana, per tal de 
comprendre‟n la seva manifestació textual i poder-la aleshores analitzar i interpretar, i entrant 
ara en el següent apartat de la memòria, es va iniciar simultàniament una lectura detallada 
del clàssic i la cerca d‟una bibliografia específica sobre el tema que pogués resultar 
clarificadora al respecte. Va ser aleshores quan es va descobrir que els estudis sobre el 
Furiós en llengua castellana són ben escassos (podríem dir que pràcticament inexistents en 
català), trobant-se la majoria dels textos, evidentment en italià i, en menor mesura, en 
francès, alemany i anglès, motiu pel qual hem hagut de lluitar amb les dificultats idiomàtiques 
que se‟n desprenen. De fet, si es fa un cop d‟ull a la llista de referències que segueix aquest 
escrit, es podrà observar com, d‟un total de 39 estudis ariostescs, no n‟hi ha cap en llengua 
catalana i només 6 estan en llengua castellana. De manera que ens hem situat en un tema 
que no gaudeix d‟una àmplia tradició en el nostre país, eclipsat en gran part pel cèlebre 
Quixot de Miguel de Cervantes. Conseqüentment, ens hem descobert, sense voler-ho de 
manera expressa, en un camp poc treballat, amb els evidents inconvenients i obstacles que 
això suposa, però també amb els meravellosos i gratificants avantatges que reporta a un 
investigador el fet d‟endinsar-se en un àmbit poc treballat, com ho és relativament l’Orlando 
furioso en la cultura catalano i castellanoparlant, resultant un espai molt favorable per a poder 
fer noves aportacions.    
 Un cop realitzat aquest primer apropament més històric, contextual i filològic, que va 
permetre la familiarització amb l‟obra i la tradició en la que aquesta s‟inscriu (que es 
remunten fins el Roland de l‟èpica medieval francesa), així com descobrir l‟estat de la 
qüestió, va començar l‟anàlisi pròpiament conceptual del text a partir de la bibliografia 
específica cercada. Una anàlisi que sempre s‟ha pretès interdisciplinar i en la que, degut a 
una formació humanística, intenten convergir-hi literatura i filosofia, dues disciplines que 
caminen en aquest estudi agafades de la mà.   
 
 

b. Teoria 
 

Un cop definit, per tant, el tema d‟estudi, en la fase més incipient de la investigació, 
em vaig centrar erròniament en tractar de desentranyar exclusivament la dimensió del 
concepte de bogeria en el poema, descobrint no obstant, poc temps després,el vincle 
inseparable entre aquest concepte i el de l‟amor, donat que efectivament, tal com declara 
l‟Ariosto ja en la primera estrofa de la seva obra, allò que ell ens explica són les aventures 
d‟un cavaller:«che per amor venne in furore e matto, / d’uom che sì saggio era stimato prima» 
(I, 1); contestant així de manera manifesta amb el seu Orlando furioso a l‟Orlando innamorato 
del seu predecessor, Matteo Maria Boiardo. Sabent doncs que es tractava d‟una amorosa 
insania, d‟una bogeria amorosa, i que ambdós conceptes, amor i bogeria eren inseparables, 
calia esbrinar aleshores com podia l‟amor per una donzella acabar convertint-se en fulminant 
furor. Va ser en aquell moment quan va aparèixer el tercer concepte, és a dir el desig, no 
només com un element comú a tots els personatges (el fuet que els esperona a recórrer els 
camins del bosc ariostesc des de l‟inici mateix de l‟obra), sinó el desig presentat com a anhel 
obsessiu que podia acabar derivant en el seu cas més extrem, és a dir en el del Comte 
Orlando, en la pèrdua del seny, tractant-se, efectivament, d‟una qüestió de grau. 
Una gradació, en conseqüència, que va des del desig fins a la bogeria, passant 
obligatòriament per l‟amor; una constatació que defineix l‟essència del clàssic italià i de la 
qual prové també el títol del treball realitzat (“La poètica del desig: amor i bogeria a l‟Orlando 
furioso”). Una progressió, per altra banda, que no només recorre el poema d‟Ariosto, sinó que 
ha quedat també reflectida en l‟estructura mateixa de la tesina, la qual té, conseqüentment, 
un cert caràcter progressiu. És a dir, en consonància amb aquesta constatació, el treball de 
recerca ha estat dividit en tres capítols: el primer relatiu al desig (“Per les selves del desig: la 
recerca de l‟Impossible”); el segon relatiu a l‟amor (“Sota el domini d‟Amor: presoners al 
castell d‟Atlante, seu de l‟artifici”); i el tercer relatiu a la bogeria (“Desterrat al regne de la 
bogeria: el furor d‟Orlando). Sent els dos primers capítols en certa manera introductoris, es 
troba la veritable anàlisi de la bogeria en l‟últim dels capítols, una lectura del concepte tant a 



 

 

nivell teòric com a nivell més literari, veient també la reproducció dels esquemes i models del 
que Cesare Segre anomena follie littéraire medieval. 

. Seguint aquest esquema, l‟índex del treball va quedar establert de la següent forma: 
 

 
Pròleg ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Consideracions prèvies sobre l‟ «Orlando furioso» i la tradición rolandiana .............. ¡Error! 
Marcador no definido. 

 
Per les selves del desig: la recerca de l‟Impossible ................. ¡Error! Marcador no definido. 

Angèlica, la plenitud inassolible ........................................... ¡Error! Marcador no definido. 
El subjecte desitjant ............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

- L‟obsessió: angelica faccia ..................................... ¡Error! Marcador no definido. 
El poema de l‟espai .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 
Sota el domini d‟Amor: presoners al castell d‟Atlante, seu de l‟artifici ..... ¡Error! Marcador no 
definido. 

El verdadero señor ............................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
- Tipologia amorosa: l‟amor-obsessió i l‟amor-llinatge¡Error! Marcador no definido. 
- Presó d‟Amor ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Enganys, ficcions i encanteris .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 
- Espai simbòlic interior i espai simbòlic comú .......... ¡Error! Marcador no definido. 
- Alcina, l‟aparença, contra Logistila, la raó .............. ¡Error! Marcador no definido. 
- Conseqüència de l‟engany: el dubte ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

L‟error ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
 
Desterrat al regne de la bogeria: el furor d‟Orlando ................. ¡Error! Marcador no definido. 

La sortida de vía ................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
El desencadenant: la Paraula .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 
Un fou littéraire ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 
Epíleg: El poema de les passions ............................................ ¡Error! Marcador no definido. 

La recuperació del seny ....................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
La fi del viatge ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
Nous horizonts ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 
 
En conseqüència, en el primer capítol s‟analitza el desig com el primer esglaó d‟aquesta 
escala, quelcom comú a pràcticament tots els personatges del text, als que, des del primer 
cant, veiem recórrer el bosc ariostesc en busca de l‟objecte de la seva predilecció, ja sigui 
aquest una arma, poder i fama o un amor. Un objecte que es revela com a inassolible i que té 
el seu màxim exponent en Angèlica la Bella. En el següent capítol, es pot veure com aquest 
desig és en realitat la manifestació externa de la passió amorosa, descobrint-se per tant el 
subjecte desitjant com un subjecte amant, comprenent que es desitja en tant que es vol un 
objecte, en tant que se l‟estima, tornant-se poc a poc el desig en un pensament obsessiu que 
es concreta en l‟evocació constant de la imatge de l‟objecte estimat que es va apoderant 
lentament del subjecte fins a convertir-lo en un esclau d‟aquest amor; captiveri expressat en 
el text mitjançant la figura del castell del mag Atlante. I finalment, en el tercer capítol, seguint 
les petjades d‟Orlando, ens situem ja plenament en l‟àmbit de la bogeria, comprenent que el 
seny es perd precisament quan s‟estima excessivament i de manera malaltissa i exclusiva un 
objecte, l‟essència del qual és per definició inassolible, donat que efectivament com va 
constatar Sauvages: «Gran cantidad de personas, por no decir todas, sólo caen en la locura 
por haberse preocupado demasiado de un objeto», al que podríem afegir, i haver descuidat 
la resta, alienant-se del món i de sí mateixos.  
És aquest el motiu pel qual s‟ha abordat el text des de la poètica del desig, esdevenint 
aquesta triada de conceptes (desig, amor i bogeria), la pedra angular sobre la que s‟ha 
edificat l‟anàlisi. Es tracta, en definitiva d‟una qüestió de grau que caracteritza i traspassa tot 
el text, iniciant-se en el desig i desembocant en bogeria, només en el seu cas més extrem, en 
una mena d‟hipèrbole literària. 



 

 

 Un cop aclarit per tant, l‟origen de la bogeria, corresponia aleshores sí, preguntar-se 
per la seva dimensió i el seu sentit textual, trobant la clau interpretativa del trastorn, tal com ja 
s‟ha enunciat, en el títol mateix de l‟obra: Orlando furioso. Efectivament, entre els diversos 
noms amb els que es coneix a la bogeria en el poema (insania, mania, pazzia, follia, rabbia, 
furia o furore), Ariosto va escollir deliberadament el terme „furor‟. Evidenment, en aquesta 
elecció hi ha una voluntat de connectar la seva obra amb l‟Hercules furens d‟Eurípides i de 
Sèneca (Hercole furioso, en italià). Però també ens remet a la teoria dels humors de Galè, al 
concepte de melancholia d‟Aristòtil i a l‟eròtica platònica, on precisament trobem també la 
imatge de l‟escala, encara que de la mà del poeta italià, pateix aquesta metàfora una 
inversió, de manera que l‟amor, en lloc d‟atorgar ales a l‟home i apropar-lo als déus i 
permetre-li assolir la saviesa, quan és incapaç de superar l‟esglaó de la bellesa humana, 
esdevé una pesada càrrega que l‟arrossega fins al més profund de la seva existència llimant-
li el raciocini, sumint-lo en la seva animalitat i tornant-lo en darrer terme, boig.  
 
 

c. Resultats 
 
Aquest ha estat a grans trets, l‟objectiu de la tesina: explicar la bogeria amorosa del 

protagonista de l‟Orlando furioso des de la poètica del desig, una dialèctica que no només 
afecta l‟heroi principal, sinó que concerneix, d‟una manera o altra, a totes les trames i que 
permet, per tant, conèixer l‟essència de l‟obra. 

Un objectiu, per altra banda, que s‟ha anat definint a mesura que avançava la 
investigació, revelant per sí mateix, i si en principi es creia que es tractava només d‟analitzar 
la fúria del protagonista, al descobrir-se la poètica del desig com l‟essència subjacent de tota 
l‟obra, el que ha permès aquesta anàlisi ha estat familiaritzar-se amb el clàssic, conèixer-lo, i 
en darrer terme, dibuixar un mapa que permet orientar-se en el text. Un text que es presenta 
en certa manera com un laberint, donat que, tal i com s‟apunta en el primer capítol de la 
tesina, quan un lector s‟endinsa per primer cop en el poema, la sensació que l‟envaeix és la 
de la confusió, entre noms que sonen indistingibles, trames que es creuen i proliferen fins 
l‟infinit, personatges que apareixen i desapareixen constantment... Efectivament, l‟Orlando 
furioso es presenta com un caos en moviment activat per la inèrcia d‟una Angèlica que 
escapa de l‟ Innamorato i entra en el Furioso. I amb la recerca duta a terme, el que s‟ha 
pretès ha estat aturar falsament per uns instants aquest univers en ebullició, per a poder-lo 
analitzar, realitzant una mena de radiografia i captar-ne la seva essència.  

Altrament, això no ha estat senzill, perquè efectivament el moviment no es pot 
desvincular de l‟espai. És a dir, en un text en el que tot s‟interrelaciona i gira al voltant de la 
bogeria del protagonista, que esdevé l‟epicentre exacte d‟un terratrèmol que desestabilitza 
tota l‟obra, obeint a més a més la pazzia a un procès gradual que afecta en major o menor 
grau totes les criatures i històries, les quals, al seu torn, estan connectades entre elles per un 
fenòmen textual d‟entrelacement, ha resultat difícil establir límits i separar les idees en els 
diferents capítols: delimitar l‟àmbit del desig, el de l‟amor i el de la bogeria tractant de no 
caure en redundàncies, d‟ésser el més clar possible i evidentment de no ometre res, 
respectant al mateix temps aquest vincle inseparable que uneix tots tres conceptes i la pròpia 
idea de gradació. 

 
 

3. Conclusions 
 

Efectivament, després de la lectura i l‟anàlisi realitzades, calia preguntar-se en darrer 
terme quin és el sentit últim del text, tant en sí mateix com també en relació amb la tradició 
en la que s‟inscriu i el context filosòfico-literari al que pertany. Doncs bé, entrant ja en el 
penúltim apartat d‟aquesta memòria, el de les conclusions, assenyalem que la lectura que 
s‟ha proposat del clàssic italià a partir de l‟anàlisi duta a terme, és la de veure l‟Orlando 
furioso com “el poema de les passions”, oferint-nos un retrat de l‟ésser humà com una 
criatura voluble dominada per les passions que viu en un món en el que la bogeria no és ja 
l‟excepció sinó la norma, tal com advertia pels mateixos anys Erasme de Rotterdam. Quan es 
llegeix el Furioso no es pot ometre el fet de que en el context de l‟Humanisme, la raó deixa 
de ser la garantia última i la facultat omnipotent, sorgint una visió de l‟home més humana, 
com un ésser traspassat per les passions, que no només pensa, sinó que viu, sent i sobretot 



 

 

es commou. Per aquest motiu el model ètic del savi i el filòsof és revocat apostant 
obertament per una moral que no condemni la part passional de l‟home, considerada 
tradicionalment com el costat fosc i punible de l‟ésser humà. En conseqüència, l‟home ja no 
és vist com l‟animal racional, doncs no són la saviesa, ni la prudència, ni la mesura el que el 
defineixen. Malgrat això, tampoc podem afirmar que sigui caracteritzat en el text com a 
animal irracional, sinó com a animal passional, situant-se la seva essència, la seva 
humanitas, precisament en les passions, en la seva capacitat emotiva de deixar-se afectar 
pel món que l‟envolta. De fet, no és per la raó, sinó per la passió que esdevenim humans i 
arribem fins i tot a ser savis, perquè aprenem d‟allò que ens afecta i ens commou, sent en 
definitiva la nostra devoció innata per la bellesa el que ens mou a l‟acció (de la mateixa 
manera que Angèlica activa els paladins). Així doncs, malgrat les funestes conseqüències del 
desig amorós del comte, Ariosto amb el seu poema està realitzant una apologia de les 
passions com a quelcom positiu que no hem de silenciar guiant-nos exclusivament per la raó, 
donat que la humanitas de l‟home resideix precisament en aquesta „irracionalitat‟ entesa com 
allò passional sense connotació negativa, com allò que està en l‟origen de i possibilita el 
racional sense ser-ho. L‟home, criatura intermitja, sempre ha construït les seves ètiques i les 
seves morals per assemblar-se als seus déus col·locant la virtut en la saviesa i la temprança, 
però altrament, podem afirmar que el tret més característic del diví ha estat i és la raó? No 
recordem les trifurques i embolics dels déus grecs, o el mateix Déu cristià que es definia com 
a Amor i no com a raó? En efecte, de totes les passions és l‟amor la que més ens 
concerneix, la que ens commou (en el sentit de que ens afecta, però també ens mou a 
l‟acció), la que ens fa ser, en definitiva, els éssers humans que som. 

En aquesta direcció enfoquem la notra proposta interpretativa, considerant que hem de 
tenir present el protagonisme que Ariosto concedeix a l‟orlando pazzo i no l‟orlando saggio, 
rellevant així a l‟animal rationale del seu tro. En conclusió, aquest és el gran tema de 
l‟Orlando furioso, el retrat de l‟animal passional. Així doncs, contràriament al que els fills del 
racionalisme hem cregut durant tant de temps, no és d‟intel·lecte el que fa immortals als 
homes, sinó l‟ingeni, aquella intuïció poètica i creadora que no es pot explicar racionalment i 
que entranya sempre un punt de bogeria. 

No obstant això, malgrat la centralitat atorgada a la bogeria, no es pot ometre tampoc el 
significat i la importància que concedeix Ariosto al bon ús de la raó en el text, un element en 
absolut menyspreable i prescindible. En aquest sentit, no es pot oblidar la existència d‟una 
formulació ariostesca segons la qual, només mitjançant el bon ús de la raó evitarem caure en 
l’error (tant moral com epistemològic, simbolitzat en el text per la confusió espaial), sent ella 
l‟única que ens permetrà conèixer la veritat de les coses i els fets, en definitiva, l‟única que 
ens permetrà veure la fada Alcina en la seva autèntica lletjor. D‟aquesta manera, encara que 
Ariosto atorga, com acabem d‟esmentar, un protagonisme manifest a la bogeria i el 
desenfrenament, tot col·locant-los al centre del seu poema i fent girar la resta de trames i 
personatges al seu voltant; el paper i el significat concedits a la raó, no han de ser 
menystinguts. Al cap i a la fi és la presència de la raó la que permet la represa de la història i 
el seu desenllaç, la que salva als herois de les situacions compromeses (ja sigui mitjançant 
un anell màgic o fent ús de llibres, banyes i altres dons i consells); sent ella, en definitiva, 
l‟atribut en el que resideix la identitat d‟Orlando i en busca de la qual viatja Astolfo fins la 
Lluna. Conseqüentment, encara que l‟Orlando furioso és una apologia de les passions com 
quelcom inherent i essencial en l‟ésser humà, que no pot ni ha de ser silenciat, no es pot 
oblidar tampoc que Ariosto ens mostra una raó, encarnada en la fada Logistilla, que encara 
que ja no és sostinguda com a garantía última de tot i pauta ètica modèlica i autàrquica, 
continua sent entesa com a virtut, com a vehicle de la veritat i com a facultat redemptora de 
l‟home; guia, amiga i aliada contra el paranys epistemològics i les temptacions morals. En 
conclusió, sembla ser que el que ens estaria proposant Ariosto és la unió harmònica entre 
ambdues potències humanes, la raó i la passió, que no haurien de ser per més temps 
contraposades ni enfrontades, per evitar així caure en la fredor artificial d‟un Orlando saggio 
(que segons narra la tradició, malgrat estar casat amb la seva esposa Alda la Bella, va morir 
verge), però no deixant-se arrossegar tampoc pels instints i les passions fins perdre el seny i 
la identitat com l‟Orlando furioso. 
 
 

4. Futures fases de la investigació 
 



 

 

 Per altra banda, hem descobert, que aquest tractat de les passions present a 
l’Orlando furioso és teixit en gran part mitjançant un recurs constant a la intratextualitat, però 
també la intertextualitat i les referències a la tradició, tant d‟autors concrets com ara Petrarca 
o Dante, com de llocs comuns i tòpics de la literatura de tradició europea. Ara bé, comencem 
a intuir que el tractament donat a aquestes fonts és el d‟una ironia i comicitat subtils que 
sovint poden passar desapercebudes pel lector sota la seriositat que tradicionalment 
caracteritza al gènere èpic. I aquest element és precisament el que volem analitzar en les 
futures fases de la investigació, la ironia i la comicitat ariostesques, que proporcionarien una 
nova relectura del clàssic italià tot replantejant la concepció que tenim tant de l‟autor com de 
l‟obra, situant-los en un marc molt més proper al del Don Quijote de Miguel de Cervantes. 
Una interpretació del text que, per altra banda, no acostuma a ser la defensada pels experts 
en la matèria, fent sovint menció de la ironia com un element secundari o accessori, mentre 
que, el que aquí reivindiquem és, el seu paper protagonista com a sentit últim de l‟obra: la 
distància i la ironia respecte de la tradició precedent, en lloc de la culminació del gènere de 
cavalleries i l‟èpica. Un proposta que es desenvoluparà en les futures fases de la investigació 
com a tesi doctoral sota el títol: “Intertextualitat i tradició a l‟Orlando furioso: la ironia i la 
comicitat ariostesques”.  
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