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1. INTRODUCCIO

Aquest paper presentara una aproximacio a un grup de tres poesies
d'Ausias March -les xxvr, xxxi i xxxii- on es fa evident un dels
aspectes mes caracteristics de la seva obra. Aquest aspecte l'ha definit
Pere Bohigas amb tota la concisio que caracteritza I'estudi preliminar
de la seva edici6, posant-lo al capdavant de la seva discussio de 1'estil
del valencia: « es nota el seu caractersitic dualisme de discurs poetic
que continuament ens transporta de la disquisicio doctrinal a la confi-
dencia, o fent el cami invers , des d'un estat personal a 1'elucidaci6 d'un
fet d'ordre moral . D'aci el canvi de to que opera en molts dels seus
poemes.>> ` Les composicions que em proposo d'examinar manifesten
totes tres un odualisme>> especialment marcat . En les estrofes completes
es desenvolupa un tema moral per a acabar amb una tornada en la qual
s'introdueix , de sobte i inesperadament , un context personal. March no
ens d6na cap indici obvi de com hem de relacionar Puna part amb 1'altra,
de tal manera que deixa que el lector solucioni com pugui els proble-
mes del sentit global i de la coherencia de cada poema . Aixo son pro-
blemes de poetica -poetica en el sentit mes ampli de la paraula, es a
dir, no tan cols els procediments poetics que empra March, sing tambe
les convencions que proveeixen els <<models>> que determinen el mode
de lectura d'un poema marquia determinat , juntament amb els processos
mentals implicits en aquella lectura . Aixo caldra aclarir-ho, i per tant

1. Pere BotrIGAS ( ed.), Ausids March . Poesies , 5 vols . ( Barcelona 1952 - 59), i,
p. 109. Per als poemes comentats aqui empro el text d'aquesta edicio.
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voldria prologar aquest estudi amb uns breus aclariments del seu punt

de partida critic.
Ens trobem davant d 'uns textos del segle xv valencia . No cal dir

que aquests no s'entenen si no estem disposats a veure'ls dins de la

perspectiva historica que forneixen els nostres coneixements de la lite-

ratura europea de l'epoca , tant profana com rcligiosa , dels llocs comuns

del pensament medieval , i de la peculiar manera d'esser literaria d'Ausias

March, entre d'altres factors . Aquesta perspectiva, pero, Them apresa

des del nostre segle , i encara que fos objectivament correcta i compren-

siva, no podriem deslligar - la d'aquella visio particular del mon que

s'arrela en el moment en el qual, i des del qual, Ilegim , un moment

entranyablement vinculat a aquell complex d'ideologia i de condiciona-

ments intellectuals i emocionals que son 1'home o la dona moderns. La

nostra visio de 1'edat mitjana es fundada en la consciencia del segle xx.

I el fet es que 1'6nica experiencia de textos com els de March al nostre

abast es la que ens facilita aquella visio particularment nostra . Per altra

banda, aquells textos no son, no tenen vida, no son mes que uns gar-

gots manuscrits o unes lletres d'impremta si el lector, com el princcp

davant de ] a bella dorment , no hi aporta el bes magic de la seva lectura.

D'aci la importancia , quan tractem d'explicar -nos el sentit d'una obra

com la de March , d'exterioritzar allo que nosaltres hi aportem , de defi-

nir-ne la poetica . El poema es alto que nosaltres Ilegim. No per aixo

hauriem de descomptar la possibilitat que la nostra experiencia d'un

poema de March coincideixi amb la dells seus lectors contemporanis.

Quant a l'aspecte de ]a poetica de l'obra de March que voldria coment::r

aci, aquesta afinitat em sembla fins i tot probable , perque hi entren uns

suposits la constancia dels quals es objectivament comprovable.

La manca d'un sentit global aparent en el grup de poemes que

comentem ens presenta el problema de trobar - ne un. Podriem demanar-

nos per que , en efecte, ens sembla necessari que hi hagi aquest sentit.

I la rcsposta hauria de set, obviament , que March ha collocat dos tipus

de discurs, tin de moral i 1'altre personal , dins d'un sol acte d'enun-

ciacio . Som aparentment incapacos de posar de bandy la conviccio que

alto que es digui dins d'un acte d'enunciacio ha d'estar relacionat amb

un sol «missatge > , per molt complex , ambigu , o fins i tot contrrdictori,

que sigui aquest missatge . Es que la complexitat , 1'ambigu iitat i Ia con-

tradiccio, totes son tipus de relacio, i la possibilitat a la qual es resisteix
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la ment del lector es que no hi hagi una relacio. Aquest es un dels
fenomens que ha comentat Jonathan Culler en un interessantissim capitol
del scu Ilibre Structuralist Poetics, de tanta influencia al mon de parla
anglesa.Z L'expectacio d'una unitat organica es una de les conventions
que sempre portem a la lectura i que son posades en joc quan ens tro-
bern davant d'un poema que sembli fragmentari o incomplet:

<Poems which succeed as fragments or as instances of incomplete
totality depend for their success on the fact that our drive towards to-
tality enables us to recognise their gaps and discontinuities and to
give them a thematic value., 3

El lector no es queda satisfet amb el text fins que no l'ha organitzat
segons un dels models predeterminats que son part del seu bagatge
interpretatiu. Culler en distingeix sis: 1) l'oposicio binaria (el contrast),
un dels recursos mes frequents en la interpretacio dels textos; 2) la
resolucio dialectica d'una oposicio binaria (tesis, antitesis, sintesis);
3) la substitucio d'una oposicio no resolta per un tercer terme; 4) l'ho-
mologia de quatre termes (A: X :: B: Y); 5) una serie unida per un
denominador comb; 6) una serie seguida d'un terme final que el resu-
meix o el transcendeix 4

Aixo almenys ho tenim en comu els del xv i nosaltres -1'expectaci6
d'una unitat organica. Nomes cal demanar-se per que es destaca el grup
de poemes que es l'objecte de la nostra analisi per a veure que la
resta de 1'obra de March --excepte el <<Cant espiritual>>, que to uns
problemes estructurals especials-5 es conforma a grans trets a l'ideal
retoric de la segiiencia initium-medium-finis, el qual es encara la nostra
expectacio principal d'una obra literaria, la norma segons la qual n'inter-
pretem tota variacio o desviacio. Podem estar segurs que aquells lectors
tan Ilunyans van experimentar la mateixa perplexitat llegint aquestes

2. Jonathan CULLER, Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the
Study of Literature (Londrcs 1975), capitol 8, <<Poetics of the Lyric,, ps. 161-188,
sobretot 170-174.

3. Ibid., p. 171.
4. Ibid., p. 174.
5. Vegeu el meu article `E ja en mi alterat es l'arbitre': Dramatic Represen-

tation in Ausids March's Cant Espiritual, <<Bulletin of Hispanic Studies,, 59 (1982),
317-323.
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poesies que nosaltres, i tanmateix es ben possible que haguessin hagut
de resoldre el problema de la unitat organica que plantegen valent-se
d'uns procediments no gaire diferents dels que tractare de descriure en
aquest treball.

2. POSICIO DE XXVI, XXXI I XXXII

Totes tres poesies porten el senyal «Lir entre carts>>. Pertanyen, per
tant, a un grup de 35 composicions que, al meu parer, formen un cicle
independent de les 19 poesies amb el senyal < Plena de seny>>, amb les
quals apareixen barrejades en els manuscrits mes antics i mes complets.
Marti de Riquer, Pere Ramirez i Molas i qui signa han presentat argu-
ments a favor de la independencia dels dos cicles.' Al problema dels
poemes amb senyal o divisa caldra dedicar-li un estudi a part, i aci, per
tant, nomes situare a grans trets els tres poemes que estudiem dins del
seu cicle.

Sembla probable que els poemes de <<Plena de seny>> i «Lir entre
carts>> puguin ordenar-se, o almenys agrupar-se, d'una manera hen dife-
rent dc 1'ordre en que apareixen als manuscrits emprats per Amedee
Pages en 1'establiment de la segiiencia de les poesies en la seva magni-
fica edicio critica; es a dir, pel que fa a aquests dos cicles, el codex
que ara es conserva a la biblioteca de la Universitat de Salamanca, de
les darreries del segle xv o del comencament del xvi.' Tots els poemes

6. Marti de RIQUER, Histuria de la literatura catalana (Barcelona 1964), 11,
491-508; Pere RAMIREZ 1 MOLAS, La poesia d'Ausias March. Analisi textual, cro-
nologia, elements filosofics (Basilea 1970), 257-271; Robert ARCHER, The Perva-
sive Image. The Role of Analogy in the Poetry of Ausias March (Amsterdam
1985), 8-11.

7. El ms. F, a Salamanca d'enca del 1954, amb la signatura 2244. Pages creia
que aquest era el manuscrit mes antic i el datava udels comencaments de la segona
meitat del xv`" segle> (A. PAGLS, Obres d'Auzias March [Barcelona 1912-14], 1,
144). Bohigas, pero (Poesies, 1, 158), el considera d'una data mes tardana, i aixf
tambe Brian Dutton (Catklogo/indice de la poesia cancioneril del siglo XV [Madi-
son 1982], p. 123). Es curios constatar que encara que Pages hagi emprat aquest ms.
com a base de la seva edicio per a la majoria dels poemes, el seu text no correspon
al ms. F en un detail constant. A difcrencia del que es podria creure per la seva
edicio, el ms. de Salamanca no senyala la cesura amb una ratlleta (tampoc amb
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amb aquests senyals s'hi troben escampats sense cap ordre obvi, entre
els numeros I i LXXIV. Entre aquests tambe apareixen alguns poemes amb
]a divisa <<O foll-Amor>> o amb la d'<<Amor, Amor»,a i n'hi ha dotze
sense divisa, vuit dels quals son del genere de la poesia amorosa 9 Alguns
dels poemes de <<Plena de seny>> formen petits grups entre els i-vii,
xvi-xvii, xxi-xxii i xxvii-xxvill. Aixi mateix, amb poemes de <<Lir
entre carts* entre XIII-XIV, XVIII-Xx, XXIII-XXIV, XxXI-XXXII, XXXIV-
XXXIX, XLIV-XLV, XLVIII-L, LIII-LVI i LVIII-LXI. Un fet encara mes sig-
nificatu es que gairebe tots els poemes de <<Plena de seny>> es troben
en les primeres 33 peces -uns 17 dels 19 totals (89,4 %). En canvi, en
el cas dels poemes de «Lir entre carts> , n'hi ha nomes 12 abans del
numero XxxIII (34,3 % dels totals) i 23 (65,7 %) en les 40 peces que
van des del xxxiv al LXXIV. Aixi es veu que la majoria dels poemes de
Air entre carts> apareixen als manuscrits en una serie que ja es ben
separada del grup de <Plena de seny> , ja quasi complet abans del XxxIII.

Es mes, els poemes de <<Plena de seny>> no tenen cap necessitat de
les peces de «Lir entre carts>> per a formar independentment un cicle
coherent. Allo que li dona coherencia son els suposits de la tradicio
cortesana en Pambit de la qual les poesies van ser escrites, suposits d'una
relacio -sigui real o purament poetica, tan se val- entre March i la
dona a qui s'adreca. Aixi, quan March diu que acaba de veure la dona
per primera vegada, cal prendre-ho seriosament. 0 quan es refereix a
la seva timidesa que li impedeix de declarar-se podem entendre sense
massa dificultats que escriu des d'una etapa marcada per una relacio
inicial i anterior a 1'expressada en altres poemes on parla d'una relacio
ja establerta, potser no massa reeixida encara, en la qual la dona el
rebutja. Aquests poemes son anteriors als de l'etapa on la dama I'accep-
ta, i al seu torn, aquesta darrera normalment acaba on en comenca una
altra -ja totalment marquiana- en la qual March lamenta que la dona
no hagi resultat capac d'ajudar-lo a realitzar la seva esperanca d'un amor
espiritual. Segons aquest ordre, el cicle comencaria amb el xvi (primera

1'espai emprat a Obres i Poesies) com en els canconers amb obres de March que
es troben ara a les biblioteques de Paris (BN), Saragossa i Valencia.

8. <O folLAror>>: XLIII, XLVII, LXII, LXV; «Amor, Amor»: LXIII, LXVI, LXVII;

tambe XLVI (<Amor...>>).

9. Aquests vuit son : VIII, XII, XXIX , XL, XLI , LII, LXX, I.XXI.
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visio), mentre que el poema i hauria d'esser collocat en 1'6ltima o pen-
61tima etapa, per la seva referencia a un amor del qual fa temps que el
poeta havia gaudit i que ara enyora en 1'absencia de la dama.10

El poemes de <<Lir entre carts, per la seva part, tambe donen indi-
cis d'una trajectoria amorosa d'aquest tipus, encara que resulta molt
mes dificil precisar l'etapa corresponent de cada poema. Aixi em sembla
probable que els ix, XIX, xxxty, XAxvtt, XLIX i LXIX, almenys, per-
tanyen a la primera etapa, la d'abans de la declaracio del poeta, ja que
aci hi ha Glares referencies al fet de no haver parlat encara a la dama.
Alguns, com el LVI, semblen referir-se a una etapa en la qual el poeta
frueix del seu amor. Al LXI March lamenta la incapacitat de la dona
per estimar de la mateixa manera espiritual que ell. La majoria dels
poemes, pero, pertanyen a la segona etapa: el poeta ha declarat el seu
amor, pero no ha aconseguit que la dama l'estimi tant com voldria. Es
important per a ]a cronologia el fet que el xiri, que conte la referencia
a l'afer contemporani o molt recent de Janus de Lusignan, empresonat
entre 1426-1427, sigui de la segona etapa; per tant, s'hauria de col-lo-
car tots els poemes de <<Plena de seny» i els de la primera etapa de <<Lir
entre carts> en els anys anteriors a 1427-28, quan sembla probable
que hagi estat escrit el xiii. Sense poder, pel moment, situar mes con-
cretament els tres poemes que estudiem, podem dir almenys aixb: 1) per
alto que es diu en les tornades, semblen de la segona etapa de frus-
tracio amorosa; 2) no s'han de relacionar necessariament amb els poemes
de <<Plena de seny»; 3) son probablement posteriors a aquest cicle i als
poemes de la primera etapa de «Lir entre carts>>.

3. LA TORNADA ALS POEMES DE <LIR ENTRE CARTS>>

No cal insistir mes, per ara, en la independencia dels poemes de
Plena de seny>> per mostrar que hi ha bones raons per limitar el con-

text de comparacio dels tres poemes que estudiem al del cicle de «Lir

entre carts>>. El problema que aquests ens presenten es, per a tornar

a formular-lo, el de la funcio semantica de l'estructura que March ha

10. Comento mes detalladament aquest aspecte dels dos cicles a The Pervasive
Image, ps. 8-11.
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volgut donar als xxvi , xxxi, i xxxii , posant, a la fi de cada un, una
tornada que dificilment encaixa amb la resta de la composicio . Es clar
quc per a resoldre -ho haurem , primer, d'establir com es relacionen les
tornados amb les estrofes completes en els altres poemes del cicle. Aix6
sera mds facil de fer si tenim en compte un suposit important de la
poesia de March que no ha estat gaire comentat.

Es tracta senzi]lament del fet que March heretava de la poesia
europea una tradicio retorica mig amagada segons la qual el model. de
initium - medium-finis tenia una formulacio concreta gairebd universal.
L'estructura , o la dispositio , del discurs oral, aplicada a la tradicio poe-
tica en la qual March escrivia , es dividia basicament en aquestes rubri-
ques: 1) exordium : ] a introduccio , on hom esperaria trobar normal-
ment alguna captatio benevolentiae ; 2) narratio / propositio . Corn expli-
ca Lausberg , ala narratio ... es la exposicion detallada, parcial, encare-
cedora, de lo que de manera ceiaida y escueta se expresa en la proposi-
tio)." Aixo constitueix ] a part central del poema, on tambd es troba
la probatio , per la qual hom estableix la credibilitat d'allo que es diu
en la narratio ;' 2 3) peroratio. La conclusio de la composicio , la qual
tenia dues fiincions essencials : <Refrescar la memoria ... e influir en
los afectos.» 13

Aquest model d'estructura es una adaptacio pragmatica de ]a dispo-
sitio ovatoria, de la mateixa manera que cada composicio retorica ho era
davant de la preceptiva dels retorics , els quals tambd diferien entre ells
quant a l'ordre exacte de les pastes artis, fora dels llocs que calia atorgar
a 1'exordi i a la conclusio . No s'ha d'esperar , per exemple , que es tractin
separadament la narratio i la probatio corn recomanen les retoriques
estudiades per Lausberg , pero tampoc no n'hi ha prou de lirnitar-se, com
en el cas dell trouveres estudiats per Dragonetti , a 1'exordi, l'argumen-
tatio ( narratio ) i la conclusi6 . 14 No cal fer de March un Calderon de la
Barca per a veure el seu us , en el cicle de « Lir entre carts )>, de l'am-

11. Heinrich LAUSBr. RG, Manual de retorica literaria. Fundamentos de uca
ciencia do la literatura ( traduccib de Jose PEnez RIESCO ), 3 toms (Madrid 1966-
1969), 1, 261.

12. Ibid., p. 297.
13. Ibid., p. 361.
14. Vegeu I'esquema comparatiu de les retoriques en LA"SBERG , op. Cit., 1,

238-39; Roger DRAGONETTI, La Technique poetique des trouveres duns la chanson
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pliacio especificament retorica del concepte basic de comencament-mig-fi,
amb l'us frequent d'altres recursos que s'hi combinen.15

Mirem-ne breument un exemple, el xxxix. Encara que el segle xvi
ha volgut fer d'aquest una mena de prologomena a la seva obra amorosa
en la qual s'exigeix del lector un estat d'anim apropiadament otrist», el
fet es que es tracta una peca de to mig juganer, corn ho es un bon
nombre de poemes, on March, referint-se diverses vegades a les gents
que son el seu public, soste la simpatica tesi que la tristesa es bona per
a qui sapiga aprofitar-la.16 Els versos 1-8, on March estableix amb el
seu public 1'interes comu del tema del poema, en constitueixen 1'exordi.

clar que quan diu als seus lectors que no perdin el temps llegint
els seus odictats» si no son <<trists>>, ho fa sabent ben be que compar-
teix amb ells la mateixa fascinacio per I'amor-obsessio; aquesta consi-
deracio, juntament amb la descripcio d'ell mateix als versos 5-8 corn
un foll d'amor, serveixen per a formular la seva captatio benevolentiae,
on s'hi intercala una idiosincratica variacio del topos de la modestia
literaria. La narratio correspon als 11-32, que desenvolupen la propo-
sitio anterior (9-10), en la qual March afirma que hi ha una bona dosi
de delit barrejada amb aquesta tristesa amorosa. Aquesta proposicio es
relaciona immediatatnent amb un dels tipus de probatio sovint agradosos
a March: 1'exemple d'ell mateix. Ja ho veieu: encara que ell sembli
adolorit als ulls de totbom, de fet ha estat gaudint dun plaer interior
(11-12). La narratio continua explicant diversos matisos de I'experien-
cia d'un adolorit content. La peroratio (33-40) es introduida per una
mena de refutatio," on March s'adreca als qui desaprovin el seu iliura-

courtoise. Contribution a l'etude de la rhetorique medievale (1960; reimpressio:
Ginebra 1979), ps. 11 i 140-378.

15. Per a l'us de l'estructura retorica per part de Calderon, vid. Robert
PRING-MILL, Estructuras logico-retoricas y sus resonan-ias: an discurso de El prin-
cipe constante, <Hacia Calderon. Segundo Coloquio Anglogermano, Hamburgo,
1970», editat per Hans FLASCUE (Berlin 1973), 109-154. Pring-Mill es troba obli-
gat a utilitzar una solucio pragmatica semblant davant de la impossibilitat de sepa-
rar la narratio de la probatio en el discurs estudiat.

16. Ms. B (Paris, BN), datat el 1541, i les editions de 1543, 1545, 1553 i
1560.

17. LAUSBERG, op. cit., 1, 360: <da refutatio (negativa, denrostrativa de la insos-
tenabilidad de la opinion contraria)>>.
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ment a ]a tristesa, client que si ho fa es perque hi ha delit en aquesta
condicio emotional, i tanca la peroratio amb 1'afirmaci6 que ]a veritat
de tot el que diu nomes es veu amb 1'experiencia directa.

Aquest poema ens servira per plantejar-nos el problema de la tor-
nada. Quan arriba al vets 40 ja ha assolit una integritat estructural
retorica compieta, amb el seu comencament, el seu mig (amplificat per
uns mitjans forca retorics) i la seva fi. Pero hi ha mes. Ara, quan sem-
bla que tot s'ha dit, March es dirigeix a la dama per a expressar 1'espe-
ranga que ella s'adoni que ell viu la seva vida vacillant entre uns extrems
emocionals. La tornada anulla el sentit d'integritat retorica perque intro-
dueix tres canvis importants en el poema: 1) el public ja no es com-
post pels lectors en general, als quals ha parlat de la seva experiencia en
l'amor, sing que es redueix a la dona que entenem ser-ne la causa;
2) March deixa de parlar amb el to mig juganer d'un actor que sap que
pot comptar amb la simpatia del seu public, per a emprar la veu temo-
renca d'una victima d'amor; 3) el tema ja no es el del plaer del sofri-
ment tractat i acabat en la primera part, sing el de la relacio amb <<Lir
entre carts'>. La tornada, doncs, de cap manera no sembla que pugui ser
presa per una part de la peroratio. Pel que fa a aixo, no ens ajuda gaire
recorrer als trobadors per a cercar-hi uns procediments semblants. Marti
de Riquer resumeix la funcio de la tornada o tornades provencals -n'hi
podia haver diverses al final d'un sol poema- aixi: <<En ellas el trova-
dor suele hater consideraciones generales sobre el terra de la poesia;
pero, principalmente, tienen el carkcter de envios a las personas a quie-
nes el poeta quiere que llegue su obra.>> " Algunes tornades de March
tambe tenen aquestes finalitats, pero nomes la de fer considerations
generals sobre el tema de la poesia podria satisfer la necessitat del lector
de trobar una unitat organica en el poema; com a endreca, en canvi,
caldria donar a la tornada la funcio d'apendix a la part central.

Mes val tornar un altre cop a la retorica tradicional per a considerar-
ne tin altre tret: 1'ap6strofe. El defineix Lausberg:

<La apostrophe ... consiste en "apartarse" del publico normal ... y
dirigir la palabra a otro segundo publico elegido por el orador de
manera sorprendente. Ello tiene sobre el publico normal an efecto

18. Martin DE RIQUER, Los trovadores (Barcelona 1975), 1, 44.
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patetico, pues constituye en el orador la expresion de on pathos [es a

dir, l'efecte de commoure el public] que no puede canalizarse por los

cauces normales de comunicacion entre orador y publico. El apostrofe

es, por decirlo asi, un paso desesperado por parte del orador, inrnul-

sado por el pathos.>> 19

Es clar que hom esperaria trobar 1'apostrophe a l'exordi o a la narratio,

pero no cal descomptar la possibilitat d'usar-lo en la poesia fora dels

Rocs que son normals en 1'oratoria. Aixi podria emprar-se en la tornada,

la qual comenca apostrofant la dama. Aquesta possibilitat ens duu a

una nova perspectiva sobre el poema. Aixo li restituiria sobretot una

unitat de sentit que no li podem acordar si veiem la tornada com una

enunciacio afegida a una altra ja completa i amb una «referencia» sen-

siblement diferent. En el cas concret del xxxix, la tornada seria un <pas

desesperat>> que el poeta pren a 1'acabament de la dispositio, per intro-

duir un pathos que normalment hom esperaria trobar dins de la part

anterior. El concepte de la tornada-apostrofe ens permetria veure aquells

tres aspectes diferencials d'una altra manera: 1) no caldria pensar en

<<Lir entre carts>> com un nou public, sing mes aviat com el mitja pel

qual s'introdueix en el poema un element patetic augmentat que to el

seu efecte tant sobre el public de les estrofes com sobre la dama; 2) el

canvi de to s'explica per aquesta finalitat patetica del <<pas desesperat>>

de l'apostrofe; 3) no es tracta d'un canvi de tema, sing de la revelac16

per mitja de l'apostrofe tarda de la causa directa de la seva expressio

poetica.

De fet, hi ha 16 poemes mes de <<Lir entre carts>> essencialment

amb la mateixa dispositio de la materia poetica que el xxxix, tots dirigits

a un public general i sense cap referencia directa a la dona fins a la

tornada mateixa. El sentit d'unitat d'aquests poemes ens es assequible

aplicant-hi el mateix concepte20

En tots els 15 poemes 21 restants la tornada to una funcio ben dife-

19. LAUSBERG, op. Cit., II, 192-93.

20. Aquests poemes son els ix, xi, xiv, xvin, xix, xx, xxiv, xxxv, XLV, L,

LIV, LVIII, LXIX, LXXIII i LXXIV. Els Xiv, XLV, ITV, LV, LVII, LXIX I LXXTII tenen

]a peculiaritat que la tornada consisteix en una sentencia sobre 1'amor.

21. Aquests poemes son els xnt, xxiii, xxxiv, xxxvi, xxxvn, xxxviii, xi.iv,

XLVIII, XLIX, LIII, LVI, LIX, LX, LXI 1 LXIV.
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rent . March es dirigeix a ]a dons ben abans de la tornada, fent que la
poesia, per tota o per una bona part de la seva extensio , es converteixi
en un discurs apostrofat , i que la tornada sigui, per rant, el hoc on es
pronuncien les ultimes paraules de l'apostrofe . A diferencia dels poe-
mes de l'altre tipus, March parla en aquestes peces en termes particulars
des de dins de la seva relacio amb <Lir entre carts> , en hoc d'evitar
tota referencia a ella fins a la tornada.

Aixt, per exemple , en el xxxviii , el poeta s'adreca a la dams des
dels primers versos on ]a captatio benevolentiae ( 1-4) es calculada a
tenir el seu efecte maxim en la resta de 1'exordi ( 1-8). A la dona li
agraden els poemes de March i que aquest la cortegi , i ja mostra estar
ben disposada envers ell . El poeta ara revela, pert , que tot aquell amor
per ella esta en proporcio directa al seu odi per ell mateix, perque el
plaer que Ia dona pren en ell no ha arribat a convertir - se en amor. La
resta del poerna -la part que correspon a la narratio- desenvolupa
amb diversos matisos aquell tema de 1'amor insatisfet que causa el seu
sofriment. Es dirigeix a ] a Bona en primer pla, i en segon Iloc al public
general. La tornada en treu la conclusio , amb la Bella metafora del pa
dole i amarg que es cou al forn interior del poeta . Altres peces del
mateix grup aporten variants en la forma de in tornada , com, per
exemple, quan aquesta es una sentencia , com al LIX. Pero en totes la
seva funcio es la mateixa . La tornada es, en efecte , la peroratio, o una
part, i els poemes , per tant, no tenen cap canvi important ni de <refe-
rencia> ni de public.

Hi ha, doncs , dues maneres fonamentals per les quals In tornada es
relaciona amb In resta del poema a les peces de «Lir entre carts> , i per
les quals s'estableix una unitat organica . La manera menys problema-
tica es In que trobem en aquells poemes on March s'adreca a la dama
a partir d ' un moment ben anterior a la tornada, amb el resultat que
aquesta constitueixi 1'ultim de tota una serie d'apostrofes . S'ha de
recorrer a l'altra solucio pel que fa al problema que presenten aquells
poemes on la relacio amb la dona no es tan clarament l'eix de la mate-
ria poetica pel fet que March no se li adreca fins a la tornada . El con-
cepte de la tornada - apostrofe n'es Tunica solucio aparent : March apos-
trofa ] a dona per a afegir al discurs anterior un altre element patetic
tardy referint - se a la causa directa de ] a seva discussio de l'amor.
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4. LA TORNADA EN ELS XXVI, XXXI, XXXII

Els tres poemes als quals ha estat necessari acostar-nos amb aques-
tes observacions preliminars representen una complicacio considerable
del problema del status semantic de la tornada. El paper de la dama
ens hi esdeve encara mes problematic. No es tan sols que March no se
li adreci fins al final, sing que no hi ha tampoc cap lligam tematic obvi

entre la tornada i la primera part del poema, corn ho es, per exemple,

el tema de l'amor en un dels grups de <<Lir entre carts>> estudiats. Aixi
mateix, la diferencia tematica entre el cos del poema i la tornada fa

que sigui dificil veure-la com un apostrofe que hagi estat tret del seu

Hoc retoric normal. Cal plantejar ja aquesta problematica mes concre-
tamcnt amb un examen del sentit i de l'estructura retorica de les tres

peces.

XXVI. Com hom veura per 1'esqucma i, aquesta poesia es estructu-

rada entorn de dues proposicions : 1) els homes malvats i els estt pids

han fet que la virtut deixi de ser apreciada al man ( 12); 2) com a con-

sequencia , la rata humana s'apropa a la seva fi . Aquestes dues propo-

sicions son prologades per 1'exordi dels 1 - 11. La primera es donada a

traves de la forca provativa de 1'auctoritat de Salomo en el 13 i es

amplificada als 14-32 . La segona es formulada als 33-40 i amplificada

amb exemples de diverses virtuts ja desaparegudes (41-48) i amb tin

simil (51-52) despres de la breu refutacio dcls qui no voldran creure

el poeta (49-50). Els 53-56 en treuen la conclusio : es pales que Deu,

permetent que es perdi la practica de la virtut, vol que el mon s'acabi zz

22. Tots els manuscrits i totes les edicions ofereixen la lectura «Yo crit lo b6>,

sense que hi pugui haver cap possibilitat d'ambiguitat en la primera Iletra. El fet

es, pero, que es dificil llegir la primera estrofa d'una manera coherent seguint

aquesta lectura. Al primer vets, March aixf diria que proclama el be quan el troba.

Als 4-6, en canvi, ens explica per que no el proclama: creu que no val la pena

fer-ho perque tothom es sord quant hom vol parlar de la virtut. Sense que els

manuscrits la documentin, voldria proposar la lectura purament hipotetica <No>

en floc de aYo, confusio que hauria pogut fer facilment algun copista, i despres

repetida en copies posteriors.
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Esquema I : Poema XXVI

EXORDIUM 1-11 Ni la lloanca dels bons ni el blasme dels malvats
valen la pena en el mon d'avui perque la virtut ja
no hi to Hoc.

captatio benevolentiae:
(a) [Els lectors s'identifiquen amb el poeta mora-
litzador quan divideix el mon entre els malvats i
el bons ] .
(b) Comparanca: Els homes no volen sentir parlar
de la virtut, com uns moros quan els parlen de la
fe catolica.

PROPOSITIO (1) 12 Els homes malvats i els estupids han fet que
la virtut deixi de ser apreciada.

PROBATIO 13 «Salamo diu>> que al mon no manquen els imbecils.

NARRATIO 14-32 (a) 14-16 Els homes tracten d'intimidar els altres
perque no valorin o practiquin la virtut.
(b) 17-19 Hi ha tant de vici al mon que ha aca-
bat foragitant la virtut.
(c) 18 Ja nomes es pensa en el profit.
(d) 20 La gent s'ha Murat a la peresa moral.
Recapitulacid de (a)-(d) 21-24 Hi ha tanta gent
en contra de la virtut que ja s'ha perdut per sem-
pre, i es persegueix els que practiquen l'honor.
(e) 25-26 Tothom ara es motivat per 1'enveja, i
els iinics dels quals no diuen mal son els morts,
perque aquests ja no els poden donar motius per
a 1'enveja.

captatio benevolentiae 27-28 L'home bo (cf. 1-11) no pot suportar
aquest fet:
(f) 29-32 que, en comptes de hoar el virtuos, el
blasmin.

I0.
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PROPOSITIO (2) 33 La rata humans desapareix a mesura que es
perd la practica de la virtut.

NARRATIO 34-40 (a) 34 El cos hums es cada vegada mes feble.
(b) 35 Servim malament Deu.

(c) 36, 40 La mort ens es mes a prop que abans.

(d) 37-38 Tot el m6n creat va perdent la seva

essencia.

(e) 39 L'home deixa de tenir la saviesa que pos-
sela abans, i ja no sap aprendre de 1'experiencia.

PROBATIO 41-48 Exempla

(a) Enginy: Aristotil, Origenes, Seneca , Plato.

( b) Fortalesa / forca: Samso.

(c) Bellesa: Absalom.

( d) Perspicacia : Linceus.

REFUTATIO 49-50 Qui no s'ho creu, es boig.

PROBATIO 51-52 Comparanca: rael / rama / pom [ = virtut / rata

humana / home].

PFRORATIO 53-56 Es veu clarament que Deu vol posar fi al mon

pel fet que ha volgut que s'hi acabi la virtut i que

la naturalesa ens abandoni.

Tornada 57-60 Si no parla aci de eLir entre carts* 6s perqu& no

creu tenir els mitjans adequats (no-m basta l'escan-

dall) per a apreciar-la; tant es el seu valor.

El problema de 4'estructura organica> d'aquest poema es margi-

nalment menys dificil que en el cas dels altres dos poemes que despres

veurem. De fet, Pere Bohigas ja troba una manera d'interpretar-lo

d'una forma coherent. Davant la indecisio de les edicions i un manus-

crit del segle xvi sobre si el xxvi es un <<cant d'amor>> o un <<cant

moral>>, Bohigas proposa: <<En realitat es totes dues coses, malgrat que

tota ella, tret de la tornada, desenrotlli un tema moral.>> Suggereix que
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la tornada contrasta amb la <<pintura pessimista >> de la resta del poema
perque March hi explica que <<en aquest mon en decadencia hi ha, viva,
la passio del poeta, que per la seva grandesa no pot manifestar-se amb
paraules>>.23

Aquesta interpretacio a base d 'una oposicio binaria en el poema
(decadencia/viva passio ) depen en part de 1'explicaci6 que dona el se-
nyor Bohigas de la frase la vostra estima ( 58), corn <l'estima que us
tine> . Es a dir , se celebra en la tornada la profunditat de 1'admiraci6
del poeta. Aquest sentit no em sembla necessariament correcte. Crec
que per estima March es refereix senzillament a 1'estima que la dona
mereix , la lloanga que el mon li faria si no fos tan buit de justicia.
0 sigui, el contrast aqui es mes aviat entre la condicio actual del mon
i la qualitat de la dona.

Hi ha dos aspectes de la tornada que fan que aquest contrast sigui
bastant complex . En primer lloc, 1'exemplum de Linceus , sobretot el
detail del vers 47, <<dins en la mar veya de milles mil > , dona la base
per a la metafora emprada en la tornada . Aixi, el Ions del valor moral
de in dona ja es identificat metaforicament amb aquella profunditat
moral que els del temps passat eren capacos d'assolir. Aixi mateix la
dama es associada, per mitja d 'aquest enllac metaforic , amb les altres
virtuts exemplificades en els 41 -47: la fortalesa , ] a bellesa, la saviesa
que es trobaven entre els homes de I'antiguitat biblica i classica. No
per res es el seu senyal < Lir entre carts.>> El terra de 1'ubi sunt? de
1'estrofa vi es mes que una pregunta retorica : la dona n'es la viva
resposta .24 Tampoc no es fortuIt que el poeta digui, a 1'6ltim vets, <<per
qo yo me'n call .>> March ha comencat el poema dient que es temps per-
dut blasmar els malvats o Hoar els bons davant de la sordesa moral
dels moderns . La tornada clarament repren la idea desenrotllada a 1'e-
xordi, per a explicar que si March << es calla>> i no es dedica en aquesta
peca a hoar la lama no es tan sols perque seria perdre l'ale en un mon
que, tret del poeta, es incapac d'apreciar - la. que ella , a diferencia
dels pocs virtuosos que queden en el mon i que el poeta sabria alabar
adequadament, vent els seus poders artistics . L'elogi es enginyos: ]a
seva incapacitat poetica davant el valor de la dama 1'ha obligat a parlar

23. Poesies, ii, 96.
24. Comento aquest aspecte del poema en The Pervasive Image, ps. 24-25.
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d'una altra cosa que no sigui ella. Dobletnent enginyos pel fet que l'e-
fecte de l'enllac metafbric entre la tornada i l'estrofa vi es precisament
el d'exaltar la dama, fent d'ella 1'hereva del veil ordre masculi de per-
fecci6 virtuosa representat pels antics.

Aquesta funcio laudatbria del contrast fa que la tornada sigui, en
realitat, el punt d'enfocament del poema. El paper didactic de les estro-
fes i-vi, quan les considerem dins el conjunt de tota la composicio, es
efectivament secundari al de crear una elegant circumlocucio per a la
lloanca de <<Lir entre carts.>>

XXXI. En aquest poema el mon es ocupat ja no per malvats, sing

per victimes de la Fortuna i de llur prbpia ceguesa moral. Com en el

xxvi, March desenvolupa dues proposicions, formulades als 5-8, des-

pres de 1'exordium dels 1-4 amb slur captatio benevolentiae de refe-

rir-se a l'experiencia comuna de 1'home. Aquestes propositions son:

a) la Fortuna es essencialment inconstant, idea que es amplificada als

17-22 i 25-32; b) l'efecte de la seva inconstancia pot evitar-se si l'home

deixa els bens mundanals (amplificada als 9-16 i 23-24). La conclusio

de 1'6ltima estrofa pren la forma d'una refutatio, recurs que tambe tro-

bem al xxvi (49-50). Es una peca curosament estructurada i completa

en el conjunt de les estrofes, com el lector veura per l'esquema II:

Esquema II. Poema XXXI

EXORDIUM 1-4

PROPOSITIO 5-6

7-8

Captatio benevolentiae. Molts homes es queixen de
la Fortuna.

(a) La Fortuna es per la seva naturalesa inconstant.

(b) L'efecte de la seva inconstancia por evitar-se
si l'home deixa de desitjar els bens del mon.

NARRATIO 9-32
9-16 Amplificatio de (b). Al mon no hi ha mes que

sofriment , i l'home no reIx en 1'6s de la rao ja que
creu que el major be es troba en els bens mun-
danals.
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17-22 Amplificatio de (a). Ningu no pot fer que la For-

tuna deixi de ser continuament movible.

23-24 Amplificatio de (b). L'home sempre es exposat a in

inconstancia de la Fortuna, i no la pot resistir

usant els seus ginys.

25-32 Amplifiactio de (a). La Fortuna continuament fa i

desfa tot el mon.

PERORATIO/REFU'rATIO 33-40

No deu cons iderar - se cavalier gill no c regui que la

Fortuna disposa dels bens mundanals tai com se li

antulla. Si no ho creu , sera perque encara no ha
experimentat el desfavor de la Fortuna i perque

pensa que ha prosperat per 1'6s dels seus propis

ginys.

Tornada 41 -44 El poeta pot comparar- se a Tantal pel seu desig

continu ; no s'explica com el desig li pot creixer

cada dia , portant - lo prop de la mort.

En aqu esta ipcca no sembla haver -hi cap enllac que faci que hi hagi

una uniu tematica entre el conjunt de les estrofes i la tornada. Mes

aviat ens trobern amb el fet que qualsevol coherencia entre les dues

parts haura de basar- se en elements encara menys concrets que al

xxvt . L'efecte immediat de in tornada es el de deixar- nos amb un sen-

tit de desillusio . La veu moralitzadora que empra en el poema -una

veu, per cert , mes benevola que la que escoltem en el xxvi- ens havia

dut a suposar que March anava fent- se una identitat poetica d'home

escarmentat . Allo quc ens explica aqui de la Fortuna ens es presentat

com a fruit de l'experiencia , tins apunts sobre una Jura llico de la vida.

En la tornada , pero , March ja ens parla amb una altra veu, la d'un

home que dista tant de poder aprofitar - se del seu aprenentatge vital que

se sent incapac d 'explicar-se com es possible que continui lliurant-se al

desig amoros quan veu clarament que es un acte d'autodestruccio:

No se perque tots dies hi offig...
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El qui parla ja no es el qui coneix el mon i la Fortuna i que pot
blasmar aquells ingenus que no s'adonen de com es la realitat. Ara es
el qui no sap. com si, en la tornada, March acabes per treure's la
mascara i ens descobris 1'amant sota la pell dura del moralitzador. El
canvi d'identitat duu un missatge implicit: ('home pot aprendre de
l'experiencia en tot allo que no concerneixi l'amor. I es que aquest
missatge ens proporciona el mitja de fer que el poema tingui la unitat
organica necessaria per a una lectura satisfactoria. Per forca hem de
recorrer al tercer model que esmenta Culler: la substitucio d'una opo-
sicio no resolta per un tercer terme. Pel contrast entre ]a identitat del
poeta com a moralitzador en els versos 1-40 i la que tc coin a victima
d'amor en la tornada substituim la proposicio implicita que en 1'amor
1'home mai no s'escarmenta. El poema, senzillament, es la representacio
dramatica d'aquesta proposicio.

XXXII

Aci, una altra vegada, el model retoric ens ajuda a entendre mes
clarament l'estructura del cos del poema, com veiem per 1'esquema III:

Esquema III. Poema XXXII

EXORDIUM 1-2

PROPOSITIO 3-8

NARRATIO 9-24

Sententia: ('home no pot aconseguir el gran valer
en e] mon sense tenir bens, bondat, linatge gran.

La bondat val mes que les altres qualitats, pero
cal tenir-les totes tres alhora per tal que qualsevol
d'elles sigui 6til.

a) 9-16 Bondat sense bens / linatge:
PROBATIO ( comparanca ). El music no ho es fins a
adquirir fart necessari per a tocar el scu instru-
ment.
Aplicacio (13-16). L'home bo no pot ser-ho si no
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sh'CENTIA 25-26

PROPOSITIO 27-28

to els mitjans dels bens i del linatge per a dur la

seva bondat a la practica.

b) 17-24. Bens/linatge sense bondat: El mon n'es

ple d'exemples.

La virtut es troba entre els extrems . Es dificil

d'exercir , i es coneguda per pocs.

La virtut nomes pertany a un home quan la duu a

la practica.

PROBATIO 29-30 Comparances: No es diu d'un home que es ngene-

ros» fins que practiqui la generositat , ni que es

avar si sempre dona als necessitate generosament.

31-32 Con/irtnacio. Es coneix la potencia virtuosa o vicio-

sa d'una cosa nomes despres de dur-la a terme en

l'acte.

PF.RORATio 33-40 L'home nomes reix en la virtut i la duu a la prac-

tica si estima la virtut en ella mateixa -es a dir,

no per a aconseguir gran valer- i sense tenir aque-

Ila viciosa vergonya que Ii ho impedeix. Nomes

aixi pujara a lo gran delit.

Tornada 41-44 El poeta sempre fa tot el possible perque no deixi

de sentir dolor. La dama no ha de pensar que ell

tingui massa crueltat amb ell mateix. Al contrari,

la seva gran vergonya mereix encara mes severitat.

F.1 poema comenca amb un exordi brevissim en forma d'una sen-

tencia que dona la premissa d'una proposicio. Corn als xxvi i xxxl,

aquesta proposicio es la primera de dues. March proposa primer (3-8)
que la bondat es mes important que els bens i la posicio social, pero

que cal tenir-les totes tres alhora si qualsevol d'elles ha d'esser util.

Despres dedica una estrofa a considerar 1'efecte de tenir virtut sense

els altres dos requisits (9-16), valent-se d'una comparacio aristotelica

que trobern a la traduccio catalana del Libre del Tresor, de Brunetto
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Latini;'s l'altra estrofa blasma els qui ho tenen tot menys la virtut.
L'efecte d'aquestes dues estrofes (17-24) es, com era d'esperar, de
confirmar la supremacia de la virtut en la jerarquia de les conditions
per aconseguir el gran valer.

Provada la superioritat de la virtut, la segona proposicio explica,
despres de ]a seva propia sentencia introductoria (25-26), que hi ha una
condicio per a la seva eficacia: per tal que es pugui parlar de la evirtut»,
aquesta s'ha de dur a la practica. L'home no pot set virtuos nomes en
teoria. March empra ad una altra comparanga, basada en la idea aris-
totelica de la potencia i 1'acte.26 La peroratio (33-40) en realitat nomes
es relaciona amb la segona proposicio i la seva ampliacio. Insisteix ad
en la necessitat d'actuar virtuosament si es vol ser virtuos. >`s nomes
la practica de la virtut ]a que ens duu a to gran delit, meta que sembla
esser per damunt del gran valer que s'esmenta als vers 1.

En la tornada veiem el mateix canvi d'identitat que en els altres
dos poemes. Deixant de banda la veu moralitzadora, el poeta parla com
un amador. Pere Bohigas ja ens ofereix una manera de donar tin sentit
global al poema: «El que ad es diu sobre 1'equilibri moral de ]'home
contrasta amb la declaracio de ]a tornada, en la qual el poeta manifesta
a ]a lama que fara tot el possible per a retenir sempre el dolor. D'una
banda, doncs, la doctrina del just mig, i de l'altra la voluntat de per-
sistir en el propi mal, o sigui, en 1'exces.» 27 a dir, podriem veure
en el poema una «oposicio binaria» basada en el conflicte entre ]'home
escarmentat, com el del xxxi, posseIdor de ]'equilibri moral, i ]'amador
lliurat a I'exces de les passions. Seguint el model del xxxi, podriem en-
tendre tota la pea com una autocritica en la qual March representa
dramaticament un amissatge» implicit: no pot dur a l'acte aquells
coneixements que posseeix en potencia. Aixi, la teoria aristotelica po-

25. Brunetto LATINI, Libre de Tresor, edicio de Curt J. WITTLIN (Barcelona
1976), 11, 118-119: cE totes coses qui son en nos per natura, son primerament en
poder e puys en fet... E axi mateix es de obra de ofici de art, car hom fa fer
alberch per co car n'a fets molts primerament; car altrament nou sabera ell, si no
n'hague's obrat moltes vcus. Aixf matex, sap algu ben sonar sturments per So
com ho ha molt usat.>>

26. Aquesta comparanca es comentada en The Pervasive Image, ps. 110-113.
27. Poesies, 11, 112.
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dria veure ' s com un comentari indirecte sobre 1'actuaci6 de March en
el poema , i fins i tot com la clau de la seva interpretacio.

Aquesta lectura del poema depen de Ia possibilitat de veure com
a antonims la virtut , el concepte fonamental en la idea de « 1'equilibri>>
presentada en les estrofes senceres , i el dolor, font de «1'exces > descrit
en la tornada . Aixo sembla problematic pet fet que el dolor es relacionat
en la tornada amb la gran vergonya , a la qual March tambe alludeix.
Es aquest sentit de culpa el que fa que mai no deixi de sentir el dolor,
perque creu que aquest es Punic mitja at seu abast d'expiar-lo . El dolor,
per tant , no es I ' exces en ple contrast amb 1'equilibri virtuos, sing la
manera per ] a qual March espera esmenar la seva condicio moral.
Aquesta interpretacio descansa en I'enllac tematic amb 1'estrofa v, on
diu que no es pot aconseguir la virtut si hem to motius per a temer ]a
viciosa vergonya . Tampoc no es fortulta la referencia als poetes que no
aconseguiran la virtut per mitja del seu art: parlar poeticament de la
virtut com ho fa ell no es practicar - la. Quan March , doncs, expressa en
]a tornada o n fort sentit de penediment , revela que no ha fet 1'expo-
sici6 de la natura i de la importancia de la virtut amb el proposit pu-
rament didactic que semblava tenir. Aixo explica tambe que March
hagi fet de 1'6ltima estrofa una conclusio relacionada nomes amb la
segona proposicio . Es que March s'ha gnat acostant at llarg del poema
at seu vertader punt de partida: la seva propia vergonya. Tot es una
expressio de remordiment adrecada a <Lir entre carts.>>

Vistes des d'aquesta perspectiva, les primeres cinc estrofes, amb
la seva exposicio de ]a importancia de la virtut per damunt de tot al-
tre b6 mundanal , i ]a necessitat de dur -la a la practica , se'ns revelen
com una mena de preludi en el qual March demostra la seva potencia
rational per a veneer el vici, mentre que la tornada resulta esser el
punt culminant on declara ] a seva intencio de canviar , per mitja del
sofriment , la potencia en 1'acte.

V. CONCLUSIO

Buscant per a les tres poesies estudiades una interpretacio que sa,
tisfes la nostra necessitat d'un sentit d'unitat organica , hem hagut de
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valer-nos de dos models de lectura diferents dels que ens proveien les
altres peces de <<Lir entre carts. >

Quan veiem els xxvi i xxxii segons un d'aquests models, ]a tornada
es converteix en el punt d'enfocament dels poemes. Malgrat la seva
integritat com a estructura retorica, les estrofes senceres estableixen la
base d'uns Iligams -metaforics en el xxvi, conceptuals en el xxxti-
que fan que es converteixin finalment en el vehicle d'un <missatge»
personal implicit. En el xxxi, en canvi, s'assoleix la unitat per mitja
d'una moralitat implicita que funciona com a tercer terme que resol el
contrast entre les dues parts del poema. En totes tres poesies, per tant,
la disquisicio moral es un mitja mes per a desenrotllar els grans ternes
centrals del cicle: la relacio amb la dama i la natura de 1'amor.

El contrast que semblen presentar els poemes xxvi i xxxii en rea-
litat no existeix. Les estrofes completes son d'una referencia parcial-
ment dual, per la qual cosa es veu que en elles March ja va pensant no
solament en el sentit que presentaran com a estructura retorica, sing
tambe en el que tindran dins el context complet que proveira la torna-
da. En el cas del xxvr, cal donar a ambdues parts el mateix nivell
d'importancia semantica, perque aquests formin el contrast que resol-
dra el tercer terme sobreentes.

Tot aixo confirma allo que he tractat de demostrar en altres tre-

balls entorn de la metafora simbolica i les comparances emprades per

March.28 El sentit mes important de la seva obra es moltes vegades im-

plicit, que cal que sigui inferit per un lector atent. Aquestes tres poe-

sies, com que manquen d'un sentit global obvi, ens han dut per forca

a confrontar-nos amb un aspecte de la poetica de March que pot passar

desapercebut en aquelles composicions que ofereixen un sentit com-

prensiu pales. aixo, de fet, la gran traicio que tan sovint ens fa en

la interpretacio de March el nostre anhel d'unitat organica quan per-

metem que aquest se satisfaci amb el concepte enganvador del contrast.2'

28. Vid. Symbolic Metaphor and Reading-Processes in Ausias March, <Modern

Language Review., 77 (1982), 89-99, i The Pervasive Image, caps. 3-7.

29. Agraeixo a Rosa Cabre i a Lola Badia liur ajut en la redaccio d' aquest

estudi.


