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Una imatge idealitzada d’Ausiàs March

‘Toda cordura’
i la ‘cazuela en horno’

P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

Ausiàs March, Páginas del
Cancionero. Introducció,

edició i notes de Costanzo Di
Girolamo. Traducció de José

María Micó. Pre-Textos.
València, 2004.

A
quest que presento és
un llibre molt impor-
tant, d’una significa-
ció que depassa el
domini literari. A

veure si m’explico: Ausiàs
March –i en això hi ha un cert
consens entre els entesos– és
considerat, si no directament el
més gran, sí almenys un dels
tres poetes més valuosos i in-
fluents que ha donat la llengua
catalana/valenciana. Per molts,
el millor. Perquè la petja que ha
deixat en la nostra tradició
–més ben dit, la tradició que ell
tot sol ha creat– resulta enor-
me, inquantificable, i s’estén
fermament fins avui dia.

Si un llegeix el penúltim lli-
bre de Carlos Marzal, Metales
pesados –per mi, molt superior
a l’últim–, s’adona que, sense
March, el valencià no hauria
pogut escriure –o no els hauria
escrit de la mateixa manera–
poemes de qualitat com ara
Música de la carne i El corazón
perplejo. Molt abans, March va
ser admirat pel Marqués de
Santillana, i admirat fins al ni-
vell entusiàstic i encomiàstic
del plagi per Garcilaso de la
Vega –que li calca el cèlebre
quartet que comença “Amor,
amor, un hábito vestí”–, Juan
Boscán i Diego Hurtado de
Mendoza. I és que, com diu
Costanzo Di Girolamo en
aquesta lluminosa introducció
del llibre: “El que canvia subs-
tancialment [en la poesia mar-
quiana] és el significat de la lí-
rica”. El lleixar a part l’estil dels
trobadors, però també la con-
cepció del fenomen amorós.

Quan March escriu: “Quant me
cuyt ser ab vós en millor punt,
/ sens algun cas mude d’oppi-
nió; / distintament mon ésser
no apunt: / a mal he bé, cer-
qant, trobe rahó”, a banda la
llengua, que és una llengua del
segle XV –però sense gota d’a-
fectació retòrica–, resulta mo-
dern, potser tant o més avui
que cinc segles enrere. La per-
manent contradicció, el rau-rau
psicològic i moral davant del
desig, de l’objecte de la passió,
del fi de l’amor, tot això cons-
titueix un repertori de senti-
ments complexos d’una peren-
ne actualitat. Un acolorit mos-
trari de les afeccions humanes.
March no ha perdut ni un gram
de vigència. I doncs, ¿com po-
dia ser que les traduccions cas-
tellanes del que Di Girolamo
considera el més gran poeta
europeu del segle XV –compte
que en aquest mateix segle van
escriure Jorge Manrique i Fran-
çois Villon, entre d’altres– fos-
sin poques i escadusseres, oca-
sionals, difícils de trobar?

Per tot això aquest Páginas del
Cancionero té una significació
que va més enllà de l’excel·lèn-
cia de l’edició. Consta d’una
introducció que posa les coses a
lloc i ens les fa entendre en el
seu context; d’un aparat crític
impecable, al final, no pas a
peu de pàgina, amb unes notes
prolixes perquè s’hi entretin-
guin els connaisseurs. La fixació
del text, feta amb màxim rigor
filològic, molt escrupolosa amb

la tradició. I, esclar, la traduc-
ció. Es tracta d’una traducció
que es beneficia de la doble
condició de filòleg i poeta de
José María Micó. D’una gran
qualitat, no s’adreça només a la
gent del gremi, sinó als lectors
de poesia en general. És, per
tant, com se sol dir, una opor-
tunitat històrica perquè March
sigui conegut pel lector castellà
d’una vegada per totes. Una
oportunitat històrica de debò.

‘RIGOR AMORIS’
En el seu valuós estudi En pas-
sats escrits, Xavier Dilla reclama-
va la urgència de fer una rigo-
rosa crítica literària de la poesia
marquiana, atès que de crítica
filològica, o textual, la seva obra
n’ha tingut (i de ben qualifica-
da), en té encara i és previsible
que en continuï tenint en el
futur acadèmic o erudit. Es
tracta d’una valoració que
també subscriu Bru de Sala,
com reporta Dilla en el seu lli-
bre. Aquest últim analitzava
l’obra del poeta des de gairebé

tots els punts de vista imagina-
bles, i també Di Girolamo dóna
compte d’alguns d’aquests as-
pectes. Si respon o no respon,
aquest corpus líric marquià, a
una idea predeterminada de
cançoner, per exemple. O si el
fet d’haver començat a escriure
relativament tard, a 25 anys,
hauria implicat bandejar una
hipotètica obra anterior de ca-
ràcter occitanitzant...

El professor de Nàpols –tra-
ductor, al seu torn, de March a
l’italià– ha fixat un text amb
plenes garanties filològiques,
llest perquè Micó l’anés trans-
vasant a la llengua castellana. I
és d’algunes subtileses d’aques-
ta traducció que voldria avalu-
ar-ne la qualitat.

D’entrada, el senyal “Plena
de seny”, que Micó deixa en
“Toda cordura” és un encert in-
discutible. O fixem-nos en la
traducció d’aquest quartet
també molt conegut, d’un he-
mistiqui del qual Narcís Coma-
dira va extreure el títol del seu
segon llibre de poemes: “¿Qué

seguros consejos vas buscando, / co-
razón triste, hastiado de vivir? / Si
amas el llanto y el reír desdeñas, /
¿cómo soportarás futuros males?”.

Les versions castellanes de
Micó són mètriques (l’endecasíl-
abo castellà o italià que corres-
pon al decasíl·lab català i fran-
cès), però no rimades. El tra-
ductor ha descartat l’alexandrí,
per raons de màxima adaptació
al metre escollit pel poeta però
també en funció del respir que
convé als seus poemes. El Mar-
ch castellà de Micó se’ns impo-
sa amb una força comparable a
la de l’original. L’eixutesa d’al-
guns dels seus versos en la mo-
dulació del que en podríem dir
el rigor amoris, la severa sintaxi
de tants poemes que dóna
compte d’un trasbals de la
consciència, hi són traslladades
amb coneixement i tacte. Com
ara en aquell poema en què,
per fer-nos entendre l’estat de
torbació del jo que parla, se’ns
diu que té el cap dins un forn
encès i la resta del cos en un
lloc fresc. Doncs bé, l’equivalent
en la llengua de Cervantes fun-
ciona a la perfecció. En altres
ocasions, la dilucidació d’un
aspecte filològic que, per raons
merament ortogràfiques, havia
conduït sempre a la confusió
permet una traducció ajustada
al sentit primigeni.

Ara només cal esperar que
aquesta feinada, tan rigorosa,
reverteixi en un coneixement
molt més gran de la poesia de
March en el món de parla cas-
tellana. Plagués a Déu que el
seu cantar fos viu molt més
enllà de la frontera pàtria. Si
més no, que aquells happy few
que s’interessen encara per la
poesia puguin tenir-ne l’im-
pressionant cançoner a tocar
d’altres volums de Pre-Textos
que recullen grans obres de la
lírica universal, com ara els
poemes de Ronsard, els de John
Donne i els d’Emily Dickinson.
Que és on li correspon de ser a
aquell que es diu Ausiàs March.

Dictats sense art
d’un hom forassenyat

P A U D I T O T U B A U

L
a feliç conjunció entre
un prestigiós roma-
nista italià i un poeta
d’aquí que sovinteja la
traducció poètica a

partir de diverses llengües aca-
ba de permetre que 53 dels 128
poemes de March siguin versi-
ficats en castellà, a l’espera
d’una promesa edició futura de
l’obra completa, en companyia
d’un aparell de notes en què
s’analitza cada peça traduïda i
un pròleg erudit en què Cos-
tanzo Di Girolamo repassa di-
versos debats sobre la vida, l’o-
bra, les edicions ordenades i la
bibliografia secundària del qui
considera el poeta líric europeu
més gran del segle XV, la influ-
ència històrica del qual no ha
estat més per causes alienes a la
literatura.

Di Girolamo ja havia lamen-
tat, en una versió anterior del
mateix llibre publicada a Itàlia

el 1998 amb traducci-
ons seves, la injusta
postergació del reco-
neixement poètic de
March per qüestions
vinculades al declinar
de la cultura catalana
del seu temps. Amb la
introducció i les notes
revisades ha volgut dir
la seva sobre un autor
que Pagès, Bohigas,
Riquer, Ferraté, Ar-
cher i Dilla, per esmentar no-
més alguns dels especialistes
del tema amb els quals dialoga,
han estudiat amb prou pacièn-
cia i profunditat per acumular
un vast dipòsit interpretatiu.

Amb alguns ecos de Dante i
altres reminiscències, March
inventa en la llengua vulgar del
seu temps una retòrica descar-
regada de penjolls i oripells li-
teraris, directa, dolguda i des-
pullada, que sobreviu encara

avui com si fos nova i sembla
despreocupada del pas dels se-
gles. Una retòrica mínima per
les passions extremes, les con-
tradiccions i les incontinències
que n’és el contrapunt ideal i
en subratlla tant l’aspror com
la violència: retòrica com a
plasmació de les veritats de
l’experiència, per sobre de les
convencions ideals heretades
de la tradició trobadoresca, en
boca d’un apassionat irreducti-

ble, sense aturar-se a mesu-
rar-ne la fondària ni a mati-
sar-ne les arestes, sempre cara a
cara amb les misèries i els ape-
tits corruptes, totes i cadascuna
de les mancances i les insufici-
ències d’allò que anomenem
amor.

De decasíl·labs clàssics cata-
lans amb cesura després de la
quarta n’hi ha de ben bons al
dedins de la tradició catalana
prèvia a les obres de March,

sense anar gaire lluny
en els versos del seu
oncle Jaume –“pla-
nyent mon mal qui tot
jorn tan fort creix”– i
els del seu pare Pere
–“Al punt que hom
naix comença de mo-
rir, / e, morint, creix, e,
creixent, mor tot di-
a”– però la seva mes-
tria ha fet que els
anomenem ausiàs-
marquians. Micó ha
triat per a la versió
castellana l’hendeca-
síl·lab, tot i saber que
l’obligava a un esforç
de condensació carre-
gat de renúncies, amb
l’objectiu de corres-
pondre amb sequedat
a la sequedat de

March. Ha reproduït, a més, al-
tres trets com ara el calc de les
estrofes, l’ús de les comparaci-
ons i el gust per les sentències:
“Los que sienten amor con cuerpo y
alma / amando al cuerpo, pero más
al alma, / llegan al grado el amor
humano: / uncen yugo de Amor so-
bre dos cuellos”. A l’espera de la
suma completa, vet aquí una
antologia que de ben segur po-
drà comptar-se entre les de re-
ferència.


