
Ausiàs March



Biografia
• 1397: neix l‟any a Gandía com a fill de Pere March i Lionor Ripoll

• 1419: és investit caballer i participa en expedicions ordenades pel rey   

Alfons el Magnànim a través de la Mediterrànea.

• 1425: es retira d‟aquesta vida per començar la seva activitat poètica.

• 1437: es casa amb Isabel Martorell, germana de Joanot Martorell.

• 1439: mor la seva dona, fet que aparentment és l‟origen dels poemes 92-97

• 1443: es casa amb Joana Escarna

• 1450: mor Joana Escarna i éll s‟estableix a València

• 1458: és empresonat arran d‟una denúncia interposada per la esposa d‟un 

dels seus sis fills bastards.

• 1459: mor a València



Estil de la poesia Ausiàsmarquina

• Culta:
• Hereta l‟expressió formal dels trobadors

• Estil ric, elegant, exacte, etc.

• Composicions que sugueixen una métrica molt exigent, amb versos 
molt durs i aspres, que en dificulten la lectura. 

• Desimbolta (Comuna)
• Lèxic i sintaxi popular

• Personatges humans

• Presencia constant d„objectes quotidians

• Paisatges medievals i feudals

• Utilitza l‟increpació i l‟interrogació per aconseguir aproximar-se al lector.



Característiques i importància de la 

seva poesia:
• Trenca els motlles de la poesia trobadoresca i l‟amor cortès

• Obres distants a les anteriors

• Temes: -parla de l‟amor (que l‟obsesiona)

- Déu

- la mort 

- el problema étic

• Poesia sincera i personal

• S‟ utilitza per primera vegada el català, aquest es plasma en els seus 

poemes.

• Hi ha una gran quantitat de manuscrits arribats i traduïts.

• És molt llegit al s.XVI, on aconsegueix tenir una gran influència.

• La literatura d‟aquell nou segle és un intent d‟imitació. 



La seva obra
• L'obra ausiasmarquiana està constituïda per 128 poesies.

• La majoria dels estudiosos s'han decantat per classificar la 

seua obra per cicles temàtics. 

• Cada cicle forma una unitat de sentit, així com s'observa una 

evolució formal i conceptual en els diferents cicles, per la qual 

cosa s'ha arribat a considerar el còmput total de la seua obra 

com un immens poema.

• Els cicles de la seva poesia es distingeixen 3 principalment, 

amb alguns subcicles:



Cicles de la seva poesia

1. Cants d‟amor:
• La dona és una persona real, humana i individual amb els seus defectes, 

canviant la concepció medieval en la seva literatura amb l‟amor cortès.

• En la relació home-dona es barreja l‟amor sensual (sentits) i l‟intelectual 
(contemplació i pensament)

1.2. Plena de Seny:
• Ocupa 19 poemes

• Mena de diàleg entre l‟autor i la dama (aimia).
• El poeta proposa a l‟amada una relació més profunda, tant física com intel.lectualment.

La   dama segueix amb el seu carácter i no li diu res.

El poeta se sent fracassat però segueix lluitant, encara que amb una actitud agressiva.



Cicles de la seva poesia

1.3. Llir entre cards:
• Conforma 35 poemes

• Dirigits a una dona: Teresa

• Éll considera l‟amor com una absoluta contemplació, com a única manera 

d‟assolir l‟amor pur. Però ella li nega ja que es decanta per l‟amor pec (impur), 

llavors, éll actua violentament . Tot això li duu a una obsessió per la mort.

1.4. Amor, amor:
• Cicle de 12 poemes.

• No s‟adreça a la dama directament, quan increpa o dialoga o fa amb “Amor 

personificat”

• Els composa quan ja és vell, on els temes més freqüents són l‟enyorança 

d‟époques anteriors en les que ell amava desesperadament.      



Cicles de la seva poesia

• 1.5.Mon darrer bé:
• Comprén només 2 poesies

• Adreçades a una sola dama, de la qual s‟enamora ja sent vell

• Aquest amor el fa oblidar els mals passats.

• 1.6.Oh, foll d‟amor:
• Està format per 10 poemes.

• Es dirigeix a Déu

• El poeta se sent pecador, deshonest i vil per haver escrit poemes que tractessin 

l‟amor impur (carnal). En aquest cicle es dedica a demanar perdó.



Cicles de la seva poesia

• 2. Cant de mort:
• Formada per 6 poesies

• Estan dedicades a plànyer la mort d‟una sola dona, Joana Escarna.

• Reflexiona sincerament sobre els temes més comuns que la mort d‟una dona 
estimada pot ocasionar: destí de l‟ànima, dolor per la absència i el record de temps 
passats.

• Aquí podeu veure un fragment:

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)[...]"



Cicles de la seva poesia

• 3. Cant espiritual:
• Ocupa 224 versos en segona persona i considerat un dels millors poemes 

de la literatura catalana.

• Diridit a Déu.

• El poeta es mostra preocupat per aconseguir el camí de Déu i té por 
d‟ésser condemnat per haver caigut en el foll d‟amor, de la qual cosa es 
penedeix.

• Utilitza versos sense rima (estramps) amb la qual cosa la seva poesia 
esdevè més natural.

• Aquí teniu un fragment:

"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."


