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L'análisi de l'evolució psicológica de l'amor i de totes aquelles passions que 
se'n deriven, la llarga historia del sofriment amorós, la moralització cada vegada 
mes matisada peí desig de salvació i aqueixa nova visió teológica de la vida del 
pecador que vol girar els seus uUs vers Déu, ens du a presentar una seqiiéncia que 
ofereix una lectura completa i omnicomprensiva del poemari ausiasmarquiá, que 
va de l'ética de l'amor a la crisi espiritual. ^ Aquesta lectura parteix de l'ordenació 
establerta fa un segle per Amadeu Pagés, que han corroborat Pere Bohigas, Joan 
Ferraté i recentment l'edició crítica de Robert Archer, tenint present totes les al-
tres propostes formulades posteriorment, i aporta substanciáis variacions i, espe-
cialment, un nou sentit interpretatiu que dona coherencia i explica la construcció 
evolutiva del poemari marquiá. En l'evolució del poemari marquiá podem iden
tificar dues fases en consonancia amb l'evolució de la concepció del poeta. El po
emari canvia amb March: és un paradigma de l'evolució de la psicología de l'a
mor, la incertesa amb la mort de l'estimada i el sentiment davant la proximitat de 
la mort. En l'ordenació que tot seguit presentem l'amant és tan important com el 
moralista. Observarem la génesi i l'elaboració d'una síntesi que fon l'amor, l'e-
rudició i un punt de vista moral d'arrel aristotelicotomista.' 

' Aquest article constitueix Tepileg de la nostra tesi doctoral Ansias March: entre el (Jesi}> i la 
volunlat. De I'erica de I'amor a la crisi espiritual. 

- Recollim el suggeriment llangat per Xavier Dilla (1997: 66), qui al seu article Temporalitat i 
formes caní^oneresques en la poesia d'Ansias Marc, on dona suport a la seqiiéncia de l'edició crítica 
de Pagés revisada i reafirmada per Bohigas, Ferraté i Archer, considera que s'hi fa necessari que 
«algú proposi una lectura completa i omnicomprensiva de tot Marc que superi la que va comen9ar a 
establir, gairebé fa un segle, Amadeu Pagés». Hem de destacar que amb anterioritat Ll. Cabré i J. Tu
rró (1995: 117), malgrat que no pretenien invalidar la tasca de Pagés ni proposaven un ordre altematiu 
amb altres criteris, sí que asseguraven que «hi ha raons de pes per dubtar que l'ordre en qüestió re-
munti a un llibre escrit de la má d'Ausiás March». Per a Cabré i Turró, Pagés actuava «a l'ombra de 
Petrarca, com qualsevol deis seus predecessors antics, i no va considerar I'alternativa: l'ordre que des-
cobria en un grup de testimonis podia reflectir el preces póstum de constitució d'un llibre, progres-
sivament elaborat, i no la transmissió descendent d'un cangoner d'autor». 

' En l'exposició i comentari utilitzem la numerado de Pagés, seguida també per Pere Bohigas, 
Ferraté i Archer, perqué resulte mes senzilla la comprensió de la seqüenciació que proposem. Al re-
sum esquemátic figura la nostra propia al costat de la d'aquestos perqué s'hi puguen comparar. 
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El poemari marquiá es caracteriza peí desig de superar els models anteriors 
per tal de forjar una identitat literaria nova i superior que transcendesca la imi-
tació, albora que s'hi fan present dos moments culminants de l'evolució espiritual 
o intel-lecíual de March: els poemes sobre la mort de l'estimada; i un tret relle-
vant en la maduresa d'Ausiás: en un cert moment dona l'esquena a l'amor i di-
rigeix la seua atenció cap a una visió teológica de la vida. Hi ha una crisi espi
ritual de gran importancia que constitueix un element important de la seua 
autobiografía poética: els anomenats cants de mort. De tota manera, aquestos no 
representen un sobtat abandonament de l'erudició amorosa a favor de la teoló
gica, sino que la funció de la crisi, ja fóra aquesta real o literaria, va consistir a 
abolir el monopoli de la temática amorosa sobre la seua imaginado i atenció per 
permetre-li dedicar els seus pensaments a les qüestions espirituals, A partir deis 
cants de mort la seua erudició poética és mes reflexiva: els seus poemes s'ocu-
pen cada vegada mes de la mort i de la preparado que precisa. El poeta dedica 
els seus versos a la contemplado cristiana. Aquesta nova concepció constitueix 
un tema d'importáncia en els seus escrits dedicant-se a la mort i, sobretot, a l'e-
temitat, abordats des de la Uibertat, serenitat, tranquil-litat de ment i de eos per a 
l'estudi i el desenrotUament espiritual. 

En la nostra seqüenciació no adoptem una lectura cronológica, sino una lec
tura que constitueix una interpretació de l'obra marquiana que evidencia les 
emocions, desitjos i idees que Ausiás March utilitza per donar sentit a la viven
cia bastida amb la seua vea lírica. Oferim una lectura eticomoral on l'amor, tant 
huma com diví, ocupa el lloc central en l'art de viure, tot analitzant l'evolució 
psicologicomoral i filosoficoteológica que s'opera en l'agent poétic. Una lectu
ra, a través de la qual assistirem a la construcció d'un genoma poemátic que va 
de 1'ética de l'amor a la crisi espiritual i on cada poema esdevé una baula clau 
per a una comprensió goblalitzadora de l'obra ausiasmarquiana. 

„ ... . . Ordenació de Paeés 
Sequenca proposada ^g^ .̂̂ ^^ p^^^^ ,̂. /^^^^^^ 

1 Així com cell qui desija vianda"^ IV 
II Tant he amat que mort grosser enginy V 

III 5;' com rictat no porta héns ah si VII 
IV Sí común reí, senyor de tres ciutats X 
V Sens lo desig de cosa deshonesta XXXIII 

VI Pren-me enaixí com al patró que en plaja II 
VII Alt e amor, d'on gran desig s'engendra III 

VIII Si prés grans mals un hé-m será guardat XV 
IX Lo viscaí que-s troha en Alemanya CI 
X Junt és lo temps que mon goig és complit XVI 

XI Tant en amor ma pensa ha consentit XXI 
XII Si Déu del eos la mia arma sostrau XVII 

XIII Callen aquells que d'amor han parlat XXII 

Totes les cites deis poemes de March están extretes de Tedició d'Archer (1997). 
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Seqüéncia proposada Ordenado de Pagés 
(Bohigas, Ferraté i Archer) 

XIV Sohresdolor m'ha tolt i imaginar 
XV Lo jorn ha por de perore sa claror 

XVI No-mfall record del temps tan delitos 
XVII Tal só com cell qui pensa que morra 

XVIII Molt he tardat en descohrir ma falta 
XIX Ja tots mos cants me plau metre en ohlit 
XX No-m pren així com al petit vailet 

XXI Així com cell qui en lo somni-s delita 
XXII Lleixant a part /'estil deis trohadors 

XXIII Sí com aquell qui, per sa enfinitat 
XXIV Alguns passats donaren si a mort 
XXV Ab vos me pot amor hen esmenar 

XXVI Fantasiant, amor a mi descobre 
XXVII Ma voluntat amant-vos se contenta 

XXVIII A mal estrany és la pena estranya 
XXIX O'iu, oíu, tots los qui bé amats! 
XXX Sia cascú per ben oir atent 

XXXI Amor se dol com breument jo no muir 
XXXII La mia por d'alguna causa mou 

XXXIII Ja no esper que sia amat 
XXXIV Oh mort, qui est de molts mals medecina 
XXXV Qui no és trist, de mos dictats no cur 

XXXVI Ciar és e molt a tots los amadors 
XXXVII Clamar no-s deu qui mal cerca e troha 

XXXVIII Ab vos me pot amor ben esmenar 
XXXIX Tots los desigs escampats en lo món 

XL Sí com lo taur se'n vafuitpel desert 
XLI No sec lo temps mon pensament immoble 

XLII Alsfats coman tot quant será de mi 
XLIII Ab tal dolor com l'esperit s arranca 
XLIV Mes voluntats, en gran part discordants 
XLV L'home peí món no munta en gran valer 

XLVI Jo crit lo hé si en algún lloc lo sé 
XLVII Los ignorants amor e sos exemples 

XLVIII No pens algú que m'aliarg en paraules 
XLIX Qui, sinófoll, demana si m'enyor 

L Veles e vents han mos desigs complir 
LI Tot metge pren carree de conscienga 

LII Qui-m mostrará la fortuna lloar 
Lili Sí com lo ric que per son fiII treballa 
LIV Sí co-l malalt que-l metge lofa cert 
LV Per molt amar, ma vida és en dubte 

LVI Així com cell qui-s veu prop de la mort 
LVII Si hé mostrau que mi no avorriu 

LVIII Oh fort dolor, jo-t prec que mi perdons 

XXVII 
XXVIII 

XXV 
LI 
VI 

VIII 
LXVIII 

I 
XXIII 

L 
XX 

XLVIII 
XVIII 
LVI 

XLIX 
XIX 

XXXV 
IX 

XXXVII 
XII 

XXXVI 
XXXIX 
LXIX 

LII 
XLIII 

XXXIV 
XXIX 
XXIV 

LXXIV 
LIII 
LX 

XXXII 
XXVI 
XLV 

LXXIII 
LIV 

XLVI 
XLIV 
LXII 
LVIII 
LIX 
LV 

LXXXI 
XXXVIII 

LXI 
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Seqüéncia proposada Ordenació de Pagés 
(Bohigas, Ferraté i Archer) 

LIX Colguen les gents ab alegría festes 
LX Quins tans segurs consells vas encercant 

LXI Por de pijor a moltsfa pendre mort 
LXII Així con} cell qui-s parteix de sa térra 

LXIII Malventurós no deu cercar ventura 
LXIV Molts hdmens oig clamarse de fortuna 
LXV Quan plau a Déu que la fusta peresca 

LXVI Bé-m maravell com I'aire no s'altera 
LXVII Lo temps és tal que tot animal hrut 

LXVIII Qui-m tornará lo temps de ma dolor 
LXIX Algú no pot haver en si poder 
LXX Ja de amor téheu james no sia! 

LXXI Oh vos, mesquins, qui sots térra jaeu 
LXXII No pot mostrar lo món menys pietat 

LXXIII Si-m demanau lo greu turment que pas 
LXXIV No guard avant ne memhre lo passat 
LXX V Tot llaurador és pagat del jornal 

LXXVI Tant he amat que vine en desamar 
LXXVII Qui és aquell qui en amor contemple 

LXXVIIl Sí co-l malalt qui llong temps ha que jau 
LXXIX No só gosat en demanar mercé 
LXXX Per qué m'és tolt poder deliberar? 

LXXXI Cell qui d'altrui rep enuig e plaer 
LXXXII Malament viu qui delit perd de viure 

LXXXIII En aquell temps sentí d'amor delit 
LXXXIV Per lo camí de mort he cercat vida 
LXXXV No-s maravell algú perqué m'enyor 

LXXXVI Dona, si us am, no-m graescau amor 
LXXXVII Cervoferit no desija lafont 

LXXXVIII Lleixe la sort lo seu variat torn 
LXXXIX Tot entenent amador mi entenga 

XC Aqitelles mans que james perdonaren 
XCI Qui será aquell del món superior 

XCII Puis me trop sol en amor, a mi sembla 
XCIII Qué val delit, puis no és conegut 
XCI V Si per nuil temps creguí ser amador' 
XCV La gran dolor que llengua no pot dir 

XCVI Lia só ates d'on só volgutfugir 
XCVII Qué ni ha calgut contemplar en amor 

XCVIII ¿On és lo lloc on ma pensa repose? 
XCIX Aquesta és perdurable dolor 

C Qual será aquell que fora si mateix 
CI Puix me penit, senyal és cert que baste 

XIII 
XI 

LVII 
CXI 
XIV 

XXXI 
LXXXII 
XLVII 
LXIV 
LXIII 
LXVI 
LXVII 
LXXIX 
LXXVII 
LXXXVI 
LXXVIIl 

LXXX 
LXXXIV 

LXXV 
LXXXIII 

LXV 
LXX 
XL 

LXXXVIII 
XCI 

XCVIII 
XC 
CIX 

LXXXIX 
LXXXV 

LXXXVII 
XCII 
XCIII 
XCIV 
XCV 

XCVII 
XCVI 

ex 
LXXI 

LXXVI 
XCIX 

CU 
CXV 

Vegeu infra 26, nota 40, 
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Seqüéncia proposada Ordenació de Pagés 
(Bohigas, Ferraté i Archer) 

CU Maleit lo jorn que-mfou donada vida CXIX 
CIII No cal duhtar que sens ulls pot hom veure CXVIII 
CIV Cert és de mi que no me'n cal fer compte CXVI 
CV Entre amor só portal e fortuna C 

CVI Lo cinquén peu del moltó ah gran cura CXVII 
C VII Si en algún temps me clamí sens rao CXX 

CVIIIa Tots los delits del eos he ja perduts CXXIIa 
CVIIIb Man hon senyor, puix que parlar en prosa CXXIIb 

CIX Molt me par ho que pens de l'altre món CXXI 
CX Mentre d'amor sentí sa passió CXXIII 

CXI Lo tot és poc qo per qué trehallam CVI 
CXII Lavida éshreu e I'art se mostrallonga CXIII 

CXIII No-m clam d'algú que en mon mal haja colpa CVIII 
CXIV Qui de per si ne per Déu virtuts usa CIV 
CXV Retinga'm Déu en mon tristpensament CXIV 

CXVI Puis que sens tu, algú a tu no hasta CV 
CXVII Oh quant ésfoll qui tem lo forqat cas CVII 

CXVIII Cohrir no puc la dolor qui-m turmenta CXII 
CXIX Adéu-siau, vos, mon delit, CXXVII 
CXX A mi acorda un dictat CXXVIII 

El primer objectiu d'Ausiás March és esdevenir un filósof de l'amor, per a 
la qual cosa adopta la terminología escolástica d'arrel aristotélica i s'imposa com 
a objectiu elaborar una ética de l'amor. L'evolució poemática va unida a la 
personal evolució i maduresa intel-lectual en temes moráis. Es el tractament de 
les passions, de les virtuts, deis vicis, de l'hábit, de la voluntat, el que ens permet 
diferenciar el grup de poemes amb el senyal Plena de seny de la resta. No pro-
posem una lectura tancada per cicles, puix considerem que els poemes del cicle 
Llir entre cards es completen amb d'altres que duen els senyals/o// amor o 
amor, amor, i d'altres sense senyal. Tanmateix el tractament menys laboríos, 
mes senzill i elemental, sí que ens du a considerar els dinou pomes de Plena de 
seny com un grup tot plegat, ̂  on el poeta fa els primers tempteigs de temes que 
a posteriori serán desenvolupats de forma vigorosa i profunda conforme ha 
evolucionat i aprofundit el seu coneixement en temes psicológics i moráis; de 
fet, segons avancem les implicacions moráis del corpus marquiá es van fent mes 
explícites. 

Ais poemes amb el senyal Plena de seny, el poeta presenta la seua peregri-
nació cap a l'amor que temps després es convertirá en una fúgida d'ell i de totes 
les penes espirituals i psicologiques que comporta. És un cicle que no es carac-
teritza per les tensions virulentes ni per les paradoxes de poemes posteríors, sino 
per una modulado que podríem dir-ne uniforme; el dolor i sofriments hi son pre-

* Aixó sí, els completem amb els poemes VIII, adre^at a la Mare Déu, i CI amb el senyal Bella 
ah hon seny. 
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sents pero no amb la for9a autodestructiva posterior, i el desenrotUament psi-
cológic de les passions es redueix a meres referéncies. En aquest cicle som 
mes aviat al davant d'un posicionament ecléctic per part del poeta: partir d'una 
tradició que permeta connectar amb el lector, puix com diu Espadaler (1998: 46): 
«qui volgués fer una lírica diferent corría el risc de no ésser reconegut com a lí-
ric. I que per tant, en un grau o altre, havia de presentar-se en societat recorrent 
a un nombre suficient d'elements tradicionals per tal d'atenuar aquest risc i 
evitar que la seva feina fos tinguda per extravagant»; i albora superar aqueixa 
tradició amb una nova manera d'estimar que du implícita tota una psicología 
passional, una nova manera de sofríment amorós i, sobretot, fer de l'amor el seu 
bé i el seu fi. 

Partim d'una lectura eticomoral de l'amor, perqué Ausiás pretén esdevenir 
a través del jo líric la veu moral de l'amor, i per dur a terme aquest propósit ha 
d'emprar terminología moral com virtut, bé,fi, benauranga, elecció, voluntat o 
rao entre d'altres. Tot borne necessita orientar la seua vida cap a un fi per acon-
seguir la seua perfecció, i aquest és el seu bé. El poeta gandienc fa de l'amor i la 
dona el seu fi i bé. Per tant, el punt de partida ha de ser fixar el seu bé, puix 
aquest será la meta o fi cap al qual dirigesca tots els seus esfor90s. Així, dones, 
el cant IV és el punt de partida per a la construcció psicológica del procés amo
rós encetat a Plena de seny, on el jo líric fixa el seu bé en l'amor, una aspiració 
que será virtuosa amb una condició: que siga guiada per la rao. Partint d'una tra
dició per a l'elaboració formal, puix el debat entre eos i enteniment no és nou, el 
poeta transcendeix la imitació i s'encimbella en el tractament de l'amor com mai 
s'havia fet: el seu amor és presenta! com un acte intel-lectiu i volitiu. ̂  I encara 
va mes lluny, pretén fer de l'amor la seua vida. Si els estudiosos del corpus mar-
quiá troben a faltar un poema introductori que encapgale el poemari, ací el tenim. 
Es ciar que no serveix per donar sentit a tot el corpus, puix ja hem assenyalat que 
distingim dues fases —amorosa i espiritual—, pero sí per iniciar la primera 
fase: l'ética de l'amor. Aquest poema és la pega angular en la construcció psi
cológica de l'amor com a acte intel-lectiu i volitiu. 

El cant V, constitueix una reafirmació i perllongació de l'elecció racional, la 
qual obeeix a la propia experiencia i al coneixement adquirit, així com el desig 
que impulsa el seu amor: un desig racional que el dura a un amor espiritual, f)eró 
que també el pot dur a la follia, a diferencia deis poetes amants anteriors, per 
l'esfor? psíquic. Aquest sofriment psicológic es tindrá per ben recompensat si la 
dama el sap valorar. De fet, aquest poema inicia la idea platónica que el sofri
ment és el pas previ per a la consecució del delit en el bé desitjat, en aquest cas 
l'amor, que és reiterat ais poemes següents. 

Al cant VII marca la distancia del seu amor en el temps modem, reprovant 
la seua propia época, puix el seu pur amor és mes propi del passat que no del 
present; hi prodríem resumir el pensament del jo líric en les següents páranles: 
«estic viu ara, tanmateix, haguera preferit náixer en una altra época», si bé 
aquesta afirmació li l'hem manllevada a Petrarca (V5,1, 8). Es tracta d'una ca-

' La voluntat de l'agent poétic actúa conforme al coneixement discursiu de la rao; a mes, aquest 
procés de l'amor és completat amb dos actes mes: deliberació i elecció. 
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sualitat? Pensem que no. El jo líric es Iliura totalment al seu amor per la dama 
que continua impassible davant deis seus sentiments. Som al davant del procés 
de formació de l'acte huma de l'amor amb un acte mes: la intenció, com la 
tendencia a l'amor pur que és possible abastar. ** 

Per tancar aquest procés de construcció psicológica de l'amor com a acte in-
tel-lectiu i volitiu tenim el cant X, on desapareix un deis poders de l'ánima: la 
presencia de la memoria pot pertorbar l'amor si li du a la ment les dificultats d'a-
bastar l'amor espiritual. De fet, el jo líric s'hi Iliura de grat i voluntáriament a 
aquesta pérdua, albora que el seu amor extrem li impedeix fer ús de la paraula i, 
per tant, declarar el seu amor com manifesta a la tomada, anunciant els seus 
efectes: grans sentiments i ignorancia. Ara bé, l'agent poétic ha de passar de l'a-
prehensió ideal de l'amor a proposar-lo d'una manera práctica puix un amor com 
el seu necessita d'una dona excepcional, i és al cant XXXIII on declara totes les 
circumstáncies i particularitats que caracteritzen el seu amor i per les quals es
tima aqueixa dama que ha anomenat Plena de seny i que albora justifica aqueix 
nom: el seu amor es nodreix de l'enteniment de la dama, motiu peí qual no la vol 
deshonesta perqué el que estima és el seu seny i la seua castedat. El jo líric es re
afirma en el seu amor espiritual per aquesta dona excepcional produint-se, ara sí, 
la inherencia de l'amant en l'amada a través de la concurrencia del coneixement 
i de l'apetit racional cap a la dona en l'amor espiritual. Solament sol-licita de la 
dama la seua voluntat perqué es done la mutua inherencia deis dos amants i l'es-
tat de benauran^a o felicitat. 

Aquesta ordenado que estem presentant es veu corroborada peí tracta-
ment d'un deis efectes de l'amor: el dolor i la tristesa, passions que també son 
presents en l'itinerari del cicle Plena de seny. Com es tracta de poemes on el 
poeta inicia la construcció de l'esquelet del que ha de ser el tractament d'a-
questes passions al llarg del seu poemari, i com ha d'esdevenir a través de la 
veu lírica un amant adolorit, immers en un estat de tristor com cap altre que su
pere tots els amants anteriors, el grup de poemes d'aquest cicle no son mes que 
la preparado i la introdúcelo de la seua particular historia: virulenta, decepcio
nan! i tétrica. En aquest cicle s'hi fan dos tractaments del dolor: el primer és el 
que ja hem anunciat al cant V on s'evidencia l'equivaléncia entre amor i dolor, 
puix si el jo líric vol fer de l'amor la seua vida, on sitúa el seu fi i, per tant, es 
configura com la seua rao d'ésser i d'existir, no aconseguir l'exceMénda en l'a
mor será fracassar i el desésser. D'ací que al poema V identifique amor amb do
lor per l'esfor? que provoca abastar l'amor virtuós; al VII, aqueix dolor és es-
pecificat en tant que es basa en la subjecció del seny a la voluntat i, finalment, 
el XXXIII és un poema de transido entre la identificado de l'amor virtuós amb 
el dolor i el pas al segon tractament: la passió del dolor viscuda com una reali-
tat interna i psicológica, en tant que el seu amor deriva d'un amor pur viu 
adolorit per desitjar ser amat. 

* Aqüestes tres poesies evidencien la recerca d'un fi, el ver amor, i un seguit d'intencions i ob-
jectius que caracteritzen la seua obra amorosa. El jo líric s'ordena al seu fi com el seu bé, perqué la 
seua perfecció és el seu bé i ell basa el seu bé perfecte en l'amor i la dona com a destinatária d'a
quest. A mes a mes, en aquestos primers poemes s'observa un desig per superar la tradició anterior 
i elaborar una identitat literaria nova i superior. 
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Ben prompte el seu amor del tot espiritual que du implícit un gran desgast 
psicológic produeix el seu efecte orgánic o fisiológic: la malaltia amorosa, que 
trobem reflectida ais cants II i III, perqué l'agent poétic no obté cap resposta per 
part de la dama. Al primer, el jo líric es mostra afeblit per la for9a deis seus sen-
timents purs, fet que albora li impedeix revelar-los directament, "^ i solament hi 
ha una medicina: el socors de la dama. Al III novament palesa l'afebliment del 
eos, pero amb un nou matís: hi ha un llenguatge que és el deis gestos, i si la 
dama realment l'estima i vol fer-se partícep d'aqueix amor honest sabrá desxifrar 
els símptomes de la malaltia amorosa; d'ací la por inicial del jo líric qui comen9a 
a pensar en el refús de la dama. El mes important d'aquest poema, peí que sig
nifica en l'evolució poética que s'inicia, és que apareixen enumerades per pri
mera vegada les passions que hi teñen connexió amb I'amor. Passions que serán 
psicologicament desenvolupades en profunditat i amb tots els matisos possibles 
a partir del següent cicle. L'amor implica esperanza, la qual al seu tom nodreix 
l'amor, puix augmenta la vigoria del desig, el qual fa estimar mes l'amor esperat 
i augmentar el delit en la seua consecució. Tanmateix aquesta estreta relació en
tre amor, esperanza, desig i delit es contraria amb el temor peí rebuig de la 
dama.'" Por que deriva en la malaltia amorosa, d'ací que novament demane la 
mercé d'aquesta. A aquestos dos poemes segueix el cant XV, on se'ns manifes-
ta que no és gens probable el socors de la dama i on el poeta aborda un altre 
efecte psíquic de l'amor: el zel, és a dir, el fervor i intensitat del seu amor que 
contrasta amb la fredor deis sentiments de la dama, la qual té un cor tan dur que 
es mostra impassible. Per aquest motiu, el mes petit senyal d'aprovació será con-
siderat un gran bé; tanmateix el jo líric continua dubtant de la resposta favorable 
d'aquesta: és tan improvable que si algún dia arriba a estimar-lo seria motiu de 
gran festa. Tot seguit hi situem el cant CI amb el senyal Bella ah bon seny,'' 
on lamenta la seua desventura en l'amor i on contrasta la fredor de la dama 
amb l'ardor de l'amant, al qual li plau el desamor d'aquesta perqué esperona el 
seu amor; un poema que explica la total submissió que l'uneix a la dama de la 
qual es va enamorar peí gest i la mirada i que el té captiu per les seues virtuts 
moráis. '̂  

El temor peí desamor o rebuig de la dama anunciat al cant III, deriva en els 
poemes XVI, XXI, XVII i XXII en un estat de pertorbació psicológica que gira 
al voltant de les passions de 1'esperanza, el desig, la desesperanza i el dolor, ja 
que d'una banda el jo líric continua immers en l'amor, pero d'altra banda l'es-
peranga no alimenta aqueix amor, sino que es debilita i esdevé vana, i el jo líric 
n'és ben conscient que pot ser el principi de la fi del seu amor. El procés que va 

** Recordem que al cant X havia perdut la capacitat de parlar, fet que explica aquesta situació al 
cant II. 

'" Per a mes informació vegeu «Desig i esperanza versus temor i desesperan9a» i, especialment, 
el tema de Tesperan^a vana a Plena de seny dins Girones (2004a: 248-253). 

" Ferraté el considera d'atribució dubtosa. Altrament, Archer considera que «es tracta d'una 
obra primerenca (en el ms. G, és el sisé poema de la recopilació després deis I a III i VI a X)» 
(1997:439). 

' ' Tant ais cant XV com CI el poeta fa referencia a l'escut deis cavallers: si al primer s'hi fa re
ferencia a les diveses que duien els enamorats ais escuts, al segon la mirada de la dama ha desfet 
l'escut de protecció vers l'amor. 
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de la probabilitat a la certesa en la ingratitud de la dama ens determina l'orde-
nació que presentera. Al cant XVI confessa haver trobat en la dama una dona 
perfecta, pero tanmateix la seua esperanza d'un amor correspost es dissipa, puix 
i'envaeix el temor que el seu amor no siga possible: «creent de cert que no-s 
dolrá de me», (v. 16); el dolor que se'n deriva provoca per primera vegada que el 
jo líric se sumesca en un estat de tristesa, el qual al seu tom genera un dolor mes 
intens i profund, pero com que resperan9a és la darrera cosa que es perd, aques
ta hi perdura, si bé a males penes amb el dolor. Aqueixa esperan9a vana es con-
verteix en desesperado al cant XXI sabent que no podrá ser felig sense ser esti-
mat, insisteix en la duresa de cor de l'amada «que en mi pensar no cree james 
atur» (v. 40), essent la primera vegada que anuncia que el seu amor no perdurará 
davant d'aquesta situació (v. 37). Al cant XVII, el subjecte poétic viu immers en 
la passió del dolor i sofreix tots els mals d'amor puix ja sap amb seguretat que 
mai gandirá de l'amor de la dama: «per nuil temps seré per vos amat» (v.l4), i és 
el propi dolor amorós qui li impedeix declarar-li'l. Al cant XXII caracteritza la 
particularitat del seu amor: el desig d'amor per aqueixa dona tan singular sense 
l'esperan9a de ser correspost («desamor vos enfosqueix la vista», v. 22). L'agent 
poétic reconeix haver comes un pecat: lliurar-se en eos i ánima a l'amor. Aquest 
impás de vida i dolor extrem arriba al seu moment culminant amb el cant XX-
VII, on el sohresdolor emocional el priva de totes les potencies de l'ánima: ima
ginado, rao i voluntat. La passió del dolor continua amb tota la seua intensitat al 
poema XXVIII, la qual Taboca inexorablement a la mort havent-hi solament un 
remei: no ja el favor de la dama sino la seua misericordia. Arribats a aquest punt, 
solament hi ha Uoc per a la compassió i la pietat, i és així com cobra sentit el po
ema XXV, una demanda on hi fa referencia ais sofriments i dolors viscuts (vv. 
25-30), fet que enlla9a amb alio descrit ais poemes anteriors, i on soMicita que la 
dama retome al temps en qué no li desplaia l'amor del poeta, reafirmant que el 
seu amor és infinit. 

Abocat a la mort per la ingratitud i falta de misericordia de la dama, al cant LI 
el jo líric es presenta com el condemnat a mort al qual hom li ha concedit la da
rrera audiencia per ser perdonat, i la dama és el jutge que ha d'emetre la sentencia: 
acceptar el seu amor pur o condemnar-lo a mort. Tanmateix, el subjecte poétic 
s'aíra contra el llinatge femení per menysprear ehfins amants com ell en la seua 
dignitat: l'agent poétic s'hi troba menyspreat i d'ací la seua ira; essent la triste
sa la causa dispositiva, el camí ha estat preparat pels poemes XVI, XVII i XXII. 
Veient, dones, la incapacitat de la dama, al condemnat-amant solament li resta 
l'orgull de no demanar mes mercé, sino tot el contrari, que no li allargue mes els 
dies perqué mentre visca no podrá deixar d'estimar-la ni de sofrir albora. El breu 
blasme del llinatge femení dona pas al discurs moral del cant VI, assossegat i 
seré: l'amor virtuós és una impossibilitat i el motiu no és altre que la incapacitat 
de la dona, la qual per la seua predisposició a la camalitat no és capa9 de perce-
bre el fin secret de l'amor ni de correspondre l'amor honest. Si el jo líric fa de 
l'amor virtuós i la dona el seu fi i bé, en fallar la capacitat de la dona l'amor ja 
no és el camí per a una vida moralment virtuosa. La joventut i la falta d'expe-
riéncia han fet que no deliberara correctament; tanmateix s'ha convertit en un 
amant excepcional que ja no Iliura la seua voluntat a Plena de seny, sino sois a 
l'amor (v. 52). Dolgut i fracassat reconeix ironicament haver pecat contra l'amor 
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per haver-lo malentés puix s'ha mantigut constant i ha controlat el desig camal; 
al jo líric, dones, sois li resta demanar al cant VIII que la Verge Mana l'allunye 
de Terror que comet en continuar estimant les dones, puix no pot ser benaurat 
sense la correspondencia d'aquestes, les quals son febles per naturalesa. Ara bé, 
si la trobara l'adoraria com un Déu, fet que sembla anunciar l'adoració que 
experimentará per Llir entre cards. 

Per acabar, i tancant el cicle de Plena de seny, tenim dos poemes: el LXVIII 
i r i . Si a la tomada del cant XXII (vv. 43-44) podem dir que comen9a a obrir la 
porta a la relació amb una nova dona que no rebutje la vera amor del jo líric, ara, 
al cant LXVIII, el poeta deixa la porta totalment oberta per continuar estimant, 
en tant que es defineix com un servidor devot de l'amor que no rep cap guardó, 
el qual malgrat el seu dolor i desenganys es manté ferm en els seus principis: el 
seu amor virtuós i honest. Finalment, el cant I és escrit des del present, on re-
flecteix un dolor experimental peí record del bé gaudit en el passat. El procés 
amorós de Plena de seny s'ha clos, o com diu el jo líric: «és tot finit» (v. 10). 

Al cicle Llir entre cards el poeta s'hi dona una nova oportunitat perqué ha 
trobat una dona que sabrá entendre i compartir la vera amor, continuant fidel al 
que anunciava al cant LXVIII i perseverant en el seu fi: l'amor honest i virtuós. 
És ciar, s'ha de tractar d'una dona excepcional, única, que justifique el seu retom 
a l'amor després de Texperiéncia anterior. Aquesta justificació la tenim en una 
trilogía de cants: XXIII, L i XX, deis quals el poema XXIII ha d'iniciar aquesta 
nova etapa.''' Es especialment significatiu que el poeta pose nom propi a l'a-

" Els manuals i estudis sempre fan referencia a la ruptura del nostre poeta respecte ais seus pre-
decessors. Per marcar aquest trencament amb l'estil, amb la llengua deis trobadors i deis poetes an-
tecessors, els estudiosos recorren indefugiblement ais dos primers versos del cant XXIII. Hom afir
ma que amb aquestos versos March declara explícitament la seua ruptura tant amb la llengua 
com amb l'estil deis seus predecessors. Nosaltres considerem que el nostre poeta sí era conscient de 
la ruptura, que és una separado premeditada, pero aquest distanciament, tal com l'entenem no es 
palesa a través d'aquestos versos, sino a través del conjunt i l'evolució de la seua obra. Aquestos 
versos s'han de circumscriure dins del conjunt del poema, no es poden separar de la cobla a la qual 
pertanyen (vv. 1-8). A continuado el jo líric descriu l'amada, Llir entre cards, amb una llista de 
qualificatius i comentaris que no teñen res de reals sino que son el producte de la idealització de la 
seua estimada, tot dins l'estil deis trobadors i deis poetes anteriors. March és totalment conscient 
que, com qualsevol enamorat, no pot fugir de la idealització de la persona estimada, tots observem 
els és.sers amats amb uns ulls que no son els deis altres. Pero l'agent poétic vol dir-nos que ha tro
bat la dona perfecta perqué existeix i no per causa del seu amor, si bé és per aquest motiu, i en 
aquest sentit s'emmarquen els dos primers versos, és a dir, els trobadors idealitzaven les dones per 
la passió, per l'ardor amorós, per aixo el subjecte poétic continua dient que se sostrau, que es des-
lliura del seu voler afectat, de la passió, si bé sabem que quan s'estima aigú aixó és impossible. Pero 
encara va mes lluny en la segona part de la cobla, ell coneix la ficció, la falsedat de les dones lloa-
des anteriorment, per aixó diu que aquells que no han vist dona Teresa no podran creure les seues 
paraules com no poden creure les deis poetes anteriors. March pretén donar mes versemblanfa amb 
aquestos versos a la descripció de la seua dama, malgrat que caiga en el parany de l'enamorat, per 
aixó pensem que aquestos versos no es poden considerar com el resum d'aqueixa nova manera 
d'entrendre la poesía, sino que es refereix a que no vol utilitzar aqueix estil recargóla!, aqueixa fal
sedat amorosa que transmetien els trobadors i els seus predecessors. A mes, partint de l'ordenació 
de les edicions critiques d'Amadeu Pagés, Pere Bohigas i Joan Ferraté, no creiem que March es
perara al cant XXIII per manifestar aquesta ruptura. March se separa a poc a poc de la preceptiva 
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mada, per primera i única vegada: Teresa és la dama de March com la Corina 
d'Ovidi, la Beatriu de Dant o la Laura de Petrarca. Tanmateix, el poeta gandienc 
no necessita una dama amb nom propi, perqué a diferencia deis anteriors no som 
al davant d'un amor líric, sino d'una psicología de l'amor que constitueix també 
una creació excel-lent de la imaginació. Qué té aquesta dona? Dona Teresa és 
perfecta, no hi ha dona que se li puga comparar, és la millor entre totes: «bell 
eos e honest», el seu «seny fa 90 que altre no basta» i per aixó «sap regir la mol-
ta subtilea», posseídora d'un gran coneixement i d'una bellesa que a «l'hom de-
vot encega». Tocada directament per la má de Déu la seua perfecció és suprema 
(vv. 25-28). És la reina de les reines i mereixedora de dur corona, motiu peí 
qual el poeta lamenta no poder-li'n fer una d'invisible, perqué quan s'ha obrat 
el miracle de la perfecció no s'hi ha de posar una corona visible —és ciar, a la 
vista está. Seria, per tant, imperdonable no estimar ni adorar una dona com 
aquesta.''' Aquest poema es completa amb el cant L, on el jo líric continua pro-
digant Texcelléncia tant física com espiritual d'aquesta dona i manifesta la na-
turalesa del seu amor: un amor regit per la rao mitjangant l'impuls espiritual de 
la recta voluntat. El jo líric ha trobat en aquesta dona l'estabilitat deis seus sen-

proven§al. Ens trobem davant deis primers poemes i l'evolució tant personal com poética encara ha-
via de ser molt llarga. Si observem 1'estructura del poema, el qual consta de cinc estrofes de vuit 
versos i tomada de quatre, ens adonem que és 1'estructura canónica de la preceptiva trobadoresca, 
abandonada posteriorment. Una altra prova d'aquesta interpretado és la que trobem al cant V: 
«Lleixant a part aquell sentiment vil/que en jom present los enamoráis ciny», (vv. 3-4); és a dir, el 
jo líric es distancia, es desmarca d'aqueixos sentiments, d'aqueixa manera d'estimar de baixa 
condició, d'aqueixos enamorats menyspreables pels seus baixos sentiments. Pero, a mes a mes, a la 
tercera cobla, en aquesta mateixa línia de proclamar l'abisme que el separa de la resta deis amadors 
(vv. 17-20). El nostre poeta, referint-se ais trobadors i a les preceptives, ha fullejat aqueixos escrits 
que parlen d'un amor tlctici, motiu peí qual no perdura. Mentre que aquestos sois es queden amb el 
fum, amb alió superficial, alió que arriba al primer cop d'ull, March, a través de la veu lírica, es ere-
mará, i mai mes ben dit utilitzant la seua metáfora, en el foc de l'amor. Per tant, aquesta semblanza 
no ens sembla casual, sino tot el contrari, el nostre poeta, que com els poetes precedents i els tro
badors canta l'amor, ens parla de les seues estimades i deis seus sentiments amorosos mes profunds 
i vol manifestar clarament la diferencia, la falsedat entre el que deien els altres amadors i la veritat 
de les seues paraules. La veu lírica ausiasmarquiana viu l'amor, el pateix, el sofreix pero en un te-
rreny real, no en la ficció literaria del poema, ell trasllada al poema l'esséncia de les seues expe-
riéncies mes intimes. Fins i tot, podríem parlar de Iluita per tal de demostrar que ell no escriu per es-
criure caient, per tant, en la falsedat deis fets, ja que aquesta metáfora del foc amorós no és la 
primera vegada que hi apareix, puix al poema IIL ens diu: «e port al cor sens fum continu foc» 
(v.5); novament ens apareix la idea del deslliurament del fum, de la superficialitat, irrealitat i fal
sedat de l'amor. En aquesta mateixa línia s'inscriuen uns versos del cant XV: «Per mal de mi, romp 
sos costums amor/e fa mentir los qui d'ell han escrit, (vv. 13-14). L'amor amb ell arriba a tal esta-
di que fa que tots aquells que abans havien escrit sobre aquest, és a dir, els trobadors, queden com 
uns mentiders. El nostre poeta sí que practica un amor real, conscient, que pateix en el seu eos i el 
seu enteniment, per aquest motiu sofreix, pero no de paraula sino de fets. Per tant, aqueix amor fal-
sament descrit anteriorment ha desaparegut amb March. Pero el poeta gandienc encara no ho ha dit 
tot i, a la tomada, hi toma a incidir: no únicament manifesta que no l'han sentit sino que defugen el 
veritable amor (vv. 49-52). Respecte al fet d'escriure sobre l'amor, novament es referirá al poema 
LXXXVn, afirmant que els trobadors solament han escrit sobre el camal, sobre la passió del eos. 
Únicament han practicat l'amor sensual, mai del racional (vv. 41-44). 

" Fet que enlla^a amb el vers 40 del poema VIH. 



238 M." TERESA GIRONES 

timents purs, ella és el seu sohiran bé i amb ella aconsegueix l'estat de gracia 
terrenal, com proclama al cant XX, perqué abasta la beatitud: ella és l'objecte 
de la seua suprema felicitat. A9Ó explica que al poema XLVIII declare que amb 
aquesta dama l'amor el compensa del sofriment anterior causat per estimar 
una dona vil, incidint novament en la bellesa de Llir entre cards,''' la qual pot 
esdevenir la musa deis seus versos: '* no li demana correspondencia sino úni-
cament que li permeta estimar-la. Feta la carta de presentació de la dama s'ha de 
fer alió propi amb l'amant, i és a través del cant XVIII on es presenta com un 
messies de l'amor, un elegit a qui aqueix ha revelat els seus secrets i d'ací el seu 
éxtasi contemplatiu. '̂  Novament —com ja havia fet a l'anterior cicle— dona 
inici a l'elaboració de la seua particular ética de l'amor, fixant el seu bé i per-
fecció en l'amor virtuós a través de la suprema contemplado espiritual, allunyat 
totalment del desig sensible, perqué el seu bé suprem és l'amor perdurable 
que li reportará com a premi la felicitat. El seu fi és el ver amor, ja ho deia a 
l'anterior cicle, ara al cant LVI es reafirma pero amb una diferencia fonamental: 
ha trobat la dona apropiada, el seu alter ego; és tan felig que tem que aquesta fe
licitat s'acabe. "* 

Tanmateix, l'agent poétic viu en la calma que precedeix la tempesta perqué 
ha comengat a desenvolupar-se un desig que és tot ell sofriment, destinat a no ser 
correspost mai, que separa l'amant de la resta de persones, allunyant-lo fíns i tot 
d'ell mateix i que pot conduir-lo a la mort. A partir d'aquest moment l'amor és 
presentat, a través deis sentiments del jo líric, com profundament paradogic en la 
seua naturalesa, efectes i expressió. Si a Plena de seny no s'observa cap tensió, 
sí a partir d'ara, puix tan prompte se celebra com es deplora la unió amb l'amor, 
enyorant en un moment passió i pau al següent. Son contradiccions simptomá-
tiques de l'inestable estat de l'enamorat i albora assenyalen com d'esquiu, qua-
si absent, se'ns presenta l'amant. No existirá una forga narrativa ni tampoc una 
veu poética que unifique, contráriament ens trobem al davant de modulacions 
multiformes que reflecteixen les diferents facetes d'una experiencia imaginativa 
orientada a l'elaboració de la seua personal ética de l'amor. Des d'aquest mo
ment, el jo líric, com la seua poesía, es troba en un fluir constant. Així, se'ns pre
senten les passions amb tota la seua forfa i destrucció, amb el moviment cap en-
davant del viatge de la vida en la recerca d'un port tranquil al qual no s'arriba 
mai. El procés psicológic aflora les passions del temor, la timidesa, la desespe-
ran9a, la ira i el dolor en totes les seues possibles ramificacions. Les passions 
s'entrellacen i les paraules i els versos d'un poema esdevenen insuficients per 
mostrar l'análisi psicologicomoral. Així és com els poemes es van succeint en un 
fluir de nous aspectes. 

'̂  Relacionat amb el cant XXIII diu que Déu l'ha feta bella per servir Tamor (vv. 33-36). 
" Com aquellas tantes que han servit d'inspiració. Ni mes ni menys que com les d'Ovidi, Dant, 

Petrarca i tants d'altres. 
" Aqueix efecte psíquic de l'amor hi té una continuítat en el seu tractament ais poemes que se-

gueixen —LVI, XLV, LXXIII— amb els quals es crea un eix temátic. 
'* Ais versos 25-28 afirma que amb aquesta dona ha trobat la Uum, puix un dolores amor an

terior, en clara referencia a l'anterior per Plena de seny, li havia enfosquit el cor. De fet es tracta 
d'un poema que enllaga amb els dos darrers de la nostra ordenado —especialment el LXVIII: des-
prés del dolor experimentat ha obert la porta i ha vist la Uum. 
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La passió del temor amb els seus diversos efectes psicológics hi fa acte de 
presencia ais poemes iniciáis d'aquest nou cicle en una de les seues especies: la 
timidesa, perqué aquesta és una disposició que es manifesta per la inseguretat en 
la nova situació. Ara bé, al cant XLIX aquesta es manifesta de forma estranya 
perqué no únicament no declara els seus sentiments, sino que el seu comporta-
ment dona a entendre que avorreix la dama. Per primera vegada es refereix 
breument al plaer que produeix l'amor barrejat albora amb un dolor nou que té el 
seu origen en la por i la timidesa. Aqueix conflicte passional genera l'aparició 
d'una altra passió: la ira; d'aquesta manera al cant XIX s'hi barregen desig, de
sesperado, por i timidesa amb la ira del jo poétic vers ell mateix per no donar a 
conéixer a la dama la puresa deis seus sentiments, provocant el menyspreu in-
voluntari d'aquesta.''' El poema XXXV suposa un pas endavant en l'evolució 
d'aqueix estat anímic i psicologic en tant que es veu fracassar en l'amor per de-
sitjar una dona que veu inassolible, motiu peí qual no gosa declarar-se; aqueixa 
desesperado i dolor el duen a una de les especies de la ira, la colera, i a desitjar-
se la mort. Enllagant amb aquest desig emergeix el cant IX, on sois la mort pot 
esdevenir Túnica prova del seu amor davant la dama; sois li resta el viure dolo
res perqué el carácter extrem del seu amor a qui s'ha Iliurat en eos i ánima con
tinua essent la causa del mutisme. Aquest fet provoca albora un sentiment de de
sesperado, perqué com declara al poema XXXVII tem no abastar la felicitat 
mentre no es declare ja que la dama, per qui sent adorado, descondx el seu 
amor i se li fa necessari el seu reconeixement i correspondencia per ser feliq. Ha 
entrat en un cercle vicios: la por al rebuig deriva en la timidesa que impedeix de
clarar els seus sentiments, fet que provoca desesperado per la por a no abastar la 
felicitat, per a la qual necessita de l'amor de l'estimada, tanmateix no es declara 
per la por..., i el cercle toma a comentar. El seu amor per la dama, sois li remu
nera un dolorós plaer. Al cant XII el sofriment del jo líric deriva del fet de no te
ñir la valentía necessária per declarar-se; finalment decideix comunicar-li-ho 
mitjanfant el gest, pero ara el destinatari és genéric, un públic format per dones 
el qual es defineix com un cercle d'atenció que sabrá esbrinar quina d'elles és la 
causa de la seua mirada ardent. ^̂  

Que l'amor s'identifique amb el dolor ja ho ha dit el poeta al cicle Plena de 
seny, ara en aquest cicle la veu lírica ausiasmarquiana es caracteritza per ser la de 
l'amant mes adolorit que hi ha al món. -' Ais poemes de Llir entre cards el dolor 
és una passió que conviu amb l'amor: si hi ha amor, hi ha dolor. Es ciar, dones, 
que aquesta passió evolucionará amb el procés psicologicomoral del sentiment 
amorós en la seua vertebrado amb les passions suara esmentades. Que en aques
ta primera fase d'amor pur i espiritual, el dolor i la tristesa siguen causa de pla
er no té res d'estrany: la timidesa i mutisme, la desesperació i la ira provoquen 

'•* En aquest poema es repeteix la idea apareguda a Plena de seny de que la dama pot veure l'a
mor que li professa el jo líric mitjan^ant els gestos. 

-" Un cercle d'atenció que ens recorda aquelles «certes dones» del capítol XVIII de la Vita nuo-
va de Dant (1987: 143), que s'havien adonat peí seu aspecte del secret del seu cor. La gran di
ferencia és que el jo líric marquiá no hi té cap relació amb el públic, no hi ha cap interlocutor ex
tern. 

'̂ Al poema LXXII ja manifestava que el dolor de l'amor provoca delit al veritable amant. 
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dolor —com palesa el cant XIX—, pero resulten delitoses peí seu convenciment 
que amb Tamor espiritual aconseguirá la voluntat de l'estimada. Com que el 
preu que ha de pagar per l'ainor virtuós és el dolor, aqueixa vida adolorida i de-
litosa albora du el poeta al cant XXXVI a elaborar una declarado d'intencions 
sobre la vida amb dolor: sois li resta el plaer del sofriment puix significa estar to-
talment enamorat amb un desig virtuós. Finalment, en aqueix procés in cres
cendo —iniciat al XXXVII—, la tristesa esdevé la seua manera de viure al 
cant XXXIX experimentan! un plaer extrem en un camí amorós que mes bé sem
bla un via crucis; l'únic que demana és que la dama conega el seu amor. El jo lí-
ric ha fet de l'amor i dolor extrems la seua insignia i, com manifesta al cant 
LXIX, així és ja reconeguda la seua excepcionalitat tret de la dama, la qual té 
una idea d'ell totalment contraria perqué no li ha manifestat els seus sentiments 
per la timidesa que li provoca el seu amor extrem, realitzant una detallada ex-
posició deis efectes psicologics i físics així com del seu comportament davant la 
dama causat per la timidesa, d'aquesta manera la conclusió a qué arriba és que 
mentre no es declare el seu amor i dolor extrems son inútils. Malgrat el delit que 
el jo líric experimenta amb el dolor de l'amor ha de buscar remei per mitigar el 
sofriment, puix si la causa del delit desapareix sois li restará el dolor. L'estat 
d'inseguretat emocional que caracteritza l'enamorat és expressat al cant LII, un 
diáleg entre el poeta i el seu cor que expressa la vacil-lació del jo líric per ma
nifestar el seu amor: el cor que pateix la passió del temor impedeix que l'agent 
poétic es declare, evidenciant tots dos els motius que els duen a mantenir el seu 
posicionament. ^•^ El cant XLIII té com a tema exclusiu la timidesa i tots els seus 
efectes físics i psicologics, i d'ací el senyal de la tomada: l'amor és foll perqué 
els seus efectes impedeixen el fí que l'amant persegueix, estimar i ser estimat. La 
por és superior a resperan9a i el sofriment és constant per la indecisió. En 
aquesta fase del procés amorós, el dolor deriva, dones, de la seua timidesa 
—com manifesta al cant LXIX— i la solució és declarar-se com indica al cant 
XXXIV, tanmateix malgrat la puresa deis seus sentiments i la voluntat de ma-
nifestar-li'ls no li ho fa saber perqué és el propi amor qui li ho impedeix, i d'ací 
la seua súplica a aquest. -^ Aquesta etapa del procés amorós es tanca amb el po
ema XXIX, una esparsa que expressa la timidesa del jo líric i el propósit ferm 
per superar el temor i el remei de no tomar davant la dama fins que supere aquei
xa por que el priva d'abastar la felicitat. Aquest ordre no és casual, perqué d'u-
na banda connecta amb tot alió exposat ais poemes anteriors i d'altra, seguint la 
interpretado d'Archer, l'apropa a les inclinacions que sorgeixen en els cants que 
tot seguit proposem en la nostra ordenado. '̂' 

" Aquest cant enllajaria amb la sisena cobla del cant LXIX, manifestant el debat intem entre 
el seu cor i la llengua puix aquesta esdevé ineficaz perqué el poeta manifesté els seus sentiments per 
la por del cor. I és que la inseguretat, la «por vana», fa que la rao no domine els membres del eos. 

-'' Si al cant LXIX s'entaulava un debat entre el cor i la llengua per analitzar quin deis dos n'e-
ra el culpable de no manifestar els sentiments, ara al XXXIV insisteix que, malgrat la seua volun
tat, la llengua no hi respon. 

^̂  Archer no únicament veu l'allunyament de l'amant tímid fins que trobe el «coratge per di-
rigir-li la paraula» a la dama, sino que hi assenyala unes connotacions de caire sexual: «la imatge 
del brau Iluitador (lo taur) comporta, pero, dessota del ritualisme del festeig cortés, un altre nivell 
de sentit. La ferocitat venjativa de l'animal que tomará per destruir I'altre i tot el conjunt d'asso-
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L'amor i totes les passions que se'n deriven —esperanza, dolor, desespera-
ció, temor, ira o odi—, evolucionen en un procés d'enorme complexitat psi
cológica a mesura que també evoluciona l'agent poétic, és a dir, en funció del 
que és mes important al cicle de Llir entre cards: l'evolució de la naturalesa de 
I'acte voluntan de l'amor, a mesura que es va produint l'orientació de les rela-
cions de la seua voluntat amb les funcions implícites en I'acte voluntari, la rao i 
les inclinacions sensuals. L'amor per Llir entre cards té el seu origen en la coo
perado íntima d'enteniment i voluntat, és a dir, és plenament intel-lectual, al 
marge de tota inclinado sensual: l'agent poétic coneix per l'enteniment l'amada 
i, una vegada coneguda la seua bondat, per la voluntat l'estima. L'amor pur i es
piritual el demostra amb la subjecció de la voluntat, la rao domina el desig 
sensible, és a dir, aqueix amor virtuós que professa és el resultat d'un acte in-
tel-lectiu i volitiu. Tanmateix la voluntat no és la rao i l'agent poétic és una uni-
tat única on la seua naturalesa és la que viu, sent i es mou; aqueixa animalitat ra
cional no pot suprimir l'apetit sensual, d'ací que aquest mes tard o mes d'hora 
emergesca. Al cant XXXIV som al davant d'uns sentiments del tot purs, tan
mateix al final del poema el to canvia i hi observem un indici de deserció de la 
voluntat després d'haver dit que el desig sensual és inherent a l'ésser (vv. 19-24). 
L'esfor9 per vencer la timidesa i el dolor, provoca que descure tota la seua 
atenció i aquesta exagere els seus avantatges, inclinant-se per l'apetit cobejós 
com mostra el cant XXIV; ara la desesperació del jo líric deriva d'aquest desig al 
qual vol posar fi. El conflicte interior entre la inclinació sensual i la inclinado ra
cional o espiritual esclata al cant LXXIV, puix la seua voluntat s'inclina peí de
sig camal malgrat que la rao li dicta tot el contrari, és l'apetit sensible qui mou la 
voluntat d'ací que el jo líric no fa9a el bé que vol, sino alio mal que la rao desa-
prova referint-se a que la voluntat és moguda per la concupiscencia. Ara, al cant 
Lili, una ira ben diferent de la provocada per la timidesa hi fa acte de presencia, 
és la ira vers ell mateix pero pels seus desitjos camals que no pot evitar. Una ira 
que li impedeix l'ús de la rao amb una fluctuado de sentiments que provoca que 
en un moment s'aíre peí desig espiritual i a l'altre peí desig camal. Unicament el 
seu desig de viure en l'amor virtuós el pot dur a l'assimilació de les tendéncies 
racional i sensible. L'agent poétic no ha oblidat que ha trobat una dona excep
cional, una dona a la qual deifica, una dona per la qual ha Iliurat la seua ánima 
—rao, seny, voluntat i Iliure albir— a l'amor. I és la seua voluntat de viure en 
l'amor i la troballa d'aquesta dona, que tot plegat el dura a abastar el seu parti
cular bé i suprema felicitat, el que el du al cant LX a harmonitzar les tendéncies 
superior i inferior i a intentar-ho de nou. 

Ansias March, a través de la veu lírica, Iluita i ofega els desitjos sensuals 
perqué aspira a la propia felicitat amb la consecució de l'amor virtuós. La virtut 
de l'amor s'abasta amb la práctica i, per tant, hi entrem en el terreny de la mo-
ralitat. El poeta s'erigdx en moralista i al cant XXXII parla deis principis intems 
que influeixen en l'acció humana i l'orienten a determinats fins moráis, els 
quals es redueixen a virtuts i vicis, fonts interiors que determinen el jo líric a 

ciacions erótiques que produeix la imatge del brau van creant l'obscura amenaza de la venjanga se
xual» (1997: 139). Nosaltres no arribem a veure-hi una «venjanfa sexual», pero sí l'anunci de les 
inclinacions de l'apetit sensual que fins ara ha controlat. 
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l'acte de Tamor. En aquest poema el nivell de la moralitat objectiva i universal 
és concretat en la seua experiencia subjectiva, en la vergonya peí desig vicios de 
la camalitat, d'ací que el dolor amorós siga preferible al dolor que produeix la 
seua vergonya per aqueixos desitjos experimentáis. -'' Malgrat la dificultat d'a-
bastar la virtut, el jo líric pretén convertir-se, en aquesta nova oportunitat que 
s'hi dona, en un model de conducta virtuosa en l'amor, tot i viure en uns nous 
temps caracteritzats per la manca de virtut com proclama al cant XXVI, perqué 
la realització del seu ideal d'amor pur i honest l'allunya del món contempora-
ni. -*" Aquest fet el du al cant XLV a realitzar la primera teorització sobre les ca-
racterístiques de l'amor camal, l'homenívol i l'espiritual, que posa mes de relleu 
per la dissemblan9a la naturalesa de l'espiritualitat que caracteritza el seu amor. 
Al cant LXXIII continua insistint —i així ho reconeix (vv. 1-2)—, pero se li fa 
necessari incidir en la naturalesa del seu amor pur i plenament virtuós que té el 
seu efecte psíquic, l'éxtasi, com ja ve manifestant ais tres poemes anteriors. 
Aquest poema completa el cant XLV en tant que suposa una ampliado de la na
turalesa i característiques de l'amor espiritual: el seu carácter extrem, la in
herencia espiritual amb l'amada i, sobretot, la virtut com a finalitat. -'' 

En aquest decidit retom a l'amor honest, el poema LIV recull temes tractats 
abans deis impulsos sensuals: el Iliurament total a l'amor, la inherencia en l'a
mada en la qual es troba tot el seu bé; és tanta la felicitat del jo líric que tem mo
rir per perdre-la. Amb aquest poema el poeta gandienc hi inicia el tractament 
d'un altre aspecte de la passió del temor que s'estén al llarg de sis poemes mes. -** 
No és tracta d'aquella por que causa la timidesa o vergonya sino de la por inhe-
rent a l'amant; de fet, tem la propia por perqué sap que aquesta implica un pro-
cés de minva de l'esperanga i un augment de la passió contraria, la desesperanza, 
i finalment el desamor, amb tots els efectes físics i psicológics que generen. Tot 
seguit hi col-loquem el cant XLVI que explica el viatge desesperat cap a la 
dama que encara no l'ha apreciat, puix malgrat la seua fermesa es debat entre la 
por i l'esperanga perqué és plenament conscient que l'amor és atzarós. Que hi 
som al davant d'un altre tipus de por ho demostra el cant XLIV, on ja no hi és 
present la timidesa anterior que li impedia declarar-se; ara té la valentía, ja no hi 
és suficient que la dama li permeta estimar-la sen.se esperar la seua corres
pondencia, ara l'agent poétic necessita saber si ella l'estima o no i així li ho de
mana. Al cant LXII, amb el senyal/o// amor, el jo líric es troba en un estat que 
frega la completa felicitat, sois hi ha una cosa que li ho impedeix: la por a que la 

-̂  March parla al v. 37 de «viciosa vergonya» i al v. 44 de «ma gran vergonya», les quals no es 
refereixen a la timidesa que, des d'un punt de vista moral, no era un vici, sino necessaria; per con
tra, la vergonya resultant d'un mal acte sí que era censurada per l'acte que representa. A proposit 
vegeu la nota 37 d'Archer (1997: l.'iO), qui cita aqueix concepte de vergonya del Llihre del trcsor. 

-' No únicament hi queda fora l'excepcionalitat de l'amant marquiá sino, com dona a entendre 
a la tomada, per la seua insuficiencia per lloar la dama també la d'aquesta. Es tracta de dos amants 
excepcionals amb un amor excepcional que els allunya deis seus coetanis. March pretén transcen-
dir ais seus contemporanis i a la posteritat un comportament moral i se serveix d'aquest poema per 
marcar les diferencies amb el seu temps. 

-̂  La relació amb el poema XLV la tenim també a la tomada on refereix els tres tipus d'amor 
que havia explicat al llarg de tot el poema. 

'* Es tracta deis cants XLVI, XLIV, LXII, LVIII, LIX i LV que tot seguit comentem. 

sen.se
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dama no corresponga el seu amor. El carácter extrem d'aquest és el que acreix la 
sospita que aquesta no l'estima. El jo líric s'hi troba immers en un estat de follia 
amorosa, ^̂  la qual es caracteritza perqué la por o sospita pertorba l'enteniment. 
El cant LVIII esdevé un debat trágic entre l'esperan^a i la desesperado que obe-
eix al seu amor extrem: si encara li resta un besUum d'esperan9a perqué sense 
aquesta moriría, albora desespera perqué dubta que la dama l'estime. "̂ Al LIX la 
por deriva del fet de no ser correspost, fet que desencadena la substitució de l'es-
peranga per la desesperado; finalment al LV l'esperan^a desapareix puix reco-
neix el desamor de la dama; al jo líric, trist i adolorit, sois li resta autoodiar-se i 
proclamar al cant LXXXI l'orgull de la dama que no té cap tipus de compas-
sió. '̂ En aquestos poemes s'hi desencadena un procés de minva progressiu de 
l'esperan^a i d'augment en proporció inversa de la desesperan9a, i com a con-
seqüéncia el jo líric és envait per cruents efectes passionals. Ausiás March con
tinua avan^ant en l'análisi del procés psicológic de l'amor, d'aquesta manera el 
poemari evoluciona amb el procés sentimental de l'agent poétic, i de la mateixa 
manera que s'hi produeix una evolució en el tractament de passions com la ira i 
la por, el dolor també evoluciona cobrant un matís molt diferent. ^^ 

Convengut i segur que la dama és coneixedora del seu amor i del desamor 
d'aquesta, sois li queda el que temia al cant LIV, que perdut el bé sois li restara 
el dolor. El cant XXXVIII n'és una bona mostra d'aqueix viure dolorós puix 
n'és ben cert que la dama coneix els seus sentiments i no el correspon. S'ha pro-
duí't, dones, una transformació negativa en el dolor i la tristesa, puix del dolor 
amorós com a delit ha passat al viure dolorós. La passió del dolor amb tota la 
seua virulencia i les seues manifestacions físiques i psicológiques provocades per 
la desesperanza apareixen reflectides al llarg de tres poemes: LXI, XIII i XI. Al 
cant LXI no viu en l'amor sino en el dolor, en el sofriment mes absolut, i és que 
per a ell no amar significa morir i perduda tota esperanza sois li resta la mort. Ja 
no som al davant del plaer que provoca el viure dolorós, sino del dolor amb tota 
la seua virulencia. Aqueix dolor provoca un debat trágic sobre la mort: perdut 
l'amor vol morir i albora vol viure per no deixar de veure la dama. Si bé l'orgull 
característic del jo líric el du a afirmar la incapacitat de la dama d'estimar-lo vir-
tuosament. Així, dones, si aquesta decidirá estimar-lo el dolor continuaría pre-
sent per la incapacitat de dur a terme tots dos plegats un amor espiritual. Al cant 
XIII I'existéncia del jo líric esdevé trágica i tétrica, puix la vida sois li dona so-
fríments i frustrado. ^^ El dolor deriva en trístesa i en un procés autodestructiu de 
l'ésser que sois té un destí possible: la mort. Amb el cant XI hi arriba al zenit 
d'aquest procés dolorós i tétric: hi és en la tristesa mes absoluta i se sent morir 
amb el que provoca major sofriment: una angúnia lenta. Es tracta d'un cant que 

-'* Motiu peí qual a la tomada empra el senyal de folla amor per definir qué és. 
™ Aquest poema completa el LIV respecte a l'elogi físic i psicológic de la dama en la qual afir

ma trobar-se tot el seu bé. 
" Vegeu a propósit l'exhaustiu estudi de Zimmermann (1997: 355-364), el qual ens ha servil 

per a una adequada compresió i justifica aquesta ordenado. 
'- A propósit d'aquesta evolució i canvi vegeu l'apartat 'El dolor per la piérdua de l'esperan^a: 

el viure dolorós i els efectes de la tristesa', dins Girones (2004a; 289). 
" En clara connexió amb el poema LXI insisteix en la idea que desitjaria la mort si no fóra par

qué el privaria de continuar gaudint del plaer de veure la dama. 
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clou aquesta seqüéncia, encelada al LIV, amb la conseqüéncia final que sense es-
peran9a la seua vida é?, finida, o en paraules del poeta: «si no l'atenc, seré tan 
malanant/que en aquest món infem hauré trobat» (vv. 11-12), i és un infem el 
que viu perqué si resperan9a minvava la balan9a s'inclina vers la mort. Aquest 
procés anihilador de l'ésser, que el du cap a la mort per propia voluntat, dona pas 
al poema LVII on examina els motius pels quals es pot preferir la mort a la vida; 
March desaprova el suícidi pero Uoa aquells que moren per abastar, com pretén 
ell, el triomf de Tesperit sobre el eos, de les virtuts sobre el dolor i la por. ̂ '* Fi-
nalment, el poema CXI evidencia la dolorosa solitud del jo líric, sense amor i 
sense forces per amar. 

La vida és plena de decepcions, ningú no ho dubta i molt menys tractant-se 
d'un aspecte com l'amor, com bé manifesta el poeta ais cants XIV, XXXI i 
LXIV. Al primer el jo líric es lamenta de la seua desventura amorosa, malgrat la 
seua disposició vers l'amor du ja cinc anys en qué no gaudeix de plaer sino de 
dolor ja que la ventura li ho impedeix. March pensa que el factor Fortuna és ine-
liminable de la vida humana, i mes tractant-se de l'amor, com demostra el fet 
que d'aquesta referencia passe a elaborar tot un poema destinat a la Fortuna, el 
cant XXXI. ''' Si el grau de predicibilitat que posseeix la seua capacitat per 
amar l'habilita per concebre un projecte amorós a llarg termini i comprometre-
s'hi, fent de l'amor la seua vida, tanmateix l'omnipresent impredicibilitat de la 
vida humana fa que els seus plans i projectes siguen permanentment vulnerables 
i frágils. I és que l'home es troba inexorablement subjugat a la fortuna, no ha-
vent-hi cap solució contra aquesta, com ben bé expressa de manera concisa al 
poema LXXXII. I si no és la fortuna, es tracta de la dona que no valora ni l'amor 
ni l'amant honestos i sucumbeix a la camalitat amb un home neci com manifesta 
al poema XLVII, un maldit amb el senyal /b// amor. Finalment, el breu poema 
LXIV, a manera de conclusió irónica, entreveu que a l'amant marquiá li ix tot a 
l'inrevés per anar en contra del seu temps, convertint-se la seua excel-léncia en 
incompetencia per no ser l'adequada ais temps moderns. 

Després d'aquesta experiencia negativa en l'amor hi ha cinc poemes amb el 
senyal amor, amor, dos amh foll amor, tres esparses i un poema sense senyal que 
actúen com a recapitulado, -^^ i amb un subtext moralitzador de tot alió que ha 
experimentat i analitzat al llarg del cicle de Llir entre cards, malgrat que al 
LXVI diga que l'amor li arriba en un divendres sant es tracta mes d'un fet de fíc
elo poética a imitació de Petrarca que no d'un nou amor. Els considerem com un 
conjunt que no ha de ser separat del cicle que acabem de veure, i que si no hem 

'"" Coincidim amb la doble lectura que hi t"a Tomás Martínez, moral i amorosa, tot decidint-se 
per la primera (1997: 248-257). També hi corroborem Fafirmació que «el poema no ens planteja la 
figura d'un amanl suicida», sino que tracta de mostrar les característiques espirituals del seu amor 
amb les conseqüéncies que implica, per tant en aquest camí trobem una «manifesta i ortodoxa va-
loració de la mort | . . . | en un intent de transcendir el voler del eos» (Ihid.: 263). 

'•̂  La cobla destinada a la Ventura esdevé tot un poema sobre la Fortuna. Si anys després Ma-
quiavel creia que hom podría ser capa9 d'inventar una mesura quantitativa de la influencia de la 
Fortuna en els assumptes humans. aquesta influencia quantitativa en el jo líric és superior ais altres. 

'" Es tracta deis poemes LXIII, LXVI, LXVII, LXXVII i LXXXIV, deis cants LXXIX i 
LXXVIII, i deis poemes LXXXVI, LXXX, LXXXIII i LXXV, respectivament. 
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intercalat amb poemes del senyal Llir entre cards és per no trencar el ritme 
frenétic que March imposa al seu poemari. Aquestos son trenta-cinc poemes on 
el lector hi pot perdre el fil argumental, i amb aquestos altres recapitula i resu-
meix Texperiéncia vital negativa de l'amor de tot aquell cicle de manera conci
sa, constituint la génesi de la metamorfosi existencial vers l'amor per donar pas 
al dolor del desencís. Si al cant LXIII afirma que no experimenta la passió de 
l'amor sino que l'enyora, demanant el sofriment del dolor per aqueixa equació 
amor = dolor que ha establert des deis poemes de Plena de seny, al LXVI toma 
a experimentar aqueix dolor teoritzant sobre aquest i l'esperanga que son in-
trínseques a l'amant que busca la vera amor, al cant LXVII defensa el seu 
amor extrem i pur front al voler tebi que és el que caracteritza la dama, els sen-
timents de la qual son «cosa escura» per a ell. Aquest demana a l'amor la seua 
compassió oferint-li-ho tot, fet que justifica la petició que la dama el corres-
ponga. " En aquesta mateixa línia al poema LXXIX proclama ser el millor 
amant d'entre tots els contemporanis perqué amor l'ha ferit amb Túnica sageta 
d'or que li restava, sois demana que la dama experimente el seu sofriment per
qué d'aquesta manera s'hi donará la correspondencia de sentiments entre tos dos. 
Al LXXVII proclama l'angoixa, dolor i tristesa en qué es troba sumit i com el 
mateix amor li impedeix mostrar els seus sentiments; hi seguirla el poema 
LXXXVI, una esparta on el jo líric evidencia el turment mortal provocat per la 
ingratitud de la dama i perqué, a mes, la rao li diu Terror que comet amb aqueix 
viure dolores; reconeixent la certesa se sent empitjorar, i tanmateix no segueix el 
dictamen de la rao puix la seua voluntat segueix Tapetit, estant disposat a seguir 
sofrint per la dama. El jo líric admel al cant LXXVIII que els seus sentiments 
van contra natura, contra els dictámens de la rao, ja que está obsessionat per la 
dama, i reconeix Terror de desitjar la mort com a remei al dolor que experi
menta. L'agent poétic hi descriu els mals que provoca l'amor per encoratjar els 
amants a abandonar-lo, pas previ per a la poesia LXXX on es queixa de l'amor 
i del fet d'haver sotmés la rao a la voluntat d'aquest; reconeix dur setze anys es-
perant la recompensa de l'amor, setze anys d'esperan9a vana que donen pas al 
cant LXXXIV on novament es queixa de la nuMa correspondencia deis seus sen
timents, fet que el du al desengany i al desamor. Per acabar, els poemes LXXV 
i LXXXIII: al primer la seua autoritat inigualable li permet parlar de la influen
cia de l'amor en la direcció de la vida deis homes, i al segon, una espar9a de vuit 
versos, el jo líric manifesta no dur a terme el que li dicta la rao, a9Ó és, deslliu-
rar-se de l'amor per la for^a tan poderosa que aquesta passió exerceix, manlle-
vant-li el vigor necessari per reaccionar. 

El dolor i el sofriment, causats per la decepció i peí constant menyspreu de 
qué ha sigut objecte en tan reiterades ocasions, donen pas novament a la ira en 
un grup de tres poemes: LXV, LXX i XL, pero ara amb un tractament molt di-
ferent respecte a d'altres precedents. En aquestos tres poemes el jo líric s'hi de-
bat entre ira i amor i per primera vegada considera que la ira és el remei per des
terrar l'amor. Aquesta passió sí que li'l fa avorrir, pero no abandonar-lo; per 

" En aquest poema, a mes, hi ha inherent una referencia moral fruit sense cap dubte de la seua 
experiencia amorosa: no hi pot haver virtut en l'amor puix, si aquesta es basa en el terme mig, l'a
mor sois perdura en els extrems. 
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tant, no és un remei bastant potent, fet que el sumeix en un dolor mes profund. 
Solament hi albira una sortida: un nou amor o deixar d'amar. Al cant LXX, i 
malgrat l'honestedat deis seus sentiments, continua el dilema emocional entre 
ira i amor amb una detallada exposició de la naturalesa d'aqueixa situació ar-
gumentant-ho en uns efectes psicológics sobre l'amor per una dona que és 
mes un pretext que done solidesa que no el Leitmotiv de la seua tragedia per
sonal. Ara la solució difereix del poema anterior: o el deixen ira i amor o que en 
ven9a un deis dos. Com ja havia fet a Plena de seny el jo líric dolgut, fracassat 
i, sobretot, frustrat manifesta al cant XL el seu desig de deixar d'amar, si al VIII 
s'adre9ava a la Mare de Déu, ara és directament a Déu a qui li demana que l'a-
llunye de l'amor. Es tracta d'un poema que mostra l'evolució filosoficomoral 
del jo líric respecte al seu paral-lel a l'altre cicle, ara hi sorgeixen reminiscéncies 
aristotéliques en la disquisició sobre el procés i les causes per les quals es deixa 
d'estimar algú, un procés que dona un carácter moral al seu desig d'abandonar 
l'amor, sumit com es troba en una Iluita interior entre amor i ira. És finalment 
l'amor qui ven9 a causa del foll voler o voluntat malalta del jo líric que no obe-
eix els dictámens de la rao, la qual li dicta la passió de l'odi perqué implica el 
rebuig de l'amor. 

Aqueixa experiencia vital dolorosa i negativa en l'amor deriva en una nova 
etapa: el dolor del desencís. Som al davant d'un procés d'inflexió vers l'amor 
que té el seu inici amb el cant LXXXVIII, continua amb el XCI i XCVIII, i es 
clou amb el XC. Son uns poemes que teñen en comú un dolor paradoxal que té 
un doble origen: si continua en l'amor, el dolor i la ira deriven de la mala paga 
de l'amor, i si vol deixar-lo el dolor deriva del record del delit amorós. Al 
LXXXVIII el dolor que acompanya el desengany provoca la ira i que el jo líric 
perda el delit de viure; el desamor de la dama li permet teoritzar sobre el dolor i 
els fals delit que provoca l'amor i I'estat de follia en qué se sumeix l'amant. Al 
XCI, continua amb els efectes nocius, ara és el tom de la mutabilitat i el fástig 
que comen9a a fer acte de presencia. Al XCVIII reconeix Terror de buscar la fe-
licitat en l'amor, experimentant albora el «dolor del discorde», perqué sí vol dei
xar l'amor, pero, albora, no hi fa el pas decisiu peí record deis delits pretérits. Al 
cant XC el jo líric ha abandonat l'amor i sois experimenta el dolor del record, 
pero ell és feble i ha nascut per amar, així és que s'hi dona una nova i darrera 
oportunitat per abastar el seu hé suprem amb la práctica de l'amor honest, es 
tracta deis poemes CIX i LXXXIX amb el senyal mon daner hé, una dona en 
qui ha trobat el seu alter ego. L'amor extrem del jo líric sois necesita de la co
rrespondencia de la dama, motiu peí qual es debat entre resperan9a i la tristesa 
per la incertesa deis sentiments d'aquesta. Tot seguit hi figurarla el cant 
LXXXV, on l'agent poétic confessa abastar la benauran9a tan desitjada, ja que 
els sentiments de la dama son recíprocs; tanmateix l'experiéncia passada li fa ex
perimentar el dolor peí temor a perdre aquesta felicitat, temor degut ais dubtes 
que sempre envaeixen l'enamorat puix mai no s'hi pot teñir plena segueretat de 
l'evolució deis sentiments deis amants: fermetat, correspondencia, i totes aque-
lles passions que provoquen el desamor. *̂* 

™ Es tracta deis temors a perdre alio guanyat i efectes com el de la gelosia, que després apareix 
a la resposta que fa a Fenollar (CXXVI, vv. 1-8) 
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Ausiás March busca una conducta moralment bona en l'annor i la práctica li 
ha demostrat que l'anior exclusivament espiritual, amb la sola participado de 
ránima del poema XLV, és una il-lusió: Thome és un compost d'ánima i eos, i 
aquest no hi pot restar al marge. En aquest sentit al cant LXXXVII hi ha un re-
plantejament de la doctrina moral de l'amor puix l'amor espiritual necessita de la 
plena participació de tot l'ésser que és l'home. La bondat o malicia moral re
sultará de la part que incline la balanza de l'amor: la rao o l'apetit sensual. El po
eta gandienc defineix la moralitat del voler mesclat ja que en el voler del com-
positum és on s'ha de situar la bondat moral. Tanmateix, els temors del jo líric 
no son gratuíts: condemnat a no ser mai felig en l'amor, condemnat a no abastar 
la pura amor^'' amb la dona estimada, sois l'abasta sense la presencia física d'a-
questa. Som al davant deis sis poemes denominats tradicionalment com els 
Cants de Mort*'* on, a diferencia de Petrarca, la mort de la dama no dona pas a 
una implicació teológica, puix si aquest es penedeix i s'adona que el seu amor, 
en la mesura que estava dedicat a un ser mortal era erroni, i que la virtut de Lau
ra, que es va resistir ais seus requeriments, va actuar peí seu bé, en March, entre 
el jo líric i la dama morta hi havia l'amor del compositum o fisicoespiritual 
(XCII i XCIV), i és sois amb la desaparició de l'amada quan el jo líric abasta l'a
mor espiritual i el deslliurament total del eos. El dolor de l'agent poétic ara hi és 
ben diferent, és el dolor del dol de vegades acompanyat d'un remordiment d'in-
suficiéncia. Pero alió que li confereix un to ben diferent és la seua desolado i 
l'angoixa peí destí de Tesperit de la dama en desconéixer on ha anat. •" L'amant 
marquiá no és el Petrarca que mor de dolor, ben al contrari n'és incapa^, no nega 
el valor del tópic pero com diu Zimmermann «no vol morir» (1998:221). La veu 
lírica ausiasmarquiana es revela mes innovadora i molt mes real amb aqueix es-
til directe que com diu aquesta estudiosa: «restitueix en estil directe les paraules 
que el jo va pronunciar precisament en aquell moment i que representen l'apo-
geu de la desesperan9a [...], l'amant crida i plora en va [...], les paraules del jo 
son la prova d'un fracás puix ell hauria de renunciar a la vida com a resposta al 
dolor i el sofriment per la mort de l'amada» (Ihid: 223). Aquesta mort viscuda 
ben de prop serveix al cant XCVI per meditar filosóficament sobre el destí 
huma, el sentiment de por davant la incertesa i la pérdua del present, de la vida. 

'" Referencia cf. a XCO, v. 228. 
*' En la nostra ordenació sois invertim l'ordre deis poemes XCVII i XCVL Per a Archer «cal 

llegir-los en aquest ordre segons el consens deis manuscrits (1997: 410), i Zimmermann (1998) mal-
grat que titule l'article «XCVII el dol de l'amant; veritat poética i retom al silenci» s"hi refereix a 
ell com el cant XCVI. En aquesta mateixa línia s"hi manifesta Ferraté al proleg de la segona edició 
de Les poesies dAusiás March (1994), en la qual sí que atorga la numerario i ordre corresponent; 
per contra Archer (1997) malgrat l'apreciació continua atorgant la numeració i ordre de Pagés i 
Bohigas. Nosaltres pen.sem que aquesta és la lectura que s'hi ha de fer, puix si ens tlxem en el tema 
del desassossec peí destí de l'anima de la dama en aquest poema esdevé obsessiu, adre^ant-se a l'es-
perit d'aquesta del qual sois vol un senyal per saber quin ha estat el seu destí. De fet, la por peí des
tí incert de la tercera cobla del XCVII dona inici al poema XCVI. S'hi observa una progressió per
qué del dubte del XCIV i el destí incert del XCVII s'hi passa al XCVI al dolor mes desgarrador per 
la por del destí, per la possible condemnació eterna. 

'̂ La referencia del poema XCIV a la possible presencia de la dama al purgatori, per no haver-
li estat perdonats els seus pecats, va ser elimidada per Romaní acabant el poema amb el desig mes 
cristiá que Déu la tinga al cel (hi podeu consultar l'edició d'Escartí, 1997: 226). 
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d'allo real i conegut. La dama del jo líric marquiá no és cap Laura Redemptora 
ni cap Beatriu Guia Celestial; la mort d'aquesta no el redimeix ni li permet en-
drefar el seu camí vers l'amor. El jo líric vol dir la veritat i aquesta no és altra 
que el bé que busca en l'amor está condemnat al fracás: si troba una dona ade-
quada, d'aquesta sois obté el desdeny; si ateny l'amor honest, és amb la mort de 
la dama; i si troba una dona que corresponga el seu desig espiritual, el decep en 
voler quelcom mes, a^ó és, el desig carnal. La desolació convulsiona l'amant 
marquiá que vol recloure's en el «silenci»."*' Morta la dama, i de la mateixa ma
nera que a Dant i Petrarca, a l'agent poétic li toma a sorgir un nou amor d'ací 
que al poema CX li demane a la Verge que Taparte de l'amor per les dones, ja 
que sap ben bé qué li té destinat el seu fat: tristor, dolor, decepcions i possible-
ment desitjos camals. A diferencia deis dos poetes italians, per ais quals el nou 
amor els serveix per provar la fermetat del seu amor per l'amada morta, •" en l'a
mant marquiá comenta a gestar-se una nova experiencia vital del tot negativa: 
un combat trágic que convulsiona el jo líric entre Amor i Ira. Ara, no hi veiem 
un procés amorós com a Plena de seny o Llir entre cards, sino un amor corres-
post que el decepciona. Al cant LXXI confessa sentir-se decepcionat perqué la 
dama, amb la qual manté una correspondencia espiritual i sap entendre el seu 
amor, no és capa^ de mantenir-se en la fermetat que imposa la virtut sino que 
está disposada a Iliurar-se camalment. Veient els atributs d'aquesta dona i la 
manca de fermetat i constancia, afirma que l'honestadat no hi és en cap dona ja 
que sois es mouen peí desig i no per la rao. És conscient, dones, de la impossi-
bilitat d'abastar l'amor honest, l'únic possible és el camal. Davant d'aquesta si-
tuació la rao li dicta al jo líric deixar d'amar la dama i tanmateix la passió de l'a
mor el té subjecte. Aquest cant es completa amb el LXXVI on el jo líric, decebut 
per la inclinació camal que ha pres la correspondencia de la dama, se sumeix en 
la tristor perqué veu impossible abastar l'amor virtuós per la debilitat d'aquesta. 

La passió ha triomfat sobre la voluntat, fet que dona inici a un procés psi-
quicodestructiu que evidencia, a través del jo líric, la debilitat de l'ésser huma i 
la crisi de la racionalitat i deis valors moráis cristians. La voluntat ha claudicat a 
l'apetit sensible, pero la rao s'hi resisteix al poder de la cam. Aquestos senti-
ments contraris provoquen el major sofriment que hi pot haver, el dolor de 
l'esperit, puix aquest no té cap domini sobre el eos. Aquestos desitjos contraris 
viscuts amb dolor i amb ira son expressats ais cants XCIX, CU, CXV, CXIX, 
CXVIII i CXVL És ara quan s'hi planteja la crisi existencial del jo líric en l'a
mor: el triomf de la passió de l'amor sobre la rao. Al cant XCIX el jo líric in-
sisteix en el fet de la decepció amorosa, tanmateix si la rao li dicta deixar d'amar 
la seua voluntat és guiada per l'apetit cobejós, estimant qui avorreix perqué l'a
petit concupiscible s'ha ensenyorit de la voluntat i no se sotmet al dictamen de la 
rao, malgrat que el jo líric jutge que l'apetit cobejós és deplorable. D'ací deriva 
el conflicte existencial: la rao delibera sobre quin és el bé moral —deixar d'es-
timar la dama -i tanmateix la seua voluntat, seguint l'apetit sensible, el Higa a 

''- Vegeu Zimmermann (1997: 235-236) a propósit deis darrers versos del cant XCVII (vv. 59-
60) que aquesta numera com a XCVI. 

"' Així ho manifesta Dant a la Vita nuova i Petrarca al Canzoniere, on l'amor per Beatriu i Lau
ra s'hi restitueix rápidament. 
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una dona que l'ha decebut. En aquest cant la dama li inspira desitjos camals deis 
quals no aconsegueix deslliurar-se, reconeix que la dama on havia posat tot el 
seu bé no és mereixedora del seu amor perqué s'ha adonat del seu defecte. 
Quin? No ho diu perqué ja ho ha manifestat al cant anterior, el LXXVI, i tan-
mateix com que no sostraure al desig camal no posa fi a la relació amb aquesta 
i, així, trobant-se entre ira i amor, s'acusa de no teñir suficient voluntat per a des
lliurar-se de l'amor. 

El cant CU és la resposta a aquesta crisi existencial amorosa: és I'exponent 
de la malicia moral de l'amor en la seua forma camal, reconeixent el jo líric que 
és rúnica práctica possible en l'ésser huma, i si en algún moment s'experi-
menta l'espiritualitat és per la unió forzosa de 1'ánima al eos, i és que després de 
tot el desig és inherent a l'home. Fins i tot nega la moralitat del LXXXVII: a tra
vés de l'amor concupiscible no s'hi pot abastar l'espiritualitat;** ben al contrari, 
si en algún moment s'experimenta l'espiritualitat és per la unió for90sa de l'á-
nima al eos. Així, la rao li fa avorrir l'amor i el eos continua la seua práctica pla-
ent i camal. El conflicte interior entre amor i ira pels desitjos camals que l'es-
peronen li intligeix un sofriment extrem. Aquest conflicte existencial entre 
raó-voluntat-apetit sensible té una amplia expressió ais quatre poemes següents 
—CXV, CXIX, CXVIII i CXVI—. Es tracta de quatre poemes que presenten la 
mateixa forma estrófica, cobles de vuit versos croats amb un dístic a la fi, i els 
dos primers i el quart amb la divisa-invocació amor, amor. Aquestos cants te
ñen en comú el paper de l'hábit, puix aquest cobra relleu en la subjecció del jo 
líric a l'amor i té la seua expressió al cant CXVIII i culminació al cant CXVII. 
L'hábit de l'amor l'impossibilita d'abandonar l'amor, fins i tot en la seua prác
tica camal en la qual ha degenerat. Al CXV, malgrat que reconeix que l'amor és 
un error, continua vinculat a aquest a través d'un amor deshonest amb desitjos 
camals que malgrat el turment que li provoquen no cessen. Al CXIX hi manté 
una relació carnal, el conflicte interior entre amor i ira ateny un nou matís: ex
perimenta repugnancia vers la dama, voldria no estimar-la perqué mentre l'es-
time ella el correspondrá. Al CXVIII continua practicant l'amor per l'hábit 
creat (fet que l'uneix al CXVII) en una forma camal, malgrat el desig d'expe-
rimentar un amor espiritual. Al CXVI dolor i ira el torturen, ja que si pretén co
rregir les seues emocions els records el turmenten peí plaer passat que li du mes 
sofriment. 

El jo poétic, amb la seua facultat d'amor i coneixement, ha tractat d'acon-
seguir el seu fi últim, intentant entrar en la possessió formal del// objectiii, és a 
dir, l'esséncia de l'amor, coneixent-lo i estimant-lo expressament. Tanmateix per 
atényer plenament la suprema felicitat calia el// suhjectiu, que en el seu cas era 
trobar un ésser semblant participant tots dos de l'amor pur. En no aconseguir-ho 
la felicitat que poguera abastar era imperfecta. 

La impossibilitat d'aconseguir el bé desitjat el dura a un replantejament i a 
seguir les teories de Tomás d'Aquino: Túnica felicitat perfecta per a l'home és la 
sobrenatural, consistent en la visió de Déu, i aquesta és el fi d'una capacitat pas-
siva i un desig de la naturalesa intel-lectual de l'home. Per contra, totes les for-

Axí ho manifesta també a Tinici del poema CXVIL 
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mes de felicitat natural son imperfectes. En aquesta reformulació del bé, les ide
es tomistes apareixeran cada vegada amb mes fidelitat a partir del poema C. 

En relació amb aquest nou posicionament ausiasmarquiá podem afirmar que 
el poema C marca un abans i un després: representa el reconeixement tarda de 
l'existéncia d'un fi sobrenatural i la felicitat perfecta i eterna que está reservada 
a l'home. Perqué el jo poétic puga experimentar el major bé, és a dir, la virtut, 
cal que s'integren totalment els elements espirituals i físics i que l'apetit deis 
sentits seguesca la rao. És ciar, si l'amor no pot produir el bé o virtut per la 
discordia constant de eos i esperit —de sentits i rao—, significa que el bé de l'a-
gent poétic no es pot trobar en l'amor sino en algún bé que transcendesca aquest 
món i que siga superior a l'home. Per a abastar la virtut i la benauran9a caldrá un 
bé on un deis dos elements del compositum puga ser prescindible, és a dir, el 
eos, i on solament participe l'ánima. L'únic bé que reuneix aqüestes caracterís-
tiques és l'amor per Déu, una relació basada en l'espiritualitat i on la camalitat 
queda al marge. Pero, ¿podrá produir-se la conversió de l'hábit de l'amor terre
nal per l'hábit de l'amor diví? ¿Podrá prescindir el jo líric d'un deis elements del 
compositum com és el eos quan per abastar la felicitat o benauran9a cal l'ésser 
complet? Bona part de la historia amorosa del subjecte poétic és dedicada a la 
Iluita per reeducar els seus hábits, per modificar i canviar el carácter d'aquestos. 
El desig de practicar la virtut, dins de l'extens camp de l'amor amb tota la va-
rietat de sentiments —o passions en sentit aristotélic i escolástic—, s'ha convertit 
amb la práctica real de l'amor en hábits viciosos. En aquest sentit, el poema C 
marca un canvi existencial perqué la seua ánima está contaminada de desitjos del 
eos i contaminada pels vicis procedents de l'apetit sensual. Ara bé, aquest cant 
no únicament significa un canvi radical en el plantejament existencial del jo poé
tic, sino que a mes suposa la gestació de la crisi existencial que el convulsionará 
com analitzarem tot seguit. 

El tema de Terror del poema C dona inici ais poemes CXVIl, CXX i CXXI, 
on el jo líric reconeix que no segueix els dictámens de la rao. Es en aquestos po
emes on March analitza detalladament quines son les causes que produeixen 
l'impediment del Uiure albir i que provoquen l'involuntari de l'agent poétic. La 
font d'inspiració la constituteix la doctrina tomista i el Ilibre III de I'Ética a 
Nicrmac, si bé el nostre poeta amplia i completa el seu model a propósit de l'a
mor fixant com a causes d'involuntari la passió, la ignorancia, l'hábit i, espe-
cialment, la complexió o disposició personal. En alio que March supera els 
seus models és en la consideració de l'hábit com a impediment de la Uibertat, el 
qual provoca que li siga impossible deixar d'amar una vegada ha superat la pas
sió i 1'error en el qual estava sumit per la ignorancia que ofuscava la seua rao. Al 
llarg d'aquestos tres poemes el jo líric evidencia un defecte de la seua voluntat: 
la inercia d'aquesta per falta d'impuls capa^ de posar en joc els mitjans suscep
tibles d'obtenir el que el jo líric desitja: abandonar l'amor. Així és com senti
ments i desitjos están en rao inversa del voler. En aquest moment existencial, no 
és que no sápia qué vol, el jo líric sap quin és el veritable fi de l'home i els mit
jans per obtenir-lo pero és incapaz d'iniciar l'acció: el seu esperit es troba davant 
de massa hipótesis per fer l'examen de les possibles conseqiiéncies deis diferents 
camins a elegir. La falta d'impuls consisteix en la debilitat del propi voler, o 
siga, en el poder de decisió. Aquells que sofreixen quan es troben davant d'una 
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nova situació i han d'elegir s'hi troben desemparats. Aquest és el motiu peí qual 
l'agent poétic té la necessitat d'algú que l'empare: la Mare de Déu i el mateix 
Déu/ ' 

Reconeguts per la rao els mals que li venen de l'amor, l'agent poétic s'hi de-
bat entre dues voluntats: la voluntat de la rao i la voluntat de l'apetit sensual. Es 
en el cant CXVII on el jo líric analitza la seua situació contradictoria perqué, tot 
i que entén intel-lectualment el seu error de buscar en l'amor un delit perdurable 
i malgrat que l'odia pels sofriments infringits, hi continua subjecte. En aquest 
poema March sobreíx en originalitat i modemitat en situar la influencia de l'há-
bit de l'amor en la disposició del jo líric per a amar, de la qual depén realment la 
for9a amb qué actuem. El poeta evidiencia que les qualitats, tendéncies i pro-
pensions del jo líric exerceixen una universal influencia sobre la vida voluntaria 
sotmetent-la irresistiblement. Aquesta influencia es canalitza a través de les 
tendéncies passionals; és així com el temperament i el carácter influencien sobre 
els actes voluntaris, destruint la Ilibertat. El jo líric voldria oposar-se a l'amor 
que el tiranitza pero aquest el domina malgrat seu o, al contrari, voldria voler es
timar Déu pero no pot. D'on ve aquesta falta de domini de si mateix? Perqué es 
produeix una ruptura de les connexions de la voluntat amb la rao, i aleshores l'e-
xercici de les funcions alliberades del control de la rao arriba a ser anárquic. Els 
trastorns psíquics i els de la voluntat es deuen al temperament o disposició de 
l'agent poétic, aqueix que l'impulsa sois a amar. En aquesta darrera etapa vi-
vencial de l'amor, el subjecte poétic manifesta que l'hábit pot entristir-lo o 
obligar-lo a amar a pesar seu, pero no pot res sobre la seua voluntat, ja que si el 
fa voler, ell no vol; el jo líric es limita a fer el que l'apetit sensual vol per l'hábit 
adquirit (CXVII, vv. 49-50); no és ja l'amor sino la propia naturalesa. Al cant 
CXX proclama novament el seu error per buscar en l'amor la seua felicitat. Mal
grat que coneix el seu error, el desig camal el punyeix a través deis records. És 
l'hábit de l'amor qui ha guiat la seua vida, la passió de l'apetit sensible i no la 
rao. Reconeix no haver adquirit l'hábit de la virtut, puix no l'ha practicada. 
Solament li demana a la Mare de Déu que intercedesca amb Déu, única for^a 
motora que pot moure la seua voluntat, perqué deixe l'hábit de l'amor i prenga el 
seu camí. I és que com manifesta ais poemes CXXIIa i CXXIIb, l'hábit de l'a
mor está tan arrelat en el seu ésser que, encara que cesse el seu acte, li és im-
possible fer el pas decisiu d'estimar Déu perqué, després de tot, la realitat és la 
que s'imposa i ell no sap viure d'una altra manera. *^ Dominar la naturalesa no és 
un treball fácil i doblegar les inclinacions de la cam és un práctica dura com ex
plica al cant CXXI, i és que la realitat és ben diferent deis ensenyaments sobre 
i'abandonament de l'hábit; no és tan senzill, i el jo líric n'és una bona mostra ja 
que és el poder de l'hábit el que li impedeix seguir el camí vers Déu deslligat to-

^^ I és a aquestos a qui s'adre^a ais poemes CXH, CXHI i CXIV, CV respectivament. 
* Encara que el motiu deis poemes siga la demanda d'un falcó al rei, en el segon, la lloan^a de 

Lucrezia d'Alagno perqué intercedesca en favor de la seua petició, son molt interessants perqué el 
jo líric confessa que no es dedica ais delits espirituals de la vida contemplativa; especialment sig-
nificatiu és el segon, on aquest reconeixement esdevé mes profund: malgrat que intel-lectualment 
coneix els delits de la virtut que l'aproximarien a Déu, no els experimenta. Continua, dones, sense 
produir-se l'apropament cap a Déu. 
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talment del jou de l'amor. El jo líric ha superat l'hábit del costum, és a dir, el 
deis actes i pensament, ara li resta l'hábit de la seua complexió o temperament. 
A partir de! cas particular del jo líric, el nostre poeta s'erigeix en un moralista 
que de manera sintética elabora un doctrina ética sobre el paper de l'hábit en la 
vida de l'home. Després d'un Uarg camí de desitjos, esperances, somnis, deliris, 
infortunis i desenganys en l'amor, deslliurat fínalment del vel d'amor, sorgeix el 
poema CXXIII fruit de la reflexió d'un home experimentat i alliberat de tota pas-
sió, que escriu sobre la vertadera moralitat de l'acte voluntari de l'amor. Unjo lí
ric que ha adquirit una autoritat inigualable que li permet exposar una teoría mo
ral de l'amor. 

El voler o la voluntat és el centre de la personalitat, i tanmateix l'agent poé-
tic hi viu en un constant trastom resultat de la disgregado de la síntesi psíquica: 
la rao delibera viure en l'espirítualitat de l'ánima pero no és el principi actiu de 
la voluntat, la qual no sotmet l'instint sensual; altrament aquest, a través de l'há
bit i l'apetit sensual, no únicament no es posa sota l'imperi voluntarí sino que és 
la voluntat la que obra els seus dictámens. Per tant, alió essencial és reconstruir 
l'armadura de la qual depén la solidesa de l'edifici mental: la voluntat. La vo
luntat sois arriba a la seua plenitud quan és moral i tendeix al bé. Precisa, 
dones, activar el vigor de la consciéncia moral que mai s'apaga completament 
mentre l'agent conserve quelcom de pensament. Des del poema C el jo líric ha 
reconegut i reiterat el seu error, el que significa que totes les premisses que ba-
saven el seu bé en l'amor están equivocades; per tant, es tracta de tornar a 
plantejar quin és l'auténtic fi i bé de l'home. És al poema CVI on reformula la 
idea del bé en abstráete, tractat des del punt de vista del bé objectiu tomista, amb 
l'análisi del fi o bé objectiu on investiga i estudia l'esséncia del bé al qual s'a-
rriba a través de l'enteniment i la rectitud de la voluntat. 

Paral-lelament a la transformació de la idea del bé o fi últim tenim la con-
versió de la ignorancia. I en aquest sentit el poema C marca també un canvi ra
dical en el tractament de la ignorancia, puix si en aquest tenim el reconeixe-
ment del seu error i de quin és el veritable fi, la rao del seu error no és altra 
que la ignorancia. Si el jo poétic, en els poemes on busca en l'amor i la dona el 
seu bé suprem, esdevé el mestre en amor i tots els altres son uns ignorants al 
seu costat, per la seua banda el poema C representa la confessió del seu error: 
s'ha Iliurat a l'amor de forma obsessiva i dut per la passió ha descuidat el ve
ritable fi de l'home, fet que suposa haver errat el camí per ignorancia. El jo 
poétic ha pecat per omissió, per descuidar el que havia d'haver fet: seguir el 
camí de Déu, el fi diví. Al poema CVI l'agent poétic distingeix en funció de la 
ignorancia els tipus de pecadors i és a partir de la seua experiencia personal 
quan elabora, fins i tot, un tractat de la ignorancia que es tradueix sobretot en 
el poema CXIII, i que coincidirá amb la idea del pecat de la ignorancia que ex
posa l'Aquinat a la Summa. El poeta assumeix la ignorancia de qué ha sigut 
objecte perqué ací és on rau el seu pecat d'ignoráncia: haver buscat el seu fi en 
l'amor per ignorancia, enganyat per raparen9a d'aquest fals bé. El jo poétic in-
directament ha pecat perqué per dedicar-se a l'amor ha descuidat adquirir la 
deguda ciencia que l'allunyaria del pecat. Aquesta negligencia fa que la ig
norancia siga voluntaria i pecaminosa, no excusant-lo del pecat ja que es 
tracta de coses que necessáriament va haver d'aprendre i va poder fer. El jo 
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poétic sois pot atenuar el seu pecat d'omissió, el seu gran error, perqué quan 
no es coneix que una cosa és pecat no pot la voluntat tendir cap a ella directa-
ment sino sois indirectament. Per tant, ací existeix un menyspreu menor, i me
nor pecat, podent dir que la ignorancia disminueix el pecat. 

Una vegada reconegut el seu pecat d'omissió, que ha fet que descuidara el 
vertader fi de l'home i, per tant, que haja pogut cometre pecat mortal, al jo 
poétic, rúnic que li resta és atenuar el seu pecat d'ignoráncia i aquest sois pot 
ser minvat si aqueixa ha sigut causada per la passió, perqué si aquesta l'ha pri-
vat totalment de l'exercici de la rao, fins i tot, pot quedar exempt de pecat. En 
aquest intent de convertir un pecat mortal en venial o, fins i tot, fer-lo desa-
paréixer, en el poema CVIII el poeta manifestará que, dut per la passió congé-
nita, sois ha pogut amar. La passió li ha torbat l'enteniment i li ha sigut im-
possible poder conéixer el veritable bé. El jo líric ha sigut del grup deis 
pecadors incontinents: d'ací que experimente el dolor de la penitencia. Es 
tracta de l'aflicció del pecador que pretén redimir-se, del dolor de qui reconeix 
1'errada existencial i espiritual: ha fixat el seu bé en l'amor i les dones en 
comptes de buscar-lo en la unió amb Déu. El seu apetit és la causa del pecat i 
el jo líric esdevé el moralista que verifica la moralitat a seguir amb el seu pro-
pi cas, proclaman! la follia i la neciesa deis qui es deixen dur per l'apetit va-
lorant els béns materials i no els espirituals, donant aquest resposta a Terror 
comes quan s'ha deslliurat de la passió de l'amor, fet que li permet adoctrinar 
sobre la superació del desig, encoratjant finalment el lector a abandonar els 
béns mundans. Aquest darrer propósit té la seua continuado explícita al poe
ma CIV, amb abséncia absoluta de la veu lírica, on denuncia els falsos béns de 
la fama, la riquesa i l'honor, advocant per estimar Déu per damunt de totes les 
coses segons mana el drct natural, buscant la virtut com el bé que aporta la fe-
licitat en el camí vers Déu. El poema esdevé tota una IIÍ90 didacticomoral so
bre la práctica de la vida virtuosa i de codemna de la relaxado moral del món 
contemporani. 

Si les passions no poden ser modificades per un hábit racional, la solució 
per acabar amb aqüestes és destruir l'hábit de l'amor. Ja no parlem de la forma-
ció d'una disposició contraria sino de la creado d'una disposició totalment di-
ferent. La destrucció de l'hábit de l'amor confereix un tractament personalíssim 
respecte a les doctrines de l'hábit aristotéliques i escolástiques perqué el nostre 
poeta no es limita a la destrucció de vicis o virtuts sino al canvi del seu fi, del bé 
que havia d'abastar per aconseguir la felicitat: canviar l'amor huma per l'amor 
cap a Déu.^' Tanmateix no és una tasca fácil sino molt complicada, difícil i tre-
ballosa ja que, encara que arribe al punt en qué li és impossible en la práctica 
real amar o ésser amat, no pot superar el desig d'amar per causa de l'arrelament 
d'aquest hábit. L'agent poétic pretén perfeccionar la seua voluntat en el camí 
vers Déu, sap que per perfeccionar la voluntat primer ha de dirigir i reprimir les 
tendéncies camals, corregint les desviacions i després la disposició que 1'impulsa 
sois a amar rectificant l'objecte del seu amor: substituir la dona per Déu. Es trac
ta, dones, de reeducar la seua voluntat i no s'ha de rendir perqué si l'agent 

Vegeu. M. T. GIRONES (2004C). 
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poétic dia a dia fortifica hábits d'atenció concentrada, de voler enérgic i de re
nuncia a l'amor terrenal, quedará dempeus com una torre quan la seua naturale-
sa l'esperone vers l'amor. El jo líric sap que no pot haver una vertadera reedu-
cació de la voluntat mentre no hi haja autonomía deis seus sentiments. N'és ben 
conscient que per a l'exercici de la voluntat, que la moral cristiana imposa, ha 
d'aquirir els hábits exigits per la vida moral, pero primer ha de perfeccionar l'es-
perit i ser amo deis seus sentiments peí Iliure albir que li és propi. Es tracta, 
dones, de dedicar totes les seues reflexions a la vessant teológica per tal d'aqui
rir l'hábit de l'amor cap a Déu. El cant CXIV, una confessió íntima de la lírica 
crisi existencial i espiritual, és el preámbul del cant CV on l'agent poétic palesa 
que l'interés peí nou camí no l'eximeix de l'esforg; ben al contrari, aquest s'ha 
de reduplicar perqué ha de crear un nou hábit: l'hábit d'estimar Déu per damunt 
de totes les coses. De fet, hi som al davant d'un repte al si del corpus poemátic 
dins la psicología que encama qualsevol home: el jo líric, ¿será fidel al perfec-
cionament metódic de la seua voluntat si no experimenta interés peí domini d'ell 
mateix? Per tant, és possible fortificar la seua voluntat? Indubtablement hi ha 
quelcom de definitiu en el temperament del jo líric: la necessitat d'amar i de fe-
licitat, i la part modificable és l'objecte del seu amor. Tanmateix hi ha un de 
molt irresistible: la seua naturalesa. La problemática existencial i espiritual que 
planteja March al seu poemari, a través de la seua veu lírica, és un exponent del 
que segles després afirmaran reconeguts psicólegs: el carácter no s'altera, sino 
que s'especifica. 

Finalment, ¿aconsegueix el poeta a través de la veu lírica el grau de pos-
sessió d'ell mateix? Per a apropar-se a Déu hi té el suficient coneixement, pero 
aquest no és prou poderos per a dirigir la seua voluntat: necessita de la for^a mo-
triu de Déu. Aquesta és Túnica moció extema que pot dirigir la voluntat cap a la 
seua perfecció i la de tot l'ésser. Aquesta és la significado del cant CV, perqué 
tota la tradició cristiana ensenya que sois Déu, que és causa de la naturalesa, pot 
imprimir des de fora tais moviments naturals produíts per inclinació interior. 
Malgrat la voluntat d'apropament del jo líric vers Déu, els versos revelen que la 
marxa psíquica i el fluir de la consciéncia mai s'interrompen del tot, i com les 
ones d'un riu empenyen les següents i així fins a les darreres, de la mateixa ma
nera els estats psíquics i volicions precedents pressionen i mouen els actes suc-
cessius: necessita del seu ajut per vencer l'hábit de l'amor. El jo líric necessita 
que la gracia divina guie la seua voluntat perqué d'aquesta manera ni deliberará 
ni obrará a la manera humana. Necessita de l'ajut diví i, dones, deis hábits so
brenatural, perqué n'és ben conscient que amb els actes operatius naturals li és 
impossible canviar de fi: cal que Déu amb, la seua misericordia, modifique la 
seua naturalesa i l'habitue a no pecar i a practicar els actes d'amor diví. Tan
mateix al jo líric no se li ofereix la possibilitat de rebutjar aqueixa gratia ope-
rans. Es el moment de la crisi espiritual: si Déu mou la voluntat humana a 
l'acte de voler el bé universal que és Eli i si pot inclinar l'home vers Eli per les 
virtuts teologals de fe, esperanga i caritat, ¿qué és el que ha ordenat a la seua vo
luntat? És que no és tan digne com d'altres pecadors? ¿Qué és el que ha deter-
minat o predestinat que realitze o vulga el jo líric que no experimenta la incli
nació vers Déu? ¿Com no hi pot haver crisi espiritual i desolado quan et veus 
abandonat per aquell qui t'ha creat? 
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Si el poema C representa el reconeixeinent tarda de Texisténcia d'un fi 
sobrenatural i la felicitat perfecta que está reservada a l'home, si el poema CVI 
és la reformulació de la idea del bé en abstráete amb l'análisi del fi o bé objectiu, 
el poema CV, per la seua banda, representa la culminado d'aquest procés filo-
soficopoemátic: abastar la suprema felicitat amb Déu. La diferencia amb els al-
tres poemes molt mes teoricofilosófics és que en el CV, seguint com sempre les 
idees tomistes, sorgeix no ja el poeta escolástic sino l'home capaf de proclamar 
els seus dubtes sobre l'existéncia del mes enllá, d'un Déu misericordiós i la por 
mes terrible a la mort, ja que, si tota la vida moral de l'home és el període de 
preparado cap a Déu, ací és on radica la impossibilitat ausiasmarquiana, puix en
cara que vulga tendir cap a Déu no s'ha preparat per seguir el camí que hi con-
dueix perqué, encara que per rao i per fe creu en Eli, s'ha deixat guiar per la seua 
part mes humana: pels sentits. D'aquesta impossibilitat deriva el mes sincer i ín-
tim crit del jo poétic. Eli coneix l'existéncia d'un Déu personal, la creado del 
món per Déu, la Ilibertat, la personalitat de l'home, l'espiritualitat i immortalitat 
de l'ánima que son pressupostos necessaris per a esbrinar el vertader destí i fe
licitat de l'home. I en tant que el coneix i vol seguir el camí de la contemplació 
de Déu, el que necessita és que la gracia divina li done forga per afermar la fe i 
l'esperanga que el dura a la seua unió amb Déu a través de l'amor: «Puis te ca
nee, esforí^a'm que jo t' ame» (CV, v. 135). 

Tanmateix, el coneixement de la doctrina cristiana i les teories tomistes no 
ajuden el nostre poeta a vencer la incertesa en el mes enllá i a aconseguir la pau 
interior: la por a la mort, a l'infem i, sobretot, al destí incert i desconegut, unit a 
la impossibilitat d'aconseguir la serenitat en aquesta vida creent en el mes enllá 
i dipositant la seua confianza en Déu, és la causa del seu sofriment mes viru-
lent. "*** I és ací on rau un altre aspecte de TexceMéncia i l'originalitat del nostre 
poeta: en el fet de no amagar els seus dubtes i pors, la confusió i la contradicció, 
el desassossec i l'escepticisme, i en aquest aspecte és un precursor de l'huma-
nisme."'* De la impossibilitat de creure fermament en l'existéncia de Déu, d'un 
Déu misericordiós sorgeix la por a la mort. A March el seu coneixement 
intellectual basat en la rao li impedeix creure fermament en Déu perqué li és im-
possible com a home deixar de creure en una vida que professa a diari per una 
ahra que el dogma cristiá li diu que existeix i és millor. L'única manera de su
perar la por a la mort será investigant sobre aquesta. Tanmateix la breu tempta-
tiva del poema CVII no aconsegueix vencer el temor per la seua salvado ni per 
la mort, així com tampoc l'angoixa peí desésser i la incertesa d'un altre destí 
després de la mort. Malgrat els esforgos per superar la por a la mort, li és im-
possible; i per aixó sorgeix la justificació de la por, que confereix el carácter mes 
personal i huma de l'home poeta. 

Pero, per qué té por a la mort? Perqué a ell li piau viure, malgrat les seues 
queixes. Per tant, el gran problema de March a la vellesa és la por a la mort per
qué, encara que dedique el seu temps a Déu, ago no li lleva la por. El poeta per-
tany a una nova época on no hi ha qui desitge la mort per tal d'aconseguir la gló-

-"* Vegeu M. T. GIRONES (2002: 217-235). 
^'' El prehumanisme ausiasmarquiá analitzat des de la seua dimensió ética centra l'estudi que re-

alitzárem (2004b) a La poesía: Ansias March. 
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ria en l'altre món. I, malgrat la por que puga sentir per la condemnació eterna, 
Vhábit de I'amor, e! fet d'haver sigut creat per esdevenir un ésser que cerque un 
altre de semhlant, és molt mes fort. 

Ara bé, Ansias March no pot defugir el clima de la moral cristiana que im
pregna l'época a la qual pertany. En el poema CXII elabora una completa argu
mentado sobre el camí que du a la salvació ja que necessita creure en l'altra vida 
per poder superar l'angoixa que li causa la por a la mort, a alió desconegut. Per 
vencer la por a la mort necessitem de la virtut, pero d'aquella virtut que es 
basa en l'amor de Déu. El camí de la salvació es trobará en la virtut ja que per a 
March aquesta condueix a abastar el fi líltim, a la salvació. El fi del jo poétic al 
final del seu procés vital i poétic será evitar la damnació a través de la contem-
plació de Déu com afi suprem de l'home. I en aquest llarg camí solament la vir
tut (els «actes de bé») és la que pot conduir l'home, el poeta, al seu bé suprerti. 
Finalment, totes aqueixes idees i temes que giren al voltant de la reformulació 
del bé, que s'ha produít al poema C i que han aparegut al llarg d'aquestos 2.860 
versos, es plasmen de manera extensa i detallada ais poemes CXXVII i CXX-
VIII, 390 és, al llarg de 1.129 versos mes. ^" 

En el context de la meua tesi doctoral vam optar per un estudi humanista del 
Corpus poemátic ausiasmarquiá, perqué pensem que 1'estudi de les idees en el 
llenguatge i en la literatura, conjuntament amb la resposta ais sentiments i a les 
emocions en aquesta darrera, és el mitjá que ens condueix a una millor com-
prensió de la vida humana tal com es conforma en cada época. En el nostre cas, 
la poesia d'Ausiás March és l'expressió mes vital de l'experiéncia del jo poétic, 
el millor registre de les seues aspiracions, éxits i fracassos. El poeta gandienc 
parla de l'amor en el seu sentit mes ampli: des de l'amor amb la dona, tant es
piritual com camal, fíns a l'amor cap a Déu. Així, dones, l'amor significa la lliu-
re realització del jo poétic en una autotranscendéncia personal dirigida cap alio 
superior, bé en un abnegat amor pie de generositat, bé en un amor pie de desig 
que servesca com a mitjá per a l'autoafinnació. Tanmateix, l'aspiració de per-
fecció o l'aspiració de l'ideal, primer amb l'amor terrenal i després amb el ce
lestial, s'enfronta amb la desil-lusió. Aquesta polaritat entre el desig i la desil-lu-

''" Deixem fora de la nostra seqüéncia els dos poemes vinculáis a Alfons el Magnánim que en 
la numerado de Pagés figuren com el XXX (Ven¡iut és tcmps que será conegut), on el poeta, a mes 
de lloar els triomfs del rei i la virtut militar, encoratja el públic a col-laborar amb aquest en les seues 
empreses militars; i el LXXII (Paor no-m seiil que sohreslaus me venida), un elogi hiperbólic, com 
afirma Bohigas (2()()0: 234). Pagés va considerar que aquest poema era un elogi a Jesucrist (1995: 
417) i Pere Bohigas així ho va afirmar a la seua primera edició, tanmateix va rectificar a la segona 
(2000: 234), coincidint amb Riquer (1984: 161) i Archer (1997: 290-291), considerant que es 
tracta d"un elogi del rei Alfons el Magnánim. Actualitzem, dones, en aquesta nota el comentan 
d'Archer referit a Bohigas de qui diu que el considera un elogi a Jesucrist. No hi incloem Tapolo-
gia sobre el mal dir del poema XLl ni el maldit virulent contra Na Monboí del XLIl, que com as-
senyala Archer podria ser «un poema d'encárrec» (1997: 180), i al qual precedix el poema anterior 
com a jusficació previa en opinió d'aquest mateix estudios que recull de Pagés (1997: 176). Tam-
poc hi considerem el f)oema Clll, un consell sobre Tiís de la riquesa on March desenvolupa una te
oría moral sobre el bé i la naturalesa del desig; ni les demandes a Joan Moreno (CXXIV) i Tecla 
Borja (CXXV), ni la resposta a Bemat Fenollar (CXXVI). 
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sió, deguda al conflicte entre l'ideal i la realitat, constitueix l'esquelet del poe-
mari marquiá. 

L'excel-léncia de l'obra ausiasmarquiana rau en la poetització de la conju
gado de raristotelisme i les idees de sant Tomás d'Aquino amb la tradició de 
l'amor trobadoresca i de la nova concepció de l'amor de Dant i Petrarca. En 
aquest sentit March sobresurt en establir un nou vincle entre la seua obra i tota 
aquesta tradició teologicofilosófica i amatoria, i tot a^ó des d'un punt de vista to-
talment personal, el del jo poétic. March, a través de la veu lírica, esdevé un 
agent moral que ens dona una ética de l'amor, puix la seua visió és totalment eti-
cofilosófica en tant que está relacionada amb la vida moral o virtuosa, per a la 
qual cosa necessitará un esquema de pensament i acció teleologic basat en el 
contrast entre Ihome-tal-com-és i rhome-tal-com-podria-ser-si-realitzara-la-
seua-naturalesa-essencial, que no és altre que el que Aristótil va analitzar so-
bretot en la seua Etica a Nicómac. March busca en l'amor una manera de viure 
establint-se una máxima: l'amor virtuós és el meufi, de manera que obeint-la li 
duga la felicitat. El jo poétic basa el seu bé perfecte o fi últim en l'amor i la 
dona, elecció que l'apropa a Aristótil i l'allunya d'Aquino.''' No obstant aixó, en 
produir-se la conversió teológica prendrá prestades les teories de l'Aquinat. 

Els lectors som testimonis de la intensa pugna entre la voluntat racional per 
l'amor espiritual, tant en la vessant humana com mística, i la voluntat de l'ape-
tit sensitiu. El jo líric es troba en aqueixa enfrontada disposició d'ambdues 
parts de la seua ánima, una és la inclinació i el juí de la part racional, i l'altra la 
inclinado de la passió. Superat el determinisme de l'amor es refugia en la visió 
teológica de la vida. Si bé hi ha un procés raonat basat en l'análisi i el coneixe-
ment del bé diví inspirat en les doctrines tomistes, el poeta té una voluntat tan 
potent que no pot ser transformada per aqueix procés intel-lectiu, puix l'hábit de 
l'amor ha sigut massa intens i Uarg per poder ser alterat per la rao. I és que, des-
prés de tot, no veia amb massa claredat les veritats etemes, perqué aqueixes ve-
ritats divines eren massa lluny de l'esperit empíric d'un intel-lecte humanista 
com el d'Ausiás March. No deixa de ser curios que el nostre poeta en els darrers 
poemes, on exposa la seua filosofía sobre la seua naturalesa, el costum i l'hábit, 
arribe al mateix punt de les noves teologies com serán el protestantisme i el ca-
tolicisme jansenita, per ais quals la rao no pot donar cap auténtica comprensió 
del vertader fí de l'home. La rao en March no pot corregir les seues passions. Un 
deis darrers guanys de la rao de March és adonar-se que les creences es fona-
menten en darrer terme en la naturalesa, el costum i l'hábit. Si bé, finalment, es 
veu incapa9 de defugir el context escolástic en qué es veu immers i, seguint sant 
Tomás d'Aquino, adopta una visió teológica de la naturalesa humana, una visió 
on l'home és posseídor d'una esséncia que defineix el seu veritable fi. A la ve-
Uesa mirará cap a realitats espirituals i voldrá viure en els valors etems inspirant-
se en les regles de la moralitat cristiana, buscant els actes honestos i allunyant-se 
de les máximes del món i de l'apreci deis actes delitables i útils. Pretén ser 
Yhome espiritual que viu en la fe, i no Vanimalis homo que viu a ras de térra i es 
guia pels delits sensibles. Tanmateix, malgrat el repetit dictum ofícial, potser no 

Vegeu M.T. Girones (2004d: 121-139). 
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hi ha gracia santificant que subjecte del tot la cam a l'esperit, ni que conferesca 
a ránima un domini absolut sobre el eos; la forga que dona el temperament, les 
disposicions i els hábits anteriors s'alcen com potents ones en la mar tempes
tuosa per on navega el jo poétic. 

Amb el poemari marquiá assistim a una crisi existencial peí seu fracás en 
l'espiritualització de l'amor i, en segon lloc, a la crisi espiritual en el seu camí 
vers Déu en fracassar l'espiritualitat de 1'ánima, en tant que li és impossible dur 
a terme un vida basada en els valors religiosos. En el fons de tot aquest procés 
psicológic, hi ha la qualitat essencial de l'home: la Uibertat. La voluntat del jo lí-
ric es defineix peí que vol i no arriba a ser: pretén un voler govemat per la rao 
controlant els sentiments i, tanmateix, actúa impulsivament. No som al davant 
d'una existencia unida i equilibrada. El poemari ausiasmarquiá es revela com 
una aventura on l'agent poétic busca l'ideal de la voluntat racional. I ací és quan 
sorgeix realment el determinisme que esclavitza el poeta i contra el qual es re-
bel-la: la tradició cristiana. La moral cristiana exigeix coses moralment impos-
sibles per a l'home per no teñir una altra preocupado que els valors moráis i la 
visió teológica de la vida: és aqueixa voluntat moral la que oprimeix el jo líric, 
tant en la seua vida amorosa com espiritual. Podem afirmar que Ausiás March 
no troba per a la seua veu lírica la forga necessária per assegurar el predomini de 
l'esperit, per instaurar en ell el determinisme de les raons moráis. Finalment, la 
voluntat no esdevé l'estructura que assegura la cohesió de l'edifici mental: vol-
dria oposar-se a l'amor que el tiranitza pero aquest el domina a pesar seu, o al 
contrari, voldria estimar Déu i no temer la mort pero no pot. 

Al llarg del seus versos el nostre poeta basteix concepcions vitáis relacio-
nades amb les idees i les emocions que constitueixen una interpretació de la 
vida. Així, dones, a la poesia ausiasmarquiana li és impossible no ser filosófica 
en tant que construeix un sistema d'opinions i valoracions que el jo líric adopta 
per donar sentit i regir la seua vida, no transcendint la humanitat en busca d'una 
normativitat ideal sino circumscrivint-se a la vida del jo poétic i de tots els ho-
mes. En escriure sobre l'amor tal i com l'estava experimentant ens transmetia 
una filosofía personal sobre l'amor mes o menys real, i estava posant implícita-
ment a prova l'experiéncia a la llum de la teoría o la teoría a la llum de l'expe-
ríéncia. De ser una experiencia imaginaría transmesa segons una oríentació teó
rica estava, deliberadament o no, intentant atorgar-li a l'amor el lloc central en 
l'art de viure. Alió ben cert és que la poesia ausiasmarquiana transmet una veritat 
humana, la qual no és solament una qüestió de léxic i proposicions amb signifi-
cació filosófica, sino que la seua poesia és l'expressió d'una manera de sentir 
que afecta a instints i sentiments per tal d'aconseguir un impacte en la ment i el 
cor del lector. La poesia serveix a March per tamisar Lexperiéncia i registrar-la 
a través de la imaginado. La imaginació no sois pot transformar rexperiéncia 
viscuda, sino també inventar una experiencia que el poeta mai haja tingut i 
desplegar-la com si l'haguera viscuda o estiguera vivint-la; aquesta experiencia 
imaginada no és menys certa i sincera que una real, en el cas d'Ausiás és molt 
mes significativa, ja que afegeix tota la seua filosofía de la vida adquirida a tra
vés de l'aprenentatge, contemplado i vivéncies. Per tant, la sinceritat del jo poé
tic no té res a veure amb la fidelitat cap a l'experiéncia personal d'Ausiás 
March, sino sois amb la qualitat de la seua imaginació creadora i de l'art que li 
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dona forma. La veracitat no és una qüestió d'experiencia viscuda realment, 
sino de relleváncia de la creació imaginativa del poeta en tant que vera^ respec
te a la naturalesa humana i els valors mes profunds de la vida. De Texperiéncia 
de la vida, de les opinions que es donen sobre ella, deis principis que determinen 
la naturalesa humana, traurá els elements que cal conjugar en aquesta tasca tan 
problemática de transcendir ais seus coetanis i a la posteritat un comportament 
moral. El nostre poeta recitará una i altra vegada, a través de la veu lírica, el seu 
fracás eticoamorós per passar mes tard a la seua particular crisi espiritual, al 
fracás per construir una vida moral basada en Déu. Aquest fracás constant és el 
germen de la paraula poética ausiasmarquiana. 
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