
Ausiàs March 

(Gandia?València? 1379-València 1459) 

Introducció al s.XV valencià 

Al segle XV  la Corona d'Aragó llueix amb tot el seu esplendor, el Regne de València 

es troba en el seu millor moment i la ciutat de València se situa com la capital 
cultural i econòmica de la Corona i esdevé una de les ciutats europees més 

importants..En el seu moment àlgid arriba a tenir 80.000 habitants, enfront dels 
30.000 de Barcelona.La Corona  es llança a una política exterior agressiva amb la 
dinastia dels Trastàmara, eixida del Compromís de Casp(1412) i el regnat d‟Alfons 

V el Magnànim(1416-1458), que conquereix el Regne de Nàpols. La guerra civil 
esclata al Principat,per això el Magnànim s‟instal.la definitivament  a Nàpols.Molts 

valencians ajudaren en les seues campanyes italianes el rei, de qui reberen 
privilegis i càrrecs. Tots els grans escriptors, totes les grans obres arquitectòniques 
del segle són valencianes (Ausiàs March, Joan Roís de Corella, Joanot Martorell, la 

Llotja , el Palau de la Generalitat,  les torres de Quart i de Serrans.. 

El primer llibre imprès de la Península, Les Troves en Lahors de la Verge Maria, 
1474,on es recullen els poemes que participaren en un concurs poètic en honor de 

la Mare de Déu, es publicà aValència. Apareix el primer diccionari en llengua 
romànica: Liber elegantiarum.Hi ha també la Taula de canvis, la creació de la 
Universitat de València, o el sufragament del viatge a Amèrica de de Colom per 

banquers valencians, entre ells Lluís de Santàngel. 

La Inquisició primerenca es dedicà a combatre el catarisme, especialment a la zona 
del Montsant i Prades.  Manava als monjos de la Cartoixa d‟Escaladei que isquessen  

de la seua clausura a predicar contra l'heretgia. Molts anys més endavant, el  1478  
per iniciativa de Ferran el Catòlic, i amb la finalitat de combatre als jueus, es crea la  

La Inquisició, depenent directament de la corona, lúnica institució comuna de la 
Corona d‟Aragó i  Castella. El primer període va destacar pel seu rigor i virulència. 
la inquisició va servir de fre als valors de la modernitat:a les idees humanistes i 

protestants,a la revolució científica del segle XVII, al racionalisme davant del 
dogma i les idees liberals de la revolució anglesa de 1688 i de la il.lustració 

francesa del segle de les llums. Tots aquests factors van posar les bases de la 
Europa Contemporànea i no van poder arribar a la península o ho van fer 
defectuosament pel control policial, ideològic, cultural i religiós impulsat pel Sant 

Ofici. La seua activitat  repressiva va ser enorme, al llarg dels Àustries i una mica 
menor durant la Casa de Borbó. Va durar fins el 1834. Destaquem la persecució de 

les traduccions de la Bíblia a les llengües vulgars. Només conservem un full de la 
traducció de Bonifaci Ferrer el 1498. En canvi, disposem d‟un Psaltiri publicada a 
Venècia el 1490 per Joan Roís de Corella. 

El català de València, d‟altra banda, visqué una època d‟esplendor a la Cort dels dos 
papes valencians de la família Borja,  Calixt III i Alexandre VI. A la cort papal, quasi 
se sentia tant de valencià com d‟italià. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A8ncia


Ausiàs March,  va ser un poeta i cavaller valencià medieval. Fill i nebot de poetes 

(Pere i Jaume March) pertanyia a una família de la petita noblesa amb aficions 
poètiques. Va ser un dels poetes valencians més importants del Segle d‟Or i  de tots  

els temps. 

 

Vida 

Era fill de Pere March, qui degué considerar-lo el seu preferit,ja que poc abans de 
morir, instituí Ausiàs com a hereu universal dels seus béns.Als tretze anys, 
esdevingué el cap de la branca valenciana de la família.Es féu  cavalle, al temps que 

va adquirir una sòlida formació cultural. Rebé una carta de la Cancelleria, on el rei 
el convocava com a membre de la noblesa a les corts que es celebrarien el 1415a la 

Seu de València. En aquestes corts es jurà com a successor de la Corona l'infant 
Alfons V(el que seria el Magnànim)  al servei del qual es va situar aviat Ausiàs. 

Al servei d‟El Magnànim pel Mediterrani 

El 1419 , ja rei Alfons V  el Magnànim, Ausiàs  l‟acompanya a les seues expedicions 

mediterrànies. La campanya de Sardenya se solucionà diplomàticament. Sardenya 
al control reial d‟Aragó. Sense guerra, dedicava el temps als plaers, entre els quals 

la caça. També a les ordres del Magnànim  es trobaven Jordi de Sant Jordi o Andreu 
Febrer. La campanya per a la conquista de Còrsega va fracassar perquè els corsos 
reberen l‟ajuda dels genovesos.Una part de les forces de l'expedició es dissolgué i, 

amb el permís del rei , tornaren a casa. L‟altra part es dirigí a la conquesta de 
Sicília i Nàpols. Només acudiria al costat del rei, per combatre les bases de pirates 

que atacaven Sicília des del nord d‟Àfrica. El rei el confirmà com a senyor de 
Beniarjó, i el nomenà Falconer Reial, animals que es criaven a l‟Albufera, i que 

March, a Nàpols de nou amb el rei, ensinistrava  perquè tingueren cura dels gossos 
i triar bons cavalls per a la caça. 

Retorn a Gandia 

Tornà a les seues  possessions  a  Gandia,  on portà una vida sedentària, dedicat a 

la seua administrar i millorar  la seua herència,  defensar els seus drets feudals i  a 
escriure els seus poemes. Ausiàs governà amb mà de ferro els seus dominis. A 

més, fou un propietari  emprenedor; mostra d'això és la introducció del conreu de 
la canya de sucre, que li  va suposar nombrosos beneficis. E 1459 el poeta va morir 
a la capital del Regne. Està enterrat a la catedral. 

 

 

Obra 

Les obres poètiques anteriors a  Ausiàs March s‟insereixen en l‟amor cortés, la lírica 



trobadoresca,amb una tècnica brillant,però falsa,buida i distant per la manera d 

„abordar els temes. És difícil distingir uns autors dels altres.Ausiàs March, escriptor 
ja en català, trenca els motles de la poesia trobadoresca per donar pas a l'íntima 

meditació personal d'un home que ens parla de l‟amor, de la seua relació amb Déu, 
de la mort, dels problemes morals. Tot de manera personal. “Jo só aquest que em 
dich Ausiàs March!” La seua obra la integren 128 poemes. 

 
 

Els cants d‟amor  
 

En la seua obra l'amor és un tema tan important que el porta a unes reflexions molt 
profundes.La dona és una persona real, humana i individual i, gens 
idealitzada..L‟amor  pot ser sensual  (La folla amor) , l'amor ideal(La fina amor), o  

l‟amor adult, contemplació i pensament(lo profit amable). Aquesta distinció la deu a 
Ramon Llull. March  sols mantindrà de la poesia trobadoresca el fet d‟usar el 

senhal per a referir-se a la dona amada. 

a)Plena de Seny 

Aquest primer cicle està compost per dinou poemes. Són una mena de diàleg entre 
l'autor i una dama, "aimia". El poeta proposa a l'amada una relació més madura 

tant física com intel·lectual, per tal de superar els desitjos de la carn i els 
problemes espirituals. La dama segueix el seu caràcter passiu i tradicional i no li 
respon. El poeta se sent fracassat.Expressa la solitud  i la tristesa que la ignorància 

de la dama li provoca. 

b)Llir entre Cards 

Aquest nou cicle consta de trenta-cinc poemes, sembla que dirigits a una altra 
dona, "dona Teresa". Ara el poeta s'allunya dels aspectes físics de la dona 

.Considera l'amor  una absoluta contemplació per a assolir l'amor pur. Se sent el 
“pus extrem amador” . March pren una activitat violenta i se sent culpable perquè 
la dama s'ha decantat per amar "l'home pec", el neci l'impur, el comú. Apareix 

l‟obsessió per la mort, que esdevé un tema constant.  

c)Amor, amor 

Dotze poemes formen part d'aquest nou cicle. Desenganyat i vell, March reconeix 
que el plaer intel·lectual no és suficient per assolir el plaer complet, l'amor pur, la 

fina amor. Un dels temes més freqüents és l'enyorança d'èpoques anteriors en les 
quals ell amava desesperadament. Quan increpa o dialoga, ho fa amb "Amor" 

personificat. 

d) Mon darrer bé 

Comprèn solament dues poesies adreçades, segons sembla, a una sola dama, de la 
qual s'enamorà vell. Aquest nou amor fa oblidar els mals passats... 

e) Oh, foll amor 



Està format per deu poemes. El poeta se sent pecador, deshonest i vil i, fins i tot, 

avergonyit, d'aquí el senyal "foll", que s'oposa a l'amor pur, cantat o desitjat de les 
poesies anteriors. Demana el perdó de Déu (“La carn vol carn”). 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

“Per damunt de reminisciències, d‟influències o, si es vol, de plagis, hi ha en Ausiàs 

March, a tot el llarg de la seva obra, una cosa que el separa fonamentalment de 

trobadors provençals i de poetes italians, i és la seva actitud davant la dona.La dama 

dels trobadors és cantada en atenció a la seva jerarquia social,és la domna, la 

senyora, feudalment entès el  mot, a la qual el poeta ret un vassallatge.Aquest 

concepte, propi de les condicions socials [d‟Occitània i Catalunya] manté vigència  

fins al segle XV, com demostren Gilabert de Próxita, Andreu Febrer,Jordi de Sant 

Jordi i altres, no encaixà amb les condicions socials italianes; i a Itàlia, els 

stilnuovisti oposaren a la senyora dels trobadors, l‟alta categoria de la qual és 

fonamentava en el llinatge, la dona angelicata: aquella que mereix ésser amada no 

per la noblesa de la sang, sinó per la noblesa del cor, o sia el cor gentil (no oblidem 

que “gentil” significava noble).La sublimació de la dona és cada vegada més gran 

entre els poetes italians: per Dante,Beatrice serà la teologia que el portarà fins a 

Déu, i per Petrarca Laura atenyerà la més elevada espiritualitat.En aquest camí 

ascendent era impossible d‟arribar més amunt. I Ausiàs March, lògicament,no ho 

pretengué.El que féu Ausiàs March, i no ho feren ni trobadors ni italians,és 

considerar la dama simplement com a dona: amb virtuts i vicis, amb fermesa i amb 

feblesa,un ésser capaç de pecar i de fer pecar el poeta.” 

 

Martí de Riquer, 
Història de la literatura catalana. 

vol II.Ed.Ariel.Barcelona.1964.p.545 

 

Els cants de mort 

Sis poesies dedicades a plànyer la mort d'una sola dona i sense senyal. La 
destinatària sembla ser la seua segona esposa, Joana Escorna. El poeta, amb una 

sinceritat molt humana reflexiona sobre els temes més comuns que la mort d'una 
dona estimada hi pot ocasionar: el destí de l'ànima, el dolor per l'absència, el 

record del temps passat. El poeta, fins i tot, se sent culpable de la mort de la seua 
dona. 

La gran dolor que llengua no pot dir 

del qui.s veu mort e no sap on irà 
(no sab sson Déu si per a si el volrà 
o si.n infern lo volrà sebollir) [...] 

O cruel mal qui tols la joventut 
e fas podrir les carns dins en lo vas! 

l'esperit, ple de paor, volant va 
a l'incert loch, tement l'eternal dan; 

 

El cant espiritual 



És una llarga oració (224 versos), escrit en segona persona.Conté alguns dels 

poemes del més importants de la nostra literatura. El poeta s'hi mostra preocupat 
per aconseguir el camí de Déu i té por de ser condemnat per haver caigut en el "foll 

amor" de la qual cosa es penedeix, fins i tot demana a Déu que li escurce la vida 
per no incórrer en més pecats. 
Aquí observem el poeta més preocupat per expressar el seu pensament i les seues 

reflexions més íntimes que per ajustar-se a la poètica tradicional. Per això hi utilitza 
els versos sense rima (estramps), la seua expressió esdevé molt més natural  i 

sincera, sense tenir la limitació que la rima implica. Adverteix al lector que “orella 
d‟hom afalac no pot rebre”que els seus versos són  fets “sense alcun art, eixits 
d‟hom fora seny” amb versos prou durs i aspres.Heus ací un exemple de versos 

estramps. 
Si com los rius que a la mar tots acoren, 

Així les fins totes en tu se n'entren. 
Puix te conec, esforça'm que jo t'ame: 
Vença l'amor a la por que jo et porte. 

 

Estil 

La poesia d'Ausiàs March es mostra d'una banda culta,perquè hereta dels 
trobadors certs elements formals,com el "senhal".El seu estil és ric, elegant i 

exacte, en un català –valencià i no occità- lliure d‟occitanismes, i d‟una altra, 
popular sobretot pel seu lèxic i la seua sintaxi. Els elements que contribueixen a  
reforçar aquestes idees són: 

La presència constant d'objectes quotidians (pa, portes, forn...):  
«Plena de seny, donau-me una crosta del vostre pa.» 

Els paisatges on se situa l'acció són del món medieval/feudal (castells, hostals, 
ciutats en festes, mar amb vent...):  
«Llir entre cards, passions d'Amor fan 

Tembre i Fiar estar dins un hostal.» 
Personatges que hi apareixen (també del món feudal: soldats, vilets, pobres, 

lladres, camperols, malalts...). 
Sovint el poema és el desenvolupament d'una comparació inicial entre el poeta 
d'una banda i algun terme militar, marítim, mèdic, etc. 

Sol utilitzar increpacions i interrogacions per aconseguir l'aproximació entre l'autor i 
el lector: «Hajau dolor de la dolor de mi!» 

Fa llargues comparacions, a vegades d‟una estrofa sencera, que acaben a un ne 
pren a mi. Ens recorda els exemplis en prosa, de Llull, Sant Vicent 
Ferrer,Eiximenis,etc 

 
 

Importància i modernitat  

Ausiàs March és un home de lletres molt reconegut, tant en la nostra literatura, on 
els poetes posteriors es van dedicar a imitar-lo,com en la castellana, per la seua 

influència en autors com Garcilaso de la Vega o Diego Hurtado de Mendoza.,en Fra 
Luis de León, Francisco de Quevedo o Lope de Vega.El Marqués de Santillana el 



considerava així: gran trovador y hombre de asaz elevado espíritu.Contribuïren a la 

seua fama la quantitat de traduccions que es feren a diverses llengües.  

La seua modernitat es veu en el nou tractament de la dona, diferent a la 
idealització amb què fou tractada pels trobadors i a la sublimació espiritual de la 

dona dels poetes italians Dante(Beatrice) i Petrarca(Laura).. En Ausiàs March la 
dona és un ésser humà amb totes les seues qualitats i els seus defectes o vicis.Li 

atrau el seu gest, coincidència de la bellesa física i l‟espiritual..La seua poesia es 
converteix en un joc complex i canviant, però hi conserva una unitat, és escrita des 
d'un jo concret, i des de les pròpies experiències i circumstàncies reals d'aquest jo. 

L'obra dels versos d'Ausiàs influencià poetes contemporanis com Josep M.López 

Picó, Carles Riba i Vicent Andrés Estellés, qui el considerava adust company 
inseparable. 

 


