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Antoni Gómez
Què ens resta d’Ausiàs March
a principi del segle XXI? Per als
lletraferits en llengua catalana
un immens patrimoni cultural
sense el qual difícilment podrí-
em superar un greu complex
d’inferioritat literària, sobretot
si comparem el català amb al-
tres llengües europees. Ausiàs
March representa quelcom
més que un poeta, la seua veu
és una referència indispensable
que certifica la majoria d’edat
d’una llengua. Tanmateix, per a
una gran majoria de ciutadans
és una figura desconeguda,
conseqüència de la manca de
glorificació política/patriòtica
que ha patit el nostre personat-
ge; més enllà, clar està, dels es-
tereotips culturals.

L’herència d’Ausiàs March
mai no es va institucionalitzar,
com manifesten els antologa-
dors d’aquesta edició objecte de
comentari, el tall que es produí
després del segle XV va ser de-
finitiu, tot i que la seua influèn-
cia literària ha pogut perviure
fins els nostres dies. És el dra-
ma d’una llengua sense estat i
de la falta de cohesió política
dels territoris amb el mateix do-
mini lingüístic. És el drama del
trencament de la continuïtat li-
terària fins el segle XIX. El ca-
talà/valencià continuava par-
lant-se i fins i tot escrivint-se,
però la llengua del poder polí-
tic, la llengua de referència so-
cial i cultural, era un altra.

Aquesta penalitat, el llast que
arrossega el nostre poeta, no és
obstacle per a reconéixer l’ex-
traordinari valor dels seus 128
poemes que el situen com un
dels més grans poetes euro-
peus del segle XV, si de cas
comparable a Dante, Petrarca i
Guido Cavalcanti. La força de la
seua originalitat encara ens sor-
prén. Aquesta és una de les
raons que expliquen el perma-
nent interés filològic i històric
per intepretar el complex món
creador d’un autor sobre el qual
sempre ha pesat el tòpic de ser
considerat difícil i s’han creat
arquetips que no es correspo-
nen amb la realitat. En aquesta
ocasió, l’Editorial Barcino de
Barcelona, en una magnífica
edició, ha publicat l’antologia
Ausiàs March per haver d’amor
vida, comentada per Francesc
J. Gómez i Josep Pujol. Segons

els autors, l’antologia és fruit
d’una tradició: «La selecció dels
trenta-tres poemes que la inte-
gren ha obeït sobretot el criteri de
diverses generacions de lectors
que han dedicat una atenció pre-
ferent a alguns dels poemes més
singulars del cançoner amorós,
als Cants de Mort i al Cant es-
piritual». Es declaren deutors
d’un «cànon poètic que hem pro-
curat de representar amb vint-i-
dues cançons amoroses, sis cobles
esparses, dos cants de mort dels
més acostats al gènere cançó i
també amb dues grans obres de
teoria amorosa».

La discussió filològica que
sempre ha surat en les edicions
que s’han fet les últimes dèca-
des del poeta ha estat centrada
essencialment en l’agrupació
dels poemes. Va ser voluntària
i conscient, a la manera del Can-
zoniere de Petrarca, o va anar
configurant-se a mesura que
circulaven les còpies de les po-
esies? Des de la publicació de la
mítica edició d’Amadeu Pagés
de l’any 1912, partidari de la
conscient ordenació dels poe-
mes a la manera d’un diari ín-
tim, passant per la de Pere Bo-
higas, que es manifesta en con-
tra, la de Joan Ferraté, els estu-
dis de Robert Archer o la més

recent antologia de Costanzo Di
Girolamo, que opina que els po-
emes s’agruparen després d’un
procés de lenta sedimentació,
aquest assumpte ha sigut un
dels grans temes a debatre en-
tre els seus estudiosos.

Tot i que el text dels poemes
s’ha fixat a partir de l’edició de
Pere Bohigas, enriquida amb al-
tres edicions comentades, els
autors no han volgut entrar en
cap discussió, sinó assumir els
punts més ferms de la tradició i
«desenvolupar-los en benefici
d’una lectura en profunditat,
com exigeixen l’obra d’un clàssic
i la societat que en gaudeix». És
a dir, és una edició amb la clara
intenció d’encendre llums als
lectors, encara que amb riques
aportacions per als exegetes,
no cal dir-ho. Les minucioses
anotacions que acompanyen els
poemes són esplèndides apor-
tacions per als lectors. De les
anotacions es desprenen les in-
fluències d’Ausias March, que
serveixen per a contextualitzar-
lo dins d’una privilegiada tradi-

ció cortesana. Una formació
cortesana que ha gaudit de lec-
tures d’Ovidi, Sèneca, Virgili,
Lucà, dels poetes italians del
dolce stil novo i, evidentment, de
la poesia trobadoresca. I que,
com Lola Badia ha estudiat, res-
pon a una irrupció de sabers
nous sobre el cosmos i l’home
que fructifiquen entre els se-
gles XIII i XV. En el cas d’Ausiàs
cal fer incidència en la profun-
da relació entre filosofia natural

i moral que trobem en la seua
obra. Aquesta és, en la meua
opinió, una de les novetats més
interessants d’aquest treball de
Francesc J. Gómez i Josep Pu-
jol: trenca amb el tòpic, seguint
a Jaume Torró, del poeta que es-
crivia en soledat i aïllat de la
cort. Ausades, dins de l’imagi-
nari sempre ha surat la imatge
del poeta patint els seus estats
de febra amorosa i sexual en so-
litud, debatint-se en una inexo-

rable angoixa psicosomàtica en-
tre la carn i l’esperit, entre l’à-
nima sensible dels apetits i i l’à-
nima racional de l’enteniment,
segons la distinció aristotèlica. 

Tot i que va viure retirat a Va-
lència i Gandia després de la
partida a la conquesta del reg-
ne de Nàpols del rei Alfons, els
antologadors mantenen que «la
seua trajectòria poètica està con-
dicionada per la vinculació a
unes corts reials i nobiliàries ben
determinades. La seua obra es
gesta, es produeix i es difon en
contextos cortesans i, sense lle-
var-li un bri d’originalitat ni de
llibertat creativa, satisfà, alhora
que modela, els gustos i les ex-
pectatives del públic cortesà del
seu temps». Si bé la seua poesia
no s’inscriu en la tradició més
artificiosa i purament trobado-
resca de Jordi de Sant Jordi, no
és «perquè giri l’esquena als gus-
tos cortesans, sinó més aviat per-
què, superades les convencions
del trobadorisme, en la seua po-
esia conflueixen les principals
tendències culturals del primer
terç del segle XV».

Dues aportacions força inte-
ressants per als profans: ens
diuen que el mític senyal Llir en-
tre cards, aquella oculta Dona
Teresa, seguint també a Jaume
Torró i Lluís Cabré, fa referèn-
cia a la noble aragonesa Teresa
d’Híxar, germana de Joan d’Hí-
xar, majordom del Magnànim,
protegida de la cort reial, espe-
cialment de la reina Maria, que
s’establí al Regne de València i
amb la qual Ausiàs va mantindre
una amistat duradora. I que el
foribund maldit «Vos qui sabeu
de la tor tra el costum» contra
una tal Na Montboí, era una viu-
da amistançada amb un merca-
der de draps de Barcelona amb
qui sa mare volia casar-lo.

Comptat i debatut, aquesta
edició és un esglaó més en el
camí de lenta aproximació en-
tre els lectors actuals i aquest
original poeta del segle XV eu-
ropeu. I pot servir per a perdre
la por i trencar els tòpics rela-
cionats amb les dificultats in-
trínseques a la lectura dels
seus poemes. Sense oblidar la
tasca divulgadora del cantant
Raimon, o el grandíssim valor
de les dues aproximacions bio-
gràfiques de Ferran Garcia-Oli-
ver i Josep Piera, aquesta anto-
logia ens pot ajudar a il·luminar
zones d’ombra d’un dels més
grans de les lletres d’Occident.
De qualsevol forma, March és
un autor que s’ha creat al vol-
tant seu un cercle d’inviolada
autonomia que el converteix
en un clàssic, segons la defini-
ció del crític George Steiner.
Un espai fructífer que ens in-
terroga, ens empenta a llegir-
lo de bell nou, immersos en un
procés d’aprofundiment que
mai no s’esgota. 
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La selecció de la setmana

RETAULE. Aquest Sant Sebastià, representat com un noble cavaller del segle
XV, s’ha considerat durant molt de temps un retrat d’Ausiàs March.

LEVANTE-EMV

Aquesta antologia de trenta-tres poemes d’Ausiàs March pretén acostar als lectors l’obra
del gran autor valencià del segle XV. Els antologadors aposten per una visió del poeta lli-
gada a la tradició cortesana i trenquen amb el tòpic del seu aïllament creador.

El cortesà Ausiàs March
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Destaca la profunda
relació entre filosofia
natural i moral en
la seua obra


