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L'Any Ausiàs March arranca demà amb un nou portal d'internet i la presentació d'una 
antologia  
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VALÈNCIA, 2 (EUROPA PRESS) 
 
La presentació d'un nou portal d'internet dedicat a l'obra d'Ausiàs March i d'una antologia de les seues 
composicions obriran demà l'any dedicat al poeta valencià, just el dia que es complirà el 550 aniversari 
de la seua mort a València en 1459.  
 
Així, la Biblioteca Valenciana acollirà la presentació del portal dedicat a Ausiàs March (1400-1459) que 
s'allotja en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Participaran a l'acte la consellera de Cultura, Trini 
Miró; el rector de la Universitat d'Alacant i vicepresident de la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, Ignacio Jiménez Raneda; i Rafael Alemany, catedràtic de la Universitat d'Alacant, membre 
de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i director del portal.  
 
Durant la presentació d'esta nova eina en línia es mostrarà a més una vitrina amb fons d'Ausiàs March 
pertanyents a la Biblioteca Valenciana.  
 
El portal, que oferix una síntesi de la vida i l'obra de l'autor, recull alhora quatre repertoris bibliogràfics 
dedicats, respectivament, als manuscrits que han preservat els poemes, les edicions i les traduccions 
que s'han fet i els estudis sobre la figura i la poesia de March. 
 
D'altra banda, l'Editorial Barcino donarà a conèixer, demà per la triga a partir de les 19.30 hores a 
l'Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), l'antologia 'Per haver d'amor vida'. La vetllada, 
sota el lema 'En memòria d'Ausiàs March', s'unirà a la commemoració de l'efemèride.  
 
El volum, que inclou 33 poesies, permet admirar com Ausiàs March, dotat d'una lucidesa introspectiva 
res comú, va reinventar el llenguatge de la tradició cortesana i va crear una poesia d'expressió 
concentrada i subtil, van destacar fonts de l'editorial.  
 
L'edició ha estat a càrrec dels filòlegs Francesc J. Gómez i Josep Pujol, que presentaran l'obra al públic 
valencià, al costat del director de la Fundació Lluís Carulla, Carles Duarte.  
 
Seguidament, cap a les 20.00 hores, els poetes Marc Granell, M. Josep Escrivà i Josep Piera recitaran 
poemes d'Ausiàs March i, finalment, es portarà a terme l'espectacle poètic-musical 'Deu cants d'amor', 
del poeta alcoià Manel Rodríguez-Castelló (veu) i Àlex Andrés (piano).  
 
EDICIONS FACSÍMIL 
 
Al llarg de l'Any Ausiàs March diverses activitats culturals recordaran la trajectòria vital i literària del 
poeta de 'Veles e vents'. Una de les iniciatives més destacades serà la publicació, per part de la 
Conselleria de Cultura, de la reproducció facsímil de les edicions de l'obra poètica de l'autor realitzades 
abans de 1900.  
 
En concret, la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques farà nou facsímils corresponents a la 
totalitat d'edicions anteriors al segle XX de l'obra del qual està considerat el major poeta líric europeu 
del seu temps 

 


