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"Los amadors amants comunament": lectura del poema 61 d'Ausiàs
March
Rosanna Cantavella

Si hom ho conside ra , resulta basta nt evide nt que l'índe x de fre qüè ncia de lectura
de la poesia ma rquia na és avui dia inve rsame nt proporciona l a l nombre de places,
ca rrers i centres d'e nse nya me nt de ciuta ts de l'a ntiga Corona d'Ara gó ba tejats a mb e l
nom d'a quest a utor. El fet que el se nyor de Benia rjó no siga freqüe nta t pe r l'actua l le ctor
e n ca ta là potser es modifica rà els prope rs a nys, a mb les comme moracions que puga dur
la cele bració de l sisé cente na ri de l seu na ixeme nt. I si per fi e l lector mitjà come nça a
interessa r-se pe l treba ll lite ra ri ma rquià , la se ua a precia ció es podrà veure facilita da , e n
bona pa rt, grà cies a la revifa lla de ls estudis filològics sobre Ausiàs Ma rch inicia da e n la
passa da dèca da de ls vuita nta .
Els tre ba lls mampresos de fa uns quinze a nys ençà s'ha n reve la t en conjunt
notòria ment més e ficaços que e l gruix de ls rea litzats a nteriorment. No pode m ignora r
que e n l'orige n d'a quest nou pe ríode per als estudis marquia ns a pareix l'esforç e ditor
que va realitza r Ferra té e l 1979. És conse qüe nt a mb la ma te ixa volunta t de clarificació
de l'obra marquiana , e l buida tge de concordances rea litzat per Albert Ha uf (1983a ) i que
s'ha convertit e n punt de referè ncia necessa ri en a quest camp. Un bon come nta ri
marquià no pot ignorar ta mpoc les notícies en ma tèria d'ecdòtica a portades per Ra míre z
i Mola s (1980 i 1981) i Archer (1990-91). Tot just a ra s'ha n dona t a conè ixe r uns
docume nts e n què e l propi poeta es declara na t a la ciuta t de Va lència (Chiner, 1993). En
a quests mate ixos a nys els tre ba lls de Zimmerma nn poden haver introduït l'interès pe r
Ma rch e ntre e ls lectors de formació a na lítica fra ncesa .
Sobre un pa norama com més va més fructífer, doncs, desitge a ra ce ntra r-me en la
pa rticula r a plicació, en e ls darre rs tres lustres, de l tre ba ll de come ntari a ls poemes
marquia ns. Aquesta mena de comenta ri de te xt es distancia d'a ltres assa igs sobre e l
poeta va lencià d'èpoques passades pel se u dife rent e nfoca ment. En comptes d'inte nta r
esbrinar de colp el se ntit global de la poè tica ma rquia na (mètode que sovint dese mbo-
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ca va e n una laudatio acrítica ); o de resseguir ince rtes a l·lusions autobiogrà fiques e n e ls
versos de l'a utor, a questa moda lita t d'estudi d'Ausiàs Ma rch a ba ns insòlita , pa rte ix
d'una base molt més humil, però també més e ficaç: ce ntrar-se en e l text, sovint e n un
poema concre t –o e n un sol passa tge , com va n fer Germà Colón e n 1987 i Ha uf e n
1983b–, per e xplica r-lo ta n e xha ustiva me nt com siga possible, comença nt pe r fer-ne
intel·ligible e l se ntit lite ra l de ls ve rsos; les refe rè ncie s a a ltres poemes hi te ne n la funció
d'a juda r a e ntendre la peça ce ntre de l come ntari.
Aquest siste ma d'a nà lisi re cone ix que la poesia marquia na és, pe r come nça r,
difícil d'e ntendre; un recone ixeme nt –indirecte o directe 1– que a lgunes persones podrie n
considera r pe rillós per a la fa ma de l poe ta o fins i tot pe r a la precària sa lut cultura l de l
pa ís que el va produir. Pe r dissipa r te mors convé recordar el fe t esme ntat a l'inici
d'a quest a rticle : és be n difícil que un poe ta no lle git pe rda lectors. Be n al contra ri March
no podrà sinó guanya r-ne si van a pa reixe nt guie s de lectura que es basen e n virtuts com
la paciè ncia i la humilita t e pistemològica (reivindica des per Ba dia 1993, 13); molts més
que no si es tornàs a ls ditirambes freqüe nts als a ntics estudis, e n bona pa rt responsa bles
de la gloriosa momifica ció de l poe ta .2
Ha n confluït e n l'ús d'a quest mètode e xplicatiu Pa nunzio, Romeu, Ba dia , Fe rra té
i Arche r, nòmina a la qua l se n'ha n suma t diversos a ltres com Deye rmond, Cabré, Pujol
i ta mbé e l nostre homena tjat Ge rmà Colón (ve ge u-ne un pa nora ma no e xhaustiu a la
bibliogra fia fina l). Que investiga dors d'orie nta cions ben va riades ha ge n empra t e l
ma te ix sistema e ns dóna la mesura de la se ua utilitat.
En la línia d'a nàlisi pràctica exposa da , doncs, a quest tre ba ll se centra rà e n la
le ctura i e l come ntari a l número 61, poema de tema amorós, que pode m compta r e ntre
e ls de ca ire ma rca dament a bstrús –no pocs– e n la producció ma rquia na , tot i que la
1

"March, malgra t la se va e xtra ordinària qua lita t literària , no és de le ctura fàcil ni a mena" (Ba dia 1980, 43).
"Ausiàs Ma rc, un dels nostres a utors més difícils" (Hauf 1993, 102). Ha uf hi cita a més les de cla ra cions de
Joa n Fuste r en una entre vista informa l: "I ja e m te ns re mira nt-me e l Ma rc, que no sabia com tra ure -me 'l
de ls dits, pe rquè a llò és més complicat" (Sòria 1992, 9).
El va luós treba ll bibliogrà fic d'Este ve -Ripoll 1987 ta mbé és una font d'informació be n útil per a
l'interessa t a valora r e l se ntit de les publicacions ma rquianes fins a la dèca da dels se ta nta. Ma rch ha
tingut molta me nys sort que e l se u cunya t Martorell en les commemora cions: la del cinqué cente na ri de la
se ua mort va ca ure en 1959. Una es pre gunta si l'alla u de pa pera ssa la udatòria d'aque lls anys, sovint
se nse suport e n investiga cions rea ls, no va resulta r fatal pe r a la fa ma del poeta. Pe l que se mbla , ca lia se r
un erudit outsider com Fuster pe r traure a utèntic profit d'a quella celebració. Els se us tre ba lls sobre March
més cone guts i d'a ltres que no ho són ga ire (ve g. pe r e xe mple l'e numera ció que e n fa Ha uf 1993, 102)
da ten d'a quella è poca, i mante ne n l'interés precisame nt perquè l'autor es va proposa r, senzillame nt,
d'e nte ndre l'o bra marquia na se nse dona r res pe r de mostra t (ve ge u Badia 1991).
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torna da és cla ra i ha estat cita da sovint. El contrast que ofe re ix e l complex desenvolupa me nt retòric de l poe ma 61 a mb una torna da bastant cone guda ja és, doncs, un
motiu e ntre molts pe l qua l convé descapdella r e l ma ixó de l missa tge d'a questa
composició. Ve t-ne a cí el te xt.

O fort Dolor, yo·t prech que mi pe rdons
si no·nse guesch la tua volunta t:

1

la que yo am contra tu ha ma nat;
donchs, si no muyr, no·m despuls de ls teus dons,

3

puys a mi vull e n dues parts partir
e don a tu l'ente nime nt pe r pa rt,

5

e lo me u cors de la mort lo a part;
a fort Amor yo no puch contra dir.

7

La que yo am mi no conse nt morir.

9

Dóna'm a tu, la nça t a ton vole r,
e sab que tu no·m seràs mercene r;

10

no·m desempa rs fins a vida finir,
e ·n aque ll punt hages compassió

12

d'a que lla que ja més de mi l'a urà :
com l'esperit de l cors e xir volrà

14

oblida mi, me mbre .t de l'a qui só.

16

En aquest món la mi·à nima ·t dó
y e ls pe nsaments, que e t sabràs occupa r:

17

de res de l cors no·t vuyles e mpa xa r,
ca r viure vol, e que digues que no.

19

De l cors mesquí no sies desconte nta ,
ca r tot és teu sinó lo movime nt,

21

e sos gemechs no va guen, yo durment:
ta volunta t, mon sopni la contenta .

23

Puys pe r mos crits me rcé de mi s'absenta

25

e Déu pe r vós vol punir mos demèrits,
e los me us fats contrasten a mos mèrits,

26
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lice ncia ts Dolor qui·m desase nta ,
ca r una és ma vida y ma spera nça

28

e dóna'ls mort qui·ls tol la compa nyia
e vós die u que us pla u la vida mia ,

30

e ·lls de pa rtits, la mort del món me la nça .

32

Creeu de ferm que só·n fe rm·acorda nça
que perda·ls ulls si pe rt a vós de ve ure

33

e per null cas la uge r no vulla u cre ure
que.m luny de vós: vida us don pe r ferma nça.

35

Quan pe ns que mort me pot fe r ser a bse nt
de vós, qui·m sou pus cara que la vida,

37

d'a que lla fuig, a la qua l ma ve u crida ;
guanyat me té lo prime r movime nt.

39

Lir entre carts, ta nt vos am purame nt

41

que m'és dolor com no·m pore u a ma r
sinó d'a mor que sole n pra tica r

42

los ama dors a ma nts comunament.3
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Algunes remarques formals
Aquest poema respon, en e l seu esquema estròfic i mètric, a l pa tró més comú de
la poesia ma rquiana i de la ca tala na posttrobadore sca e n ge ne ra l. Consta de cinc cobles i
una torna da , que inclou e l senya l "Llir e ntre ca rds". Les cobles són típiques octa ves
decasil·là biques amb accent i cesura a la quarta , amb rimes ca pca uda des i creucre uades
a bba cddc. El re pe rtori ca ta là de Parra mon (1992, 152-97) inve nta ria 414 composicions
sobre a quest mode l; no de ba des Riquer i Ba dia (e ds. 1984, 68) han pa rlat d'un "fe nome n
ge nera l d''infla ció' de l decasíl·la b" en aquella è poca . Qua nt a l'estructura de rimes,
3

T ranscric, re visa nt, sobre les bases de Pa gès e d. 1912-14 i Bohigas ed. 1952-59 (é s a dir, sobre e l ms. F),
te nint en compte les a portacions a la puntua ció de Ferra té ed. 1979, i re duint les gra fies dobles (15 volrrà,
18 y e lls, pe nssa me nts). Pe r a l'e lecció d'am ants (mss. FK) front a amant (pre ferida pe r Bohigas i acce pta da
pe r Fe rra té ), ve ge u més a va ll nota 14. Així ma te ix accentue a la mane ra occide nta l pe r e vita r, donat e l
ca s, fa lses impressions de rima impe rfecta .
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Ra míre z i Molas (1970, 214-15) ja va incloure aquesta composició e n l'a mpli grup
poemà tic marquià que prese nta rimes masculine s i feme nines ba rrejades. Convindrà
e xplica r, però, que a questa a lterna nça no s'hi dóna a l'atzar.
El poe ma , que temà tica ment consta de dues parts més la torna da , presenta rima
masculina e n la primera part (cobles 1-3), i rima feme nina e n la segona (cobles 4-5); e n
a rribar a la tornada s'hi re prén la rima masculina. Això, na tura lme nt, dóna rimes de
tra nsició, de gudes a l capca udame nt, en les cobles te rce ra i cinque na (tercera: a 10 b10
b10 a 10 c10' d10 d10 c10'; cinque na : a10' b10' b10' a10' c10 d10' d10' c10). En conjunt es
pot a dvertir una volunta t de subra tllar la se pa ració de l'obra en dos blocs, amb dos
tipus de rima difere nciats.
La sonoritat de la rima ens du a la sonorita t de certes figures de dicció que convé
de nota r. "El joc de paraules paronomàsic i el mot equivoc, per e xemple , jugue n un pa pe r
important e n la seva conce pció d'un estil poètic": Rique r i Ba dia (e ds., 1984, 65 n. 32) s'hi
re ferie n a Jordi de Sa nt Jordi, pe rò la ma te ixa obse rvació pot se r a plica da fil per ra nda a
Ausiàs March. És sorprene nt que hà gem ha gut d'espera r al re cent estudi de Deye rmond
(1991, 488) pe r come nçar a ve ure rema rca da la importà ncia en Ma rch d'a quest tipus de
figures.
Pe r e xemple l'a l·lite ra ció, forma encabible en e l que es coneixia com a excusació de
replicació (Compendi de Caste llnou Casas Homs e d. 1969, 86; Torcimany Casas Homs e d.
1956, 1, 137-38, Art nova Vida l Alcover e d. 1986, 98-99): salta a la vista que a l poema 61,
versos com e l 9 i e l 44 ("los a ma dors a ma nts comuname nt") esta n ma rcats pe r la
re petició de na sa ls i sibil·la nts, o que el ve rs 35 es basa e n l'e xposició a l·lite ra da de certes
vocals, de les quals la més crida ne ra la u, combinades amb la la tera l pala ta l ("e per null
cas lla uge r no vulla u creure ").
Una a ltra figura de dicció comple menta a questa en e l siste ma re tòric ma rquià
(que és també e l de ls se us coetanis, vege u supra la cita de Rique r-Ba dia ): la
pa ronomàsia4, definida com "duas diccions o mes, semblans o qua x sembla ns de so, e n
lo come nçame nt o en la fi d'aque lhas", segons e l Torcimany (Casas Homs e d. 1956, 1,
291), que en dóna com a mostra e l clàssic e xemple proposa t pe r le s Leys d'Amors: "Corta
ye st cortz de tota cortesia ,/ car de cortes descortes fas tot dia...". Les fronteres e ntre
e xcusació de re plicació i pa ronomàsia, e n tot ca s, semble n ince rtes, i a ixí le s Flors del Gai
4

Aquest e ra el nom pre domina nt e n e ls tra cta ts poè tics de tra dició troba doresca . De ye rmond (1991, 488)
l'a nomena traductio se guint ce rts te xtos de re tòrica clàssica. A la Rhetorica ad Herennium, se l'a nome na
annom inatio (ve g. Murphy [1974] 1983, 415-16), com ta mbé a l Laborintus (Fara l ed. 1924, 94-96, 353). El
Mirall d e trobar ho conside raria ta mbé trad ucció o bé 'sina tisme ' (sinacrisme: Vida l Alcove r e d. 1984, 13638).
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Saber les mostre n com dos gra us de mestria dins de la ma te ixa esca la (Angla de e d. 1926,
4684-717)
Probable ment e l més gra n monume nt pa ronomàsic de March siga e l curt poema
86, amb aque ll ma laba risme lè xic a pa rtir de l le xema -pas-, com e n "i és d'a dmira r,
passa nt, com no em trespasse / ingra titud, porta nt-me e l contra pàs".5 En tot cas ta mbé e l
poema 61, com molts a ltres, serve ix al se u autor pe r lluir a questa ha bilita t retòrica : a ls
vv. 1-4 hi trobe m "perdons" i "dons", als 5-7 "pa rts partir", "per part" i "apa rt"; els vv. 2124 rime n en "descontenta "-"conte nta", i e ls 25-28 e n "demè rits"-"mèrits" i "s'a bse nta""desasse nta". Als qua tre versos de la torna da hi ha cinc formes lèxiques sobre e l ra dica l
am(a)-.
Potser la pa ronomàsia e n rima no siga del gust d'a lguns le ctors actua ls, que
sovint conside ren, segons certa pràctica mode rna , que és una impe rfecció lliga r
pa raule s com "purament" i "comunament" (41-44), i bona pa rt dels citats a ba ns, e n què
prese nte n homofonia sons que prece de ixen la voca l tònica que marca la rima . Pe l
contrari, segons els tra cta ts de poè tica que podia consultar Ma rch, aquesta prà ctica no
era de fecte sinó virtut. Prenia el nom de leonismitat perfeta qua n "se fa en las duas fina ls
silhabas de la diccio, ço es, que e n aque lhas silhaba s finals ha ja e n quascuna una voca l
(...); pe ró de na nt la prime ra de las ditas duas voca ls de u have r e n tota perfe ta
le onismitat sens tot migá una ma te xa o unas ma te xas le tra o le tras", se gons e l Torcimany
(Casas Homs e d., 2, 18-19). En aquest tracta t (ibid.), un de ls poe mes a mb què s'il·lustra la
ide a presenta e n rima "dona "-"pe rdona" (recorde u els nostres vv. 1-4, "pe rdons"-"dons").
Aquest e xemple prové de les Flors del Gai Saber, on a questa me na de rima es de nomina
dicció composta. De fe t, l'oncle de l poe ta , Ja ume Ma rch, dóna a ls repertoris de l se u
Diccionari de rims (Gr ie ra e d. 1921) e xemple s múltiple s que faciliten la dicció composta o
rimes pa ronomàsiques, sigue n lle onismes pe rfe ts o no (inclosos e ls dóna-perdona que
estem e mpra nt com a e xe mple , rr. 459-461). El tractadista ca ta là més clar e n aque st punt
re sulta se r e l ta rdà Francesc d'Olesa (1480-1550), que etiqueta la rima de compostos,
se guint les Flors, com a dicció composta, i la prese nta com a simila r a la dicció equívoca:
"Advertiran que la dicció e quívoca no es té pe r mot torna t [re petició d'una para ula e n
rima] si la significa ció se varia (...). En lo ma te ix compte s'han de te nir les diccions
compostes, a ixí com vida-convida, tenir-detenir, dóna-perdona" (Art nova de trobar, Vida l
Alcove r e d. 1986, 109).
Assenya la ré , e n conclusió, que no hi ha ca p ra ó pe r desconfiar del mèrit d'Ausiàs
5

Cite els fra gments corresponents a altres poemes marquia ns se guint l'e dició Fe rra té 1979, ja que e l sentit
n'és més fà cil de ca pta r a mb una gra fia normalitza da .
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Ma rch com a poeta e xpert e n l'ús de figures de dicció, ni com a forja dor hà bil de rimes
considera des perfectes se gons els ma nua ls poètics; dins a quest pa tró, es pot obse rva r e n
Ma rch una prefe rè ncia pe l joc sobre mots e quívocs i diccions compostes, més que no pe r
la rece rca de sonoritats inusua ls e n rima .

El tema
És notori que la construcció poè tica marquia na basa un de ls seus pila rs
foname ntals e n l'e xhibició hipe rbòlica de l pa time nt amorós del jo poè tic.6 Se nse ana r
més lluny, e ls dos poemes proemia ls, e l de ls ma nuscrits més a ntics (poema 1: vege u-ne
e ls come nta ris a Ba dia 1993 i Fe rra té 1992) i e l de les prime res e dicions (poema 37),
coincide ixen e n aquest dese nvolupa me nt temà tic de l pa time nt de l'e namora t. Al poema
1, l'inte nt d'e vasió a un passat gra tifica nt és l'e ixida de l jo poè tic front a la inconstà ncia
de la da ma que ja se'n desinteressa , fet que el tortura e n e l prese nt, i que li fa impossible
l'espe ra nça d'un futur millor. El se dant de l record, pe rò, esdevé estimula nt de l dolor
quan e l jo poè tic obri e ls ulls, amb la qua l cosa e l que ha via de ser re mei resulta verí. El
dolor amorós és, doncs, viscut trà gicame nt al poe ma 1: resulta clar que e l jo poè tic no hi
va lora positivament e l pa timent amorós: s'estimaria més no pa tir, pe rquè e l dolor li fa
prese nt e l pas de l te mps; ço és, li re corda que l'a mor de la dama està morint.
El dolor pe r l'amor que s'aca ba és viscut com una tra gè dia : és un dolor
improductiu. Tot e l contra ri del dolor que causa l'amor naixe nt, com ho ve ie m a l poema
37 (i a molts a ltres, per exemple e l 2, v. 23): ací, e l dolor amorós –e n forma de tristor– és
prese nta t, e n e l ma rc refere ncia l de la tra dició troba doresca , com la via necessà ria pe r
de purar el que és vist com desig a nimal, i donarà pe u a la vivència diguem-ne
pa ramística de l'amor, ço és, a l ga udi desinteressa t de l'amor per l'a mor ma te ix.
El poe ma 61 parla d'una forma de dolor difere nt a les dues apunta des: la inquietud e nmig del plaer per la correspondència a morosa de la da ma . El gust ma rquià
pe r la plasma ció d'e xtrems no podia sostra ure 's a aquesta a ntítesi. En dive rsos poemes
a pare ix glossa t a quest dolor, presentat principa lment e n dues formes:

6

Ba dia 1993, 153, enume ra el ve ntall tèma tic de ls poe mes ma rquia ns que compa rteixe n el se nya l "Llir
e ntre ca rds" ("motius ben cone guts de la tradició lírica"): un grup d'a questes pe ces té com a te ma les
"especulacions sobre e l dolor i la mort com a única sortida ". Com veurem, el poema 61 n'és un, tot i no
a rriba r a les cotes de desesperació e xpressiva d'a ltre s composicions.
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a ) El jo poètic s'a le gra per la correspondè ncia de la dama ; la se ua fe licita t només es ve u
e nfosquida per por que l'a mor de la da ma no dure. Vege u a ixí el de senvolupame nt de l
poema 56 (bre u come ntari a Badia 1993, 159-60), on de sprés que e l jo poè tic s'e xpresse
e n termes de quasi absoluta felicita t ("lo me u de lit no ca p e n nulla testa / ne pot munta r
ma glòria e n pus a lt signe", vv. 17-18; "tot simplame nt e se ns dolor a lguna / visc e n
de lit", vv. 25-26), es va n a punta nt indicis d'inquie tud que dese mboquen e n la següent
torna da :
Llir e ntre cards, en l'espai de la te rra
no hi ha delit que dure ne contente :
sols és lo me u, que no vull que s'a ugmente
mas de l durar; qua n hi pe ns dol m'a ferra . (vv. 41-44.)7
b) El jo poè tic e xperime nta ca p a la correspondè ncia de la dama sentiments
a mbiva le nts: d'una ba nda , a ixò li proporciona gra n plae r; de l'a ltra , l'amor no resulta e n
la rea lita t –pe r un motiu o un a ltre segons poe mes–, com e ll ha uria volgut, fet que li
provoca e l dolor de què es lame nta . Això succee ix a la composició que e ns ocupa , e n la
qual no és absent, pe rò, una refe rència a l recel a punta t a l'apa rta t a.

El poe ma 61 està construït a partir de dues invoca cions que configure n dues
pa rts (com ja he apuntat e n re fe rir-me a l sistema de rimes): una primera , l'a postrofació
prosopopeica del dolor, e n tres cobles, i una segona , l'a pe l·la ció a l'e stima da , que
n'ocupa les dues da rreres i la torna da, e n la qua l a més se'ns aclare ix del tot la ca usa de
les que ixe s inicia ls.
El jo poè tic comença , doncs, de ma nant disculpes al dolor pe r no seguir la seua
volunta t, ja que la seua dama ha dicta minat contra e l pa time nt (vv. 1-3) –hem
d'e nte ndre doncs que a que lla sa tisfà e l poe ta d'una ma nera o altra . Tanmateix e ll, que
s'a dreça a aque sta pe rsonificació a mb e l mateix respe cte que e l vassa ll al se nyor, li prega
de se guir-li concedint e ls se us "dons" (v. 4) a mb una condició: els destins de l se u cos i
de l se u ente nime nt se sepa raran; a quest da rrer que da rà a mercè de l dolor, però e l cos e n
se rà esta lvi (vv. 6-7), perquè així ho desitja l'a mor, un altre poderós se nyor contra e l
7

M'he pe rmés de proposa r una nova puntuació pe r a ls vv. 43-44 pe rquè es compre nga més fà cilme nt e l
se ntit de la torna da: que e l delit de l poe ta és únic a la te rra , i que e l poe ta és tan fe liç que no necessita que
a quest plae r a ugme nte e n inte nsita t, sinó sols en duració.
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qual tampoc no pot res el poe ta (v. 8): l'estima da no e l vol ve ure morir de pa time nt (vv.
5-9). Pe rò és e lla ma te ixa qui, pa ra doxa lme nt, lliura e l jo poè tic a la recerca del dolor (v.
10), tot i saber que a quest no en tindrà pieta t (v. 11): nova pa ra doxa , ja que si el dolor no
li é s "me rcene r"8, a ixò pot significa r, o bé que s'acarnissa amb el poe ta (que així viuria
a lhora e n plaer i dolor), o bé que (segons e l v. 4) e l dolor li ne ga e ls se us "dons", és a dir
que e l poeta en rea lita t no arriba rà a se ntir e l pa time nt que busca –o amb la inte nsita t
que busca . Això no impe de ix que aque ll desitge un dolor ta n fort que e l mate (v. 12), i
que, mort e ll, que ja no pa tirà ("oblida mi" v. 16), turme nte l'estima da (vv. 13-16) pe r la
se ua crue lta t (14)9: cruelta t que ha urà consistit, recorde m-ho, a ca usar-li dolor i plae r
a lhora , o bé a causar-li un dolor e n e vita r-li'n un a ltre . Convé lle gir a poc a poc e ls
versos d'aquesta filigra na pa radoxa l, construïda sobre una pa ra doxa de sentit (e l poe ta
se nt de lit i dolor alhora , o e ncara més, pa te ix pe rquè no pate ix10) i ve hicula da a tra vés de
pa radoxes lè xiques (e l possible se ntit inve rs de pa ra ules com despullar-dons v.4, o de
8

En aquest poe ma, dolor és re fe rit potse r en masculí a "merce ner" (v. 11, però sols si l'e ntene m com a
qua lifica tiu, ja que ta mbé té ús com a substa ntiu masculí, ve g. DCVB); i cla rament en fe mení a
"descontenta" (v. 21). "Fort", en canvi (v. 1), no pot se rvir de re fe rència per la se ua inesta bilita t
morfològica a l XV. El gè ne re de dolor podria se r a l'Eda t Mitja na masculí o fe me ní al plura l, se gons e ls
testimonis del DCVB, bé que e n singula r totes les formes medie va ls que s'hi re cullen són femenines. El
DECLC considera e rrònies totes les cites en masculí que dóna el DCVB, pe rò se nse ga ires explicacions;
ne ga la possibilita t de l'ús me die val masculí d'a questa pa ra ula i considera que March (de l qua l cita
l'e xemple del poema 14, v. 17: "long és lo temps de l contínuu dolor") s'hi pe rme t a lguna "llicè ncia poè tica ". Ca l dir que e l ma te ix DECLC a dme t la possibilita t d'am or com a masculí (e l gène re del qual és
va riable e n Ma rch) ja des de l Blaquerna. ¿No és massa còmode, doncs, de fe r responsa ble e l poeta qua n no
e ns hi enca ixe n els càlculs? Encara no s'ha pogut demostra r que Ausiàs Ma rch es pe rmeté s d'incórrer e n
ca p forma inequívocame nt agra matica l pe r justifica r la rima o e l me tre. Recorde m, a més, que l'opció pe l
ca ta là, idioma sense tra dició lírica, perme tia a Ma rch de jugar a mb les dife rents possibilita ts que ofe riria
la llengua pa rla da, se nse ve ure 's de te rmina t pe r e leccions o directrius lingüístiques prefixade s e n
ma nua ls (a dife rè ncia de ls que continua ve n opta nt pe r l'occità en poesia ). El que que da definitivame nt
cla r és que e ns ca l un estudi siste mà tic sobre els gè neres me die va ls dels substantius conce ptuals en -or.
9
Ací e l jo poè tic marquià, com e n altres pa ssa tges, vol ve ure pa tir de remordiment la dama, da va nt la
se ua mort fantaseja da . Cf. aquests vv. 13-16 ("e, e n a que ll punt, ha ge s compassió/ d'aque lla que ja més de
mi l'ha urà :/ com l'esperit de l cos e ixir volrà,/ oblida mi, me mbre 't de l'a qui só") a mb e ls 34-38 de l poema
13: "...pe r complir mon de lit / serà meste r que e m sia de lla i dit/ que d'esta mort vos ha pla gut plorar, /
pe nedint vós com per poca me rcé / mor l'ignoce nt e pe r a mar-vos ma rtre ". S'hi re cone ix na tura lme nt e l
tòpic de la da ma sense mercè, ta n car a la lírica de l XV (ve g. Rique r 1955, Rique r e d. 1983, i Canta ve lla
1993, 195 i n. 7).
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Deixa ré a l'a lbir del le ctor e l possible dese nvolupa ment de l'associació contrastiva entre el posterior
"muero porque no mue ro" caste llà , justificat e n una vivè ncia d'e spiritua litat a bsoluta que no suporta
l'espe ra de la ca rna l vida te rre na, i aquest ma rquià patir perquè no es pateix –o perq uè no es pateix prou–,
dificulta t de guda a l fe t que el compone nt ca rna l de la ve u poètica es troba sa tisfe t (v. 7).
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mercener v.11, desemparar v.12, o compassió v.13, e n relació amb dolor).
En acaba r la segona cobla , doncs, sabem la da ma és la culpa ble , la responsa ble de
la situa ció e n què e l poeta es troba . La dama e l fa patir pe rò e l correspon; és a dir, li evita el pa time nt líric de la no correspondència . De què es que ixa ara , doncs?, pot
preguntar e l lector ma rquià . Per a conè ixe r la na tura e xacta de l seu dolor, ca ldrà espera r
a ls versos de la torna da: no a ba ns se'ns desve larà la cla u d'a questa composició, ja que
està estructura da com a e nigma.11
La ma nife sta ció d'a questa pe na és e l que e ns e xposa la següe nt cobla , que s'inicia
re pre ne nt e ls vv. 5-7: el poe ta hi pensa , hi e ntrega l'à nima ; e l cos, tanma teix, té uns
a ltres pla ns: "viure vol" v. 20.12 La ve u lírica fa el da rrer inte nt d’acontenta r e l dolor
indica nt-li que , al ca p i a la fi, ta mbé e l cos se'n conta gia esca dusserame nt; no és que
a que ll li lleve e l son ("jo dorment" v. 23), pe rò com a mínim té malsons i ge mega (vv. 2324), a mb la qua l cosa aque lla volunta t de l dolor que e l poe ta de ia no enseg uir e n la
rea lita t (v. 2) resulta a complida e n somnis (v. 24). Només lla vors, qua n e l cos re posa –
quan no hi ha "movime nt" (v. 22)–, pot e nsenyorir-se'n e l dolor. Pe rò e l cos de la vigília ,
e l cos viu –e l cos pote ncia lme nt pecador o fa l·lible–, és precisame nt pur movime nt; de
ma nera que e l fe t que la ve u poè tica re ga le a l dolor tot el cos e xce pte el movime nt pot
aca ba r lle gint-se com una nova pa ra doxa . Ara bé : convé a dvertir ja que e l nostre a utor
s'a de lita e n e ls discursos polisèmics, i no pot de ixar de tenir prese nt, a l costa t de l se ntit
físic de la pa ra ula moviment en re lació a cos, un a ltre significat: e l que l'escolàstica
a torga va a a quest te rme. El moviment de l'apetit sensitiu, que és del que es pa rlaria ací, és
se gons Tomàs d'Aquino una passió (Summa Theolog ica q. 23 a.2, i q. 24 a . 4). De les
difere nts passions de l concupiscible possibles e n l'ape tit se nsitiu, la que esca u a l nostre
poema pel context a morós és la passió de l'amor se nsitiu (ST q. 26 a . 1). Interessa
re ma rca r l'asse vera ció de sa nt Tomàs que , a ixí com l'a pe tit inte l·lectiu o volunta t es
ca racte ritza pe l judici lliure , l'a pe tit se nsitiu només participa de la llibe rta t "e n certa
ma nera ".13 En a quest passa tge, doncs, e l jo poè tic també decla ra que només roma n rebe l
11

Badia (1993, 211), inclou l'enigma en una selecció d'a rmes caracte rístiques de l'"a rse na l re tòric" ma rquià,
a l costa t de l dilema , l'a ntítesi, l'oposició de contra ris, la contra dicció i la para doxa , tots molt de l gust
ta mbé de ls poe tes coeta nis de Ma rch.
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Aquesta e xpressió, com a mínim a fina ls del se gle XIV, significa va 'viure bé' o 'donar-se a la bona vida ':
ga udir-ne, en e l se ntit més te rrena l. Berna t Me tge ho testimonia, a l te ma (i subse güe nt glossa ) de l se u
Sermó: "Se gue ixqua.l temps qui viure vol; / si no, poria 's trobar sol / e me nys d'a rge nt" (Rique re d. 1959, 2,
vv. 1-3).
L'amor se nsitiu ra ue n l'a pe tit sensitiu, pe r oposició a l'a mor intel·lectiu, que ra u e n la volunta t (o a pe tit
inte l·lectiu) (ST q. 26 a. 1). L'ape tit sensitiu "prové del cone ixeme nt de qui a peteix, si bé necessàriam ent i no
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a l dolor l'impuls de l de sig corpora l, que (a diferè ncia de l'inte l·lectua l, se gons hem vist)
ca u a fora de la volunta t plena –amb la qua l cosa, de retruc, a questa ve u poè tica es
desempa llega d'una bona cà rrega de culpa bilita t. S'insistirà e n la ma te ixa motivació més
a vall, a l ve rs 40, de be ll nou com a justificació d'un comporta me nt que no és e l
desitja ble . La consciè ncia ma rquia na en l'ús escolàstic de l mot "moviment" pe l que fa a ls
possibles usos plura ls o (com ja he dit e n termes de retòrica del segle XX) polisèmics,
a pare ix a altres poemes, entre e ls quals figura e l v. 36 del molt famós poe ma 23: "e de l
cos be ll se ns colpa e l movime nt".
El poe ma a rriba a la seua segona part: l'a pe l·lació a l'estima da. Recorde m que ,
fins a ra , a questa ens ha esta t presentada com la responsable de l dolor e n e l plaer, o bé
de l dolor pe l no dolor –re mordime nt en a quest da rrer cas– de l poe ta ; aque lla que , amb
la seua correspondè ncia, posa e l jo líric e n situació de busca r una pe na que potser no
passa d'ésse r menta l (vv. 5-6); a nímica com a molt (vv. 17-18). La dama a qui s'a dreça
a ra és, doncs, la que a ba ns ha esta t de nuncia da com a inductora de l contentador delit
de l cos de l jo poètic. El le ctor intriga t ja espera l'e xpla nació d'a que lls retrets. Ta nma teix,
re s e n les dues cobles que segue ixe n no e ns re met directa me nt a l tema de la primera
pa rt; si la tra dició e ns les hagués lle gades e n còpia se parada , no te ndiríem a associa r-les
a mb la resta de ve rsos d'a quest poema . Només la tornada acaba rà lliga nt una i a ltra
pa rt, pe r dona r-los un sentit d'unita t i resoldre fina lme nt l'e nigma.
El poe ta a pe l·la a la da ma per fe r-li una pe tició: que e l lliure de l desfici de l dolor
(v. 28). Aquesta actitud suposa un ca nvi re specte de la primera pa rt de l poe ma: e l poe ta
ja no suplica de sentir dolor, sinó que dema na que l'en de slliure n. Per què a questa
va riació? L'ora ció ca usal que ocupa e ls vv. 25-26 e ns ha urà de dona r la resposta . La ve u
poètica destaca el fe t que "pe r mos crits mercé de mi s'absenta". Si tenim prese nts e ls
re fere nts de la prime ra part de l'obra, recorda rem que e l se ntit de mercé podia ca ure e n
la línia a ntitè tica e mprada fins a ra , de ma nera que, opta nt pe r posa r en re lació a quest
vers a mb les cobles a nteriors –i no dona nt per fet l'a pa rent ta ll a rgume nta l–, podem
e ntendre que l'a bsè ncia de mercè destaca da a cí correspondria a l'a bsència de l pa timent
busca t (vege u te mbé e l v. 39 més a va ll).
El sinta gma "pe r mos crits" prese nta problemes d'interpretació: gra matica lment,
pot se r ta nt un comple ment causa l ('pe r ca usa de ls me us crits no obtinc me rcè') com un
instrume nta l ('no obtinc mercè a tra vés de ls meus crits'); les dues inte rpre tacions
per un jud ici lliure", i es dóna ta nt e n e ls a nima ls com e n e ls homes, en e ls quals "pa rticipa en certa manera
de la llibe rtat, e n quant obeeix la ra ó" (ibid .). Cite de l'e dició cata la na de Ba ta lla 1992.
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re sulte n suficie ntme nt pa ra doxa ls com pe r ser de l gust marquià . El ve rs següent, "e Dé u
pe r vós vol punir mos de mèrits" (v. 26), ta mbé resulta una mica problemà tic: el poe ta es
re fere ix a l càstig que li té Dé u reserva t, a ixò és e vide nt, pe rò de be ll nou e l sintagma
"pe r vós" ens ca usa problemes: ¿és l'instrume nta l ‘a tra vés de vós’ (cosa que significaria
que a quest peca t a morós ja du e n si la pe nitència , que la da ma prese ntada abans com a
còmplice de la falta és mostrada a ra com a via de càstig), o bé es re fere ix a ‘e ls meus
de mèrits pe r vós, ‘pe r ca usa vostra ’ (que voldria dir que és e ll qui pena uns peca ts la
inductora de ls qua ls és e n realita t la da ma)? Proba ble me nt, també ací Ma rch ha uria
tingut prese nt la poliva lè ncia de significats e n els dos sinta gmes proble mà tics, de
ma nera que és difícil e xcloure'n ca p de ls a punta ts. La refe rida te ndè ncia marquiana a
les re daccions de significa t plura l, de fe t, ja ha via esta t a punta da per Deyermond (1991,
494-97) e n re lació a mb alguns passa tges de l poema 2.
Si reca pitulem, doncs, la informa ció de l'oració causa l de ls vv. 25-26, e nte nem
que la fa lta de mercè amb què es troba e l poe ta , i la volunta t de Dé u de punir-lo pe r
a lgun motiu re laciona t amb la da ma, són les dues ca uses que de termine n la pe tició a
a questa del v. 28: que el deslliure també del desfici de l remordime nt (de l "dolor qui·m
desasse nta"), i que no li cree un dolor nou fe nt-lo dubtar de la continuïta t de l'a mor
d'e lla –un amor que , segons la informació de la primera pa rt, inclou la sa tisfa cció ca rna l
(vv. 7-9 i 19-20).
La mort hi a pa reix de be ll nou com a re ferè ncia : si a ba ns e l poe ta dema na va a
a que ll dolor e nigmà tic que e l dugués a la mort (v. 12), ara a dverte ix que la vida d'e ll,
que dóna sa tisfacció a la da ma (v. 31), a caba rà si e lla li lle va l'"espera nça" (v. 29): e l
conte xt, i la tra dició lírica , ens duen a e nte ndre que el que e l poeta espe ra és la
continuïta t e n la correspondè ncia de l'estima da , un tipus de temor e n e l plaer a què ja
hem a l·ludit com a tòpic ma rquià més amunt (te ma a), il·lustra nt-lo amb e l poema 56. La
quarta cobla , doncs, e xpressa la resigna ció de l poeta a una estima no pe rfecta (segons
les cobles anteriors i e ls vv. 25-26), i la pe tició que, tot i no ésser pe rfecta , a lme nys siga
durable .
Pe l que fa a la cinque na cobla, es tracta d'una declaració de lliura me nt a morós,
que resultaria poc destaca ble si no fos pe rquè a rriba qua n e l le ctor se se nt més que
escamna t per totes les reticè ncie s que e l poeta ha ana t deixa nt ca ure fins a ra: e l jo líric
assegura que està decidit a perdre e ls ulls si no ha de veure més la dama (vv. 33-34), i
que morirà aba ns no sepa ra r-se d'e lla (vv. 35-36); fins i tot la mort, crida da pe l poe ta
e nmig de l dolor (v. 39, i aba ns 25), li resulta temible quan considera que hi de ixa rà de
ve ure la que estima (vv. 37-39). Aquests ve rsos re corden be n de prop e ls 25-32 de l
poema 13 (cf. "E, si la mort no em dugués ta l ofensa : / fer mi a bse nt d'una tan plasent
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vista..." amb "Quan pe ns que mort me pot fer se r abse nt / de vós, qui em sou pus cara
que la vida..."), estudia t per Ba dia 1993 i Ferra té 1992; poe ma a què ja m'havia re ferit
(nota 9) a propòsit de ls vv. 13-16. El pa ssa tge ta mbé re met a l que és una de les a ntítesis
més constants de la poesia marquia na : l'oposició, presenta da com a irresoluble , e ntre
l'impuls de vida i e l desig de mort (vege u Ha uf 1983a per a l'a lta fre qüè ncia d'a pa rició
d'a quests mots).
Al da rre r ve rs a ba ns de la torna da , e l poe ta declara que el té dominat el "prime r
movime nt" (v. 40), ço és la passió amorosa de l'a petit se nsitiu, com he indica t més
a munt en glossa r e l v. 22. Aquest "moviment" és "primer" pe rquè , segons la filosofia
na tura l, e n e l procés d'enamora me nt l'a pe tit concupiscible de l se nsitiu es dóna a bans
que l'a mor de l'inte l·lectiu. Aquesta preeminè ncia te mporal a pa reix indica da pe r Ma rch
a l poema 4, precisame nt un de bat e ntre e l cos i l'e nte nime nt (come ntaris a Pa nunzio
1980 i Fe rra té 1992), on es recone ix en favor de l cos que el "prim movime nt" e n l'a mor
no pot ma nifesta r-se directa ment a l'ente nime nt (v. 34).
El recone ixe ment de l ve rs 40 es conve rte ix e n un resum de l'a utoanà lisi que
configura el poema : si el jo poètic parla a ixí, si se nt e l dolor que no ens aca ba d'a cla rir i
de l qua l fa responsable la dama ; si només és capaç de de mana r d'ella no un a mor
difere nt, sinó simplement la continuïta t d'aque ll, que no é s precisame nt perfecte , és
pe rquè e l poeta està desequilibra t e n e ls seus se ntime nts: pe rquè està "guanya t" pe r
a quest "primer moviment" de l'amor se nsitiu que ha uria ha gut de de ixa r pas a l'e labora ció raciona l de l'a mor intel·le ctiu, com ense nya e l ja esme nta t deba t marquià de l
poema 4; l'e nte nime nt, que a cí e ixia gua nya dor e n la pugna a mb e l cos, a l poema 61, e n
ca nvi, ha esta t a bandonat a l dolor: de ixat a l marge de l goig amorós.
L'amor del poeta, ma lgra t tot el que s'ha e xposa t, vol se r "pur" (v. 41), i si no ho
aconsegueix és per culpa de la da ma . Aquest és e l missa tge de la tornada , e l motiu de l
dolor que proclama : Llir e ntre ca rds és a l poema 61 més card que llir, i pe r ta nt e l se nya l
re sulta ama rgame nt irònic (veg. Ca nta ve lla 1992); un espe rit terrena l que no és ca paç
d'estimar més que de ma nera "comuna ", no com e ls gra ns a ma dors de la història –únics
punts de re fe rència que se sol pe rmetre la ve u poè tica ma rquia na –, sinó com un de
ta nts.14 El jo poè tic ma rquià , sempre a mb ínfules d'e xcepciona lita t, pa te ix la humiliant
14

"Ama nts comuna ment" és una oració especifica tiva e n re lació a "los a ma dors": March no pa rla de tots
e ls que estimen, sinó del grup –ben majorita ri– de ls ama dors vulga rs. Si hi ente ne m un ge rundi (amant e n
comptes d'amants), lla vors he m d'inte rpreta r-hi una oració te mpora l –e l a madors quan estime n
comuname nt–, cosa que no sembla refle xa r la re ma rca d'e xcepcionalita t frustra da de què es lamenta el jo
líric. Pe r a ixò he escollit de no modifica r la lectura de pa rticipi present que en dóna el ms. F, i de se guir
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desil·lusió –e l "dolor", i ací se n'aclare ix l'últim significa t (v. 42)– d'estar irre meia blement
re tut a una dama vulgar. La tornada , doncs, alhora que resume ix e l sentit de la
composició, desve la l'e nigma d'a quell dolor que se'ns prese ntava a la primera pa rt, i
que no era e n absolut re mordime nt re ligiós, sinó remordime nt pe r roma ndre e n una
situació que humilia e l jo poè tic: és a ddicte a una estima da (no e n pot prescindir, segons
les dues darreres cobles) que no és capaç d'e le va r-se a l'amor pur, ni ara ni en e l futur
("no em poreu amar").

El poema 61 en el context dels referents amorosos marquians
Pe r ta nt, al poe ma 61, me ntre la dama pe rme t e ls plaers de l cos a l jo poètic, e l
conflicte entre la rea litat d'un amor carna litza t i a quest idea l de l'a mor pur com a sola
comunió de ls esperits superiors, provoca una a ngoixa que és cana litzada pe l jo poètic
ca p a l'e ntenime nt. Aquesta para ula pe rme t se r llegida al poe ma 61 com a sinècdoque
pe r à nima ; però a més, l'e nte nime nt hi és prese nta t e n estat d'a ngoixa pe rquè e n si és la
potència de l'à nima raciona l que més te nde ix a l'a mor honest. Així s'e xposa a l poe ma 87
(p. ex. vv. 181-82, 225, 235), on se'ns explica que sovint, l'aspira nt a l'a mor espiritua l ha
de conforma r-se amb un a mor més impe rfecte e n què ta mbé hi ha pa rticipa ció ple na de
la carn, e n la vivè ncia de l qual e l dolor de l'e nte niment, que no pot ve ure -hi clar, es
ma nifesta e n e l son: cf. "e sa dolor, durment hom, e lla vetla " (p. 87, v. 166), amb e ls ja
esme nta ts "e sos geme chs no va guen, yo durme nt: / ta volunta t, mon sopni la conte nta"
(vv. 23-24). De fet, le s dues cobles que forme n e ls vv. 161-80 del poe ma 87 il·lustre n e l
cas prese nta t a l poe ma 61: e l de l'home de cor honest que ca u e n la xa rxa de l'a mor
de lita ble ; els estra lls que fa aquest amor en l'e nte niment, que de natura l te ndiria a
l'a mor tot espe rit.
Aquest discurs distancia e l poema 61 d'a ltres poemes que pa rticipe n del registre
d'"ebrie tat amorosa " ma rquiana, com el poe ma 45 (veg. Badia 1993, 154-58) on, e n ca nvi,
l'e nteniment e ra considera t sobrer e n l'a mor pur, i només compa tible a mb la pràctica ,
Pa gès ed. 1910-12. L'ús de les formes de participi prese nt enca ra no e ra rar a la poesia de l XV, ja que
substituïe n amb economia sil·là bica les ora cions de rela tiu. A l'Espill de Ja ume Roig –coe ta ni i conciuta dà
de Ma rch– tinc comptabilitzades 193 formes de participi pre sent pe r a conjunt de l'obra (16252 tetra síl·labs), de les qua ls 79 ho són e n la va riant morfològica de plura l: si bé no pode m dir que Roig mostre
pre dile cció pe r aqueste s formes, no re fusa d'e mpra r-les qua n li convé (Ca nta vella 1983). Ta mbé e n
l'aspecte sonor gua nya el poema e n opta r per amants: en a quest ve rs 44 s'a fe ge ix una s més a la re pe tició
a l·litera da de sibila nts i nasa ls.
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a llí me nystinguda, de l'amor delita ble (veg. vv. 67-69, i sobre tot 81-94).
Al poe ma 61, doncs, l'a ntítesi ma rca da pe l conflicte entre cos i ente nime nt, i que
complementa la contra posició de plaer i dolor, simbolitza metonímicame nt el conflicte
e ntre dos tipus d'amor: l'honest –ha rmònic, pe rò allà no possible – i e l de lita ble , que és
a lhora e n ell ma te ix contra dictori. Sembla convenie nt e xposa r com caracte ritza March
a quests termes.
La circumstà ncia que dóna tema a l poema 61 coincide ix e n gra n mane ra amb
l'e xpressa da pe l jo poè tic ma rquià a l poema 87, un de ls poe mes a morosos que no es
foname nten te màtica ment e n el re pertori casuístic (cas de timidesa , ca s de rebuig de la
da ma , cas d'e ngany, e tc.) sinó en la didà ctica e n qüestió de te oria de l'amor. En a quests
(e ntre e ls qua ls figure n e ls esme nta ts 45 i 87, i e n bona part també e l 92, veg. de nou
Ba dia 1993, 152-53 i 155-58) se'ns aclare ix la te rminologia a morosa bàsica empra da a
l'obra ma rquia na. La classificació de tipus d'amor que ca ta logue n aque sts poemes
sincretitza dues nomencla tures pa ra l·le les: una , la que representa la divisió tripartida
de l bé e n honest, útil i de litable . Ma rch parla sovint d'"a mor honesta " i d'"a mor de lita ble".15 Pe r designar a quests ma te ixos conceptes empra la nome ncla tura pa ra l·le la de
l'"a mor pura" i del "voler mescla t" respe ctivame nt, termes que prove nen de la ma teixa
tra dició de tracta dística amorosa a què pertany e l De amore.16
L'amor mescla t o de litable , e ns diu Ma rch, és a que ll e n què pa rticipe n a lhora
l'à nima i el cos. Da va nt d’a quest, l'amor pur, honest o fi17, é s un "voler simple" (e n e l
15

Vege u p. ex. Eixime nis, Terç ca p. 1: "Se gons que posa Aristòtil a la sua Ethica e a ixí ho confe rme n los
sa nts, tre s ma neres hi ha de bé, ço és: be n honest, ben de litable e ben profitós." (Ha uf e d. 1983, 81). S'hi
re fe re ix, pe ra Ma rch, Ba dia 1993, 146 i 152. Pe l que fa a l'a mor útil o "pe r profit", a quest no sol se r pres e n
conside ració, ni pe r pa rt de Ma rch ni pe r pa rt d'altres a utors lírics, pe rquè e ls resulta rotunda me nt
menysprea ble , ta nt en te rmes mora ls com en te rmes a morosos. Aque lla enciclope die ta divulga tiva que
e ra el Tresor de finia així l'"a mista t qui és pe r profit": "E a quell qui t'ama pe r son profit é s semblant a l corp
e al voltor (...); e ll te ama ta nt com ell pot ha ve r de l teu; donchs e ll a ma les tues coses, no pas a tu; e si tes
coses fa lle n, que tu torns pobre o e n a dve rsita t, ja més pus no·t cone x..." (W ittlin e d. 1985, 3, 121, rr. 1-7).
Ni tan sols Jaume Roig, que de dica l'Espill a de semmasca ra r com a "de sonesta / he viçiosa " i "mes pe cora l
/ que huma na l" l'a mor "pe r de lit" (Mique l i P la nas e d., 1929-51, vv. 323 -35), ni tan sols aquest seve r
moralista es digna a ma lgasta r tinta a mb l'a mor "per profit", que conside ra "mes a variçia / que a miçiçia "
(vv. 336-39).
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Vege u-ne una indicació de l'orige n remot a Wa lsh ed. 1982, 20-21. De finició d'"a mor purus" i "mixtus" a
Cre ixe ll e d. 1985, L. 1 ca p. 6-H, 228-30. Sobre la difusió de l De amore a la Corona d'Ara gó i a l'Europa
cristia na e n ge ne ra l, ve g. Ka rnein e d. 1970, 1-20, i Karnein 1985. És una llà stima que Pa gè s, que va e dita r
la versió ca tala na tresce ntista del De amore (1930), i que aba ns ha via esta t l'e ditor de les poesie s d'Ausiàs
Ma rch (1912-14), no ens il·luminàs a leshores fent consta r a questa concorda nça te rminològica .
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El contra ri de la fin'amors ha via e sta t, pe r a ls trobadors, la foll'amors. De ixe de mome nt a l ma rge de la
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se ntit de 'no mescla t'), ja que sols hi estima ple name nt l'esperit.18 També és simple ,
se gons e l ma te ix criteri, e l voler "pecora l", e n què sols s'implica e l cos.19
Doncs bé : a l poema 45, la ve u marquia na ens de finia i descrivia e ls dos a mors
simples i l'amor mesclat, a l qua l de dica va la més gra n ate nció pe rquè e l conside ra e l
més problemà tic pe r a l qui estima , que no pot até nyer la pa u –ja que e ls se us dos
constitue nts, cos i à nima, riva litze n contínuame nt en la consecució de l de lit. El jo poètic
s'a linea va , se nse vacil·lacions, a ls selectes re ngles de l'amor pur. Al poema 92, pe r
contra , e ns dona rà e nte ne nt que , tot i se guir a spirant a l'amor honest, ha viscut molt de
temps e n l'a mor de litable , motiu pe l qua l no podia troba r la pa u. Ta nma te ix, pe r fi s'ha
prese nta t la solució –solució fina l– al proble ma : l'estimada ha mort. El se u cos ja no
e xiste ix, no pot interfe rir-hi, i e n a questes circumstà ncies l'únic amor que pot subsistir
és, òbvia me nt, e l de ls espe rits: l'honest, com ja ha posa t de ma nifest Ba dia (1993-94, 42).
El poe ma 87, a mitja n ca mí, e ns mostra un individu que es declara fe rit, a lhora ,
pe r l'a mor honest i pe l de litable (vv. 185-90). La ve u, tot i haver valora t en te rmes
negatius, en un principi, e l darre r conce pte (per exemple a ls vv. 19-40, 61-90, 101-28),
sembla esforça r-se després, e n a lguns versos, per fer-nos ve ure que el "mescla t vole r"
ta mbé té coses bones: el se u mà xim atractiu, sobretot, és se r un a mor humà , i pe r tant
se nzilla ment possible (vv. 311-20). A e ll, ja li agra da ria fer rea lita t la seua à nsia d'a mor
pur (vv. 261-66), però aquest de ma na la comunió única i recíproca de ls espe rits, i la ve u
poètica , que aspira ria a una dona idea l (vv. 227-40), aca ba decla ra nt-lo impossible :
"a ssa ts a mi é s ca usa descuberta / que pura amor no pot e n dona ca ure" (vv. 267-68).
Així doncs, e l que és casuística pa rticula r a l poema 61 (e l poeta estima una dona
incapaç de se ntir amor pur), es ge neralitza al 87: ací, pe r al poe ta, no és ja una dona sinó
present e xposició l'ús en la poesia marquia na d'a quest da rrer conce pte , que no a pa reix a ls poemes teòrics
comenta ts i que no pot ser assimila t tan se nzilla me nt com e l prime r a la te rminologia e xposa da , pe r les
inte rfe rències, e ntre altres, dels re fe rents mè dics. Ve ge u-ne un breu prime r apunt a Ca nta ve lla 1993, 202
n. 20.
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El cos no hi de u a rriba r a l'"a cte de Ve nus", propi sols de l'amor mescla t (veg. poe ma 87, vv. 161-80). Al
De amore (Cre ixell e d. 1985, L. 1 ca p. 6-H, 228-30), de l "purus" se 'n diu que es dóna "e xtremo prae termisso
sola tio", i de l "mixtus", que "in e xtre mo Ve ne ris ope re te rminatur".
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D'aquest també parla va e l De amore, pe rò en a pa rta ts dife re nts d'aque ll en què s'e xplique n el mescla t i e l
pur: Cre ixe lle d. 1985, Ll. 1, ca p. 5, 68; Ll. 1, cap. 10, 278-80, i Ll. 1, ca p. 11, 282. Aquesta obra, pe rò, no n'és
necessà ria ment la font: e n a pa rè ixe r ja a un llibre bíblic ta n popula r com e l Tobies (6, 17) e l blasme ca p
a quells que fa n ús del se xe "sicut e quus e t mulus", la pa trística i l'homiliè tica ha vie n de glossa r-ne sovint
la idea, cosa que e ns du a l'obvi pe s de la conside ració pe ca minosa de l se xe pe ls mora listes (com indica,
e n relació a mb Ma rch, Ba dia 1993, 147-48).
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tot el se xe feme ní, e l que fa impossible la prà ctica de l'amor honest, de manera que
a quest queda com a ideal te òric, que fa pe r això més trista la vivè ncia amorosa rea l (vv.
269-70): l'unic amor pra ctica ble resulta ser e l de litable , e l de la contra dicció i e l
desassossec. I no és e l poe ta qui n'hi té la culpa –si per e ll fos...–, sinó la pote ncia l
destinatà ria de l'amor: la dona. No pot sorpre ndre'ns una asse ve ració com aquesta, ja
que ve e mpa ra da pe r la lla rguíssima tradició mora l cristia na que associa dona i
se nsua lita t; veg. p. e x. D'Alve rny 1977, 108-9, i pe r al cas marquià Ba dia 1993, 160 n. 23.
Adduint, entre a ltres, fragme nts de l poe ma 87 i de l 61, la crítica ha esme ntat, des
de fa moltes dè cades, l'origina l conside ració de la da ma com a "dona de ca rn i ossos" e n
la lírica marquia na , a diferè ncia , per exe mple , de la donna angelicata del dolce stil nuovo.
A la llum de l que hem ana t veie nt, convé ma tisar aquesta asseve ració: a ) no se mpre és
a ixí a l'obra d'Ausiàs March, i b) qua n ho és, la fina lita t n'és e l blasme . Vegem-ho:
a ) En e ls poemes ma rquia ns que te ne n com a tema l'ebrietat amorosa, pe r força
"l'e na morada ha de se r vista com un ésse r desca rnalitza t", com ja va e xplica r Lola Badia
(1993, 158-60). Com a mínim, doncs, en a quest grup de poe mes l'esme nta da perspectiva
de la "dona de carn i ossos" no es dóna . No pode m, e n definitiva, e xtrapola r el tema de
poemes com e l 87 o e l 61 per ge nera litza r-lo a tot e l conjunt poè tic de l'a utor, de la
ma te ixa ma nera que no podem de duir que , pe rquè Ma rch componga poe mes sobre la
timide sa amorosa, totes les se ues composicions glossen a quest tema .
b) Toca recordar que e l fe t de dir, a la ta rdor de l'Eda t Mitja na, que l'e stimada é s una
dona corrent –dir que no és e xce pciona l– significa , dona t e l conjunt de refe rències
cie ntífiques i intel·le ctuals d'aque ll temps, blasma r-la : fer-la plename nt pa rtíce p de les
moltes debilita ts mora ls que a leshores es conside ra ven pròpies de l se u sexe (veg.
Canta ve lla 1989, 451-52 i Ca ntave lla 1992). Si a questa visió fe menina fos una constant a
l'obra de March, e l nostre a utor no podria ser pres com a poeta líric, sinó com a
mora lista o com a sa tirista : Ma rch ha uria estat un a ltre Ja ume Roig.
Precisame nt a llò que resulta més sorprene nt d'a questa pe rspectiva sobre la "dona
de ca rn i ossos" que observe m e n poemes com e l 61 o e l 87 és que e l senyor de Be niarjó
pose e n evidè ncia la pre sumpta impe rfecció moral femenina se nse de ixa r el re gistre
líric: que blasme la dama e n peces a moroses he re ues de l gè nere cançó (destinat, com és
sa but, a ve hicular les de cla racions amoroses de l poe ta), e n comptes d'e mpra r-hi e l
gè nere sa tíric de l maldit o de la vituperatio extre ma (sobre a quests gè neres, veg. Archer
1989-90, 212-13; Ca nta ve lla 1989 i 1988-89, i Auferil e d. 1989, 89 i 140), registres que
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Ma rch és ca paç, però, de conrear ta mbé –com ocorre a l poe ma 71, de l qua l espe re pa rla r
e n una a ltra ocasió. Enca ra més: e n comptes de de ma nar e l dese iximent respecte a la
da ma , o a lme nys de procla ma r-ne la se para ció (com havia fe t Berna rt de Ventadorn a la
fa mosa "Can ve i la la uzeta mover", Rique r ed. 1975, 384-87), la ve u marquia na de clara ,
e n els ve rsos que he m estudiat, que continua rà estima nt-la a ixí, ja que no considera
rea lista a spira r a res millor.
Aquest registre temà tic de l poe ma 61, doncs, que e xhibe ix –amb la constant
hiperbòlica que se mpre cara cteritza March– la misè ria a morosa del jo poè tic que
re nuncia a seguir e l se u idea l, suma da a una visió dese ncanta da de la da ma , re presenta
e l ne ga tiu d'a quells a ltres poemes entusiastes de l'e brieta t amorosa : en re presenta la
re ssaca .
Rosa nna Ca nta vella
Universitat de Va lència
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