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L'INCREÏBLE ASSASSINAT D'AUSIÀS MARCH 

SOBRE L'ESPECTACLE 
 

Ausiàs March ha mort. Certament va morir fa segles, però... va 

morir del tot? Per què hi ha un carrer d'Ausiàs March a cada 

poble? Per què hi ha escoles, instituts, col·legis majors i 

tantes altres coses que porten el seu nom? Què significa tot 

això? Potser que la vida d'un escriptor perdura si la seua obra 

transcendeix, si es converteix en clàssica, si l'autor mateix es 

converteix en un símbol? I què signifiquen els símbols per als 

pobles?  

 

Presentem un espectacle en forma de thriller en què, a partir 

d'una investigació policial, indagarem les raons d'un assassinat 

i buscarem el seu culpable. Viatjarem a través de cançons i 

música en directe, i a través de la memòria que travessa el 

temps, a la València de segle XV i a la València de hui. 

Coneixerem l'Ausiàs March del segle XV i el que hui perdura. Ens 

emocionarem amb un espectacle de hui per celebrar l'obra d'un 

dels millors poetes de la història.  
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NOTA PRÈVIA 

 

L'increïble assassinat d'Ausiàs March és un espectacle de 

suspens, un thriller. Recomanem als professors que abans de 

veure l'espectacle realitzen només les activitats 

didàctiques destinades a treballar-se abans o durant 

l'espectacle. La raó és que les activitats pensades per a 

realitzar-se després de veure l'espectacle poden desvetlar 

detalls sobre la trama de l'espectacle que convindria que 

romangueren ocults... 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

ABANS DE L'ESPECTACLE 
 

1) Coneixeu algú del vostre entorn que haja llegit les poesies 

d'Ausiàs March (familiars, professors, amics...)? És un nombre 

considerable de persones? Si no ho és, per què creieu que és 

així? Quins factors poden provocar que la poesia d'Ausiàs March 

siga poc llegida? 

 

- La dificultat d'entendre el llenguatge del segle XV hui 

en dia. 

- La dificultat de la poesia, tant de llegir-la com de 

comprendre-la. 

- La llunyania dels temes dels quals parla March, perquè 

la nostra societat ha canviat. 

- El poc interés que desperta el fet de llegir en la 

societat actual i, sobretot, de llegir poesia. 

- ... 

 

2) Coneixeu algun carrer, institució, col·legi, etc. de la vostra 

localitat que es diga “Ausiàs March”? Per què a quasi totes les 

localitats de la Comunitat Valenciana hi ha algun espai públic 

amb el nom d'Ausiàs March? Creieu que la gent sap qui va ser 

Ausiàs March? 

 

3) “A temps he cor d'acer, de carn e fust. Io só aquest que em 

dic Ausiàs March.” Què significa aquest vers del poema 114 

d'Ausiàs March? Què podem intuir sobre el poeta només llegint 

aquest vers? 
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4) Llegiu la següent biografia d'Ausiàs March i, després, el seu 

poema número 81: 

 

Nascut sobre el 1397 a terres gandienques i mort el 1459 a València, 

la seua biografia està delimitada en dues etapes: en la primera, ell és 

abans que res el cavaller cortesà que serveix fidelment el seu rei 

Alfons el Magnànim a les campanyes italianes i al nord d'Àfrica 

(1420-1424). De 1425 ençà, però, March es trasllada a les seues 

possessions de Beniarjó (prop de Gandia) on romandrà allunyat de 

tota activitat cortesana, encara que el rei el premie amb el 

nomenament de falconer major. A Beniarjó, es va dedicar sobretot a 

administrar els seus béns i a defensar els seus privilegis feudals, fet 

que li provocarà conflictes ben greus al llarg de tota la vida. És en 

aquesta etapa, que March es dedicarà a la poesia. 

 Diversos documents donen a entendre que la vida que va portar 

fins  els quaranta anys, època en què es va casar, no va ser del tot 

“ordenada”. El 1437 es casa amb Isabel Martorell, germana de Joanot 

Martorell, la qual mor dos anys més tard. Així, el 1443 torna a casar-

se, aquesta vegada amb Joana Escorna. No té cap fill d'aquests dos 

matrimonis, però sí cinc fills il·legítims. Mor a València el 3 de març 

de 1459. 

 La seua obra, de quasi deu mil versos, ja va obtenir una notable 

repercussió a l'època tant entre els poetes valencians com 

castellans, com mostren els nombrosos manuscrits que la 

recollien, així com les edicions que se'n van fer al segle següent. 
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Poema 81 

Tal com aquell que es veu prop de la mort, 

patint mal temps i perills en la mar, 

i veu un lloc on es pot refugiar 

i no l'ateny perquè té mala sort, 

em passa a mi, que vaig afanys passant, 

i vós podeu els meus mals destruir. 

Desesperat dels meus desigs complir, 

el vostre orgull aniré recitant. 

 

Què ens ajuda més a saber com era Ausiàs March: la seua 

biografia, la seua obra, les dues coses? Un poeta expressa sempre 

la seua personalitat real als seus versos? La vida d'un poeta, 

d'un creador, influeix en la seua obra? Fins a quin punt? 

 

5) El poema 81 d'Ausiàs March que heu llegit és una versió 

modernitzada de l'original, que en respecta la mètrica. Compareu 

l'original amb la nostra versió: 

 

Poema LXXXI 

 

Així com cell qui es veu prop de la mort, 

corrent mal temps, perillant en la mar, 

e veu lo lloc on se pot restaurar 

e no hi ateny per sa malvada sort, 

ne pren a me, qui vaig afanys passant, 

e veig a vós bastant mos mals delir. 

Desesperat de mos desigs complir, 

iré pel món vostre ergull recitant.  

 

Poema 81 

 

Tal com aquell que es veu prop de la mort, 

patint mal temps i perills en la mar, 

i veu un lloc on es pot refugiar 

i no l'ateny perquè té mala sort, 

em passa a mi, que vaig afanys passant, 

i vós podeu els meus mals destruir. 

Desesperat dels meus desigs complir, 

el vostre orgull aniré recitant. 
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Podríeu fer-ne una versió encara més actualitzada? Com la faríeu? 

Proveu diverses tècniques: expressar el que diu amb paraules més 

actuals, passar la poesia a prosa, fer un àudio-poema, rapejar-

la, musicar-la, etc. 

 

6) Reciteu o mostreu a classe el resultat de les vostres 

composicions literàries o artístiques que actualitzen el poema 

81 d'Ausiàs March. Continuem pensant ara en la poesia d'Ausiàs 

March com una relíquia del passat? 
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DURANT L'ESPECTACLE 

 

Al teatre, com a qualsevol altre esdeveniment social (un partit 

de futbol, un sopar en un restaurant, una pel·lícula en un 

cinema...), hi ha una sèrie de normes de convivència i també 

s'estableix un codi o pacte entre els actors i el públic. 

 

Les normes de convivència són les bàsiques: 

 

− Arribar amb antelació per tal de poder seure amb 

tranquil·litat: de fet, a la majoria dels teatres no es pot 

entrar si ja ha començat la funció. 

− Apagar o silenciar el telèfon mòbil durant la funció: a 

més, també és convenient no mirar el mòbil durant la funció 

perquè la llum de la pantalla del mòbil molesta els actors, 

que es guien per les llums, i molesta també la resta del 

públic que està concentrat en l'espectacle. 

− Mantenir un clima de respecte tant pel que fa als actors 

com per a la resta del públic: això no impedeix, per 

descomptat, que puguem riure, plorar, posar-nos nerviosos 

o espantar-nos durant la funció. 

 

El codi o pacte entre els actors i el públic és el següent: 

 

− Tot el que ocorre damunt de l'escenari és ficció, no té per 

què reflexar l'opinió dels creadors. 

− L'escenari és un espai de llibertat on poden ocórrer coses 

que mai hem viscut, coses que hem viscut, coses que ens 

incomoden, que ens meravellen, que ens repugnen o que no 

comprenem. 

− El públic no té per què estar d'acord amb el que veu damunt 
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de l'escenari, o pot no agradar-li per la raó que siga el 

que ha vist, i té dret a manifestar-ho de les maneres 

següents: 

− No aplaudir o aplaudir poc al final de l'espectacle 

− Si està ofés, pot també eixir del teatre abans que 

s'acabe la funció 

− El públic pot estar d'acord amb el que veu damunt de 

l'escenari, pot haver-li agradat el que ha vist, i pot 

manifestar-ho de les maneres següents: 

− Aplaudir molt al final de l'espectacle: els actors 

saben si la funció ha agradat més o menys segons el 

número de vegades que ixen a saludar. 

− Posar-se de peu i aplaudir al final de l'espectacle. 

− Cridar “Bravo!” 

− El públic pot estar en desacord amb el que ha vist damunt 

l'escenari i pot no haver-li agradat especialment el que ha 

vist, però pot valorar el treball dels actors (i de la resta 

de gent que ha treballat en l'espectacle) tot aplaudint, 

encara que siga amb no massa entusiasme, com a reconeixement 

pel treball vist. 

 

Una funció de teatre és un esdeveniment en viu que canvia cada 

dia, cada dia és únic i irrepetible. Les reaccions del públic 

poden influir moltíssim en cada funció i alterar-ne el resultat 

per a bé o per a mal. El resultat i el significat d'una obra de 

teatre el creen conjuntament els actors i el públic. 

 

 



10 

 

DESPRÉS DE L'ESPECTACLE 

 

La trama de l'espectacle 

 

1) L'espectacle L'increïble assassinat d'Ausiàs March és, 

evidentment, una ficció sobre un possible viatge al futur del 

poeta Ausiàs March però es basa en un fet biogràfic real: 

 

El 29 d'octubre del 1458, el cavaller March es va sentir greument 

malalt, tant que va fer cridar el notari Belenguer Cardona perquè 

redactara el seu testament. Aquest testament, però, va ser 

provisional, ja que el poeta va superar la crisi i es va refer. Encara 

tindria temps a meditar llargament els seus afers, tant terrenals 

com espirituals. Però la treva que la mort li havia concedit només 

podia ser molt breu. Ens ha arribat un codicil del 3 de març de 1459 

que rectificava lleugerament el seu testament. Entre els testimonis 

hi havia mossén Antoni Esteve. És de creure que el seu auxili 

espiritual devia ser de gran consol al cavaller Ausiàs March en el 

darrer tràngol. Aquell mateix dia, 3 de març de 1459, va morir. Quan 

immediatament es va fer inventari dels seus béns, van trobar vora el 

capçal del llit dos llibres sense títol, sense enquadernar, amb 

estrofes. Es tractava molt probablement del manuscrit dels seus 

poemes, i l'havia tingut a l'abast de la mà fins al darrer moment. 

(adaptat de Matoses i Vendrell, 1997: 90-91) 

 

Què li ocorre a Ausiàs March durant els quatre mesos que hi ha 

des del 29 d'octubre de 1458 al dia de la seua mort el 3 de març 

de 1459 a L'increïble assassinat d'Ausiàs March? 
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2) Molts autors s'inspiren en fets reals a l'hora d'escriure. El 

que fan és ficcionar una realitat, com en aquest espectacle. 

Imagineu que vos encarreguen ficcionar el que li va passar a 

Ausiàs March en els últims quatre mesos de la seua vida. Com ho 

hauríeu fet?  

 

3) La trama de L'increïble assassinat d'Ausiàs March té forma de 

thriller, que és una forma anglesa d'anomenar la novel·la o el 

cinema de “suspens”.  

 

El “suspens” és un recurs literari (i teatral, cinematogràfic, etc.) 

antiquíssim. Es basa en mantenir la tensió del lector (o de 

l'espectador) tot fent-lo partícip d'una història. Al lector (o 

espectador) se li dóna una sèrie d'informacions o de pistes, però no 

totes. El lector sap que els esdeveniments poden acabar de manera 

fatal o, tot el contrari, el lector té expectatives i se sent a prop de la 

història perquè va imaginant possibles desenllaços ja que compta 

amb certes informacions. 

 

Aristòtil, a la seua Poètica, ja parlava del “suspens” con un recurs 

literari que per a ell consistia a mantenir la tensió, “tot generant, 

mitjançant un perill real, un cert grau d'esperança en el lector”. La 

majoria de videojocs, com el mateix Fortnite, i la majoria de sèries de 

televisió, utilitzen aquest recurs tan antic del “suspens” de què ja 

parlava Aristòtil.  

 

No oblideu mai que els grans creadors, també els creadors de 

videojocs i sèries de televisió, han estat abans grans lectors de 

literatura.  
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Penseu en exemples de sèries, novel·les o videojocs en què 

s'utilitze el suspens. Seríeu capaços d'identificar, en grup, 

quines son les característiques comunes dels exemples que heu 

pensat? Seríeu capaços de crear una xicoteta trama per a un nou 

videojoc basada en el suspens? 

 

Els poemes d'Ausiàs March 

 

1) L'amor, la mort i la relació del poeta amb Déu són els temes 

centrals de la poesia d'Ausiàs March: 

 

La seua passió amorosa és una lluita inacabable entre l'amor 

corporal, al qual una i altra vegada es lliura o sucumbeix, i un amor 

totalitzador més enllà del desig i de la vida. Aquesta és la seua 

tragèdia. (Montaner, 1993: 16) 

 

Aquesta constant contradicció amorosa, autèntic conflicte 

existencial en la poesia d'Ausiàs March, no podia acabar sinó en la 

mort. Amor i mort són dos temes pràcticament inseparables en la 

poètica ausiasmarquiana. (...) És en la mort mateixa on el poeta veu 

la possibilitat de realitzar-se plenament com a persona enamorada. 

(Montaner, 1993: 18-19) 

 

Al seu Cant espiritual, Ausiàs March recapitula l'estat de la seua 

ànima i s'enfronta directament amb la mort i la vida del més enllà, en 

un estil directe i profundíssim (que no s'està, per exemple, de parlar 

a Déu de tu, amb força però amb temor). El to és d'una extrema i 

punyent sinceritat, vist que el poeta és conscient que s'adreça a 

aquell a qui no es pot amagar res. (Baulenas, 1993: 15) 
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Quins d’aquests temes han predominat a l'espectacle 

L'increïble assassinat d'Ausiàs March? 

 

2) A l'espectacle L'increïble assassinat d'Ausiàs March hi ha 

diversos moments en què la poesia d'Ausiàs March es recita o es 

canta. Recordeu aquests moments? Què vos ha transmés cada moment? 

Quines sensacions vos ha creat? 

 

3) Les poesies de March a l'espectacle han anat acompanyades de 

música actual. Creieu que aquest estil de música s'adequa a la 

poesia d'Ausiàs March? 

 

4) A continuació, teniu una relació dels poemes que han aparegut 

a l'espectacle comparats amb els poemes originals. Identifiqueu 

les possibles modificacions que hem fet sobre els poemes 

originals. Quina creieu que ha estat la finalitat d'aquests 

canvis?  

 

LUCRÈCIA CANTA UN FRAGMENT DE LA SEUA CANÇÓ D'ÈXIT BASADA EN EL POEMA 54 

D'AUSIÀS MARCH. 

  

Versió original 

 

De punt en punt ma esperança em bandona, 

e venç-me por d'aquell mal que io em tem. 

Qui és aquell en poc amar extrem 

que seguretat prenga per companyona? 

Per molt amar en altre mi transport, 

sí que ésser pens tot la persona aquella; 

seria el món una gran maravella 

que no hagués por de la mala sort. 
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Versió modernitzada (Joan Fuster) 

 

A cada instant més l'esperança m'abandona, 

i em venç la por d'aquell mal que tem. 

Qui és aquell, tan poc extremat a amar, 

que prenga la seguretat per companyona? 

Per molt amar, amb altri m'identifique, 

de tal manera que em pense ser aquella persona; 

el món seria meravellós 

si no tingués por de la mala sort. 

 

Versió de Lucrècia a l'espectacle 

 

M'abandona l'esperança i em guanya la por del mal que tem: que em deixes d'estimar. 

Qui senta seguretats és perquè no en sap, d'amors. L'amor és un viatge que et 

transporta cap a algú, algú que acaba sent tu. Com voleu que no tema la mala sort de què 

s'acabe aquest viatge?  

 

LUCRÈCIA CANTA UNA ADAPTACIÓ DEL POEMA 46 D'AUSIÀS MARCH AL CONCERT QUE 

DÓNA ALS JARDINS DE VIVERS DE VALÈNCIA. EN TÉ DUES VERSIONS, UNA EN VERS I 

L'ALTRA EN PROSA. 

 

Versió original 

 

Veles e vents han mos desigs complir 

faent camins dubtosos per la mar. 

Mestre i ponent contra d’ells veig armar: 

xaloc, llevant los deuen subvenir 

ab llurs amics lo grec e lo migjorn, 

fent humils precs al vent tramuntanal 
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que en son bufar los sia parcial 

e que tots cinc complesquen mon retorn. 

 

Bullirà·l mar com la cassola en forn, 

mudant color e l’estat natural, 

e mostrarà voler tota res mal 

que sobre si atur un punt al jorn. 

Grans e pocs peixs a recors correran 

e cercaran amagatalls secrets; 

fugint al mar on són nodrits e fets, 

per gran remei en terra eixiran. 

 

(…) 

 

Los pelegrins tots ensems votaran 

e prometran molts dons de cera fets; 

la gran paor traurà al llum los secrets 

que al confés descoberts no seran. 

En lo perill no·m caureu de l’esment, 

ans votaré al Déu qui·ns ha lligats 

de no minvar mes fermes voluntats 

e que tots temps me sereu de present. 

 

Jo tem la mort per no ser-vos absent, 

perquè amor per mort és anul·lats; 

mas jo no creu que mon voler sobrats 

pusca ésser per tal departiment. 

Jo só gelós de vostre escàs voler 

que, jo morint, no meta mi en oblit. 

Sol est pensar me tol del món delit 

car, nós vivint, no creu se pusca fer: 
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aprés ma mort d’amar perdau poder 

e sia tost en ira convertit, 

e jo, forçat d’aquest món ser eixit, 

tot lo meu mal serà vós no veer. 

Oh Déu, ¿per què terme no hi ha en amor, 

car prop d’aquell jo·m trobara tot sol? 

Vostre voler sabera quant me vol, 

tement, fiant, de tot l’avenidor. 

 

(…) 

 

Amor, de vós jo·n sent més que no·n sé, 

de què la part pijor me’n romandrà, 

e de vós sap lo qui sens vós està. 

A joc de daus vos acompararé. 

 

Versió de Lucrècia en vers a l'espectacle 

 

Veles i vents els meus desigs compliran, 

tot fent camins dubtosos per la mar. 

Mestral, ponent, contra d'ells veig armar; 

xaloc, llevant, els afavoriran 

amb els amics en gregal i en migjorn, 

fent precs humils al vent tramuntanal 

perquè bufant els siga parcial 

i que tots cinc em porten de retorn. 

 

Bollirà el mar com la cassola al forn, 

canviant color i l'estat natural, 

i mostrarà voler fer un gran mal 
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a tot vaixell que hi navegue en aquell jorn. 

Grans i petits els peixos correran 

i buscaran amagatalls secrets: 

fugint del mar, on són nodrits i fets, 

com a remei a terra eixiran. 

 

(...) 

 

En el perill sempre et tindré a la ment, 

i prometré al Déu que ens ha lligat 

de no minvar la meua voluntat 

i de tenir-te sempre ben present. 

Jo tem la mort per no ser-te absent, 

perquè amor per mort és anul·lat; 

però el meu amor mai serà superat 

si ve la mort: fatal allunyament. 

 

Gelosa estic del teu poc estimar 

que, morta jo, em deixes en l'oblit. 

Pensant açò l'alegria ha fugit 

- i jo no vull que açò haja de passar-: 

que, morta jo, perdes poder d'amar, 

i siga amor en ira convertit, 

seré morta ja per sempre en la nit 

i el mal serà no poder-te mirar. 

 

(…) 

D'Amor, per tu jo en sent més que no en sé, 

i d'ell la part pitjor em quedarà; 

I de tu sap qui sense tu està. 

Al joc de daus jo et compararé. 
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Versió de Lucrècia en prosa a l'espectacle 

 

Veles i vents m'ajudaran a complir els meus desitjos, quan bufen les veles del vaixell de 

la meua vida i jo avance per la immensa mar del món. El mestral i el ponent, vents roïns, 

voldran perdre'm o fer-me naufragar. El xaloc i el llevant, vents bons, m'ajudaran amb 

els seus amics Gregal i Migjorn. Li pregaran a la Tramuntana que els ajude, i els cinc em 

faran tornar a casa. 

I el mar bollirà com una cassola al forn i canviarà de color i d'estat i semblarà voler 

enfonsar tots els vaixells que naveguen aquell dia. I els peixos buscaran amagatalls 

secrets, fugiran del mar on sempre han viscut i voldran eixir a terra. En el perill et tindré 

a la ment, et tindré sempre al meu cor. Tinc por de morir-me per deixar-te de veure, 

perquè diuen que la mort anul·la per sempre l'amor.  

Tinc por que si muic t'oblides de mi, i en pensar això se me'n va l'alegria. Tinc por que 

l'amor es convertisca en ira, tinc por de no poder-te mirar més. Sent més amor per tu 

del que en sé. 

 

 

AUSIÀS MARCH, PENEDIT PER LA SEUA ACTITUD AMB LUCRÈCIA, LI CANTA UNA 

VERSIÓ DEL SEU POEMA 51. 

 

Versió original 

 

Tal só com cell qui penssa que morà 

e ja ll·an llest moltes veus la sentença, 

mas per mercé l·és donad·audiença: 

creu e no creu que mercé li valrrà; 

lo mal e·l bé van al mesquí davant, 

que fermament no·ls guosa esperar. 

Axí no pusch sens por vós desijar, 

ne sser no·n puch del tot desesperant. 
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Aytant com puch iré vid·allargant 

perque l'estrem de tots los mals és mort; 

no·m trob esforç per haver-ne conort, 

mes am dolor, mort e vida dubtant. 

E tant com pus de ma dolor creheu 

e lo remey en vós lo deteniu, 

lo meu esper jau mort molt més que viu, 

ans de sa mort prega-us li perdoneu. 

 

Ladonchs morré, com parlar no·m volrreu, 

e tinch per foll qui de mort no·s defén: 

aquella és derrer dan e turment; 

no meresch yo que los meus jorns fineu. 

No guardeu mi, sinó ma benvolença; 

mi offenent, offendreu lo voler 

qui, vós amant, de mi és homeyer, 

e, conexent, vos fall reconexença. 

 

On és Jason e sa desconexença? 

On és Theseu, qui trahí Ariadna? 

E Dido fonch d'esperança tan vana 

que la trahí Eneas en crehença. 

Los fets passats de present me consolen. 

Irat me trob vers femení linatge; 

los fins amans no an en ell estatge: 

sembren los bons, cullen los mals e molen. 

 

Savis són cells qui les festes no colen 

d'aquell amor qui en les dones cau; 

ab desleals sovent elles an pau, 
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lexant aquells qui per ben amar moren. 

En recort és aquell Pau de Bellviure 

qui per amar sa dona tornà foll; 

tal camí tench, soptat rompent lo coll. 

De tot mon dan dupte'm no us veja riure. 

 

Plena de seny, no m'abreugeu lo viure, 

car, mentre visch, vostra llaor s'allargua, 

e vós lloant no·m trob la boca·marga, 

ne tart la mà com de vós vull escriure. 

 

Versió d'Ausiàs March a l'espectacle 

 

Sóc com aquell que sap que morirà 

i a qui sovint la sentència han dit 

i finalment a escoltar-lo han cedit: 

ell creu i no creu que el perdó li valdrà. 

 

Encara que el meu dolor cregueu 

si el meu remei amb vós el reteniu, 

el meu esper jaurà més mort que viu, 

i abans de mort prega que el perdoneu. 

 

Moriré, doncs, si parlar no em voleu, 

i tinc per boig qui de mort no es defén: 

perquè ella és darrer dany i turment; 

no meresc jo que els meus dies mateu. 

 

Plena de seny, no m'abreugeu el viure, 

tot el que faig és... per amor a escriure. 
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LUCRÈCIA CANTA EL POEMA QUE AUSIÀS MARCH HA COMPOSAT PER A ENTREGAR-

LO A LA MORT: AQUEST POEMA ÉS UNA BARREJA DE VERSOS DE DIFERENTS POEMES 

DE MARCH. 

 

Fragments originals 

 

En temps passat sentí dolor extrema, 

mas no és menys aquesta present fresca. 

Aquesta és fel, no toca res de bresca 

e par a mi ab mans lo cor me prema: 

no pot durar que no em lleix o que em mate. 

 (Poema 116, versos 51-55) 

 

Tostemps fui cert que jo dins mi portava, 

en contra mi, una mala persona: 

aquesta és que a tots natura dóna, 

reina en los més e de molt pocs esclava. 

(Poema 118, versos 31-34) 

 

Adéu, adéu sien acomanats 

mos pensaments, qui m'han donat delit. 

Ells són aquells, mas l'esguard és fallit 

e ja en mi jo els trobe alterats. 

(Poema 123, versos 73-76) 

 

Lo cinquèn peu del moltó ab gran cura 

jo he cercat, e no en té sinó quatre.  

(Poema 117, versos 1-2) 
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Poema per a la mort a l'espectacle 

 

En temps passat sentí un dolor extrem, 

però no és menys aquest que ara em tortura. 

Aquest és fel, una agra confitura, 

i em pareix que amb mans el cor em prem: 

no pot tardar que em deixe o em mate. 

 

Sempre he pensat que dins meu portava 

en contra meu, una mala persona: 

una que a tots la natura ens dóna, 

reina dels més i de molt pocs esclava. 

 

Adéu, adéu, siguen encomanats 

mos pensaments, que m'han donat delit. 

Ells ja són teus, perquè el meu cos és fallit 

i dins de mi jo els trobe alterats. 

 

El cinqué peu del gat amb gran cura 

jo he cercat, i no en té sinó quatre... 

 

 

A L'ESCENA FINAL, AUSIÀS MARCH ES TROBA ESCRIVINT ALGUNS DELS SEUS ÚLTIMS 

VERSOS, MOLTS DELS QUALS PERTANYEN AL SEU CANT ESPIRITUAL (POEMA 105). 

 

Fragments originals 

 

Maleït lo jorn que em fou donada vida... 
 

Oh senyor Déu! Fes que la vida em llargue, 

puis me apar que envers Tu io m'acoste. 
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Ajuda'm, Déu, car ma força és flaca; 

desig saber què de mi predestines... 
 

Catòlic só, mas la Fe no m'escalfa 

que la fredor lenta dels senys apaga.... 
 

Io sent paor d'infern, al qual faç via; 

girar-la vull, e no hi disponc mos passos. 
 

Ajuda'm, Déu, que sens Tu no em puc moure, 

perquè el meu cos és més que paralític! 

Tant són en mi envellits los mals hàbits, 

que la virtut al gustar m'és amarga. 
 

Qual serà el jorn que la mort io no tema? 
 

A temps he cor d'acer, de carn e fust. Io só aquest que em dic Ausiàs March. 

 

Fragments de March a l'espectacle 

 

Maleït el dia en què em fou donada la vida!  
 

Oh, senyor Déu! Fes que la meua vida s'allargue, perquè em pareix que cap a tu jo 

m'acoste.  
 

Ajuda'm, Déu, que la meua força és flaca: desitge saber a què em tens predestinat! 
 

Catòlic sóc, però la fe no m'escalfa perquè la lenta fredor dels sentits l'apaga. 
 

Jo sent la por d'infern al qual faig via. 
 

Ajuda'm, Déu, que sense Tu no em puc moure, perquè el meu cos és més que paralític. 

Tant han envellit en mi els mals hàbits que el gust de la virtut m'és amarg.  
 

Quin serà el dia que la mort jo no tema? 
 

El meu cor és d'acer, de carn i de fusta! Jo sóc aquest que em dic Ausiàs March. 
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L'actualització dels clàssics 

 

1) El teatre, el cinema, la televisió amb els seus serials i 

fins i tot alguns videojocs  sovint  parteixen de clàssics 

literaris o, directament, els adapten. Els inspirats en 

“zombies” o “vampirs” son fills o nets del Dràcula de Bram 

Stoker. Els inspirats en policies o investigadors son fills o 

nets, entre d'altres, del Sherlock Holmes de Conan Doyle, i la 

majoria de representacions dels abismes infernals o dels 

monstres més bèsties beuen directament de clàssics com La Divina 

Comèdia de Dant o l'Odissea d'Homer. Com a exercici de 

curiositat, vos recomanem visitar aquests enllaços on se'ns 

parla d'alguns videojocs inspirats en clàssics de la literatura. 

De segur que vos emporteu alguna sorpresa: 

 

https://culturacolectiva.com/tecnologia/videojuegos-inspirados-en-literatura  

 

https://www.eldiario.es/juegoreviews/reportajes/Videojuegos-literatura-caras-

misma-moneda_0_319168997.html  

 

2) No podem saber si una obra literària arribarà a ser un clàssic 

fins que passen molts anys. Però en els últims anys sí que hem 

viscut fites literàries que, tot i que no sabem si seran clàssics 

en el futur, sí que han assolit un èxit universal i han estat 

adaptades per al cinema o per a sèries de televisió. Penseu en 

El senyor dels anells, per exemple. Coneixeu la pel·lícula? I el 

llibre? Penseu en aquest i en altres exemples d'obres literàries 

adaptades. Què vos sembla millor, més interessant, el llibre o 

l'adaptació? Per què penseu que no sol donar-se mai el camí 

contrari? Per què no hi ha quasi llibres que siguen adaptacions 

https://culturacolectiva.com/tecnologia/videojuegos-inspirados-en-literatura
https://www.eldiario.es/juegoreviews/reportajes/Videojuegos-literatura-caras-misma-moneda_0_319168997.html
https://www.eldiario.es/juegoreviews/reportajes/Videojuegos-literatura-caras-misma-moneda_0_319168997.html


26 

de pel·lícules o de sèries de televisió?  

 

3) Què es perd quan s'actualitza un clàssic? Es perd significat? 

Es perden els referents? Es perd l'”autenticitat”? I què es 

guanya o què es pot guanyar? 

 

4) Ocorre el mateix amb la traducció? Ací teniu un exemple del 

famós poema d'Ausiàs March “Veles e vents” traduït al castellà 

i recitat d'una manera molt acurada i molt particular per l'actor 

valencià Jordi Ballester.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVB1O7lVtPc  

 

Fins a quin punt s'altera un text escrit en una llengua quan és 

traduït a una altra llengua?  

 

La mort com a personatge 

 

1) Coneixes alguna obra de teatre, llibre o pel·lícula en què 

aparega la mort com a personatge? Coneixes alguna obra de teatre, 

llibre o pel·lícula en què hi haja un pacte d'una persona amb la 

mort? 

 

2) Mireu la pintura del pintor austríac Gustav Klimt anomenada 

Mort i Vida en què apareix la mort com a personatge. Quina 

sensació vos crea? Creieu que a l'espectacle teatral que heu 

vist es crea en algun moment aquesta mateixa sensació? Com s'ha 

tractat la mort com a personatge a L'increïble assassinat 

d'Ausiàs March? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVB1O7lVtPc
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3) Un dels temes centrals de la poesia d'Ausiàs March és la mort. 

El poeta la té constantment present a les seues poesies i la 

seua relació amb ella és tempestuosa i, sovint, contradictòria. 

Llegiu aquests versos i justifiqueu si hi veieu alguna 

contradicció o no: 

 

POEMA 11 

Quins tan segurs consells vas tu 

buscant, 

cor dissortat, fastiguejat de viure? 

POEMA 105 

Jo sent la por d'infern, al qual faig via; 

girar-la vull, i no hi disponc mos passos. 

(…) 
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Amic del plor i desamic del riure, 

com sofriràs els mals que tens 

davant? 

Afanya't, doncs, a la mort que t'espera. 

Ajuda'm, Déu, que sense Tu no em puc moure, 

perquè el meu cos és més que paralític! 

Tant són en mi envellits els mals hàbits, 

que la virtut al gust m'és amarga. 

(…) 

Quin serà el jorn que la mort jo no tema? 

 

4) Com creieu que els homes i les dones medievals percebien la 

mort? Llegiu aquesta traducció d'un fragment de la cançó Ad 

mortem festinamus (s.XIII) recollida al Llibre Vermell de 

Montserrat (segle XIV) i raoneu-ho. Quines diferències hi ha amb 

la percepció de la mort a l'actualitat? I quines similituds? 
 

Ens apressem cap a la mort, així que deixem de pecar. 

He volgut escriure sobre el menyspreu del món perquè les futures 

generacions no visquen vanament. 

Ja és hora de despertar-nos del malvat son de la mort. 

La nostra curta vida s'acabarà prompte; la mort, que a ningú tem, ve 

veloçment. 

La mort ho destrueix tot i no té compassió de ningú. 

Si no vos torneu purs com xiquets, si no canvieu la vostra vida i feu 

bones obres, no entrareu nets en el Regne de Déu. 

Quan sona la trompeta del Jorn del Judici, el jutge apareix i crida els 

elegits perquè entren al cel, i els condemnats van a l'infern. 

Ai, ai, el crit dels miserables, que mai eixiran de l'infern.  

Tots els reis de la terra, tots els rics i els clergues poderosos han de 

canviar: tornar-se com xiquets, renunciar a la vanaglòria. 

Seràs un cadàver sense valor, per què no evites el pecat? Per què 

busques la ira? Per què anheles els diners? Per què et poses robes 

luxoses? Quins honors demanes? Per què no reconeixes la culpa? 

Per què no et fas amic del teu veí? 
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En aquest enllaç podeu veure el famós músic català Jordi 

Savall interpretant Ad mortem festinamus: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xzAqfYVp9mg 

 

I en aquest enllaç podeu escoltar el grup de música “electro-

medieval” Qntal que el 1992 va portar Ad mortem festinamus a les 

pistes de ball de discoteques de tota Europa: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1my-mnW-x50 

 

5) A què té por Ausiàs March a L'increïble assassinat d'Ausiàs 

March? I per què? 

 

AJUDANT: Per a què? Tens por? A què tens por?  

MARCH: (Escriu.) Jo sent la por d'infern al qual faig via... 

AJUDANT: A l'infern?  

MARCH: (Escriu.) Ajuda'm, Déu, que sense Tu no em puc moure, perquè el meu 

cos és més que paralític. 

AJUDANT: Al cel? Al Judici Final? (Pausa.) A mi? 

MARCH: (Escriu.) Quin serà el dia que la mort jo no tema? 

AJUDANT: Tens por de tantes coses... A la fi em faràs pensar que el que et fa més 

por és que no existisca res de tot això que et fa por. 

 

6) I, per últim, si pogueres fer un pacte amb la mort, què li 

demanaries? I què li oferiries? 

 

 

Moltes gràcies per haver-nos acompanyat abans, 

durant i després de l'espectacle. 

https://www.youtube.com/watch?v=xzAqfYVp9mg
https://www.youtube.com/watch?v=1my-mnW-x50
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