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Josep Piera ha escrit la biografia d’Ausiàs March

Qui sóc jo?
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Josep Piera, Jo sóc aquest que
em dic Ausiàs March.
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A
les acaballes de l’any
2000, molt abans de
publicar-se El temps
feliç (Edicions 62,
2001), l’últim llibre

de Josep Piera (Beniopa, 1947),
l’escriptor valencià tancava ja
la seva biografia del poeta Au-
siàs March. A Jo sóc aquest que em
dic Ausiàs March Piera ajusta un
deute que tenia amb ell mateix
i reescriu (assaja, reinterpreta,
fabula i conclou) la vida d’a-
quell extraordinari poeta i
enigmàtic cavaller. Una cita
del savi Joan Fuster encapçala
el llibre i planteja una qüestió
d’una complexitat enorme que
en el món de la teoria literària
ha portat més d’un mal de cap.
Es tracta de la validesa que pot
tenir la vida d’un escriptor per
tal d’explicar-ne la seva obra; la
confusió, ben antiga, entre
l’autor i la seva obra: “La pre-
gunta bàsica torna a preocu-
par-nos: ficció literària o reali-
tat biogràfica?”. Fuster no aca-
ba de decantar-se del tot; però
Piera fa un plantejament més
agosarat i, segons el meu punt
de vista, massa arriscat.

Primer de tot, cal dir que jo
no discutiré pas la intel·ligèn-
cia lectora de Piera –que d’al-
tra banda queda ben demos-
trada en aquest llibre–. Ha es-
tat –i és– un àvid lector de

March des de ben jove i, a més,
al seu llibre demostra un bon
coneixement de la bibliografia
marchiana. Però el seu ús és
parcial. Per exemple, quan as-
segura que “la documentació
actual [...] fa més visibles les
hipòtesis i els suggeriments de
Pagès i Ferraté respecte als
vincles entre l’obra i la vida
d’Ausiàs March” (p. 122). No es
refereix, de ben segur, als ex-
cel·lents estudis de la doctora
Marie-Claire Zimmermann (a-
plegats alguns d’ells al volum
Ausiàs March o l’emergència del jo,
Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1998, i citats per
Piera a la seva bibliografia),
que ha esmerçat esforços tità-
nics per exposar la diferència
entre el jo biogràfic i el jo lite-
rari, que és el cas que pertoca a
la poesia de March. De fet, si
Piera afirma això és per justi-
ficar uns “vincles necessaris,
per descomptat, per a fer ver-
semblant aquesta biografia”.
Un cas d’aquests és, per exem-
ple, la Teresa que apareix al
poema XXIII (Lleixant a part l’es-
til dels trobadors): “Fetes n’ha
assats molt sàvies e bones, /
mas compliment dona Teresa
el tasta” (vv. 27-28), que Piera
no dubta a creure que fou una
amant de March de nom Tere-
sa d’Íxer.

POESIA I CONEIXEMENT
L’origen dels sis Cants de Mort
(els poemes XCII, XCIII, XCIV,
XCV, XCVI i XCVII) també són,
per a Piera, una clara conse-
qüència de la mort de la seva
segona esposa, Joana d’Escor-
na. La qüestió és si la desco-

neixença d’aquestes anècdotes
impossibiliten la lectura de
poesia. O, en qualsevol cas, si la
milloren susbstancialment. En
cap cas podem contestar afir-
mativament.

De fet, Piera intenta legiti-
mar una voluntat del tot lícita
de trobar aquells moments
màgics, desconeguts, que es-
peronen la imaginació literà-
ria del poeta. És per això que
inventa escenes o quadres en
què lliga versos amb moments
de la vida de March.

Pel que fa a l’escriptura de
Piera, el nivell és altíssim. Però
quant a la validesa interpreta-
tiva –d’una vida o d’uns tex-
tos–, la utilitat és menor. Per-
què el llibre escapa a una clas-
sificació genèrica, i ni és una
biografia strictu sensu, ni tam-
poc una ficció literària, o una
biografia novel·lada. Les citaci-
ons bibliogràfiques són fre-
qüents (Pagès, Bohigas, Ferraté,
etcètera), i interrompen una
línia argumental que és l’ele-
ment més destacat del llibre:
“Déu meu, Déu meu, ajuda’m!
–exclamà Pere March entre
gemecs, mentre s’escorria de
gust, anhelant un fill baró d’a-
quella consumació carnal”. Al
llibre hi són novel·lats els epi-
sodis bèl·lics de March (des de
la seva formació com a cavaller
fins a les batalles al costat
d’Alfons el Magnànim), la co-
neixença de Jordi de Sant Jordi
(a qui d’alguna manera enve-
java) i totes les seves aventures
sexuals (amb dames, esclaves i
mullers).

Clou el volum un epíleg per-
sonal en què Piera ens explica

la seva relació amb Ausiàs
March (l’home i el poeta) i el
perquè d’aquesta biografia. In-
sisteix que “com més i millor el
llegia [a March], més sentia que
vida i obra anaven lligades”. Es
queixa de la dificultat de llegir
March (un tòpic que Xavier
Dilla ha intentat desmitificar
definitivament a l’excel·lent
estudi En passats escrits, Empú-
ries, 2000) i agraeix els esforços
que Fuster féu en la seva edició
actualitzada del 1959 (sense
citar les antologies de Dilla,

Guerrero i Pujol, ni l’excel·lent
versió moderna en vers de Cli-
ment Forner publicada per
Proa el 1999, tot i que sí es re-
fereix a la versió espanyola de
Pere Gimferrer editada per Al-
faguara el 1978).

Potser si Piera s’hagués
plantejat, d’entrada “Qui sóc
jo?”, hagués pogut triar entre
ser un escriptor que crea ficci-
ons literàries o un erudit que
remena documents, contrasta
hipòtesis i les difon. Jo em
quedo amb el primer.
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Hanif Kureishi dóna la seva visió de l’amor en un recull de contes

Les paraulotes de l’amor
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L’
amor? En principi
grans paraules,
després paraule-
tes i finalment
paraulotes”, que

va dir l’escriptor Edouard Pai-
lleron. Als personatges que
poblen els contes de Siempre es
medianoche l’aforisme els es-
cau; generalment es troben en
la darrera part del procés. Ku-
reishi continua la seva titàni-
ca dissecció de la vida en pa-
rella, que va iniciar al recull
d’històries Amor en tiempos
tristes i que va afinar en la no-
vel·la Intimidad (tots dos a
Anagrama), crònica descarna-
da del final d’una relació
amorosa.

Els protagonistes d’aquest
últim recull (actors, guionis-
tes, escriptors, aspirants a es-
criptors...) avancen a contra-
cor cap a la maduresa, sen-
tint-se sols i desolats davant la
possibilitat que les seves
mancances es converteixin en
irrevocables i permanents. En

el passat van anestesiar
la buidor existencial
amb drogues i farres,
després amb nens, hi-
poteques i triomfs pro-
fessionals, i ara dema-
nen una segona opor-
tunitat, ja sigui a través
d’amants i divorcis o
amb qualsevol altre
cop de timó vital.

Un marit que manté
una extensa conversa
amb l’amant de la seva
dona, una violenta dis-
cussió de divorciats,
una trobada amb una
exnòvia, un cap de set-
mana en un hotel amb
el marit i l’amant, i una
aspirant a novel·lista
que decideix conèixer
la seva escriptora pre-
ferida són algunes de les situ-
acions que planteja Kureishi.
Com a les seves altres obres,
aquest escriptor britànic d’o-
rigen pakistanès se centra en
la natura de la ment dels per-

sonatges però també en el seu
context social, un ambient
urbà perdut entre la moder-
nitat, la buidor i l’esperança.

A El buda dels suburbis, la seva
novel·la més coneguda, Ku-

reishi ens presentava la peri-
pècia vital de Karim, un fill
d’emigrant pakistanès que
creix en el Londres calidoscò-
pic i multiracial dels setanta.
La convivència entre cultures

dins d’una gran ciutat és
també l’eix dels guions que ha
escrit per a les pel·lícules Mi
hermosa lavandería, Sammy y Ro-
sie se lo montan i Londres me mata
(aquesta última dirigida per
ell mateix). Però a partir

d’Amor en tiempos tristes
Kureishi s’ha anat con-
vertint en un mestre
retratant la por d’en-
frontar-se a la vida
adulta i els conflictes
entre homes i dones. A
La mirada de la condesa
Hahn-Hahn (Alianza), de
l’hongarès Péter Ester-
házy, es diu que les do-
nes que escriuen tenen
un ull posat en l’es-
criptura i l’altre sem-
pre en els homes,
menys la comtesa
Hahn-Hahn que era
bòrnia. Doncs bé, sem-
bla que Hanif Kureishi
té, si més no, un ull
posat en les dones com
a parts implicades en
els merders de parella.
Perquè, com diu ell

mateix: “Mai desapareixeran
les friccions entre els homes i
les dones mentre vulguin co-
ses els uns dels altres”.

Ja ho va dir Ovidi: “Tot
amant és un soldat en guerra”.


