
AUSIÀS MARCH

Marc teòric

Tenim poques pistes de la vida privada d’Ausiàs March, encara que els seus

versos estiguin escrits en primera persona. Garcia – Oliver. Va néixer al voltant

de 1397. No es pot afirmar on va néixer, pot haver nascut a Gandia, ja que era

on residia el pare de March i on tenia terres properes, però també podia haver

nascut a València perquè s’ha trobat un document del 1458 que afirma que hi

havia un testimoni davant dels tribunals d’un representant legal.

Els March eren originaris de Catalunya i la branca que hi vivia a Barcelona, va

aconseguir diversos càrrecs molt importats. 

Ausiàs  March va  iniciar  la  seva  formació  a  l’escola  de  l’Església  de  Santa

Maria. Allà va estudiar la gramàtica llatina i s’inicià en la lectura de Sagrades

escriptures i dels Sants Pares de l’Església. Posteriorment, com a donzell, va

aprendre tot allò que li calia per ser cavaller.

El desengany va ser una de les coses que li feia ser creatiu a les seves obres.

March es considerava una víctima del ser temps i creia que la melancolia havia

de ser la seva vocació. Es va declarar com el més dissortat dels amants. 

Jordi de Sant Jordi i Ausiàs March van coincidir a l’expedició de conquesta en

terres italianes al 1420. Jordi de Sant Jordi mor el 1424 i March inicia la seva

obra abans de 1427, mor el 1459. 

Durant aquests pocs anys on March va ser autor,  parlem de dues èpoques

l’abans i el després de March. El que podem diferenciar, són dues maneres

diferents  d’afrontar  l’amor  en  vers.  Segons  la  tradició  antiga  cortesa,

l’experiència de l’amor verdader millora espiritualment l’enamorat. És l’escola

on s’aprèn amb sofriment les virtuts de la fidelitat. 

Des del  temps de Bernat de Ventadorn, el  poeta diferencia el  contingut  del

fenomen amorós, de l’aspecte sentimental, el que es vist com un instrument

educatiu. 



Tenien com objectiu trobar un públic addicte a l’amor dels trobadors, en tots els

àmbits aristocràtics i en les corts europees del segle XVI i els inicis del XV. 

Per Jordi de Sant Jordi l’amor és possible, en canvi, és impossible per March.

Per aquest motiu, ell vol denunciar l’amor que es presenta com un exercici de

millora espiritual de l’individu. Aquesta denuncia, és la recerca de la veritat de

l’amor. March creia que l’amor és alhora una malaltia psicofísica. 

March, com Petrarca, insisteix que “La passió limita amb el pecat”. No costa

gents de detectar-lo llegint a la lírica del XV. Un exemple de March pot ser “Vós,

dona, sou mon déu i mon delit” LIII,  25.

“El pensament d’amor per a March, és l’intel·lecte racional superior humà, de

què solen parlar els filòsofs.” 

Obra Ausiàs March

L’obra d’Ausiàs March té uns deu mil versos, tretze manuscrits i cinc edicions

antigues. Els manuscrits més antics pertanyen a dues famílies distintes. 

Per una part, trobem el codi de Salamanca, pertany a la primera família amb la

part més antiga del manuscrit conservat en València i el cançoner català de

Zaragoza. 

L’altre família, amb menys importància, tenen el cançoner català a París i  el

manuscrit que hi ha a la Hispanic Society of America, Nova York.

March parla de l’amor des d’un punt de vista diferent. Això dóna un gir a la lírica

europea tardomedieval. 



 


