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Resum: El símil de la segona cobla de la cançó 74 d’Ausiàs March s’articula al voltant d’un mot agrest i poc 
poètic: «paralític». Dues obres de divulgació aristotèlica del dos-cents, la Summa Alexandrinorum i la Sententia 
libri Ethicorum de Tomàs d’Aquino, també empren «paralític» en el mateix context, a saber, per a referir-se a 
l’incontinent, és a dir, a qui pateix la malaltia de la voluntat. L’objectiu d’aquestes línies és mostrar la relació 
conceptual entre el poema 74 i aquests dos textos basats en l’Ètica nicomaquea d’Aristòtil.
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Abstract: The paralysis metaphor is crucial to the understanding of  the second stanza of  March’s poem 
74. Two 13th century works, essential for the dissemination of  Aristotle’s thought, namely, the Summa 
Alexandrinorum and Aquinas’s Sententia libri Ethicorum, use the metaphor to adress the same moral issue: the 
akrasia or weakness of  the will. This paper will examine the relationship between poem 74 and those two 
Aristotelian works.  
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El símil de la segona cobla de la cançó 74 d’Ausiàs March s’articula al voltant d’un mot agrest i poc poètic: 
«paralític». Dues obres de divulgació aristotèlica del dos-cents, la Summa Alexandrinorum i la Sententia libri 
Ethicorum de Tomàs d’Aquino, l’empren també per a exemplificar el mateix problema moral: la malaltia 
de la voluntat. L’objectiu d’aquestes línies és mostrar la relació conceptual entre el poema 74 i aquests 
dos textos basats en l’Ètica nicomaquea d’Aristòtil. Estretirem aquesta dependència en constatar l’aparició 
del terme «paralítics» al fragment corresponent (1102b) del Llibre del tresor i de la traducció castellana de 
l’Ètica nicomaquea inventariada per Schiff  a la Bibliothèque du Marquis de Santillane (Schiff  1905: 31-4).

1

Diversos erudits han remarcat que March es val de conceptes tomistes (Pagès 1912, 1925), 
augustinians (Mestre 2009, 2014), aristotèlics (Archer 1991a/1991b, Cabré 1996) i senequians 
(Martínez 1998) per a descriure els problemes morals relacionats amb la praxi de l’amor humà. 
La qüestió tractada pel poeta valencià al poema 74 és el problema de la malaltia o feblesa de la 
voluntat (vers 6), coneguda com incontinentia pels escolàstics llatins i com ἀκρασία  pels filòsofs 
grecs. En el context del poema 74: el jo líric sap què ha de fer, però no ho pot fer, perquè pateix la 
malaltia de la voluntat, és a dir, perquè el «voler de la raó» (voluntas-bούλησις) no determina allò 
que s’ha de fer i «és vençut» (vers 14) per les parts irracionals de l’apetit (vers 24). La victòria de 
l’irracional converteix el jo líric en un desenfrenat (ἀκόλαστος) que manté que «ja no és temps tenir 
frens al voler» (vers 5) i que «malament viu qui en mal fer no té frens» (vers 32). El desenfrenament 
contumaç acaba per transmutar l’incontinent en un intemperat, amb la consegüent reducció del jo 
líric a ximple titella material moguda des dels astres pels fats, motors de les etèries esferes planetàries, 
als quals s’encomana des del primer vers. Així com els fats causen el moviment dels cels, així també 
provoquen els actes del cos del jo líric, que ha perdut la capacitat d’elegir racionalment (electio-
προαίρεσις) (vers 2). L’única via cap al deslligament dels fils astrals prové de l’ús de l’enteniment, 
que «ha gran debat ab lo voler del cos» (concupiscentia-ἐπιθυμία) (vers 23). El jo líric, nogensmenys, 
no pot determinar el resultat del debat i, «penjant lo temps» (vers 24), es deixa dur per l’apetit i pels 
influxos astrals que exciten la matèria corporal. 

El canemàs conceptual sobre el qual brodem aquesta interpretació està desenrotllat a l’últim capítol del 
primer llibre de l’Ètica nicomaquea d’Aristòtil. Llegim les dues primeres cobles de la cançó marquiana, segons 
l’edició a cura de Pere Bohigas, revisada per Soberanas i Espinàs, ressaltant els conceptes ètics fonamentals:

Als fats coman tot quant serà de mi,
puys só estolt de ma elecció;
mon seny és mort, a qui Déu no perdó,
puys al començ de tot me derrenclí.
Ja no és temps tenir frens al voler,
malalta és ma bona voluntat,
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e vaig en loch on no vull ser portat:
só descontent de tot quant pusqua fer.

Sí com al hom no li basta poder,
paralitich, quant és en peus levat,
anar al loch on vol ésser anat,
ans cau, a tort va contra son mester;
ne pren a mi que faç lo que no·m plau
y aquell voler de la rahó ‘s vençut:
e si·l complach mon delit és perdut,
per què sens cor faç quant de mi vejau.

2

March podia haver obtingut els coneixements d’Aristòtil de resums com la Summa Alexandrinorum, 
traduïda als Livres dou Tresor per Brunetto Latini, i que podia haver-se trobat a la la biblioteca del 
pare d’Ausiàs (Archer 1991a: 9). Podem, per tant, recórrer al text de la Summa i del Tresor per a 
recercar la font d’inspiració marquiana. Contrastem en primer lloc el capítol quart segon llibre del 
Tresor (Latini 2007: 342-344), segons l’edició curada per Beltrami:

Et tu dois savoir que en l’arme sont aucune foiz contraires movemenz, ausi come ou cors 
quant l’un membre se muet et est paralitiques, qu’il convient mouvoir contre nature; mais ceste 
contrarieté est manifeste ou cors et privee en l’arme.

Pel que fa a la font llatina de la translació francesa, Sonia Gentili (2014: 4) observa que l’exemple 
del paralític no està present en la primera de les tradicions textuals de la Summa, aquella triada com a 
base de l’edició de Marchesi, i sí en la segona. En la primera Gentili percep un salt per homoioteleuton:

Verumtamen fortassis oportet non ignorare in anima aliquid esse coniurans et contradicens 
rationi, quemadmodum in membris hoc quidem manifestum contra in anima et occultatur. 

En canvi, l’equiparació amb el paralític sí que es troba en la segona de les famílies de la Summa. 
Marquem entre claudàtors el text omés pel salt d’igual a igual en la primera tradició textual: 

Oportet enim non ignorare in anima aliquid esse contrariis et contradictionis rationi 
quemadmodum [in membris paraliticis videmus esse causam motivam in partes oppositas 
motui nature. Verum] in membris hoc quidem manifestum, in anima vero occultum. 

Pel que fa a aquest fragment concret, podem acostar el text català traduït per Guillem de Copons, al 
dependre de la versió francesa, segurament la del manuscrit R de Carmody (Latini 1971: 30), a la segona 
tradició textual de la Summa, perquè es conserva l’analogia amb el paralític (Latini 1976: 116-7):
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En l’ànima són algunes vegades contraris moviments, axí com és en lo cors, com lo I membre 
se mou e és paralítich, lo qual cové moure contra natura; mas aquesta contrarietat és manifesta 
al cors e privada a l’ànima.

Cal recordar que l’editor Wittlin (1976: 117) hi apunta que el manuscrit 232 de la Biblioteca Ep  
iscopal de Vic trasllada millor la comparació anterior: «axí com lo cors, quant la un membre, estant 
paralítich, se mou contra natura». Podem corroborar l’observació de Wittlin amb la lectura atenta 
del foli 7 recto del manuscrit vigatà:

D’altra part, Amadeu Pagès insistia en la importància de rastrejar les petges tomistes en la lírica 
marquiana (Pagés 1912). Si seguim aquesta indicació, hem d’adreçar-nos a la Sententia libri ethicorum, 
en la qual l’Aquinat comenta l’Ètica nicomaquea d’Aristòtil. Cal apuntar que la utilització literària de 
la Sententia tomasiana no seria una raresa d’Ausiàs, ja que Giovanni Boccaccio també l’emprà per 
a bastir les reflexions morals dels seus personatges, com ara en Decameron II 8 i X 7 (Ellero 2015). 
A més, es conserva un manuscrit autògraf  del Boccaccio amb les glosses de l’Aquinat copiades al 
marge, a saber, el ms. A 204 Inf. de la Biblioteca Ambrosiana de Milà (Cesari 1968, Barsella 2012). 

En glossar el pas 1102b, segons la paginació canònica de Bekker, l’Aquinat ens ofereix una altra deu 
possible del símil marquià, a saber, la Sententia, liber I, lectio 20, n. 8 (1969: 72):

Et ideo subdit exemplum, quod sicut quando corporis membra sunt dissoluta, quia scilicet 
non possunt omnino contineri a virtute corporis regitiva, sicut accidit in paraliticis et ebriis, 
qui moventur in partem sinistram, quando homines eligunt moveri in dextram; ita etiam 
firmiter verum est ex parte animae in incontinentibus quod moventur ad contraria eorum 
quae ratio eligit. Sed hoc non ita apparet in partibus animae, sicut in partibus corporis. Quia 
in partibus corporis manifeste videmus quando aliquid inordinate movetur, sed in partibus 
animae non ita manifeste hoc videmus.

3

Cal remarcar que a la Translatio lincolniensis no apareix l’equivalent al terme «paralític», fidel al text 
grec de l’Ètica nicomaquea (1102b 14-20):
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Incontinentis enim et continentis, racionem habens laudamus. Recte enim et ad optima, 
deprecatur ratio. Videtur in ipsis et aliud quid preter racionem innatum quod adversatur et 
obviat racioni. Firmiter enim quemadmodum dissolute corporis particule in dexteram 
preeligencium movere e contrario in sinistram prave feruntur, et in anima sic; ad contraria 
enim, motus incontinencium (1972: 161).

τοῦ γὰρ ἐγκρατοῦς καὶ ἀκρατοῦς τὸν λόγον καὶ τῆς ψυχῆς τὸ λόγον ἔχον ἐπαινοῦμεν: ὀρθῶς γὰρ καὶ 
ἐπὶ τὰ βέλτιστα παρακαλεῖ: φαίνεται δ᾽ ἐν αὐτοῖς καὶ ἄλλο τι παρὰ τὸν λόγον πεφυκός, ὃ μάχεται 
καὶ ἀντιτείνει τῷ λόγῳ. ἀτεχνῶς γὰρ καθάπερ τὰ παραλελυμένα τοῦ σώματος μόρια εἰς τὰ δεξιὰ 
προαιρουμένων κινῆσαι τοὐναντίον εἰς τὰ ἀριστερὰ παραφέρεται, καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς οὕτως: ἐπὶ 
τἀναντία γὰρ αἱ ὁρμαὶ τῶν ἀκρατῶν (1864: 1102b).

En canvi, a diferència de l’Aristoteles latinus, l’arromançament que, segons Schiff, hauria pertangut a 
la biblioteca del Marqués de Santillana, sí que reporta el terme «paralític» en el fragment ací analitzat 
(BNE MSS/ 10268: 18r):

E paresçe del continente e non continente loaremos aquella parte que ha entendimiento; que’l 
entendimiento aderesçará a las cosas escogidas. E paresçe en ellos otra cosa natural afuera 
del entendimiento que1 contraria e resiste al entendimiento con fortaleza. E es ansí como los 
paralíticos del un lado del cuerpo, ca, si quieren moverse a la parte derecha, trastórnanse a la 
parte siniestra malamente. Ansí en la ánima, el movimiento de los yncontinentes es al contrario.

Cal afegir que la traducció del Príncep de Viana no esmenta l’adjectiu «paralíticas» i sí «resolvidas» 
per a complementar el sintagma «partes del cuerpo» com a correlat de l’incontinent que es deixa 
caure en la inèrcia del desig (BNE MSS/ 6984 f. 46r-v):

Parece ser en ellos una otra cosa sin razón, que contraria e resiste a la razón. Ca ansí como las 
partes resolvidas del cuerpo, si a la diestra parte moverlas quieres, a la diestra van, assí en el 
ánimo en contrario se mueven los appetitos de los incontinentes.

1 Cancel·lem «non» per a preservar el sentit de l’argumentació aristotèlica.
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Tampoc no s’empra el mot «paralític» sinó «coixo» al passatge corresponent del Compendi de l’Ètica 
nicomaquea, que circulava per la península ibèrica en aragonés, castellà i català a la segona meitat del 
segle XV (Cuenca 2012: 49):

Quant al que cové saber al moral és [que] de aquestes dos parts de rahó, la una és racional 
per essència, l’altra és racional per participació. E la que és racional per essència persuadeix e 
convida a la part inferior al bé e tota la differència dels hòmens ser virtuosos o viciosos stà en 
la differència o concòrdia de estes dos. (...) El incontinent té lessa la part inferior e és axí com 
lo coixo que eleix de anar dret e per la lesió de aquella part és portat  en lo sinistre. E no és 
menor la malaltia de la ànima que la del cors, possat no sia visible.  

4

Per a arredonir aquest panorama general dels usos del terme «paralític», cal indicar breument les 
diferències entre la utilització que se’n fa al poema 74 i al poema 101, les dues úniques aparicions 
del mot en qüestió a la lírica ausiasmarquiana. Deixarem a banda el problema de l’atribució del 
poema 101 al vat valencià, sospitosa per a Ferraté (1979: 25) i acceptable per a Archer (1993). 
Recordem, no obstant, que l’erudit londinenc (1993) afirma que «difícilmente se encuentran motivos 
objetivos para rechazar el poema». D’altra part, la tradició lírica catalana del cinc-cents confiava en 
l’autenticitat de la cançó 101, com palesa el «Cant d’amors» de Pere Serafí  (Vallsalobre 1999: 229)

Comparem, doncs, ambdues composicions. Al poema 74, amb la imatge del paralític s’exemplifica 
la malaltia de la voluntat, és a dir, la incontinència que impedeix romandre en l’elecció justa 
(προαίρεσις/electio). En canvi, al poema 101 s’equipara «el desvalimiento del poeta frente a la dama 
y la angustia del paralítico enfermo en tierra extraña, incapaz de indicar con gestos el mal que lo 
desazona» (Rico 1982: XXII). Cal recordar que, segons Rico, la font de la imatge del paralític brolla 
del sermó «que dio maestre Pedro Marín al Conde (de Haro)». Remembrem l’entrada triomfal del 101: 

Lo viscahí qui·s troba·n Alemanya,
paralitich, que no pot senyalar,
si és malalt, remey no li pot dar
metge del món, si donchs no és d’Espanya,
qui del seu mal haurà més conexença
y entendrà molt millor sa qualitat.
Atal són yo en estrany loch posat,
c·altre sens vós ja no·m pot dar valença.

La diferència amb el poema 74 quant al referent del terme analogat és cridanera: el «paralític» del 
poema 101 no és un incontinent, sinó un impotent. No es refereix al malalt dominat pel desig 
irracional, sinó a qui és incapaç d’indicar quina és la seua dolença a qui no entén els seus signes 
lingüístics. I el jo líric solament pot ser comprés per la «bell’ab bon seny», sols ella li pot dar valença. 
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No obstant la divergència en l’ús, es poden advertir dues semblances entre ambdós poemes, una 
de forma i l’altra de fons. Quant a la formal, es percep la col·locació ajustada del mot quatrisíl·lab 
en el primer hemistiqui del segon vers de les cobles en què apareix. Pel que fa al contingut, en 
ambdues composicions l’apetit irracional triomfa sobre l’enteniment a l’hora de determinar la 
voluntat; semblança quasi anecdòtica, ja que es tracta d’un dels motius més repetits a la lírica 
ausiasmarquiana.

5

La tornada del poema 74 ens permet aproximar-nos a una primera interpretació del seu tractament 
de la incontinència i resemantitzar-ne les dues primeres cobles de la manera que exposarem a 
continuació. La feblesa de la voluntat es manifesta quan el jo líric imagina què podria fer el referent 
del senyal. Si no hi fantasieja, la malaltia es manté en un estat latent. Si ho fa, la dolença es manifesta. 
Si se succeeixen les imatges del llir entre cards, el seu curs indeturable anorrea la voluntat del jo líric, 
que perd el control («poder» versos 9 i 51) sobre els seus actes, en tant que la voluntat o «voler de 
la raó»  (voluntas o appetitus rationalis/bούλησις) és impotent per a “governar l’apetit” (appetitus/
ὄρεξις) (vers 52). Podem inferir aquesta interpretació a partir dels dos últims versos de la poesia 
d’acord amb el manuscrit K (MSS/2025 Biblioteca de Catalunya): «tot act’és prop de lla on és 
poder,/ si el voler governa l’apetit». A banda, a nivell d’inspiració conceptual, podem tornar a la 
Sententia libri ethicorum (lib. 3 l. 4 n. 2) de Tomàs per a entendre que la voluntat és una de les espècies 
de l’apetit, a saber, l’apetit racional  (Tomás 1969: 129):   

non omne illud cuius principium est intra, etiam cum scientia circumstantiarum, est 
voluntarium; potest enim contingere quod illud principium quod est intra non sit appetitus 
rationalis qui dicitur voluntas a qua denominatur voluntarium, sed aliqua passio appetitus 
sensitivi, puta ira vel concupiscentia vel aliquid aliud huiusmodi

Avui sabem que la llum dels estels zodiacals ve d’altres segles i que es percep molt després, potser 
com un text del passat. Ve d’altres segles segons fat, ventura o predestinació i encadena els fets i les 
imatges a l’avenir. Al poema 74, els fets del jo líric es desvien de la «bona fi» i precipiten el present 
envers la tristor del «dan avenidor» (versos 41-43). El fat encadena a la matèria i al deixar-se dur de 
l’apetit sensitiu; és més, el jo líric demana encadenar-s’hi. En una descripció retòrica de la inèrcia 
animal, el jo líric elegeix no elegir: «als fats coman tot quant serà de mi». El gran delit se sent abans 
d’encomanar la cadena i encadenar-se. Després, les baules de les imatges vertides afeixuguen el 
jo líric, esclau del desig i de la llum que prové d’altres temps. La manifestació del desig imaginat 
cancel•la el delit anterior i encadena els moviments del cos als dels astres. Cadenes en forma de llum 
que es propaga a través de l’èter. Estreles vistes segles després d’haver emés la llum. Inèrcies dels 
cossos sens èter. «Penjant lo temps», apetits sens raons. 
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