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1. !.:UNIVERS CONCEPTUAL BÀSIC DE LA POESIA AUSIASMARQUIANA 

EL CORPUS POÈTIC n'AUSIÀS MARCH (1400-1459), considerat en conjunt i 
més enllà de la divisió tradicional en cants d'amor, de mort, morals 

i cant espiritual divulgada a partir del títol de la primera edició i traducció 
castellana parcial de la seua obra feta per Baltasar de Romaní (March 1539), 
conforma un discurs especulatiu de forta càrrega moral que, fonamental
ment, gira al voltant de I' experiència amorosa, de les seues contradiccions 
irresolubles i dels patiments de tota mena que se'n deriven per al jo poètic 
(Archer 1994). En el poemari de March, l'amor humà se'ns presenta com un 
impossible metafísic, ja que les exigències antitètiques del cos i de l'ànima 
acaben per fer-lo inviable. Per aquesta raó l'amor implica l'autotortura de 
l'enamorat; un patiment que els trobadors consideraven útil per al perfeccio
nament ètic, però que March interpreta d'una manera molt diferent. El nostre 
poeta s'aplica a destruir l'univers conceptual de lafin 'amor i el substitueix 
per un altre de caràcter ascètic i moralitzant (Cocozzella 1990 i 1991; Badia 
1993: 143-150; Archer 1994), similar, en certa mesura, al que, temps emere, 
havien construït autors com Marcabrú o Ramon Llull i al que difonen els 
predicadors mendicants -pensem, per exemple en sant VicenrFerrer-,1 tots 
ells adversaris de l'amor cortés i els últims, a més, principals divulgadors de 
les negatives concepcions de la teologia cristiana sobre Ja passió amorosa. 
L'ideal que proposa March és, doncs, el d'un amor alliberat del llast de la 
passió, identificat amb el bé honest i basat en el component intel-lectiu, és a 
dir, un amor esdevingut forma de virtut, l'existència del qual tan sols sembla 

*Aquest treball s'ha realitzat en el marc del projecte de recerca FI 2008-00826 finançat pel Ministeri 
de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya. 

l .. Francisco Rico (1982) arriba a identificar com a font concreta del poema 101 d'Ausiàs un sermó del 
seu coetani Pedro Marin. 
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que es pot materialitzar en el terreny de la pura construcció mental (Badia 
1987; Cuenca i Almenar 2008): 

Ffantasiant, Amor a mi descobre 
los grans secrets c·als pus suptils amaga, 
e mon jorn clar als hòmens és nit fosqua, 
e visch de ço que persones no tasten. 
Tant en Amor l'esperit meu contempla, 
que par del tot fora del cors s'aparte, 
car mos desigs no són trobats en home 
sinó en tal que la carn punt no· I torbe. 
Ma carn no sent aquell desig sensible, 
e l'esperit obres d'amor cobeja; 
d'aquell cech foch qui·Hs amadors s'escalfen, 
paor no·m trob que yo me'n pogués ardre. 
Un altr·esguart lo meu voler pratica 
quant en amar- vos, dona, se contenta, 
que no han cells qui amadors se mostren 
passionats e contra Amor no dignes. 

(18: 1-16)2 

Però allò més nou i destacable dels plantejaments poètics de March al 
voltant de l'amor és que fa coincidir, en un únic jo, l'experiència amorosa i 
Ja inevitable consciència d'absurditat que aquesta, inexorablement i parado
xal, implica. És així com el discurs poètic d'Ausiàs estableix una dialèctica 
conflictiva entre el desig d'un amor concebut com a experiència espiritual 
plenària i la frustrant realitat d'un amor fatalment relacionat amb les nocions 
de sexualitat, de contingència, d'insatisfacció, de patiment i de pecat (Cabré 
1998). Una dialèctica que, segons el poeta, tan sols s'arriba a resoldre amb la 
mort de l'estimada, únic camí segur d'eliminació de l'enutjosa interferència 
de la carnalitat: 

Qui ama carn, perduda carn, no ama, 
mas en membrant lo delit, do lli resta. 
En tot·amor cau amat e amable; 
donchs, mort lo cors, aquell qui ell amava 
no pot amar, no trobant res que ame. 

2. Els versos d'Ausiàs March que apareixen citats en aquest treball procedeixen de March 2000. Tant 
aci com d'ara endavant, la numeració a l'esquerra dels dos punts remet al poema, mentre la que s'indica a 
la dreta d'aquests correspon als versos. 
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Amor no viu, desig mort y esperança, 
y en lo no res no pot haver espera; 
quant és del cors, la Mort a no rres torna. 
Si la que arn és fora d'aquest segle, 
la major part d'aquella és en ésser; 
e quan al món en carn ella vivia, 
son espirit yo volguí amar simple. 
E, donchs, quant més qu·en present res no·m torba? 
Ella vivint, la carn m'era rebel·le [ .. .]. 

(94: 105-118) 
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Malgrat tot, March parteix de la tradició trobadoresca nascuda a Occitània 
en el segle xrr, si bé, segons veurem, la barreja hàbihnent amb ingredients 
propis d'altres tradicions culturals fins al punt d'obtenir un resultat tan ro
tundament innovador en el panorama de la lírica europea medieval com, per 
exemple, el que, des de pressupòsits estètics i conceptuals diferents en bona 
mesura, aconseguia per la seua banda Petrarca amb el seu Canzoniere. La poe
sia d'Ausiàs March està farcida de les petges trobadoresques més tòpiques (Di 
Girolamo 1977 i 1997; Alemany 1996-1997), que no sols afecten els aspectes 
més externs de la seua producció -els que tenen a veure amb la mètrica, la 
versificació i l'estrofisme (Ferreres 1981), l'ús del senyal o els gèneres conre
ats- sinó també a una bona part dels motius temàtics nuclears. 

Pel que fa a l'estrofisme, del total de les 128 composicions atribuïdes ca
nònicament a March, 118 estan escrites en octaves decasil·làbiques i, entre 
aquestes, abunden les que adopten I' esquema més arquetípic de la cançó tro
badoresca: cinc octaves amb una tomada de quatre versos. Quant als senyals, 
hi trobem Plena de seny, Llir entre cards, Oh, foll amor i Amor, amor-els dos 
últims més pròpiament invocacions que senyals-, com a elements de cohesió 
dels cicles poètics més representatius del nostre autor. En relació amb els gè
neres, al costat de les cançons, hi conviuen també els hereus del sirventés i del 
maldit occitans, és a dir, el revers de la moneda de la cançó amatòria, a través 
dels quals el poeta expressa el rebuig vers les dones, davant la impossibilitat 
d'assolir a través d'elles l'ideal amorós anhelat (Archer 1997 i 1999; Coderch 
2009): 

Maldich lo temps que fuy menys de consell, 
dones amant més que a mi mateix; 
ama-les tal qui bé no les coneix, 
e jo·m confés que fuy lo foll aquell. 

(71: 105-1 08) 
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Per altra part, en els poemes de March és fàcil trobar motius procedents 
de la tòpica occitanotrobadoresca, tals com, entre d'altres, la petició de mercé 
a la dama, l'altivesa d'aquesta, el martiri de l'enamorat davant la manca de 
correspondència de l'amada, la malaltissa i insuperable timidesa de l'amant 
(Pujoll991 i 1994), la qualli impedeix revelar el seu amor a l'amada (HAUF 
1997b): 

Yo só ben cert que vós no sou ben certa 
de mon voler, del qual me só callat; 
ma colpa és, com no·m só clar mostrat, 
e tal amor no mereix ser cuberta [ ... ]. 

(37: 17-24) 

o, en fi, el de la mort per amor: 

Llir entre carts, 1 'ora sent acostada 
que civilment és ma vida finida; 
puys que del tot ma sperança·s fugida, 
m·arma roman en aquest món dampnada. 

(11: 41-44) 

Però, a més, March també reprén i desenvolupa un altre vessant trobado
resc: aquell de caire moral, teòric i especulatiu que ja trobem en certs autors 
del segle xm, com Peire Cardinal, Girant Riquier o Cerverí de Girona, i que, 
en el segle XN, deixen la seua empremta inequívoca en les obres dels germans 
Pere i Jaume March, pare i oncle, respectivament, del nostre autor. 

Si la concepció poètica de l'amor supera en March la tradició poètica oc
citanocatalana precedent, és lògic que l'autor supere també el codi expressiu 
que havia vehiculat aquella mitjançant unes propostes lingüístiques, retòri
ques i d'estil alternatives (Di Girolamo 1977). Pel que fa a Ja llengua (Sanchis 
1959-62), March opta, decididament, pel català, un idioma alié fins llavors 
als gèneres poètics, però no, en canvi, .a aquells altres de caire didacticodoc
trinai-Francesc Eiximenis, sant Vicent Ferrer ... - a través dels quals s'havi
en transmés universos nocionals sobre l'experiència amorosa ben semblants 
als que March propugna; i això, sense peljudici, és clar, de la influència general 
que hi va poder exercir també Ja progressiva iberització i desoccitanització de 
la literatura catalana en temps dels Trastàmara. 

Quant a l'opció retòrica i estilística March forja un llenguatge poètic an
ticonvencional i personalíssim (Zimmerrnann 1984), on la presència del re-
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gistre col·loquial i d'una terminologia filosòfica i naturalista de filiació es
colàstica (Rubio 1993-94; Badia 1996; Badia 1997: 42-48; Badia 1999), l'ús 
d'elements propis del discurs de la mística i de la divulgació teològica (Cabré 
1993; Hauf 1997a), el prosaisme, l'asperesa i la manca de musicalitat (Llom
part 1959), la violència sintàctica, I' obscuritat, els peculiars mecanismes de 
metaforització i comparació (Zimmermann 1980 i 1991; Archer 1985 i 1996, 
147-200), la presència d'una imatgeria poc plàcida -tempestes i naus que pe
rillen, sepulcres, malalts, condemnats a mort ... - i, en fi, el patetisme retòric 
-antítesis, paradoxes, hipèrboles, apòstrofes ... - (Cocozzella 1983) contribuei
xen a definir una poètica bastant peculiar, a través de la qual se'ns ofereix una 
cosmovisió negativa, pessimista i poc esperançada, tal com es desprén, per 
exemple, d'aquests versos: 

Colguen les gents ab alegria festes, 
loant a Déu, entremesclant deports; 
places, carrers e delitables orts 
sien cerquats ab recont de grans gestes; 
e vaja yo los sepulcres cerquant, 
interrogant ànimes infemades, 
e respondran, car no són companyades 
d'altre que mi en son contínuu plant. 
Cascú requer e vol a son semblant, 
per ço no·m plau la pràtica dels vius. 
D'imaginar mon estat són esquius; 
sí com d'om mort de mi prenen espant. 

(13: 1-12) 

És a dir, la contundència i la rigidesa del discurs conceptual de March es 
materialitza, amb absoluta coherència, a través de la violència sintàctica, les 
imatges torturadores i inquietants i el lèxic aspre del seu discurs poètic. 

Aquestes característiques pregones de la llengua poètica marquiana són 
l'expressió més eloqüent de la irresoluble lluita de contraris entre, per una 
part, l'herència conceptual trobadoresca, l'eix de la qual consisteix en la idea
lització platonitzant de l'experiència amorosa -que converteix l'amada en la 
materialització absoluta del bé i, en conseqüència, mereix qualsevol sacrifici 
per part de l'home que aspira a obtenir-la- i, per altra, els discursos morals i 
científics sobre l'amor que circulaven en temps del nostre poeta i dels quals 
aquest se sent amarat. En efecte, la concepció de l'amor dels moralistes me
dievals, àmpliament difosa a través de la predicació medicant, es basava en la 
condemnació de les pràctiques sexuals, fora de la seua funció reproductiva, 
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i en una consideració idòlatra de la passió amorosa -no hi ha més Déu que 
l'estimada-- en la mesura que esclavitza l'ésser humà i, el que és més decisiu, 
el priva de la llibertat i d'assolir la salvació eterna. De manera convergent, la 
ciència mèdica tardornedieval considerava l'amor -1' amor passió, és clar
corn tma greu malaltia psicosomàtica, coneguda tècnicament corn a amor (h) 
ereos,3 que alterava substanciahnent l'equilibri humoral del cos, base de la 
salut.' Els pacients d'aquest mal presentaven una simptomatologia basada en 
una obsessió per la persona arnada que els feia perdre el sentit de la realitat i 
caure en pràctiques tals corn deixar de menjar o de dormir, defugir la gent i re
fugiar-se en la solitud i romandre sumits en un estat de malenconia permanent 
-just el cas del jo poètic en els versos del poema 13 citats supra. 

La peculiar tensió poètica de les composicions rnarquianes pot considerar
se, doncs, corn el resultat de la superposició de discursos sobre l'amor tan 
dispars i oposats corn els que havien forjat i divulgat la poètica trobadoresca, 
per una banda, i el pensament religiós i mèdic coetanis del poeta valencià, per 
l'altra. 

2. L'UNIVERS POÈTIC ESSENCIAL DEL POEMARI D'AUSIÀS MARCH 
I EL SEU LÈXIC: SELECCIÓ 

Resultaria pretensiós i absurd voler abordar en aquest espai limitat qual
sevol intent de classificació semàntica completa de l'immens corpus lèxic del 
poernari ausiasrnarquià, format per 3317 lemes, que es manifesten en 7876 
variants gràfiques i de flexió docmnentades en 77.349 ocurrències (Alemany, 
dir., et al. 2008). El nostre propòsit és molt més hmnil i es limita a constatar 
amb un cert ordre alguns dels mots més reeixits de les seues poesies, que evi
dencien de manera molt directa el deute de l'autor amb els corrents culturals i 
de pensament ja assenyalats, que atorguen un segell singular al seu cançoner 
i que n'expliquen la tensió lírica tan pregona que el caracteritza: per una part, 
la poètica trobadoresca i, per l'altra, el discurs dels moralistes i la teoria de la 
ciència mèdica del seu temps. Així, doncs, els tres grans camps semàntics 
dels quals ens ocupen ací són el de 1 'amor, el de la religió i la moral i el de 

3. El Viaticum, de Constantí l'Africà (s. XI), juntament amb l'obra d' Avicenna, és la màxima autoritat 
ensems que la font fonamental de la divulgació occidental d'aquesta teoria mèdica (Cabré 2002: 57). 

4. El cos humà conté quatre humors o fluids fonamentals: la sang, el còlera o bilis groga, la flegma o 
fleuma i la malenconia o bilis negra. L'alteració de l'equilibri adequat produeix les malalties. 
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les malalties i Ja medicina. 5 En qualsevol cas, per a Ja definició lexicogràfica 
completa de la totalitat del corpus lèxic de les poesies d'Ausiàs March, es pot 
consultar Alemany, dir., et al. (2008), que i¡.Justra cada lema o accepció amb 
textos del poemari marquià i inclou, a més, un repertori complet de variants 
gràfiques i flexives de cada lema amb el nombre d'ocurrències corresponent. 
Així mateix, per a una valoració de conjunt del lèxic del poeta comptem amb 
els estudis de Buttler (1981) i de Hauf(l983). També disposem de les concor
dances lèxiques de Flam (1962-1963), Di Girolamo (1972-1995), Lara Pozue
lo (2000) i, des de molt recentment, Alemany (dir.) et al. (20 11) -aquestes úl
times lematitzades. Finalment, i amb caràcter complementari, comptem amb 
les aportacions més generals sobre Ja llengua marquiana de Casanova (1998) 
i Ferrando (2010). 

2.1. El lèxic de l'amor 

Si, com hem dit, el discurs poètic d'Ausiàs March, globalment conside
rat, gira al voltant de l'experiència amorosa, és lògic que el camp semàntic 
relacionat d'una o d'altra manera amb l'amor ocupe un dels llocs principals 
dins del poemari. Així doncs, presidint aquest conjunt de mots, constatem Ja 
paraula amor, que amb 792 ocurrències, esdevé el gran centre de referència 
del cançoner, molt per damunt d'altres mots derivats d'aquest, com ara ama
ble, amador, amant, amar, amat-ada, amorós, desamar, desamat, desamor, 
enamorar o enamorat -ada, reamar -correspondre a l'amor d'una altra perso
na- i sobresamor -amor intens-, o, molt més encara, d'altres semànticament 
relacionables com volença, galant -Dbsequiós amb les dones-, cast -a o con
quistar -amb el sentit sentimental. Aquest predomini del lema amor s'explica 
si tenim en compte que l'objecte poètic primordial del poemari marquià no és 
Ja dama amada, ni tan sols el jo que ama, sinó l'especulació sobre Ja naturalesa 
intrínseca del sentiment amorós en si mateix (Archer 1994). 

En segon lloc d'importància es troba el lèxic aHusiu al jo líric, un amador 
excepcional representat en el poemari pel pronom personal jo, amb mig mi
ler d'ocurrències i, complementàriament, pel mot fènix -persona única per Ja 
seua exceHència, tal com la veu lírica es considera a sí mateixa -Un fènix hom 

5. Deixem fora del nostre estudi camps semàntics tan productius i, fins i tot, relacionables en alguns 
casos amb els que hem triat per a aquest treball, com el de la filosofia (Rubio 1993-94), el dels animals 
(Martín 1997, 1998-99 i 2007), el de la guerra, el mariner (Alemany i Llorca 2011 ), etc. 
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dona semblant requer (122b: 37), en contraposició al comú de la gent -Si mi 
campar al comú de la gent, I és veritat qu·en mi trob gran amor (97: 3). 

Malgrat que una proposta com la de la poesia d'Ausiàs March supera la 
de la lírica trobadoresca, basada en una concepció més convencional del cant 
amorós destinat a la persona estimada, el poeta valencià segueix incorporant 
encara a algunes de les seues composicions certs mots molt emblemàtics de 
la lírica occitana. Aquest és el cas de paraules com: aimia, amb la qual els 
trobadors clàssics denominaven la dama amada; dona entesa com una senyora 
d'elevada condició social o moral i no sols com a persona de sexe femení;.fin 
amant, ei cavaller que ama d'acord amb les regles de la cortesia; servent, sir
vent o servidor, referit a l'amant en la mesura en què està al servei de l'amada 
o de l'amor; drut, amb el valor d'arnant consumat; desdeny, o indiferència de 
la dama altiva; guardó, la recompensa o premi que l'amant aspirava a obtenir 
de la seua amada, o donar zel-juntament amb gelós -osa o ce/ós -osa-, amb 
el valor de provocar gelosia, de suscitar un amor irritat i recelós per temor de 
perdre I 'objecte estimat o de tenir un rival preferit. 

Però en March, que sap molt bé que I 'om és de carn e no de fust (128: 
233), al costat de les romanalles idealitzades de l'amor cortés, coexisteix, bé 
que amb una consideració molt negativa, l'altre vessant de l'amor: el que té 
a veure amb la passió, la sensualitat, el sexe i, en definitiva, la carnalitat. 
Per això, en el poemari no manquen mots com foll voler o foll amant, per a 
referir-se aquest últim --en oposició evident a .fin amant- a I 'home fembrer i 
luxuriós -molt propens al tracte sexual amb les dones- que, ardent per i' escalf 
-la passió intensa i deshonesta-, acaba per cremar-se en les flames del voler 
concupiscible i donar-se a carnatge --els plaers de la carn-, fins a assolir el 
lloc vedat de l'arnada a través del coit, sovint amb la contribució d'una mit
jancera o alcavota. Tot plegat per a res, perquè, al capdavall, com constata un 
jo líric desenganyat, aquells són decebuts I qui·n joch de daus e dones an lur 
bé (90: 58). 

2.2. El lèxic de l'àmbit religiós, teològic i moral 

En la mesura que el conflicte latent en les poesies d'Ausiàs March resulta 
de l'oposició carn/esperit, que tant havien contribuit a divulgar els predicadors 
tot oferint una solució taxativament favorable a l'espiritualitat per damunt de 
la carnalitat, s'explica que una altra gran consteHació lèxica del cançoner 
marquià sia la que reuneix termes relacionables amb la religió, la teologia i la 
moral cristianes. 
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En primer lloc hi trobem Déu, amb 227 ocurrències, i els seus derivats diví 
-ina i divinal, així com, amb una sola ocurrència, l' altisme o Altíssim, Jesús, 
Crist i messies, per a referir-se al fill de Déu promés pels profetes al poble 
hebreu. Al seu costat trobem una referència a la redempció del gènere humà 
per Jesucrist a través del que evoca el mot pal, considerat com a instrument de 
suplici consistent en una peça de fusta llarga plantada en terra verticalment i a 
la qual es lligava o clavava una persona condemnada per a executar-la: Amor, 
Amor, lo jorn quel'Ignoscent I per bé de tots fon posat en lo pal (66: 41-42).6 

També hi és present la Verge Maria, a la qual se la qualifica amb l'adjectiu 
d'advocada en al-lusió al seu paper de mitjancera i intercessora dels humans 
davant de la divinitat: Mare de Déu e advocada mia, I fes ab ton Fill que pia
dós me sia (112: 421). 

En segon lloc podem assenyalar tres grups de mots ben relacionats entre 
ells: el del lèxic referit a la transgressió de la norma moral i religiosa, el del 
lèxic del penediment i de la penitència i el del lèxic dei perdó. Formen part 
del primer grup paraules com pecador, e! seu sinònim pecant, pecar, pecat, 
culpa o colpa -falta més o menys greu comesa voluntàriament per algú-, 
colpable -entés com a responsable d'una falta o delicte-, i blasfemar -dir 
paraules o expressions injurioses contra Déu. En són exponents del segon: 
penedir, penitença, penitent, atrició -que és el penediment d'haver pecat, ori
ginat per la por del castic diví i pel sentiment de vergonya-, contrició -és a 
dir, el penediment d'haver pecat que procedeix de la consciència de l'ofensa 
feta a Déu- i celici o cilici, una mena de camisa aspra o de faixa de cerres o de 
cadenetes de ferro amb puntes, cenyida al cos, utilitzada per a fer penitència i 
per a automortificar-se. Finalment, pertanyen a l'últim grup mots com perdó, 
perdonador -a o perdonar. 

En tercer lloc, podem fer esment dels termes que remeten als tres espais 
destinats al premi o castic dels esperits dels éssers humans, segons els com
portaments dels quals s'hagen ajustat o no a la recta norma moral: el cel (94: 
128), paradís o parats, considerat com la regió superior en què habiten les 
ànimes benaventurades gaudint de la contemplació de Déu; l'infern, infer
nal abís o lloc eternal baix, l'espai on els pecadors reben castic etem,7 i el 
purgatori, o lloc en què habiten aquells que, havent mort en gràcia de Déu, 
necessiten encara purificar-se per a assolir la glòria eterna. Relacionats amb 

6. No obstant, el context complet d'aquests versos fa pensar més bé en una voluntat d'equiparació 
hiperbòlica del jo líric amb Jesucrist, tots dos víctimes innocents condemnats a viure un injust procés de 
patiment i dolor (Coccozella 1995). 

7. Als qual hem d'afegh· infernat-ada que el poeta empra amb el valor de 'que habita en l'infern' (13: 6). 
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I 'infern tenim altres termes aHusius a la condemnació eterna tals com damnat 
--ada -o condemnat a les penes eternes- (Cabré 1994), eternal dan o mortal 
dan --que no és sinó la condemnació eterna de l'ànima- (Zimmermann 1996), 
i d'altres més técnics com precís -is a, que designava els predestinats a aquesta 
terrible condemnació. 

En el poemari d'Ausiàs March també es documenten els mots que desig
nen el sagrament del baptisme, les virtuts teologals -fe, esperança i caritat-, 
les virtuts cardinals -justícia, prudença, fortalesa i temprança-, els pecats 
capitals de la peresa, la ira i l'enveja -no hi són la luxúria, la gola, l'avarí
cia ni la supèrbia, però sí alguns dels adjectius principals que se'n deriven, 
com luxuriós, avar o superbiós- i el genèric article, que designa els dogmes 
de fè. 

Així mateix, en una reformulació del tòpic trobadoresc de la mort per amor, 
el jo líric es compara amb un màrtir per creences religioses -martre (13: 38}-
ja que, de la mateixa manera que aquest mor per defensar fermament una 
creença, aquell ho fa per persistir en un amor no correspost. 

Però el lèxic que prenem en consideració en aquest apartat té també un 
altre vessant. El jo poètic, esperonat per l'objectiu de sublimar l'experiència 
amorosa, de reduir-la a pura metafísica, se'ns manifesta sovint equiparant 
una mena de rnistic ermità lliurat a la pura contemplació d'Amor. És en 
aquesta línia on cobra sentit l'oposició dels sintagmes vida activa I vida 
contemplativa formulada en termes ben eloqüents en aquests dos versos: 
Mon delit és vida contemplativa,' I e romanch trist devallant en 1 'activa 
(87: 269-270), o l'equiparació amb un àngel de tot aquell qui sent d'esperit 
pur· amor (122b: 53). En relació amb la vida contemplativa, trobem també 
els mots ermità --qui viu retirat del món en una ermita- i ermita o armita 
-l'habitatge de l'ermità. 

Tampoc no hi manquen, finalment, les al·lusions a altres referents de I 'uni
vers religiós com ara esgléia (58: 21) -entés solament com a edifici destinat a 
les cerimònies del culte religiós cristià-, breviari (I 00: 60) -en referència al 
llibre en el qual es contenen totes les oracions que es diuen en les hores canò
niques-- o butla (112: 38) -document pontifici d'interés general, sobre matèria 
de fe o sobre concessió de gràcies i de privilegis. 

8. Amb un valor anàleg a 1 'adjectiu contemplativa March usa també el sintagma apostolical (128: 
550). 
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2.3. El lèxic de les malalties, la medicina i la farmacopea 

Aquest tipus de lèxic acompleix en March dues funcions fonamentals. Per 
una part, és la base de les imatges amb les quals el jo líric intenta explicar 
l'amor com una malaltia que afecta el cos i l'ànima d'acord amb el saber 
mèdic medieval d'arrel galènica. Per altra, esdevé un instrument al servei de 
la creació del rerefons lata sensu trist i negatiu que amara la pràctica totalitat 
dels versos del nostre poeta. 

El lèxic més general i comú d'aquest àmbit està constituït per paraules 
tals com: malalt, pacient, malaltia, lesió, nafra -ferida-, infecció, enfeccionat 
-ada, febra -elevació anormal de la temperatura del cos a causa d'un estat 
patològic-, tremolar, tremolós, tremolament, jaure, magresa, magrir, met
ge, medicina o medecina -entesa com la ciència i art de guarir o alleujar les 
malalties i preservar la salut de les persones-, guarir, guariment -curació o 
restabliment de la salut-, guarir -restituir la salut-, infecció -introducció en 
l'organisme d'elements patògens capaços de desenvolupar-se i produir subs
tàncies tòxiques-, enfeccionat -ada, jaure en el llit a causa d'una malaltia, 
lesió, magresa --<lebilitat, feblesa-, magrir, vòmit, medecinar -amb el sentit 
de restablir la salut-, pols -referit al batec arterial intermitent, produït pel mo
viment de la sang en circulació, que es percep palpant una artèria superficial, 
especialment en el punt d'unió de la mà amb l'avantbraç-, sa sana, salut i 
sanitat -estat de salut. 

March aprofita a bastament la terminologia anatòmica del cos humà, om
nipresent en el seu poemari a través de mots tals com els genèrics cos o cors 
-que denota el conjunt de les parts l'organisme-, carn -per a referir-se al con
junt o porció dels músculs i de les parts blanes del cos humà, en oposició a os, 
que també es documenta en el poemari-, pell, pèl o membres -per a significar 
el conjunt de les diverses parts constitutives del cos. Al seu tom, amb refe
rents més específics, hi trobem: cap, test o testa -crani-, cervell, cabells, cara 
o faç, galta, front, ull, palpebra -parpella-, orella o aurella, llengua, dent, 
faisó -conjunt de formes del cos i, principalment, de la cara-, gorja -gola o 
part anterior del coll-, muscle, coll, cor, pits -tant en singular com en plural, 
per a referir-se al tòrax-, mamella, ventre, ventrell -estómac-, melsa -òrgan 
vascular de forma ovoide situat en la part esquerra de la cavitat abdominal-, 
ventresca -vísceres abdominals i cavitat on estan contingudes-, dit, ungla, 
puny, lloc vedat -sexe femení-, cama, garró -en referència a la part posterior 
inferior de la cama, on aquesta s'articula amb el taló- i peu. 

El catàleg de malalties que ofereix el cançoner marquià és molt conside
rable. Entre aquestes no podia faltar el mal d'amor o mal d'amar, aquella 
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patologia psicosomàtica alienant, provocada per la passió amorosa excessi
va o insatisfeta, tècnicament coneguda com a amor eros, (h)ereos o heroicus 
(Cantavella 1993; Carré 1996; Cabré 2002). 

Un grup específic ben interessant el constitueixen les patologies de la vi
sió, generalment considerada no tant com a sentit corporal físic sinó com a 
capacitat inteHectiva que permet destriar entre el bé i el mal, entre les opcions 
moralment bones i les que no ho són. A aquest grup, a més dels sinònims ge
nèrics cec cega i orb -a -aquest últim amb el seu derivat orbar, amb el sentit 
de privar de la visió inteHectiva, ofuscar-, pertanyen mots com cataracte -la 
cataracta o opacitat del cristaHí de I 'ull que impedeix la visió--, o eixorbar 
-que ·en March significa privar de la visió tant sensorial com inteHectiva-, 
gota serena -equivalent a la patologia oftalmològica que ara coneixem com a 
amaurosi i que consisteix en la pèrdua de la visió deguda a una causa orgàni
ca- o l'adjectiu llosc -a, aplicat a qui té la visió reduïda. Fàcilment s'endevina 
que aquesta tipologia patològica es relaciona amb una altra sèrie de mots no 
mèdics com grosser -a, ignorant, llec llega, nici nícia, pec pega, peguesa o 
peguea, que, designant 'ignorant' o 'ignorancia', s'oposen a una altra impor
tant sèrie de mots relacionats amb la 'saviesa' o 'seny', tals com entés -esa, 
expert -a, ginyós -{)Sa, sabent, savi sàvia, subtil o sobti/, subtilesa o subtilea 
i subtilitat. I, amb això, ens trobem a un pas dels lemes que denoten malal
ties psíquiques, entre els quals es documenten oradura -amb el significat de 
bogeria, trastorn de la raó-, o foll -a, orat -ada -amb el valor de boig, que 
té l'enteniment pertorbat. Altres paraules designen la privació total o parcial 
del cos (paralític), de la parla (mut muda, perdre lo parlar) o de l'oïda (sord 
sorda), la condició de ser una persona d'alçària considerablement inferior a la 
mitjana (nan nana) o la de caminar coixejant (ranc ranca). 

I encara trobem més mots del corpus marquià relacionables amb el camp 
semàntic de les malalties, com ara: entecat -ada, que s'aplicava a qui patia 
una malaltia hepàtica;frenètic -a, que es deia de qui patia frenesia -una mena 
d'exaltació furiosa o una excitació extrema-; gota, la malaltia caracteritzada 
per l'acumulació d'àcid úric i per inflamacions articulars; mal de diable o en
dimoniament; pleuresis o pleuresia, és a dir, la inflamació de les membranas 
que revesteixen les parets de la cavitat toràcica i dels pulmons, i pulgó o febra 
greu i aguda que es manifesta amb erupcions cutànies. 

Una atenció especial mereix la presència de paraules referides als líquids 
que, segons el saber mèdic i científic de l'època, es creia que circulaven pel 
cos humà. Entre aquests trobem, en primer lloc, el que March anomena radi
cal-lo boy el mal conserven la calor I d'om radical, que sens ells és gastat 
( 63: 60)- i que es refereix a l'humit radical, un fluid importantíssim al qual 
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s'atribuïa el principi de conservació de la vida. En segon lloc, el poeta docu
menta al llarg del seu poemari la no menys important tètrada humoral. Des 
dels clàssics era acceptat que, així com l'univers conté quatre elements cons
titutius bàsics -el foc, l'aire, la terra i l'aigua-, pel cos humà circulen quatre 
humors o líquids essencials que es corresponen amb aquells. Aquests humors, 
els quals es creia que determinaven l'estat de salut i el tipus de temperament 
de les persones, hi apareixen aHudits a través del mot genèric humor i dels 
específics que designen, respectivament, cadascun dels quatre: sang, còlera o 
bilis groga, flegma o fleuma i malenconia o bilis negra: en un sols jorn regna 
malenconia, I n·aquell mateix còlera, sanch e fleuma (94: 20). Altres fluids 
humans més corrents, al marge de l'humit radical i dels quatre humors, tenen 
la seua expressió en paraules tals com llàgrema -gota del líquid secretat per 
les glàndules lacrimals i difós entre 1 'ull i les parpelles, que es produeix habi
tualment com a conseqüència d'alguna emoció intensa o alguna sensació for
ta-, suor -el líquid secretat per les glàndules sudorípares de la pell, compost 
principalment d'aigua, urea, greix i àcid carbònic- o llet-el líquid secretat per 
les glàndules mamàries de les femelles dels mamífers després del part per a 
alimentar el nounat. 

No hi manca tampoc alguna aHusió a certes pràctiques mèdiques, tal com 
palesa el mot artifici, entés com a tècnica aplicada a modíficar 1' estat natural 
de les coses, que en el nostre cas es refereix a la pràctica de la sedació: Sí com 
aquell c·adorm ab artifici I son cors perquè la dolor no sufferte (24: 17). Al 
seu torn, la farmacopea i la medicina natural estan representades pels mots 
medicina -medicament-, porga -medicament depuratiu de l'aparell digestiu-, 
triaga -antídot compost d'un gran nombre d'ingredients que s'usava anti
gament, sobretot, per a curar les mossegades d'animals verinosos-, lletovari 
-amb referència a 1' electuari, un preparat farmacèutic de consistència líquida 
o pastosa-, engüent -ungüent o substància formada per una barreja de greixos, 
aplicable sobre la pell per a curar algunes malalties- i herbolari -persona que 
cull o ven herbes i plantes medicinals. En el pol oposat als productes curatius, 
es documenten mots denotatius de substàncies tòxiques, com verí i metzines 
(en plural) amb el sentit de preparat verinós. Finalment, d'acord amb els con
vincents arguments de Lluís Cabré (2002), no és correcte incloure en aquest 
apartat el mot estremoni -Bo seria estremoni I per tancar l'ull dels vehents 
(128: 306}-, que tant per la seua forma com pel context en què apareix, és 
molt fàcil confondre amb astramoni: mentre que aquesta última paraula fa 
referència a una planta amb efectes hipnòtics i, per tant, es podria conside
rar dins de la farmacopea, el primer, que és el que realment registra March, 
signífica 'pràctica diabòlica' o 'fetilleria', sentit que, en puritat, s'allunya de 
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l'àmbit que ens ocupa tot i que també s'escau sense problemes als versos de 
referència. 9 

-·-
Comptat i debatut, la presència considerable en la poesia d'Ausiàs March 

d'un lèxic relacionable amb l'amor, la religió i la medicina no és gens casual 
ni gratui1a, sinó força determinant, ja que, en bona mesura, reflecteix la barreja 
d'algunes de les tradicions culturals a partir de les quals el poeta construeix la 
seua obra. A més a més, la singular tensió poètica de les composicions mar
quianes pot considerar-se com a resultat de la superposició de discursos sobre 
l'amor tan dispars i difícilment harrnonitzables com els que havien forjat i di
vulgat la poètica trobadoresca, per una banda, i el pensament religiós i mèdic 
coetanis del gran poeta valencià, per l'altra 
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