VALENTÍ FÀBREGA

Q UAN L'AMOR ESDEVÉ "HÀ BIT VELL": LECTURA DEL
POEMA 121 DEL CANÇONER AUSIASMARQ UIÀ

La descoberta de "la gran error"
La composició del cant 121 és heterogèn ia: anà lisis introspectives
de notable accent líric alterne n amb d igressions doctrinals de ca ire
e ixut i abs trús. Aquesta altern ança, tan típica en l'obra de March , reveia la personalitat complexa del seu autor caracteritzada per un esperit ex trao rdinàriame nt sensible i per un íntel-lecte , inqui et i bu rxant,
que malda infatigablem ent per tal d 'aprofundir la variada problemàtica que tot sovi nt planteja. El poeta sembla adonar-se de l'orient ació
es pecu lativa qu e pr enen e ls versos d 'aqu est se u ca nt 121 qu an
co menta de so bte : "Ço és parlar qu e va de sus en sus " (24) . "Sus", adverbi, amb el significat d"'amunt" o "dalt" (DCVB 10, 84,1 f-g) sembla
suggerir e n aquesta ex pressió co ncre ta qu e les elucu bracions ex posades e n llur elevat grau d'abstracció s'allunye n de la vida conc reta.
Tanmateix , la confessió qu e introdueix el poem a, d 'en cuny innegablement person al, reflexa un a certa since ritat fervorosa:

Molt me par bo q ue pen s de l'altre món,
p uix quel prese nt norn veda 10 pensar ;
graeíxc a Déu com veig, mas no pas clar,
la gr,tn error en q uè ma pe nsa fon. (1 -4)1

Al present , don cs, el poeta "veu" el qu e no havia vist abans, i ho
veu amb una ment lliure d'ofuscacion s inhibido res. La seva reflexió po t
emprendre un curs lliure, capaç d 'ultrap assar l'horitzó d'aqu est món
sensible. Per això li cal mostrar-se agraït a un Déu que l'ha ajudat a aclarir la seva expe riència. És una actitud qu e ens record a la consciència
d'illuminat de l'època jovenívola quan proclamava amb entusiasme la
revelació de la "firrarn or", la descoberta d'un erotisme sublimat:
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Fanta siant amo r a mi descohre
los grans secrets qu -als pus [més ] subtils amaga ,
e mo n jorn clar als hòm en s és nit fosca
e visc de ço qu e person es no tasten. (18, 1-4)

Les d iscrepàn cies entre les du es co nfess ions só n, emperò, inequ ívoq ues . El qu e el poeta té ara al davant d els ulls no és la perspectiva
d 'aquell futur clarificat per una ex periència amorosa d 'un a excell ènc ia
sing ular, que li permeté alesho res emprend re una aventura de gran
vo lada- , sinó la llarga trajectòria d 'un passat ja viscut, qu e la me mò ria
li co nserva, ama rgosa ment afectada per l'a parició de "la gran erro r" intellcctual fins al mom en t desap ercebuda . Endemés. la nova visió no
és d 'una qualitat tal qu e li faci accessible "los grans secrets" de l'objecte revel at, sinó qu e és tan so ls un veure ente rbo lit: "veig, mas no pas
clar". O co m dirà en un altre cant també d e la darrera è poca:
Al grau prim er, bo , del pecant me trob e ,
qu e del mal fet ha co ne ixe nça fosca , (11 7, 2 1-22) .

Després de la presa de co nsciènc ia qu e ma nifesta la co nfess ió
introd uctò ria passa a examinar l'estat de les seves facultats anímiq ues
en les que co nstata una segona restricció :
Jo trobe so lt lo meu ente nime nt
e só llibe rt, a temps, del qu e dec fe r. (5-6) .

La febl esa d 'un lliure arbitri, qu e només pot realitzar el qu e co nsidera un deure "a temps", o sia per un temps limitat (DCVI3 10, 210, I
Za), co ntrasta amb l'ús se nse entreba ncs de l'intellecte . Aquesta observació e! men a a fer e! pa s vers la tesi cen tral del ca nt: "mas tost [amb
prestesa] llevar l'hàbit no tinc poder " (7), afirmació d 'impotèn cia, que
parafraseja amb una altra: "mudar cos tum nos fa prest en vo lent [encara qu e ho vu lgui]" (8) , o dit amb altres mots: el poeta se se nt subjugat per un a força interior, arrelada en el se u propi pretèrit, q ue ell anomena "costum" o , més exactame nt, "hàbit".

L'hàbit en la psicologia tomista
Amad eu Pagès ja havia ind icat en el se u comentari qu e el ca nt
121 ens revela as pectes de! tomisme marqui à ' Ben ce rt, l'hàbit és un
tema impo rtant de la re fl e x i ó filosòfica d e Torn às d 'Aqu ino , al qu al
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dedica 6 qüestions con secutives a la Summa Teològica (I-lI 49-54), a
part de mo lts altres llocs en la seva vasta obra. Tot seguint Aristòtil e!
pen sad or domin ic e! defineix com un a qualitat sobrevinguda a la natu ralesa humana a la qual influeix a l'hora de concretar les o pcions possibles. És co m la font de les inclinacion s qu e de terminen, més o menys
pregonament, e! curs co ncret d 'una vida (ST I S3, 1 ad 5; vegeu I-lI 49,
2c). Per altra banda, no és cap disp osició esporàdica co m les exc itacions passionals, sinó que té una celta estabilitat causada per una iteració d'actes o per un a actitud permanen t del subjecte q ue actua ".
Sant Tom às co nside ra l'hàbit en la seva doble vessant d'orient ació
vers al bé o al mal, parla tant de vicis co m de virtuts (ST I-lI 55, -ic). La
reflexió marqu íana, en canvi, recau exclusivame nt en l'esfera negativa:
l'hàb it co m a força maligne, subjugadora, qu e empen y l'home pe! mal
camí. Aque sta és la descobert a amarga q ue centra la introspecció de!
jo poètic e n e! cant 121 i qu e en un cant precedent, e! lI S, ja havia
co municat amb pinzellad es d 'un dramatisme inten s:
Tostemps fui ce rt que jo din s mi portava
en co ntra mi un a mala pe rson a:
aquesta és qU'a tots natur a dón a,
re inan los més e de mo lt pocs esclava .
Mas ara se nt un terç quen mis descobre
e so n poder se ntí se ns co ne ixença .
Menys de [Sense) ra ó, ve de passió volença:
jo he volgut ço q ue se ns mo n grat obre.
Hàbit antic és lo terç quus nomen e ,
q uem fa seg uir la vida qu e jo mene . (3 1-40)

El poeta se se nt en co ntradicció amb si mateix, amb la seva p ròpia naturalesa apa ssionada qu e no acaba de dominar i qu e , per tant ,
co m és co rrent, "en los més" (34) , esclavitza. Però e n aq ues ta lluita
del jo poètic amb la seva co mplexió s'afeg eix "un te rç", e! que sa nt
Tom às q ualifica d'runa mena de naturalesa" o de "sego na naturalesa"
en la terminologia aristotèlica (Ver. 24, IOc). És ['''hàbit antic" (39) qu e
fa experimentar a aq ue ll jo un apassio name nt irracional q ue ell en e!
fon s no accepta, i qu e l'arrossega cap a un es til de vida qu e intellectualment rebutj a. Aquest hàbit s'ide ntifica amb e! co nce pte bàsic de!
cant 121, q ue apareix so ta d ife rents de nominac ions i q ua lificatius:
l'rh àb ít vell" (29) o "l'hàbit fo rmat " (10) , o "l'ús envellit ja e ran ciu de
temps llong" (25-26) o e! "singular amic" (34) qu e, en rea litat , és un
"ene mic" (35) o e! "vici" q ue cal "jaq uir [aban don ar)" (41) o, en fi, la
"fo rça" que és "potent" (12) i alienadora, qu e no és sinó aquell "altre"
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q ue esdevé "senyo r" ( 4) dc l'inexp eriment at qu e es pren la vida amb
incon scièn cia frívola:
Lo q ui pog ués haver co ne ixime nt,
en lo co me nç ans del hàbit format,
qua nt fa de mal aprés qués e nge nrat
e q uant en nós sa fo rça és potent,
guardara co m se llan çàs al deli t,
perqu è no fes un altre d 'ell se nyo r. (9- 14, vege u tam bé 33-36)

D'acord amb la tesi de sant Tom às q ue l'hàb it és susceptible de
de sen volupam ent>, March lamenta amb pessimisme , co m revelen els
sub juntius "pogués" (9) i "guardara" ( }3), la incap acitat de preveure
les co nse qüè nc ies nefastes del no haver sabut frenar a temps un es inclinacion s tan falagu eres co m illuses, sota els es tímuls d 'una actitud
hed oni sta irreflexiva i apassio nada, l'obsessió pe! plaer, q uc ja domi nava des del mom ent en qu è l'incaut "se llan çàs al deli!" ( }3).

L'esclavitud del mal hàbit
El "gran delit" qu e prové del mal hàbi t (6), oc asiona un a co nfusió greu so bre l'aut ènti ca naturalesa d'aqu est. Per això March insisteix
en la idea qu e és precisam en t l'hed onism e el q ue fa de l'hàb it un a
força irresistible. Ad reçant-se als "no sabents", als man cats de sabe r i
d'experièn cia, amon esta en qu alitat de mestre capaç de rebre i assimilar les lliçons de la vida:
Los no sa be nts, jo vull qu e sapiau
qu e l'hàbit ja no està raigat prou,
co m lo vo ler en co ntra d 'e ll se mou .
L'ent eniment lo verd no té per blau ,
mas ¿qui's mou rà mai per un cas tan fort
de re lle ixar so n deli t p rincipal,
en lo qua l mes [ha mes/posat] tot lo se u bé o mal,
e per e ll vo le la vida se ns la mort? (57-64)

Repeteix , en part , e! qu e ja havia afirma t a la prim er a es trofa:
l'enten iment és lliure i desimbolt , la voluntat, en canvi, ve rsàtil. No és
clar qu e lluiti amb co nstància co ntra e l mal hàbit. Si ho fes, evitaria
qu e aq ue st e ndinsés nocivam ent les sev es arrels. Però la dèria del
plaer s'o posa a q ualsevol esforç de ren ún cia. El "delit" pren un caire
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absolut si el delejant veu en ell "tot lo seu bé o mal" (63), l'objectiu
del s seus anhels i, davant del perill de fru straci ó, la font de les seves
ang oixes, i aq ues ta valoració abso luta el fa enyo rar un a vida se nse fi.
March supera aques ta cos mov isió ancorada en l'en çà se nsible i q ue
ex clou tot pen sament de vida d'ultratomba, quan en la co nfessió inicial agraeix a Déu el pod er alçar els ulls vers "l'altre món" (1), el món
de la transcendència religiosa. En el fons, accepta, almenys a nivell intellectual, la cos mo visió cristiana del tomi sme. Malgrat doldre's de la
seva fred or d'hom e creient amb aque ll retret del Cant Espiritu al: "Catòlic só , mas la fe no -m esca lfa [... (105,185), proclam a, co m sant Tomàs6, en el mateix cant: "Tu [Déu ] est la fi on totes fins ter me nen ,"
(105)7 I també co m el pen sador dominic (ST 1-11 54, 3c)conce p el mal
hàbit co m un a desviació de la naturalesa racional de l'hom e .
Aque sta con cepció ex plica les metàfores del cant 121: l'estar dominat pel mal hàbit equ ival a estar "embronc [corbat, DCvn 4, 744]"
(27) , situac ió nom és supe rable per qu i intenta amb fermesa "se fer
dret co m lo fus" (28) i supe rada per tots aq ue lls qu e "han redreçat lo
fust q ui era tort " (68).
Tot i co nce dint March amb fo rmulacions molt ge ne rals la possib ilitat de desempallega r-se del mal hàbit :

r

Los uns per Déu, o per si, o per sort,
o per sentir vergonya dels fets llurs
[...l (65-66),
l'accent de la seva reflexió recau en un co nve ncime nt de signe
co ntrari: la força del mal hàbit és gairebé insuperable. Un primer argument compagina amb la seva idea de l'hedonisme co m a causa d 'aqu est potencial aclaparant i amb la de la inexperièn cia incauta del qui
creu qu e el plaer, q ue l'indueix a l'hàbit viciós, l'acompan yarà també
a l'hora de voler-se'n desfer:
No ha temptat de perdre hàbit vell
qui fàcilment se pensa q ue-s farà;
puix al vestir plaentment lo trobà,
al despullar, tal pensa trob aquell. (29-32)
En segon lloc, la man ca d'exp erièn cies positives en el camp de la
virtut o bstac ulitza l'ab andó del vici. Un co ne ixeme nt purament teòric
d 'aquella no ofereix cap estímul per ce rcar-la, sem pre qu e s'hag i de
renunciar al qu e ja es té . El pa s al descon egut és sov int sos pitós i fa
bas arda:
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Tot aqu ell que intenta alliberar-se del mal hàbit (25):
n'altre senyor [el delit nociu del mal hàbit I ha vist ne conegut,
¿com lo perdrà per fama d 'altroir?
o farà poc, si vol aque ll jaquir [abando nar],
car de mudar, molt hom és decebut. 0 7-40)
Amb gran dramatisme poèti c posa en re lleu la inviabilitat d 'una
co nve rsió que provo ca un es tals esgarrifances qu e la fan impensable:
Vici jaquir e pendre la virtu t,
entraquest mig se troba un gran vai,
lo caminant és en terrible glai
quan és al mig sens lo soco rs vengut,
perquè alguns veu hom tornar atràs,
mostran t paor per a passar avant,
entre aquests se troba tal espant
que de llur lloc [am és no mouen pas. (4 1-48)
El "vai" meta fòric és p robablem ent e l gua l d 'un riu d 'aigü es molt
perillos es, ja qu e el caminant es pot trobar desemparat "al mig"Hi e n aq uesta situació precària experimenta unes angoix es fora cie mida q ue el
ma ntenen ga rratibat o l'e m penyen a fer-se e nre ra , No es pot ex p ress ar
amb més vives a ret òri ca la te si del poder dom inant i invencibl e de
"l'hàbit vell", una tesi en contrad icció flagrant amb la tendència primordial de la predicació del segle XV ce ntrada en l'objectiu de co nven ir el
pobre pecador. En canv i, e n un to íntimament sincer i e n el co ntext
profundament religiós del se u Cant Espiritual, March es tilitza el mal hàbit co m la gra n força malè fica que l'apall a de Déu , a qui prega :
Tol-me dolor com me veig perdre-I seg le
car mentrem do lc, tant com vull jo not ame.
e vull-ho fer, mas l'h àbit me contrasta;
en temps passat me carreguí la colpa.
(105, 177- 180: vegeu també 137-140)
Tanmatei x, no tot es les e luc u b rac io ns marquianes del ca nt 121
prenen un curs que exclo u la perspectiva o ptimista. Algunes d 'elles,
d 'un d ídactisme es peculatiu molt allu nyat cie la lírica més o menys perso na l, es bellu gu en e n un terreny de decisions ambigües,
Aqu est és el cas de la tercera co bla d e l ca nt 121, qu e segueix a
l'exposició cie la problemàtica d 'un hàbi t que o p rime ix i de la dificultat
gaire bé insuperable d 'a llibe rar-se 'n :
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Com se pot fer, hom aprèn per escrit
no bastantment, car no'hi ateny raó:
un seny qu i-s diu dels actes co llaci ó,
en tal juí deu se r amb ell unit.
L'ent eniment sens lo seny no sap pus,
sinó que -s fa per un costum revés, [...) 07-22)
La su peració d'aquest mal hàbit o el pas d 'un mal costum al "costum
revés" (22) o més clarament, del vici a la virtut (41), no és una qü estió
d 'íntel -lectualísme pur: "ho m aprèn per escrit no bastantment" (17-18). I és
qu e la "raó " o "enteniment" necessita la participació d'un "seny" qu e March
defineix com "dels actes co llació" (9). Aquest "se ny" és un dels cinc se ntits interns del psiquisme humà, que sant Tomàs, segu int Avicenna , an omena "cogitativa". Ell fa possible l'orientació de l'home en la persecució dels
objectius conc rets de la vicia capa citant-lo a ponderar, comparar i triar
entre els diferents mitjans' qu e el puguin cond uir als fins desitjats (ST I 78,
4c)9 És tracta , doncs, d'una facultat que assisteix a la f"JÓ p ràctica en la seva
vincu lació al món se nsible, distinta de la raó es pecu lativa i dels se us hàbits
intellectius (I-lI 51, 1c i 2c) qu e no entren en la temàtica del cant. Més
endavant insisteix el poeta en aquesta mateixa probl emàtica de la conversió, del redreçament de "lo fust qui e ra" tort" (68), en un ampli exc urs.
didàcti c que ocu pa les tres co bles qu e precedeixen a la tomada (65-88).
Proclama, per una banda, la insuficièn cia d'un pur "sabe r" sobre l'error,
"menys [sense] se ntir la dolor del malfet" (69). Per altra banda, l'afecte sol
no afina el co neixement: "Sentir lo mal no fa saber perfet, [...l", la participació del "se ntir" constitueix només "una part" en l'acte del judici madur
qu e la conversió deman a (73-74). Tot i així, aq ues ta intervenció és del tot
necessària ja qu e el món del se nsible és el món co nfigu rat per la categoria
aristotèlica de la quantitat que s'escapa de l'enteniment com a pura facultat
especulativa: "mas quantitat l'entendre no sosmet" (76, vegeu també 79SOlO). A l'hora d'emetre un judici "del acte singular", és a dir, o rientat cap
als objectes en llur co ncreta singu laritat, cal, doncs, la collaboraci ó de la
raó pràctica i del "seny" o "cogitativa" del tomi sme. March reitera l'asserció:
"L'e nteniment ab l'estimarl! unit ha fer juí del acte singular, L.J" (77-78). Un
nou argument remarca aquesta interacció indispensable d 'íntellecte i
afecrel- la manca de penediment se nsibles, qu e elimina tot plaer maligne ,
és signe de deficiència en la co mprensió íntellectual del "malfet" (81-86).
Aquest punt de vista permer co ncloure sintèticament so bre un aspecte ,
"aquella part" (87), de la naturalesa humana maldant vers un a reorientaci ó
ètica: en tots aquests casos en els qu e l'home sencer resulta afectat i s'ha
de sotmetre a una transformaci ó since ra-i -profunda , "lo sentir tant co m l'so
entend re val" (88)
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Ut naturalesa de l'hàbit

En una altra digressió did àctica , se gu int se m p re l'esp ecula ció tomista , sobre la ca usa o riginària de l'h àbit, e l poeta suggereix una triple distinció :
Q ui-ls hàbit s bé llur natura ce rcàs,
trob aralguns so bre o pinió,
aix í mateix so bre co mp lexió,
e so l cos tum hi bast a, i no esc às, (49-52)

O p in ió, co m plex ió i costu m só n els tres mots bàsics de la resposta, que March arrengler a se nse co me ntaris el se ntit del s quals no és
difícil d 'esbrinar si aten em el co ntext qu e o fereix e l se u cançone r i e!
re refo ns escolàstic de! se u pensament.
Sant Tomàs ve u en la creac ió i evoluc ió de l'h àbit una mena de
ce rcle viciós : les males inclina cions deformen els criteris intellectu als
impedint alesho res l'apreciació cor recta d el bé que ca l ce rca r; aqu esta
deformaci ó dc la ment es co nc reta e n un s prejudicis q ue fomenten, al
se u torn , Ics ma les inclinac ions q ue els ha n provocat. El bé que es
per segueix, és judicat com a tal exclusivament per la referència a la
de l'inclinació de! ma l hàbit. (e th, I 13, 6 1-78) , Com exemp le concret
d 'aqu est p rincipi decl ara : "l'inclinat a la luxúr ia li se mbla bo tot ci qu e
es tigu i d 'acord amb aquesta tendència" (ve r. 24, 10, 253-255).
Aqu esta desv iació de l'íntellectc mogut per una mala vo luntat
qu e e! mena al so fisma, és el qu e March a no me na "op inió":
L'ent eniment e n qui -l juí nos cla r,
for çad am ent ha pendr-opinion s.
vo luntat mou sufístiques rao ns,
fent-les va ler e per bastants passar. (6, 17-20)

L'opinió so fistique ja profundam ent la recta va loració del bé :

1...] los altres tots 13 llur preu nos pot parèixer :
és la raó ca r no han ferma ca usa ,
llur fo nam ent està so bre falsia,
o pinió tot só n ésser ca mbia , 0 13, 77-80) 14
Principi clar d el tomism e és també qu e la comp lexió o rga mc a
predi sposa l'hàbit co nc ret CST I-Il 51, 1('). És un principi q ue el p oeta
accepta i declara se nse reserv es a la cort reial de Nàpols quan adver teix a Alfons e! Magn ànim:
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Si lo falcó, senyor, no-m voleu dar I S,
causa sereu de ma perdició,
car tornaré a ma complexió,
d'on era tolt [alliberat), ço és, dones amar. 0 22a, 9-12,
vegeu també 122b, 17-20)
I co m sant Tomàs (ve r. 24, 10, 246-250) March emp ra a vegades e!
mot "costu m" co m sinònim d 'hàbit: "llevar l'hàbit " eq uival a "mud ar
cos tum" (121 , 7-8, vege u també 22). I és per al poeta tan ev ident com
per al filòsof qu e un a "multiplicació d 'actes" (I-lI 51, 2c) crea l'hàbit
co ncret i e! desenvolupa. Lacòni cament afirma March qu e e! cos tu m
so l és del tot suficient per a desenvolupar-lo (121, 52).
De la digressió es peculativa el jo poètic passa , en el cant 121, altra
vegada a la introspecció an alítica recolzada en la pròpia ex periència:
E tant és fort l'hàbit segons on cau,
e jo -ls trob tals e tots los esproví;
lo del costum no tost [de seguida], mas YO'I perdí,
lo que -rn mogué naturam féu esclau. (53-56)

Una co nclusió ben personal declara que ni la deformaci ó de criteris ni mal s co stu ms foren decisius per a un afeblime nt del lliure arbitri, en canvi, les predisp osicions de la pròpia co mplexió, "lo quem
mogué natura", li feren se ntir la força esclavitzant de "l'hàbit vell".

L'amor: un mal hàbit que no s 'esquinça
Sorp rè n, d 'antuvi, qu e un poema dedicat a la perversió de la natu ralesa human a, subjugada pe! mal hàbit , co nclogui amb un a tomada adreçada a l'''amor''. El pensam ent bàsic qu e ex p ress a és una assevera ció so b re l'essència de l'amor co nsiderat en la seva co nnexió amb
e! "de lit", vivència qu e e! dolor, és a dir, la vivència co ntrària, co nd iciona i suprimeix d 'una man era indefectible:
Amor, amor, cosa és genem1
que tot delit se mesclab desplaer,
e que la fi ab dolor se requer:
un punt de bé molts ne porta de mal. (89-92)
Una lectura atenta de la cobla descobreix, emperò , un a interessant
analogia entre aqu esta concepció de! plaer eròtic i la de! mal hàbit: March
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posa e n relleu que tant en l'experièn cia amo rosa com en la formació de
l'hàbit el plaer, qu e és com la causa o rigin ària de l'una i de l'altra, està sotmès a una traject òria qu e men a inexorablem ent a una situ ac i ó crítica i
dolorosa definitiva, Referint-se a l'hàbit ci poeta ha exposat amb molt detall
en la seva argumentaci ó al llarg del poema , el qu e en el darrer vers sintèticame nt retreu a l'amor, és a dir, qu e un bé precari es transforma irre meiabl ern ent en un mal greu i complex, Davant d'aqu esta conclusió global
cal preguntar-se si la tomada , lluny de ser un estirabot impertinent , ofe reix
l'aut èntica clau de lectura del cant sencer, Al meu parer, és possible trobar
en el cançoner marquià bon es raons per a decantar-se cap a una resposta
afirmativa .

Una explanació inequívoca de la idea ce ntral de la tomad a del cant
121, la transformació inevitabl e del plaer inicial de l'exp eri ència eròtica
e n amargura i dolor, e ns la dóna el cant 91, L'asp ecte fascina nt d 'un
e namo rame nt qu e e n el se u present e ntusiàstic ab sorbeix les d imensions de pretèrit i futu r de l'amant, no POt ser descrit amb un lirisme
més sublimat:
En aqu ell temps se ntí d 'amor del it
q ua nt mon pe nsa r mirà lo te m ps prese nt,
lo ve nid o r norn p ortí e n esme nt,
e lo pasat fo n llan çat e n o b lit. (1-4)

I co m en les se ves d igressio ns, ja e xposades, so bre l'hàbit, March
insi nua q ue aq uella ignorància q ue infon als ine xp erts una p lacidesa
sentimental co mpatib le amb un bon so n , s'o posa a les hores d'insomni dels expe rime ntats i consc ients:
j a no farà mon se ntime nt dormir
qu -en lo co me nç ign or sa mala fi ;
tals fets amo r so l a pona r a b si
q ue tots sos bén s e n dol han co nve n ir. (5-8)

I així va repetint al lla rg del poema, co m a co ps de destra l, la seva idea fixa e nto rn de l'amargosa ver satilitat inespe rada de l'c ros: "Lo
desijat [plaer) se volta e n despit , [...l" ( 7), o hé amb mé s plasticitat i
co lor metafòrics:
Derràs e ll va co ntínuu pene d ir.
tal seg uidor no " viu m entre -I seguí,
ab los ulls clucs det ràs so s peu s aní,
g uiant-me 'n part o n tard poguí e ixir. (2 1-24)
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El dolor provoca a l'amant, que e n la seva ceguesa no l'ha sa b ut
p reveure , un penediment se nse fi: vold ria qu e no hagu és es tat real aquella relació amorosa que li havia ofuscat tot a visió de futur. Precisa ment la inexorabilitat fatídic a d 'aquest curs esdeven idor constitueix
l'obj ectiu p rimordial del lirism e a ma rgós d 'aquest poema :
Sí co m lo jorn va primer que la nit
e d 'ella és un ce rt demostrarnen t,
va lo delit d'am or primerament,
do lor aprés nO'1 vol haver jaquit, (25-28)

Tan ce rt és que la nit segue ix el dia co m un dolor tenaç "lo d elit
d 'amo r". Aqu esta co nv icció insp ira al p oeta l'esb ós d 'un quadre sin istre dels vive nts en tots els graus de l'escala biològica e mp resona ts e ntre les fites inamovibl es d 'un naixement q ue un "delit" es perona i origina, i de l'acció uni versalment co rru pto ra de la mort :
have nt pod er [el dolor] de tota res delir
que ab sa llet dolça delit nod rí;
tot ço qu e naix, delit ho co nse ntí
e co rromp si per extrem dolorir. (29-32)

Alletament i dolo r d' un pote nc ial destru ctiu illimitat, naixement i
corru pció de ls mortals com a man ifestació extre ma d 'aquest dolor
que clou el cu rs de tot a vida , só n els co nceptes antitètics de la doble
faceta d 'aquesta impressionant cosmovisió marquian a . En la tornada,
que té per se nya l, com e n el ca nt 121, "Amo r, am or", insisteix el po eta e n la urgent necessitat de revisar la seva actitud e ròtica , de decidirse per un ca nv i de clirecció e n el se u "camí" i d 'iniciar amb la llibertat
que e ncara li resta , un penediment sincer abans qu e aquest se li imposi cI'una man era forçad a:
Amor, amo r, temps és de penedir,
sí que vee nt vos gire mon camí;
lo vostre bé fastig porta prop si,
o tal do lor qu e sap prou q Ui'110 sap dir. (73-76)

Com e n la tornad a del ca nt 121 el delit dels inic is és simp lement
el "bé" i, e n ca nv i, a man era de not a co m plemen tària, aquest ca nt afegeix la idea que el dolor de la fi pot conc retar-se e n una se nsació
de fàstic o cie desint er ès produït per una sacietat emba fadora.
Una se go na co nfirmació de la tesi so bre la concepció marquiana
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q ue és precisament l'eros, esdevingut hàbit vell i maligne , el que su bjuga l'amant l'aporta el cant 117, Tot ell està escrit en el marc estret,
però pregon, d'un a ex trao rd inària reco nce ntració intros pectiva. El ce ntre el co ns titueix un a vivè ncia erò tica reduïda , sim p leme nt, a un
"plaent hàbit" immers en la co nsciència del jo poètic:
Jo practicant d 'a mor lle igs e bells actes,
imagi ní tals co ntra ris factibles,
e nom do lc pro u del te mps q ue -m he vist có rre r
perquèm ro ma n e n pensa plaent hà bit.
0 3-16, vegeu també 189-192)

Al co ntrari del poema 91 el poeta es confessa , aq ues ta veg ada , impenit ent. El dolç record de l'exp erièn cia viscuda i relegada definitivament al passat, dels "lleigs i bells actes" eròtics, li res ulta suficientme nt
sa tisfactòria . No desitja res més. En el fons detesta la neguitosa i fug issera pràctica amo rosa :
Tal és amor l6 quel se u és se r és noble ,
lo praticar odi ós e te rrible ,
ca r l'esperi t ne pren mo lt gra n angoixa
e lo co rs fam i, e n fastig vo lan t, pa ssa. (237 -240)

Per això el jo líric ama l'amo r i es complau en ell sense més ni més:
Amo r me plac ta nt per sos ac tes nobles,
que de per si jO'1 am se ns esgua rd altre
[sense cap altre intenció]' (2 17-218)

I en aq uesta actitud herm èticam ent int ro vert ida proclam a desitjar
els propis desigs:
Los mè us desigs, si de passi ó mou en
de l hàbit pres llur mo viment co me nça ;
imagin ant co m aq ue lls jo se ntia,
aq ue lls jo se nt e fa qu e jols desige ; (225 -228)

Inte ressant só n les retlexion s so bre la fo rça i d inamisme de l'h àbit
eròtic, q ue co mpleten, des d 'una perspectiva més co nc reta, les digressions de l'hàbi t do lent, e n ge ne ral, del ca nt 121.
Fent un a aplicació de la teor ia de la metafísica aristotèlica so bre
la po tència i l'acte acla reix la possibilitat d'escalfa r l'acer pe r la virtua-

VALENlí FÀBREGA

193

litat amagada e n aquest metall de rebre l'acció del foc. Així també en
la vida e ròtica:
Amor en temps esta -n l'hom com defuncta
e puix reviu, mostrant -se -n part o tota,
d'on se veu clar que restava en l'hàbit,
prest en obrar, mogut per son consemble. 073- 176)
L'am or esdeving ut hàbit ve ll fa possible tothora una rev ifalla e n
cas q ue apa reg ui un "consemble"!". Segons una altra co mpa rança p oètica del ca nt, co m al pare pot despl au re el mal co mportame nt del se u
fill se nse q ue, per altre cantó, avorreixi la seva persona:
així amor ses penses me deliten
pe r l'hàbit pres, que natural reput e,
mes per mon temps de sos fets me desaire,
car totalment lo trob a mi dessemb le. (213-216)
L'h àbit e ròtic, e m pre m pta pro funda de l'ànima del po eta , és la
força esclavitza nt insuper able qu e e! reté e n un es tat e namorad ís difús
o el mena , una i altra veg ada, a uns co m portaments amorosos propis
d 'un co r es deving ut "te rra molt eixo rca" (l 08) , molt allu nyats d 'aquells
ideal s de la "finamo r'' de! pret èrit , q ua n e ra possible fe r créixe r e!
"gran arbre " (107) d 'u n erotisme refina t:
Mentre amor dels hàbits no arranque
dubte molt quen algun temps no brote;
ja no pot ser qU'en mis crie gran arbre,
mon cor li és com terra molt eixorca.
Lloc troban mi onsevulla q ue -s tinga,
espe rant temps lo pus dispost que trobe,
abasta ell quen sola pensa reste
per l'hàbit pres, que si pèl rau nosqui n ça. 005-112)

jo -rn

Així és l'h àbit de l'e ros co m una roba de pell qu e , per gas tada que
sigui, ofereix un a resistència ind estru ctible . Cobreix l'amant i l'empreso na alhora. És so bretot aq uesta esclavitud la que entristeix i omp le de
pessim isme la lírica del cançoner d e la darrera è p oca . Valgui com
exemple el cant 114:
Mentre no pens, jo trob algun repòs,
mas l'esperit meu tostemps està trist
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pe r l'h àbi t pres, q ue lon g temps és q ue vist
d 'un negre drap o cel ici molt gro s, C'í5-48),

Se sen t d esplaçat a una situació de solitud , "d e tot -amor de se rt "
(4 3) i d e c risi tra sbalsadora : "la terra-in fall e al ce l nom estenc " (44)
que ci fa excla ma r amb resignació d efinitiva : "e ja d el tot ve nçu t per
l'h àbit vell " (53),

Presoner de l'amor co ncubin ari
El ca nt 121 pertany a l'ano me nat cicle d "'Amor, amor"! " que d e ca p
manera es pot co nsiderar co m un recull d e poemes adreçats a un a úni ca
dama la identitat de la qual el se nyal amaga , En aq uest sentit ci gru p és
mo lt he te rogeni : el cant 66 sugge reix un e n amorament a un Divendres
Sant (4 1-44) a l'estil de Petrarca , el 80 un amor de llarga durada se nse
co rrespond ènc ia (8) , e n el 90 l'amor ex iste ix, però l'estimada és poèticament escamotejada 19, en el 63 el poeta es declara "llice nciat d 'amor" (3) ,
és a dir, se nse "aim ia", e n el 67 l'amo r de la dama és als ulls del poeta
amant "cos a sc ura" (35), una rea litat sosp itosa , e n el 84, co m e n el 9 1,
March es co nfessa decebut i crític e nfront d e l'amor e n genera l, e n el 117
tot l'acce nt recau , com ja s'ha exposat, sob re un a int rospe cció m olt
reconcentrada que no li permet depassar les fronteres d 'una sub jectivitat
closa, e n el 115 el jo poèti c gemega a causa de les fiblad es d 'un ero tisme
fortament se nsual i se nse co rrespond ènc ia, el "pod e r no ve ncib le" de
l'amor (42), e n el 116 una dona lletja, de "co rs no bell" (98), li inspira
se ntiments co ntrad icto ris i aquest és també el cas d 'una altra dona, o d e
la mate ixa probablement, cie "cors lle ig" (87) del 119, I referint-se a e lla,
ex clama perplex del se u propi e namorament:
L.']

e lo q ue veig no basta qu e p ledege
tal heretat, de la bos sa tan pobra, (57-58)

A aqu esta llista de tre ts ben poc falagu ers pel qu e fa a les estimades cal
afegir dades com les que ens tra met el cant 117 en el que el poeta es dol amb
gmn sentime nt d'have r-se enamo ra t d'una ''f;ilsa fembra" (4) o Ics del Gmt 102
segons el qual ell excitat per la passió "de una amor brutal" (42) declara sense
embuts: "que ame tal qu e nos gose bé dir L..l" (110). March va situant al lector
del se u ca nçone r a la zona dels antípodes dels poetes dels cançone rs contentpo ranis, tots ells presoners delirants d'una "aimia" excelsa i permane ntme nt
disposats a morir en el més fidel i sublim dels serveis amOIDSOS, V;11t,'l.Ii com a
mostra del viu co ntrast entre lírica marquíana posterior i la d 'aqu ells represen-
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tants de l'amor cortès, entre les innombrables possibles, la cobla que el marquès de Santillana dedica a la seva dama de tom:
Tanta es vues tra beklad,
q ue partir non me co nsiente
de servir con lealdad
a vos , se ñora exçele nte.
Sed ya, por vuestra bondad,
grade çida e co nviniente ,
ca mi vida se despiende . (11-17)20

A la llum d'aqu esta expos ició és poss ible interpretar amb ence rt un a
imatge poètica molt significativa amb què March íl-lustra en el cant 121
la seva conce pció de l'hàbit vell co m un a força irresistible:
Ell e n l'en trar porta molt gra n dolço r,
e q ua n entrat, ¿qud traurà cie so n llit? (15-16)

Seductora i irresistible, qu e es fica en un llit qu e en bona llei no li
toca , és la co ncubina. Qu e March mantingué relacions co ncubinà ries
en donen testimoni els se us cinc fills il·legítims documentalment co nstatats. Un d'ells era fill de la seva esclava Marta. De qui eren els altres ,
ho igno rem. Potser d'altres esclaves , però no és seg ur. El concubinatge
era un a relació amb dones d'un estam ent inferior, no necessàriam ent
sotmeses a l'esclavitud del senyo r amant, i era des dels temps antics
un ús molt COITent entre els barons de ce rta categoria social en llurs
períodes de so lteria o viduïtat més o men ys forçats per no trobar la
muller que el propi estame nt els exígía- ! En tot cas la co ncubina no
fou mai o bjecte de l'hom enatge degut a la gran senyora, a l'''aimia'' de
l'amor cortès . Per altre cantó , co ncubina o concubines podien se r la
don a o les don es alI udides en moltes de les reflexions introspectives i
en molts dels rampells lírics de March en els darrers anys de la seva
obra i vida . Continguts i ex press ions no desdiuen d'una eròtica co ncubinà ria. Qui foren aquestes dones no ho sabe m, però la seva presè ncia es fa palpable a través d'alguns poemes atorgant al cançone r
del poeta valenc ià un a profunditat psicològica , riquesa de matisos i,
so bretot, un a origina litat se nse inhibicions, so rp rene ntme nt desimbolta q ue e n la poesia de cançone rs, al meu ente nd re, no han tingut precedents ni successors.

ValentíFabrega
Unitersitat de Colònia
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NOTES

Les citacio ns del ca nço ner marqu ià estan basa des e n l'edició de Bohi gas 19521959. Mode rnit zo l'otografia i tinc prese nt les aportacio ns de crítica tex tua l d 'Arche r
1997.
2 Vegeu V. Fàbr ega 1998: 32-33.
3 1925: 145-146.
4 J. Legrand 1946: 11 77-78 , vege u també E. Gilso n 1942: 354-355.
5 "La disposició esde vé hàbit co m el nen hom e " (Sl' 1-11 49, 2 ad 3).
6 Dé u és l'ú ltim fi de la ment (Sl' 11-11 184, l c) i de la vo lunta t de l'ho me (Il-Il
122, Zc). El co ne ixe me nt de Déu e n la vida e terna és el fi s upre m (I -li 3, -íc). Vege u J.
Leg rand 1946: I 259-266.
7 És aq uesta un a co nvicció qu e racio na lment co ns ide ra irrebatible : veg eu 112,
311-3 12 i 113, 129-130.
8 Bohi gas suggere ix també l'ace pc i ó de "ba rra nc" 0 959: 112), qu e no e m se mbla
tan e nce rtada .
9 Vegeu ta mbé a n. 11 13, 19 1-205 i J. Legrand 1946: 11 87-92.
10 La indispensibilitat de la participaci ó del "se nt ir" fa pa lesa la co ncl usió de
March : "no serà , do ncs, [el judici de l'acte sing ular per la seva vincu lació e n la matè ria
se nsible! al e nte ndre [purament especulatiu) subd ít" (80) .
11 El co ntext fa evide nt la referèn cia al se nt it inte rn de la "cog itativa, malgrat q ue
"l'estima r" suggere ixi l'''aestim ativa'' qu e e n el tomisme és el se ntit intern cor respo ne nt
als instints anima ls. Ella fa fugir l'o vella davant del llo p o I;¡ reco llir a l'ocell la palla
q ue necess ita per a co nstru ir el niu (Sl' I 78, 4c).
12 Pened ir-se ex ige ix un afecte i, alhora, un acte de la vo lunta t di rigid a pe r la
recta raó (Sl' III 85, l c ).
13 f:s a d ir, los bé ns qu e virtut no "causa" (5).
14 Sobre els efectes destructius de la "fa ls-o p in ió" vege u 103, 37-40 i V. Fàb reg a
1998: 122-123 i 139.
.
15 La pe tició d'un falcó era l'o bjectiu co nc ret del poema al rei (5-8) .
16 Co m la ciència mèd ica sublim e n els se us ideals, però repugn ant e n la seva
pràctica (233-236).
17 Aqu esta design ació de l'estimat o de l'estimada correspon a la teor ia a ristotè lica qu e "la igu altat i se mblança co ns titue ixe n l'a mistat" ( Ètica a Nícòrn ac 1159b , 2).
Segons sa nt Tomàs: "[...lla semblança, pr òpi ament dita, és ca usa de l'am o r." (I -li 27,

3d
18 12 són els poe mes q ue te ne n aquest sen ya l: e l 63 , 66, 67,80 , 84, 90 , 9 1, 115,
116, 117 (Arche r 1997: 543) , 119 i 121. Una exposició de les ca racte rístiq ues del cicle
o fere ix M.CI. Zímme rmann 1998: 151-171.
19 M. CI. Zirnmerman n 1998: 153.
20 Canció n 2, ed. Gó me z Moreno I Kerkhof, 1988 : 19.
21 V. Fàb rega 1998: 158-163.
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