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Una biografia de poeta a poeta
➤ Ja han passat més de 30 anys des del
dia en què un llavors molt jove Josep Piera
(Beniopa, 1947) publicava el seu primer
poema en català en una antologia d’Ama-
deu Fabregat. Amb aquesta petita peça,
l’escriptor de la Safor iniciava una obra
poètica que ha acabat reunint en dos
grans volums: Dictats d’amors (Poesia
1971-1991) i En el nom de la mar (1999).

Com a assagista ha estudiat i traduït els
poetes arabigovalencians en l’obra El pa-
radís de les paraules (1995). Va tornar al món
andalusí amb El jardí llunyà (2000), on ens
acosta l’univers àrab medieval i els seus
poetes en una relectura personal que bar-
reja la història i la literatura.

El viatge literari de Piera per la narració
es va iniciar amb la publicació d’El cingle

verd (1982), que va ser premi Josep Pla. A
continuació van venir altres títols com ara
Estiu grec (1985), Un bellíssim cadàver barroc
(1987), Ací s’acaba tot (1993), Seduccions de
Marràqueix (premi Sant Joan Caixa de Sa-
badell 1996) i El temps feliç (2001).

A Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March, Pi-
era ens ofereix la primera biografia no-
vel·lada del poeta valencià. L’obra s’inicia
amb l’engendrament d’Ausiàs March i
després repassa la seva infantesa, la seva
joventut com a cavaller, els seus primers
intents poètics, l’amistat amb autors com
ara Andreu Febrer i Jordi de Sant Jordi, la
seva relació amb les dones i, evidentment,
la maduresa poètica de l’escriptor valen-
cià, un dels clàssics més universals de la
literatura catalana.

L’objectiu de Josep Piera ha estat mos-
trar-nos un Ausiàs March íntim, humà i
proper amb un text amb una gran em-
premta poètica. Piera ha suplit els buits
que encara avui existeixen en la cronolo-
gia vital del poeta medieval imaginant
una sèrie d’escenes i episodis. Probable-
ment, ningú com ell hauria pogut imagi-
nar-ho amb més coneixement de causa, ja
que a part d’haver-se llegit i rellegit l’obra
marchiana, Piera ha estudiat i consultat
gairebé tot el que s’ha publicat d’interes-
sant sobre el poeta valencià.

El resultat és una obra mestissa, que
barreja la història, la crítica literària i la
recreació de ficció, per intentar-nos apro-
par a la figura d’Ausiàs March, conegut
per molts, però llegit per massa pocs.
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L.D. Què l’ha dut a escriure una
biografia novel·lada d’Ausiàs
March?
J.P. La meva fascinació per ell
ve de lluny. Com la majoria
dels de la meva generació,
vaig descobrir la poesia de
March escoltant la cançó Veles
e vents, d’en Raimon. Ausiàs
March era de la mateixa ciu-
tat que jo i parlava la meva
llengua, però tot i així m’era
desconegut! Els de la meva
edat no vam ser educats en la
tradició culta del català, per
això la poesia de March ens va
fer valorar molt més la nostra
llengua i ens va colpir encara
més. Els seus textos tenen
una força poètica enorme,
però, a sobre, Ausiàs repre-
sentava l’ocasió de descobrir
tot un món, una cultura que
ens havia estat furtada.
L.D. Porta més de trenta anys lle-
gint i rellegint les obres d’Ausiàs
March...
J.P. Cíclicament, sí. March és
un clàssic i com a tal les seves
poesies tenen infinitat de
lectures. Cada vegada que
m’enfronto als seus poemes,
hi descobreixo coses noves. A
més, amb els anys un també
canvia i, per tant, les lectures
que fa d’un mateix text tam-
bé van canviant.
L.D. Segons vostè, March va néixer
a Gandia o a València?
J.P. Aquesta polèmica només
existeix en els cercles acadè-
mics, perquè des del punt de
vista social, tothom accepta
que March era de Gandia. Per
mi, és una qüestió banal: el
que importa és tenir clar que
la ciutat de vida del poeta va
ser Gandia i la de mort Va-
lència. Quant al seu naixe-
ment, crec que el més proba-
ble és que hagués nascut a
Beniarjó, on hi havia la seva
casa pairal. Però com que no
hi ha cap paper que ho acre-
diti, tot queda en el terreny
de l’especulació.
L.D. Quin paper hi juga la imagi-
nació en la seva biografia?
J.P. El necessari. Jo no volia
escriure una novel·la històri-
ca de ficció, sinó una biogra-
fia novel·lada. Tot el que hi
apareix és versemblant i hi
reflecteixo tot el que ja està
documentat. A partir d’aquí,
he procurat omplir els buits
que encara existeixen amb la
imaginació i el sentit comú.
El meu llibre és una novel·la
biogràfica de poeta a poeta i
no d’erudit a personatge, i
això em dóna més llibertat.
Em sobta que els crítics par-
lin molt de si estan d’acord o
no amb el que escric sobre la
vida d’Ausiàs, però que en
canvi, pocs es fixin en el valor
literari del meu text. El llibre
funciona literàriament? Està
ben escrit? Això és el que re-
alment m’importa com a es-
criptor.
L.D. Després de 600 anys, creu que
la poesia de March encara és
moderna?
J.P. Ausiàs March és un clàssic
i, per tant, la seva obra és
sempre actual. La seva poesia

encara ens trasbalsa i ens
emociona perquè és un text
viu, i no un fòssil. La poesia
no és una pedra preciosa que

hàgim de contemplar en una
vitrina, sinó que ha de ser
una obra viva i la de March ho
és. Els seus versos ens colpe-

gen perquè, en ells, el poeta
se’ns mostra com un ésser
molt humà, una persona que
ens comunica els seus amors,

les seves pors, el seu dolor, els
seus pecats... Tot plegat fa
que tinguis curiositat per sa-
ber què el va dur a sentir-se
així i com va ser la seva vida.
L.D. Pensa que Ausiàs March és
una figura prou coneguda per la
gent?
J.P. A totes les ciutats i pobles
dels Països Catalans gairebé
segur que existeix un carrer
amb el seu nom i, de fet, tot-
hom l’ha estudiat en algun
moment o altre. El que passa
és que com que es considera
que la seva obra és tan fosca i
complicada, la gent no la lle-
geix. Resumint, March és al-
hora l’autor més conegut i
més ignorat pels catalans: de
nom, és un dels poetes de la
tradició culta que més sona
però, alhora, els seus versos
són dels més ignorats de la
literatura catalana.
L.D. Tan complicat és llegir Mar-
ch?
J.P. Jo crec que no. El proble-
ma és més dels lectors que no
hem estat educats en la llen-
gua catalana que no pas de la
seva obra.
L.D. Tot i així, ha de reconèixer que
té alguns textos que ens resulten
molt foscos...
J.P. Sí, però això passa igual
amb molts altres poetes. A
més, no sempre és qüestió
d’entendre-ho tot, perquè si
la poesia et fa sentir, pensar o
emocionar-te, ja és molt!
L.D. March és un bon personatge
de novel·la?
J.P. Si pensem en la novel·la
moderna, sí, perquè els pro-
tagonistes d’avui en dia
acostumen a ser persones
normals amb les seves misè-
ries i les seves alegries quo-
tidianes. La grandesa de l’o-
bra de March és precisament
que ell és un ésser humà com
tu o com jo i que, per tant, és
fàcil que ens identifiquem
amb el que sent. Per això a Jo
sóc aquest que em dic Ausiàs
March he volgut mostrar la
part més íntima del perso-
natge: l’obra s’inicia amb el
seu engendrament i finalitza
amb la seva agonia al llit i la
seva mort.


