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El poeta
L'anj' 2009 es compleix el 550 aniversari de la mort
del cavaller valencià Ausiàs March (1400-1459). Es
tracta del poeta més emblemàtic de les lletres
catalanovalencianes medievals, tant per la singularitat
del seu cançoner, com per la notable influència
que ha exercit sobre poetes posteriors i l'enorme
difusió internacional que ha assolit a través d'un
munt ingent de traduccions. Tot partint de la
tradició trobadoresca, tant pel que fa als aspectes
formals com a bastants dels motius temàtics,
aconsegueix elaborar un extens cançoner que la
supera. En la seua obra, March ofereix una densa
i complexa reflexió sobre l'amor, les seues contradiccions i les tensions irresolubles que causa en
l'ésser humà.

A tall d'exemple
Callen aquells que d'Amor han parlat,
e dels passats deliu tots lurs escrits,
e •« mipenssant meteu-los en oblits.
En mon esguart degù-s enamorat,
carpas desig sens esperanf aver.
Tal passiójamés home sostench;
per als dampnats nostre Déu k retench:
solper aquells qui moren sens esper.

carl conj 1. Perquè, ja que. ma carn se
dol, car sa natura u mana (92: 23). 2.
car puix loc conj Ja que. car puix me
viu a l'enderroch, I yo degra cambiar
[lo] joch (127: 133). [car 377]
damnât -ada l.adjim
i/Condemnat a
les penes eternes, m-arma roman en
haches món dampnada (11: 44). Tal
passió jamés home sostench; I per als
dampnats nostre Déu la retench (22: 7).
delir v tr Fer desaparèixer, destruir, e sí
com l'om que la mort lo encone, I l'arma
d'ell viu, qu-és d'infinit exida, I e l'altra
part en lo món és delida (87: 307). [delida
1, delir 2, deliu 1]
p a s s i ó / 1 . Patiment, sofriment moral o
f í s i c . Tots mos amichs
hajen
complanyiment I de mi, segons veuran
ma passió (97: 42). 2. Sentiment anímic
molt intens. Mentre d'Amor sentí sa
passió, I d'ell no haguí algun coneximent
(123: 1). [passió 55, passions 18]

El diccionari
Amb aquesta obra es pretén posar a l'abast dels
lectors i dels estudiosos del poemari ausiasmarquià,
no necessàriament especialitzats, una eina
lexicogràfica que ajude a la comprensió d'uns textos
complexos des del punt de vista conceptual. És
clar que entendre Ausiàs March no depèn sols d'un
coneixement precís del significat dels mots que
aquest empra en el seu corpus poètic, però, sens
dubte, disposar de les definicions lexicogràfiques
exhaustives d'aquestes paraules i de les unitats
fraseològiques que contribueixen a formar pot
facilitar la tasca bastant més del que ja ho fan les
notes o els glossaris selectes d'algunes edicions
ausiasmarquianes. Així mateix, disposar d'un
diccionari específic del lèxic d'una obra particular
de la literatura medieval, com en el cas que ens
ocupa, pot estalviar a l'usuari l'accés obligat a altres
fonts lexicogràfiques que, pel seu caràcter general,
poden fer més incòmoda la localització del significat
concret de la paraula o de l'accepció d'aquesta que
ens interessa.
Es tracta d'un diccionari específic que comprèn
tot el lèxic constitutiu de les poesies d'Ausiàs
March. El llibre és una aportació valuosa i un
instrument d'estudi que contribueix a augmentar
l'interès per la llengua i la poesia del gran poeta
valencià. Segons el professor Germà Colon, autor
del pròleg: "és una delícia passejar-se per aquestes
pàgines trobant interpretacions ajustades de l'obra
marquiana. L'especialista admirarà com s'han resolt
tants i tants enigmes, i el lector corrent disposarà
d'una excel·lent eina de lectura".

