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RUTA LITERÀRIA PER GANDIA I BENIARJÓ 

SOBRE AUSIÀS MARCH 

 

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA PROPOSTA 

Alumnes als quals va adreçada: la ruta literària la realitzarien els alumnes de 1er de Batxillerat 
de l’Institut Públic de Gandia, María Enríquez. Ja que els alumnes són saforencs o, com a 
mínim, estudien en un institut de Gandia, considerem molt pertinent aquesta ruta per a ells, per 
tal de conèixer una figura en la biografia de la qual tingueren molta importància aquestes terres. 

Objectiu general de la proposta: conèixer un poc la figura del poeta que fou Ausiàs March a 
partir d’una ruta literària per Gandia i Beniarjó. 

Aspectes de la programació del curs vinculats a la proposta: en el currículum de l’assignatura 
de Valencià de 1er de Batxillerat es diu que cal dedicar un breu apartat a la literatura catalana 
medieval i als escriptors més importants. Hem decidit fer una activitat més dinàmica en compte 
de la típica classe magistral sobre el tema i per això hem preparat aquesta ruta. Però sobretot 
ho hem decidit per la importància que tingueren les poblacions de Gandia i Beniarjó en la vida 
d’un dels nostres grans poetes, si no el més gran. Essent a Gandia, i tan a prop de Beniarjó, no 
ho hem pogut fer d’una altra manera. 

Moment del curs en què està previst fer la ruta: hem pensat realitzar-la a la primavera, per 
diverses raons. Com que aquesta és una activitat de carrer, a l’aire lliure, la primavera és un 
bon moment per a fer-la: ja no fa el fred de l’hivern i els dies comencen a agafar color. Però 
sobretot ho fem amb un sentit metafòric o poètic. La primavera ja és una metàfora de l’amor, 
com es sol dir i, com tothom sap, Ausiàs March era un romàntic.  

Durada prevista: des de les 9:30 fins a les 17:00, aproximadament. La primera part de la ruta, a 
Gandia, serà fins les 13:00. Anirem a dinar a Beniarjó, a l’emplaçament del Palau dels March i 
farem la segona part de la ruta, fins a les 17:00. 

Títol del llibre o relació de textos literaris a partir dels quals es fa la proposta: 

- Garcia-Oliver, F. (2009): Ausias Marc. València: Publicacions de la Universitat de 
València 

- Framis Montoliu, M. (2003): La baronia de Beniarjó, dels March als Montcada. Simat de 
la Valldigna: Edicions La Xarxa. 

- Soler, A. (2010): Beniarjó, poble de la Safor i senyoria d’Ausiàs March. Simat de la 
Valldigna: Ajuntament de Beniarjó.  

- Vídeo documental Ausiàs March, cor d’acer, de carn i de fusta, (2009). Guionitzat per 
Matilde Alcaraz i dirigit per Josep V. Montesinos, amb la col.laboració especial 
d’Alexandre Bataller, Jaume Chiner i Jesús Insa. 



ASPECTES CONCRETS 

Llocs literaris que es visitaran: anirem a llocs de Gandia i Beniarjó que foren molt importants en 
la vida del poeta. Aquests llocs biogràfics d’Ausiàs, i que, per extensió, hem considerat literaris, 
són: el Palau Ducal dels Borja, on passà part de la seua infantessa més tardana, formant-se 
com a cavaller al servici del Duc de Gandia. Visitarem també l’emplaçament on estava situada 
la casa d’Ausiàs al carrer Major de Gandia. A Beniarjó, visitarem l’emplaçament on estava 
situat el palau dels March i el trapig que Ausiàs ca fer construir.  

Participants en la ruta: hi anirem els alumnes de 1er de Batxillerat, els professors de 
l’assignatura de Valencià i els professors de l’assignatura d’Història. 

 

SEQÜÈNCIA PREVISTA D’ACTIVITATS 

ABANS D’EIXIR 

Lectura i comentari de textos: prèviament a la ruta, farem a classe un breu estudi de la figura 
d’Ausiàs March. També llegirem alguns poemes seus i després els alumnes hauran de 
comentar idees que n’extrauen. 

Llegiríem a classe la següent biografia del poeta preparada a partir de les obres citades en la 
bibliografia: 

‘Ausiàs March naix a Gandia l’any 1400. Son pare, Pere, era procurador del Duc de Gandia i 
senyor de Beniarjó. Són descendents de Pere March I, notari de Barcelona establert a Gandia 
després de rebre terres i cases de mans del rei Jaume I en el repartiment de 1249. Eren una 
família de la petita noblesa i educaren a Ausiàs com a cavaller. El seu pare li donà el senyoriu 
de Beniarjó el 1409. El seu pare mor 4 anys després, el 1413 i, al servici del Duc de Gandia, 
Ausiàs es prepararà per a ser cavaller. 

Ja amb 19 anys, el rei Alfons el Magnànim li va oferir la possibilitat de completar la seua 
formació militar convocant-lo en la seua primera campanya a Còrsega i Sardenya. March 
acceptà i el 13 de maig del 1420 embarcaren. March tornà al regne de València el 1422, però 
partí de Barcelona el 21 de juny del 1424 en una segona expedició italiana. Després de dos 
anys tornaren i Ausiàs passà al servei del Magnànim, el qual el va nomenar falconer reial. En 
aquesta etapa d’estreta vinculació amb la cort reial va escriure una gran part de les seus 
cançons. Els grans temes de les seues poesies són l’amor i la mort. En aquesta època té 
moltes relacions amb dones, és una etapa d’experimentació, de joventut, però no abandona els 
seus quefers com a falconer reial. El 1427 hagué de fer front a un procés de concubinatge amb 
la jove Lionor Alfonso, filla d’un veí de Gandia, arran de la denúncia de la mare.  

Després de la mort de la seua mare, el 1429, es trasllada de Gandia a Beniarjó, on inicia una 
nova vida. Ací serà un senyor rural que es fa ric amb el cultiu del sucre. Alça el trapig, un molí 
que serveix per a extraure el sucre de la canya. Manà construir l’assut del Sèrpis i la sèquia de 
March, per a portar aigua allà on no hi havia. 

En els últims anys de la seua vida se’n va a València, a la capital del regne. Mor allí el 3 de 
març del 1459.’ 

 

També llegiríem el poema Colguen les gents ab alegria festes i faríem un debat posterior; 
parlaríem sobre quin creguem que és el tema del poema, sobre què ens transmet i faríem un breu 
anàlisi formal.  



Colguen les gents ab alegria festes,  

loant a Déu, entremesclant deports;  

places, carrers e delitables orts  

sien cerquats ab recont de grans gestes; 

 e vaja yo los sepulcres cerquant, 

interrogant ànimes infernades,  

e respondran, car no són companyades  

d'altre que mi en son contínuu plant.   

 

Cascú requer e vol a son senblant;  

per ço no·m plau la pràtica dels vius.  

D'imaginar mon estat són esquius;  

sí com d'om mort, de mi prenen espant.  

Lo rey xipré, presoner d'un heretge,  

en mon esguart no és malauyrat,  

car ço que vull no serà mai finat,  

de mon desig no·m porà guarir metge.   

 

Cell Texion qui·l buytre·l menga·l fetge  

e per tots temps brota la carn de nou,  

en son menjar aquell ocell may clou;  

pus fort dolor d'aquesta·m té lo setge,  

car és hun verm qui romp la mia pensa,  

altre lo cor, qui may cessen de rompre,  

e llur treball no·s porà enterrompre  

sinó ab ço que d'aver se defensa.   

 

E si la mort no·m dugués tal offensa  

-ffer mi absent d'una tan plasent vista-,  

no li graesch que de tera no vista  

lo meu cors nuu, qui de plaer no pensa  



de perdre pus que lo ymaginar  

los meus desigs no poder-se complir; 

 e si·m cové mon derrer jorn finir,  

seran donats térmens a ben amar.   

 

 E si·n lo cel Déu me vol allogar,  

part veur·a Ell, per complir mon delit 

serà mester que·m sia dellay dit  

que d'esta mort vos ha plagut plorar,  

penedint-vos com per poqua mercé  

mor l'ignoscent e per amor-vos martre:  

cell qui lo cors de l'arma vol departre,  

si ferm cregués que us dolrríeu de se.  

  

Tornada   

Lir entre carts, vós sabeu e yo sé  

que·s pot bé fer hom morir per amor;  

creure de mi, que só en tal dolor,  

no fareu molt que y doneu plena fe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disseny d’un itinerari: l’altra activitat prèvia a la ruta seria el disseny d’un itinerari per part dels 
alumnes amb els llocs que es visitaran, mitjançant el Google Maps, a partir dels noms dels 
carrers on estan situats els llocs literaris. L’itinerari inclouria el Palau Ducal dels Borja i 
l’emplaçament on estava la casa d’Ausiàs al carrer Major de Gandia, però em optat per no 
incloure al mapa l’emplaçament on estava el Palau dels March i el Trapig a Beniarjó, ja que no 
s’apreciaria la distància entre el Palau Ducal i el lloc de la casa d’Ausiàs al carrer Major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DURANT L’EIXIDA 

1er destí, el Palau Ducal dels Borja, a Gandia. 

 

 



 

 

Ací faríem una lectura del poema ‘Veles e vents’. 

 

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 tremuntanal 

que en son bufar los sia parcial 

e que tots cinc complesquen mon retorn. 

 

Ara ens trobem al lloc on Ausiàs March es va formar com a cavaller, en la seua infantessa 
tardana, al servici del Duc de Gandia, per a després ser convocat pel rei Alfons el Magnànim 
per a la campanya en Còrsega i Sardenya. És fàcil imaginar Ausiàs, en la seua infantessa 
tardana, pel patí del Palau, fent tots aquells jocs d’armes, jugant amb les espases, practicant el 
tir amb arc...  

El motiu de la lectura d’aquest poema és que fa referència als viatges per mar que feia com a 
cavaller quan viatjava amb el rei Alfons el Magnànim. 

 

 

 

 



2on destí, l’emplaçament on estava la casa de Gandia d’Ausiàs, al carrer Major. 

 

Ara March ja ha tornat a la seua terra després 
de les campanyes al servei del rei Alfons el 
Magnànim. El rei el fa falconer reial, i 
desenvolupa aquesta activitat a València, 
però quan no ensinistra falcons viu a la seua 
casa de Gandia, al carrer Major. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegim ací els següents versos: 

 

Lo mal volen cuidant que bé gran sia 

e pledejam aquell ab grans despeses, 

volent honors, matremonis, riqueses, 

e lo revés s’ateny del que hom volria. 

Lo mal és bé e lo bé mal retorna: 

algú no sap, sa nau, per quin vent borna. 

 

‘Ausiàs March és un cavaller pertanyent a la petita noblesa que viu en un temps d’ascensió 
burgesa. March percep la crisi del seu estament; revela la delicada situació de la petita 
noblesa, atenallada entre els prohoms provinents de la capital mercantil i la gran aristocràcia. 
Marc exemplifica el destí que espera els modestos cavallers: l’esgotament biològic, 
l’endeutament, l’absorció per llinatges més poderosos. L’escenari d’un temps atziac exacerba 
una veu interior sacsejada per les contradiccions, els dubtes irresolts...’ 

(Pàgines 282-283 de l’obra Ausias Marc de Ferran Garcia-Oliver) 



3er destí, l’emplaçament de Beniarjó on estava el Palau dels March i el Trapig que Ausiàs va 
fer construir.  

En aquesta foto vegem una 
‘mola d’enginy’, una de les 
peces del trapig. Aquesta 
mola, però, és del segle XVII, 
posterior a March. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Baix dels cristalls vegem unes pedres que són les úniques restes autèntiques que queden del 
Palau dels March. 

 

Vegem en aquesta foto, al fons, la carretera, uns cotxes i una casa vella. S’ha situat ací la 
construcció del trapig, que estava darrere del Palau. Darrere de la casa ja hi ha el riu (següent 
foto), d’on prenia l’aigua el trapig. 



 

 

 

A l’esquerra de la casa que vegem dues fotos amunt trobem aquesta construcció, dins la qual 
es conserva l’assut o pou del trapig, que agafava aigua del riu. 

‘El complex sucrer de Beniarjó (trapig més enginy) es trobava darrere del castell-palau. Hi havia 
ací una gran nau o edifici de dues plantes, el trapig, que contenia almàsseres de rutlons per a 
xafar la canya, calderes, magatzems, etc. (....) L’enginy del trapig disposava d’un canal que 
portava l’aigua del riu, derivada d’un assut, per tota la riba dreta, fins arribar als peus del palau 
dels March.’ 

(Pàgina 94 de l’obra Beniarjó, poble de la Safor i senyoria d’Ausiàs March, d’Abel Soler) 

Llegim, a l’emplaçament on estava el Palau, els següents versos:  

 

Si a través la fusta va a la roca, 

raó serà puix nauxer no la guia. 



Si per virtuts los hòmens no s’adrecen, 

¿què pendran, doncs, per forma de llur viure? 

 

Deia March que los cavallers per mercaders s’espatxen. 

 ‘La condició nobiliària, definida per una vida al marge del treball embrutidor i el rebuig dels 
beneficis que no procedeixen de les propietats agràries i de l’honor, la perverteixen els que es 
llancen a especulacions mercantils, els trucs financers del censal i la cobdícia dels diners.’ 

(Pàgina 279 de l’obra Ausias Marc de Ferran Garcia-Oliver) 

‘Aquell afany de mercaders que es respirava a la Safor no tenia res a veure amb l’ideal de 
cavaller d’espases i falcons que havia imperat fins aleshores. Els nobles, amb Marc al 
capdavant, es trobaven un poc descol.locats per falta d’experiència mercantil. Però, què volies 
què feren? Eren aquelles les coses dels temps, les coses inevitables de la burgesia urbana i el 
capitalisme naixent. S’estava gestant ací la revolució del sucre, animada per la demanda d’un 
producte agrícola i comercial, que es pagava a molt bon preu al país i a l’estranger. En vista 
d’això Ausiàs March optà per incorporar-se al lobby de la sucreria. I, una vegada posat mans a 
l’obra, participà activament i s’implicà personalment en una transformació agrària que canviaria 
de bat a bat la faç de la comarca.’ 

(Pàgina 88 de l’obra Beniarjó, poble de la Safor i senyoria d’Ausiàs March, d’Abel Soler) 

 

DESPRÉS, EN TORNAR 

Els alumnes hauran de redactar un treball monogràfic explicant els llocs que hem visitat, 
relacionant-los amb els versos llegits a partir de les explicacions fetes en cada visita.  

 

 


