L'ART AL·LUSIU: AUSIAS MARCH A L'OBRA
DE JOAN ROÍS DE CORELLA*

1. L'any 1951, el gran filòleg clàssic italià Giorgio Pasquali
tornava a publicar el seu fonamental assaig del 1942 titulat «Arte
allusiva». Aquest breu però molt dens estudi s'ha de posar a
l'origen de totes les modernes teories i investigacions al voltant
d'aquella que avui dia s'anomena «intertextualitat». És a dir, la
possibilitat d'estudiar les relacions literàries que existeixen entre
diferents escriptors així com ens les revelen les citacions, els
manlleus o les al·lusions a un text contingudes en un altre. A
propòsit d'això vull tornar a citar unes paraules del mateix Pasquali
que, per equilibri intel·lectual i per claredat, són extremament
expressives: "en una poesia cultivada jo recerco aquelles que
d'uns anys ençà no defineixo ja com a reminiscències, sinó no com
a al·lusions, i de bon grat diria evocacions i en uns casos citacions.
Les reminiscències poden ser no deliberades; el poeta pot desitjar
que, al públic, se li escapin les imitacions; les al·lusions no produeixen l'efecte volgut si el lector no reconeix i recorda amb claredat
el text al qual fan referència".
Un plantejament d'aquest tipus és d'allò més important si
pensem que tot art, sobretot tota literatura, fins ben entrat el nostre
segle, viu i es genera a partir de la tradició cultural que l'ha
* Per a una interpretació general de Corella i per a les indicacions bibliogràfiques, remeto
al meu Joan Roís de Corella; la importància de dír-se honest, València, Tres i Quatre, 1997.
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precedit. De manera que la reminiscència, la citació i l'al·lusió són
els instruments imprescindibles amb els quals un artista es col·loca
dins del marc d'aquesta mateixa tradició per continuar-la, per
revivificar-la o, també, per criticar-la. Si ens oblidem d'aquesta
característica estructural de l'art dels nostres avantpassats, se'ns
farà impossible de copsar-ne el valor real i el significat.
Sense pretendre, ni molt menys, d'aportar novetats metodològiques, vull senzillament recordar uns principis teòrics a partir
dels quals em proposo d'analitzar uns aspectes de la literatura
valenciana del segle XV i, més en concret, les relacions que uneixen
dues de les seves figures més destacades: Ausiàs March i Joan Roís
de Corella.
2, Joan Roís de Corella, quan escriu les seves proses mitològiques, és un jove entre els 21 i els 23 anys. L'estructuració de la
literatura medieval a partir de la tradició i el reduït àmbit social
que dona vida a la cultura valenciana de mitjan segle XV fan del
tot possible que hi vagi haver alguna mena de lligam entre els dos
escriptors. Aquest hipotètic lligam, d'altra banda, és plenament
avalat per les relacions que existien entre les dues famílies, els
March i els Roís de Corella, com ha mostrat Jaume Chiner, i és
també confirmat per la ja coneguda existència de tot un tramat de
citacions i de represes lexicals ausiasmarquianes a l'obra de Corella,
així com han mostrat, entre d'altres, Annamaria Annicchiarico,
Lola Badia, Rosanna Cantavella, Lluís Cabre, Jaume Turró i
Carles Garriga. Tots aquests fets garanteixen que Corella coneixia
perfectament l'obra d'Ausiàs March, poeta ja madur iben conegut
també fora de la ciutat de València, com testimonia el Marqués de
Santillana.
Dit això, però, hi ha moltes coses que encara no sabem clarament. Ja que no disposem de cap anàlisi exhaustiva, no estem en
condicions de poder comprovar les dimensions i la incidència
d'aquestes relacions. Poder fer això és fonamental per a més d'un
aspecte, si volem copsar el funcionament de les al·lusions de
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March en Corella: es tracta d'imitació? I en quina mesura? Es tracta
senzillament de reutilització ocasional de materials marquians?
Quin és el sentit de semblant operació? Quines dades ens proporcionen les represes corellianes per a entendre la recepció de l'obra
d'Ausiàs March i la vida literària a la València de després de la
seva mort? Pensem que March, ja famós en vida, anirà augmentant
sempre més el seu prestigi fins a esdevenir, a l'últim quart del
segle, el «Petrarca català» i així influir la lírica castellana del Siglo
de oro. La lectura que en fa Corella es relaciona amb aquest èxit i
prestigi reconegut?
A partir, doncs, de la base segura de l'existència d'una relació
literària entre els dos grans escriptors, que s'ha de veure com a
influència del madur poeta sobre el jove mitògraf, la investigació
ha d'avançar en dues direccions. Primer: eixamplar el corpus de
dades individuant més punts de contacte. Segon, i més important,
copsar i aclarir el significat d'aquesta relació, més enllà del seu
reconeixement i de la constatació que uns textos de Corella, en
especial manera la Tragèdia de Caldesa, presenten una notable
dependència del lèxic i de les imatges de la poesia d'Ausiàs March.
Per a tenir més materials a fi d'acomplir, almenys de manera
parcial, aquests propòsits serà convenient aturar-nos a analitzar
uns casos concrets, alguns ja coneguts i d'altres de nous, d'al·lusions i citacions de poemes d'Ausiàs March en les proses de
Corella, a fi de poder treure'n unes conclusions,
3. Sabem que Corella, en qüestions amoroses, té unes conviccions molt estrictes: l'amor és un pecat, la luxúria; la dona ha de ser
casta, i possiblement verge, i pot cedir als desitjós de l'home només
quan aquests siguin lícits i honestos, és a dir quan condueixin al
legítim matrimoni. La de Corella és una visió de la passió amorosa,
amb totes les seves implicacions físiques i morals, perfectament
cristiana. A partir de sant Pau o sant Jeroni fins a l'última edició del
catecisme, l'opinió de l'Església és, si fa no fa, la seva mateixa. Per
al futur teòleg valencià, la dona que cedeix a l'amor d'un home ha
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obert les portes a la deshonestedat Coherentment amb tal convicció, el Corella líric ho centra tot en la insatisfacció del desig amorós,
guardant així la castedat de la dona. Com escriu al poema «Cor
crudel»:
Es vostre cor d'acer, ab tan fort tempre,
que els diamants pot acunçar e rompre

[-]
i l'alta mar, moguda fins al centre,
escolta més lo cant de les serenes,
que vós, cruel, mon trist plorar e plànyer;
al meu gran plant més sorda que no l'aspis.
E coneixent que sou tal com blasone,
e que, per vós, ma vida se deu perdre,
só ja content per amor sia martre.
Podem detallar més aquests conceptes si llegim tot seguit les
paraules que la dama estimada pronuncia al poema «La sepultura»:
Si per algú virtut se degués perdre,
sol per a vós jo la volguera rompre;
però lo mal no es deu jamés concebre
per esperar algun bé en puga nàixer.
Si no poguí restaurar-vos lo viure
sol per temor de honestat ofendre,
no us vull negar com aprenguí de doldre:
a Déu pregant guardàs del fondo carçre
vostre esperit, que al meu era conforme.
Ara, llegim uns versos del poema 15 d'Ausiàs March («Si, prés
grans mals, un bé em serà guardat»):
[»J
Mon pensament, embolt en amor, pensa
com tot son bé d'aquest lloc pusca traure.
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No piadós, amor lo veu mort jaure:
durar no deu lo comport d'esta ofensa.
^D'on ve lo glaç qui tanta fredor porta
faent contrast al cald que amor gita?
[-i
Oh cruels fats, vós qui fés jutjament
que jo amàs un cor de carn tan dur,
feu-lo ser moll manau-li que no dur
que ab ull cast denegue mon talent!
Si amat só, festa en deu ésser colta,
car en lo món un cos serà guanyat:
així lo cel fa gran solemnitat
com, de l'infern, una arma en pot ser tolta.
Més enllà de l'observació que això que expressa Ausiàs March
pot ser un tòpic de la lírica amorosa, hem de notar també que en
l'obra d'Ausiàs trobem declaracions del tot contràries a aquesta.
Tot i així, el fet que el poeta confessi en altres indrets un estat
d'ànim oposat, no treu validesa a la situació analitzada al poema
15. La variabilitat de l'experiència sentimental d'Ausiàs no en
desautoritza mai cap aspecte, ja que la veritat i la unicitat de la seva
vivència ètica i poètica es fonamenten en el conjunt de la seva
poesia i no en un detall o en una faceta a costa d'altres.
Dit això, no podem deixar de notar que, des d'un punt de vista
moral, Ausiàs diu exactament el contrari de Corella, Per a Ausiàs
la dura castedat de la dona el condemnarà a la mort i a l'infern, del
qual serà rescatat només si la dona piadosa decideix de renunciar
a la seva honestedat. Per a Corella, al contrari, l'honestedat no té
preu, i el poeta serà content de morir per amor si pot estimar una
dona casta l'ànima de la qual no haurà perdut. L'un i l'altre poden
morir per amor d'una dona que es nega a correspondre els
sentiments del poeta, amb la petita diferència que Ausiàs aniria a
l'infern, allà on es troben els amants infeliços, mentre que Corella,
com a «màrtir», evidentment pujaria al cel.
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No són només coincidències argumentals de sentit contrari les
que uneixen els tres poemes. Si els llegim amb atenció, es notaran
també repeticions lexicals i temàtiques que ens garanteixen el fet
que Corella, escrivint els poemes «Cor crudel» i «La sepultura»,
pensa en aquesta composició, i en altres per cert, d'Ausiàs March.
Ni podem deixar de recordar que Corella parla també de l'infern
dels amants. Al Jardí d'amor fingeix que un amant desafortunat
baixa als inferns per cercar companyia adequada a la seva infelicitat. Allà es troba amb Mirra, amb Narcís i amb Píramus i Tisbe.
Allò que uneix aquests amants en un mateix destí, més enllà de les
diferències en els seus casos amorosos, és el fet d'haver cedit tots
a la passió amorosa, amb el desig, no sempre realitzat, de perdre
la castedat i sempre franquejant, d'una forma o d'una altra, les lleis
de l'honestedat.
Podem notar que la relació textual que s'estableix entre March
i el més jove Corella és de dos nivells. En el primer, Corella fa
al·lusió a l'obra de March i n'empra el lèxic i les imatges poètiques
per a fonamentar el tramat retòric de la seva poesia sobre el model
ausiasmarquià. L'al·lusió literària ens permet així de passar a un
segon nivell, que és el del contingut ètic de la mateixa experiència
literària, aspecte sempre decisiu en la poètica corelliana. L'al·lusió
serveix per a establir un diàleg que es deixa entreveure com una
crítica a les posicions morals, i per tant a la poètica d'Ausiàs.
4. Es tracta ara de veure si altres contactes confirmen aquesta
hipòtesi i si ens permeten de matisar-la. En principi s'ha de dir que
les al·lusions són bàsicament de dos tipus. En uns casos la citació
és breu i prou explícita a fi de cridar l'atenció sobre el model de
discurs amorós contemporani subjacent a la ficció mitològica; en
altres ocasions, Corella sembla desenvolupar narrativament, i de
manera tràgica, una situació psicològica plantejada per uns versos
d'Ausiàs, narrativitzant així una experiència lírica. En aquest
segon cas Corella aplicaria a March, en certa manera, la mateixa
tècnica emprada en unes proses mitològiques, en les quals desen252
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volupa motius i suggeriments que li vénen de les fonts i que no
són, però, una simple traducció-recreació.
Examinem, doncs, quina mena d'elements ens proporcionen
les al·lusions que Corella fa al poema més cèlebre d'Ausiàs, el
número 1, «Així com celi qui en lo somni es delita». En aquest cas
veurem com Corella cita versos del poema d'Ausiàs March en dos
indrets diferents, a fi de fer-ne la identificació inequívoca i
especialment dirigida a aquesta composició.
Veiem en primer lloc l'«ovidiana poesia» de Cèfal i Procris,
conte amb el qual s'obre el Parlament en casa de Berenguer Mercader,
En aquesta prosa, Corella examina les possibilitats de l'amor
honest en l'àmbit del matrimoni; la raó que portarà la parella al
tràgic desenllaç és que els dos no són cristians i, per tant, no
s'estimen per amor de caritat, és a dir per agapé. El que proven no
pot ser altra cosa que eròs, és a dir una «extrema amor» que se situa,
evidenment, ben a prop de l'amor passió dels altres amants de les
seves històries. De manera que, en aquest context, l'al·lusió al
poema de March, serveix, de manera doblement crítica, sigui per
a caracteritzar la qualitat de l'amor entre Cèfal i Procris, sigui per
a explicar la natura real i les conseqüències dels somnis amorosos
d'Ausiàs.
Com a introducció i causa del tràgic desenllaç, comenta Corella
que «abssençia, [...] de largua amor sempre fon enemigua» i
aquesta afirmació és evident citació de la tornada del poema 1 de
March:
(...) quan amor és molt vella,
absença és lo verme que la guasta
si fermetat durament no contrasta
e creure poc, si l'envejós consella
El cas de la citació de la tornada del poema 1 és mostra evident
de les dues tipologies d'al·lusió suara esmentades, ja que per una
banda és prou explícita l'al·lusió a l'«absència» com a causa de
perill per a una amor «vella» i, per l'altra, si pensem en la història
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del matrimoni de la mitologia, també té sentit l'advertiment de
tenir fermetat i de no creure les mentides. Recordem que la tràgica
mort de Procris és causada per la seva gelosia, ja que, en creure la
mentida d'un llaurador, havia pensat que Cèfal s'estimava l'Aurora i, per tant, li havia mancat la confiança -la fermetat- en la seva
llarga i feliç relació conjugal. D'aquesta manera la faula ovidiana
projecta el seu tràgic i necessari desenllaç sobre el poema de March
i li dóna una interpretació clara i definitiva, despullada de les
aspiracions, dels titubeigs i dels somnis que hi havia expressat
Ausiàs.
El segon cas d'al·lusió al poema 1 ens prové de la Lamentació de
Biblis. A la Lamentació, el que Corella condemna és la passió que
Biblis sent (i tant li fa, en realitat, que sigui incestuosa) per les
mateixes raons morals que afecten Mirra. L'objectiu principal de
la lliçó moral del relat és exemplificar el poder devastador de la
passió amorosa qualsevol que sigui el tipus de passió i sense
dissimulacions literàries. Una citació de March permet de relacionar el drama passional de Biblis -a blasmar sense indecisionsi que, no oblidem, és d'origen o vidià, amb una altra mostra d'amor
passió literari, en aquest cas també fingidament autobiogràfica.
Diu Biblis, després d'haver-se despertat d'un somni en què
s'abraçava amb el seu germà Cauno, que «plagues a Deu en tant
plaent dormir passas ma vida!». Com recorden Lluís Cabré i
Jaume Turró, és aquí inequívoca una altra citació del poema 1
d'Ausiàs March:
Plagués a Deu que mon pensar fos mort
e que passas ma vida en dorment
«Així com celi qui en lo somni es delita/ e son delit de foll
pensament ve» és un poema, com diu Lluís Cabré, sobre el «furor
amantium causat per l'absència» al qual, com en altres del mateix
Ausiàs, la felicitat de la perfecció amorosa s'obté només en la
dimensió onírica o fantàstica. Un cop més, és evident que Corella
utilitza els versos i les imatges de March per a omplir de continguts
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literaris contemporanis, i poder-los criticar, els somnis passionals
d'uns quants dels seus personatges ovidians, per tal d'unir en la
condemna antieròtica els uns i l'altre. Tot i que amb profundes
diferències de participació emotiva i moral.
En aquest cas, com en molts altres, podem comprovar com
Corella va barrejant suggestions diferents en un anar i venir de les
seves fonts, en les quals va cercant coincidències i semblances.
Estic prou convençut que la memòria d'aquest vers de March, així
com l'al·lusió al poema sencer, va ser suscitada en Corella per dos
passatges de les He?vides d'Ovidi, perfectament coherents per
temàtica i ben similars quant a formulació; passatges que, possiblement, ja havien inspirat el mateix Ausiàs March. A YHeroida
XIII, Laodamia lamenta l'absència del seu marit, Protesilaus i li
escriu:
Sive latet Phoebus seu terris altior exstat,
tu mihi luce dolor, tu mihi nocte venis;
nocte tamen quam luce magis; nox grata puellis
quarum suppositus colla lacertus habet
Aucupor in lecto mendaces caelibe somnos;
dum careo veris, gaudia falsa iuvant.
(Heroides XIII, 103-108)1
Mentre que Safo es queixa, absent Faó, que:
non longa satis gaudia somnus habet.
(Heroides XV, 126)2

Es possible que Corella dediqués, doncs, tanta atenció al poema 1 de March, transmès gairebé per tots els manuscrits, perquè
1. «Tant si Febus s'amaga com si s'aixeca alt damunt les terres, tu m'ets dolor de dies, tu
véns cap a mi en la nit; però més de nit que de dies: la nit és plaent a les amades el coll de les
quals té un braç que el volta. En el llit solitari m'assetgen somnis mentiders; mentre sóc
mancada de goigs reals, els falsos em són grats.» (trad. Trepat-Saavedra).
2. «Però el somni no té goigs prou llargs.» (trad. Trepa t-Saavedra).
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era un dels més famosos i representatius, i que hàgem de veure en
aquesta fama i representativitat ben primerenca una de les raons
que van portar, en el marc de la petrarquització del cançoner del
poeta estudiada per Cabré i Turró, a elegir aquest poema per
encapçalar el canzoniere de March. Aquesta és una hipòtesi, certament, però el que em sembla clar és que la lectura que en fa Corella
és de crítica moral. L'experiència amorosa d'Ausiàs ve assimilada
a la dels amants mitològics dels quals ens parla Ovidi, a fi de
comprendre-la de manera inequívoca en l'esfera de l'amor passió,
luxuriós i libidinós, i per això mateix perillós i condemnable.
5. Pot semblar paradoxal aquesta operació de Corella quan,
més d'un cop, Ausiàs s'havia diferenciat dels amants del passat
per declarar la seva superioritat, en casos d'amor literari de
tradició més recent, i per lamentar les dificultats de la realitat
present en comparació a l'antiquitat. Per exemple;
Si fóssem nats, vós e jo, entre els antics,
lai quan amor amant se conqueria
sens praticar alguna maestria,
lo vostre cor no fóra tan inics.
(7, 25-28)
Lleixant a part l'estil dels trobadors
qui, per escalf, trespassen veritat.
(23,1-2)
Volgra ser nat cent anys o pus atràs,
perquè son cert que és pijorat lo món.
(41,1-2)
En aquell temps que primer d'aquest fon
les fletxes d'or amor totes llançà
e, desmembrat, una se n'aturà
ab què em ferí, de què viure abandon.
De fletxes tals molts passats foren morts:
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ja no té pus què fer guerra mortal.
Ab les d'argent sol basta e fer senyal,
mas los plagats de morir són estorts.
Ab les de plom són hui tots sos deports
e son poder no basta a traure sang.
(79,17-26)
Etc.
Corella, en els seus relats mitològics, no deixa de dialogar amb
la contemporaneïtat, almenys la literària. En aquest cas el referent
principal sembla ser, com hem vist, Ausiàs March, el poeta amorós
de més transcendència de la seva època. Tot i tenir els dos clara
consciència d'una pregona diferència entre l'antiguitat i la modernitat, l'avaluen d'una manera ben diferent. Que jo sàpiga, encara
no hi ha cap estudi que n'analitzi el significat en Ausiàs. A primer
cop d'ull es pot notar que aquest, per un cantó, menysvalora els
immediats precedents, els trobadors, com a mentiders, mentre per
l'altre atribueix a un temps més antic -amb totes possibilitats, una
genèrica classicitat literària- una certa major llibertat moral i
sinceritat amorosa que la fan més feliç i més amant en relació amb
la modernitat. Al contrari, Corella senzillament atorga als amants
de la mitologia el dret de ser compadits, perquè no podien no
equivocar-se per no conèixer la veritat de la fe cristiana. Sense que
això representi cap superioritat o, ni molt menys, identifiqui cap
edat daurada per a l'amor.
6, Penso que hem de veure en la continuada preocupació que
té Corella per dialogar amb, i criticar, la literatura contemporània,
i de manera especial l'amorosa, una de les raons que el conduiran,
en un segon moment, a concloure amb l'experiència mitogràfica
per a dedicar-se sigui al moralisme més directe -amb proses a
l'estil del Triümfo de les dones o de la Lletra consolatòria-, sigui a la
proposició d'un contramodei líric i amorós explícit, aplicant-se
així a la composició dels poemes. La «creació» es transfereix ara a
la lírica, que li permet de continuar amb la ficció de la subjectivitat
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i, al mateix temps, li permet de comparar-se de forma més directa
i explícita amb l'herència d'Ausiàs March, que havia mort feia poc.
Paradoxalment podríem dir que allò que més diferencia Corella
d'Ausiàs March no és la forma -malgrat que l'un sigui un líric i
l'altre sobretot un mitògraf- perquè els dos, al cap i a la fi, a les
seves obres analitzen la dialèctica dels sentiments i les fluctuacions de l'ànima; la diferència més substancial, l'hem de trobar en
el significat que atribueixen a les passions, l'amorosa en particular,
i, doncs, en la configuració moral de l'home que ens proporcionen.
Ja que les típiques sofrences amoroses, tan explotades per la lírica,
i en especial manera per la d'Ausiàs March, sempre amagaven, per
a Corella, un fons d'ambigüitat, d'immoralitat i de luxúria.
Així, per al teòleg, un cop que no es pot complir lícitament i
casta, l'amor esdevé passió deshonesta i se n'han de patir les
tràgiques conseqüències. El Corella de la segona etapa -la de les
poesies líriques i de les proses morals- ho ensenya, això, de
manera directa amb la paraula i amb un correcte comportament
com a amant. El de la primera és més terapèutic, però el seu
propòsit és sempre el d'alliçonar per a la vida i la literatura, sense
perdre mai de vista la seva idea que un pagà, essent moralment
inferior, pot ser mereixedor de compassió si s'equivoca i es perd,
mentre que un cristià no. És en aquest sentit, crec, que hem
d'interpretar la repetida coloració de les passions dels seus personatges mitològics amb versos i imatges d'Ausiàs March. S'elimina, així, qualsevol possible diferència entre les diverses experiències amoroses, de manera que s'hi ha d'aplicar el principi ètic i
poètic de Corella de distingir, en l'avaluació moral, entre allò que
es comprèn i mou a compassió perquè pertany a una ficció literària
pagana, i allò que s'ha de jutjar amb contundència perquè es
col·loca en l'esfera de la realitat contemporània i, per tant, es pot
mesurar amb el metre de la fe cristiana.
7. Un altre exemple d'aquest tipus d'assimilació: no ens podem
eximir de posar en relació els amants dels quals es vol diferenciar
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Tisbe, perquè «follament e sens discreció donen les veles als vents,
nos deuen marauellar si la proa de sos desigs bat los esculls», amb
el cèlebre exordi del poema 46 d'Ausiàs -tot i la topicitat del motiu
marítim:
Veles e vents han mos desigs complir
faent camins dubtosos per la mar.
Per a Corella, Ausiàs March, en la seva navegació amorosa, no
és menys foll que Mirra i que Narcís, i per això no pot deixar
d'oposar-s'hi. Ausiàs és el poeta que s'està assumint com a model
i Corella no vol compartir-ne ni l'espiritualitat ni les fluctuacions
ètiques, ja que està pregonament convençut que l'amor no ha de
ser terreny per a dubtes i indecisions; al contrari, és l'indret on més
clarament i decidida s'ha de revelar la pròpia moralitat.
Com hem pogut comprovar més d'un cop, Corella sovint
utilitza l'al·lusió o la citació breu d'un altre autor, en especial
Ausiàs March, per a caracteritzar el contingut ideològic, i cultural
de retruc, d'un discurs. De la mateixa manera recorre a la citació
de les seves proses mitològiques, reaprofitades en contextos literaris diferents. Fent servir un llenguatge més «científic», diríem
que Corella explota les possibilitats connotatives sigui de la
intertextualitat, sigui de la intratextualitat. Aquesta pràctica és
especialment evident a la Tragèdia de Caldesa.
8. La dona, per a ser perfecta, ha d'imitar la Verge o algun altre
model d'honestedat i de virtut, ben cristià, però, i mai pagà. Si és
una heroïna, hom la pot compadir i pot gaudir, des d'un punt de
vista estètic, de la narració dels seus casos. Això, en la ficció,
perquè en la realitat no es dóna la possibilitat de suspendre el
judici moral per a exercir la pietat: o ella és lliure de les passions o
és tota luxúria, no hi ha alternatives.
En aquesta idea s'amaga també una crítica, més o menys
explícita, a la poesia lírica en general, i a la d'Ausiàs March en
particular, com ja havia destacat Lola Badia, Allò que es nega és,
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alhora: la seva visió de la dona -la qual no pot ser esperit i cos al
mateix temps, ha de ser una cosa o l'altra, i si és cos, aleshores és
luxúria, és la dona pecadora dels moralistes-, la veridicitat de
l'experiència lírica del poeta, tantes vegades proclamada per
Ausiàs i també la legitimitat mateixa de la seva pràctica literària,
per contradictòria i immoral. Si pensem en la coloració religiosa,
quant a retòrica, imatges i conceptes, que atorga Ausiàs March a
la seva poesia, com demostra Albert Hauf, es fa evident que, per
a Corella, l'experiència ètica i poètica d'Ausiàs és excessivament
ambigua i, doncs, moralment escabrosa. Jo crec que l'ordit
ausiasmarquià de moltes parts de les proses de Corella, i de la
Tragèdia especialment, té, entre altres propòsits, sobretot el de
rellevar aquesta seva visió de la poesia ausiasmarquiana.
A la Tragèdia, Corella, aclareix de manera definitiva les seves
idees d'ètica literària: hi ha dues dimensions de la ficció que són
dirigides per principis morals parcialment diferents. A la ficció
literària pagana i mitològica s'accepta la possibilitat de l'error,
donada la inferioritat moral dels pagans, i. el pecador, sense
esquivar la punició, pot redimir-se parcialment i ser compadit, si
es reconeix i es proposa com a exemple. L'acte moral d'entendre
la realitat d'un comportament equivocat és premiat amb la comprensió humana. A la ficció contemporània, al contrari, no es dóna
aquesta possibilitat. Hom ja té unes regles de conducta, les cristianes, que són infranquejables i no té dret ni a barrejar les dues
dimensions ni a equivocar-se, si no vol ser condemnat sense
apel·lacions.
L'exordi mateix de la Tragèdia serveix per a indicar els referents
literaris necessaris per a la seva lectura -claríssims de copsar per
a un lector contemporani- que permeten dirigir-ne la interpretació, literària i moral, de bell antuvi, L'anònim narrador comença
dient:
A tan alt grau l'extrem de ma dolor ateny, que de
present me dolç en algun temps sia ver ma tristor finar
puga. En açò passe los infernats, que l'ésser trist me delita,
e só content ma dolor eternament coldre. E si a ma dolorida
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pensa alguna hora la mort se presenta, refuse acceptar, per
lo delit que la pèrdua de ma vida em porta.
La referència als internats recorda el començament del Jardí
d'amor i proporciona, així, un immediat referent al sistema cultural, que és alhora moral i de percepció de realitat, del jo narrador.
La seva autocol·locació està entre els amants de la mitologia; per
tant, en un registre de passió amorosa amb un desenllaç que per
necessitat haurà de ser tràgic. Per contra, el contradictori estat
anímic de no voler morir, perquè significaria deixar de purgar
mitjançant dolor el pecat i l'error comès, s'ha de veure com a la
voluntat de portar a les extremes conseqüències l'antinòmica
barreja de felicitat i de dolor que caracteritzen l'amor en Ausiàs
March, com bé assenyala Lola Badia. L'anònim jo narrador de la
Tragèdia, doncs, es mou segons els dos eixos que havien determinat tota la producció literària de Corella -no la seva moral positiva- fins aquell moment: Ausiàs March, com a objecte privilegiat
de crítiques, i els amants pagans; en un context cristià, però, que
per això mateix no li atorga, ni molt menys, la compassió de la qual
eren dignes les heroïnes de les proses mitològiques.
També el grapat d'imatges apocalíptiques que tot seguit són
garantia de la «lletgea de tant crim», així utilitzades en un context
amorós, remeten un altre cop, i sense equivocacions possibles, a
Ausiàs March, amb totes les seves ambigüitats, concretament als
poemes 87 i 47, com ja s'ha assenyalat més d'una vegada, i,
afegeixo jo, al 42. Aquestes anotacions no serveixen només per a
garantir la literarietat absoluta de la Tragèdia -fora, doncs, de
qualsevol possible biografisme-, sinó que permeten de col·locarla en continuïtat amb els plantejaments literaris i ètics de les proses
mitològiques, cosa que ajuda a interpretar-la de manera menys
ambigua i esmunyedissa.
La vinculació amb Ausiàs March és de la més gran importància per més d'una raó, i en tot cas serveix a Corella per a crear un
pont entre diferents dimensions literàries i la moral contemporània -que és l'aspecte que més li importa. Ausiàs March, com altres
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vegades, és la marca actualitzadora de la seva ficció literària; però
en aquest cas no serveix només per a decorar i afegir significat, ja
que la semblança temàtica permet encara més de criticar els
ambigus plantejaments, morals i literaris, del poeta contemporani
seu. De manera que la tragèdia que li ocorre al jo narrador, causada
per la seva incapacitat de percebre bé això que és moralment
correcte en el comportament amb una dona, bé l'efectiva objectivitat de la mateixa realitat, el du al fracàs, a la sofrença i a la
condemna moral, ja que no hi ha cap anàlisi de consciència, cap
reconeixement del propi error, com era el cas de les heroïnes de la
mitologia, a fi de ser d'utilitat pública; així no se li dóna la
possibilitat de cap redempció, ni tan sols parcial.
9. D'aquest discurs es poden desprendre dues menes de conclusions, totes hipotètiques i que necessiten de ser integrades amb
altres investigacions paral·leles, conclusions que afecten sigui més
estrictament ei significat de les relacions que ïnteractuen entre
Joan Roís de Corella i Ausiàs March, sigui fenòmens i dinàmiques
de la vida literària de la València de la segona meitat del segle XV.
Un aspecte que em sembla que queda prou clar és el de la
confrontació crítica de Corella amb l'obra de March: tot i reconèixer-ne la importància, el futur teòleg no n'accepta el missatge ètic
que pressuposa una imatge moral de l'home impossible de justificar segons l'ortodòxia cristiana. El que encara no queda clar és si
Corella, tot i presentar una proposta ètica i literària diferent o
paral·lela, rep alguna influència estilística de March. És a dir, si el
reconeixement de la seva importància s'ha de veure només com un
fe t extern, un model al qual enfrontar-se, o també com un autor del
qual aprendre, tot i corregir-lo i modificar-lo quan i com es fa
necessari.
Un altre aspecte que necessita més investigacions és el relatiu
a la vida literària i cultural de la València del seu temps, a propòsit
de la qual sabem ja bastants coses, no totes ja publicades, però, ni
integrades en una visió de conjunt. Sabem, per allò que ens van
explicar Jaume Chiner i Tomàs Martínez, que Corella va intentar
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d'imposar-se ben aviat, i amb notable èxit, com a figura capdavantera de la societat literària del seu temps. Sabem que la difusió de
les seves obres va ser bastant ràpida i àmplia fins als primers anys
del segle XVI, tot i que, aparentment, només la seva producció
religiosa va ser impresa. Espero llums sobre la primera difusió i
recepció d'Ausiàs March; tot i així em sembla poder rellevar que
la seva difusió manuscrita, encara antològica al segle XV, només
cap a finals del segle i, sobretot al següent, es va organitzar de
manera que Ausiàs March assolís un paper central i mereixedor de
manuscrits individuals; sembla també que aquest fenomen sigui
conseqüència de la seva petrarquització operada en els cercles
culturals napolitans. No sé, doncs, si podem llegir tots aquests fets
també com un reflex de l'èxit immediat de la proposta literària de
Corella, de les seves crítiques a March i de la seva inicial capacitat
de situar-se com a maïtre à penser de la societat valenciana del seu
temps. Potser només valenciana, ja que l'únic manuscrit monogràfic de la seva obra és el de Mayans, mentre els que provenen del
Principat, el Jardinet d'Orals, el de Montserrat o el de Cambridge,
el presenten barrejat amb altres autors. Aparentment sembla
haver-hi coincidència entre la progressiva sortida de Corella de
l'escena de les lletres profanes amb l'arribada de prestigi dels
ambients napolitans i, amb aquests, de March.
Amb aquest discurs meu no penso d'haver arribat a conclusions definitives, sobretot pel que fa a les implicacions culturals de
la censura corelliana a l'obra de March. El que sí espero és que unes
dades més segures i objectives, juntament amb unes hipòtesis
creïbles, puguin proporcionar nous elements i pistes per a la
investigació i que impulsin el desenrotllament, a fi de presentarnos un panorama de la literatura i de la cultura de la segona meitat
del segle XV als Països Catalans més detallat i ajustat a la realitat
històrica.
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