


Un altre aspecte a dil-lucidar és si considerem aquest gMere proverbial englobat
dins la literatura i, doncs, qualifiquem els proverbis de textos literaris o si, altrament,
els classifiquem sota el rétol recent de textos paraliteraris' Si situem els llibres
proverbials catalans en el moment de la seva producció (els Proverbis, de Guillem de
Cervera ; el Llibre de Saviesa del re¡ en Jacme d'Aragó ; el Llibre de paraules e dits de
savis efilósofs, de Jahuda Bonsenyor ; les traduccions dels Proverbis de Salomó i del
Llibre de Cató ; les Flors o Autoritats, senténcies tretes de les epístoles de Séneca a
Lucil ; el Secret de secrets, defiliació pseudo-aristotélica; els ProverbisdeRamon, els
Proverbis d'ensenyament i elsMilproverbis, de Ramon Llull; els ProverbisArabs, de
traductor anónim; l' Art memorativa, de BernatGarí ; el De consolationephilosophiae,
de Boeci, traduit per Antoni Saplana i Antoni Ginebreda ; el Llibre de tres, d'autor
anónim ; el Llibre de bons amonestaments, d' Anselm Turmeda; la Doctrina moral,
d' En Pacs ; etc.), durant els segles xin i xiv, veurem que no foren textos fets per a ser
llegits com a literaris,ansal contrari, eren concebuts primordialmentcom a textosd' en-
senyament, destinats a un lector model infant, unes vegades, o a un lector model
polivalent, d' altres . Des del punt de vista clássic de les tres funcions de la literatura:
movere, docere, placere, aquests textos solament tendeixen a acomplir-ne les dues
primeres i, com que la recepció hi compta, no han estat generalment considerats com
a literaris . Una bona mostra del que diem és la poca atenció que han merescut per part
dels historiadors de la literatura i dels assagistes en general, tant en el camp del
pensament especulatiu com en el de 1'educació .

Més discutible sería si, en el context actual, aquests llibres proverbials podrien
recepcionar-se com a literaris, tal com hapassat amb la Bííblia i altres textos "sagrats"
que han gaudit de la metamorfosi de la literaturització . Realment, despullats de
moralitat elsllibres proverbials, i en molts casos ni tantsols cal fer aquest exercici, hom
pot llegir-los plaentment i fruir de llur poesia i de llur saviesa. Heus-ne ací alguns
exemples .

Dels Proverbis de Guillem de Cervera4

- Qui no ha ulls orbs és : e pus orbs qui huyls ha,

	

(3) vegeuv. SALVADOR (1988) :
pus no veu mals, nebes, ne coneix rgo que fa .

	

La frontera literária. Barcelona,
Ed.PPU,págs. 201-228.

- De perlar pots apendre callan, e no parlan, (4) Dins Can,aner deis Comtes
de callar fes rependre: savi es rete callan.

	

d'Urgell,Barcelona, 1906 . Socie-

tatCatalana de Biblióf1s. Págs 1-
- Mays val ésser amats trop mays per sos sotmés

	

88. Lamentem no poder citar els
que temuts ne dieptats : notats lo fayt quals és .

	

proverbis de Guinem deCerveraa

través de la tanesperada edició crí-
- Per estrany encontrada, ne de temps per longanga,

	

tica de Loan Coromines, pendent
no deu ésser trencada entre amics amistanga .

	

de publicació.
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- No vuyles menyspresar la forga de lapersona poca,
car molt hómens de poca forma són savis e valents .

- No vuyles tost massa creure a les paraules de tots hómens,
car diverses gents parlen en diverses maneres .

Dels Mil proverbis de Ramon Llu118

- Ton companyó no sápia més en tu que tu en ell .

- Qui fuyg a gelosia, fuyg a gran treball .

- Prudéncia. vetlla en lo temps que imprudéncia dorm .

- Qui no ha fort coratge soven és vengut.

- Hompascient no és vengut.

- Voluntats de dos amics se concorden a una fi.

- Speranga no fa gran despesa.

- Pasciéncia en lo comenrgament plora e riu en la fi

- Qui no persevera no va .

Del Llibre de tres'

- Tres coses fan hom alegre: salut, riquea e plasent companya.

- Tres coses enganen 1'homjove: pluja menuda, vi dolcet
e Ilágremes de putana .

- Tres coses fan bon escrivá : veritat d'escriure, ésser delliure
e salar¡ trempat pendre .

- Tres coses fan les dones com se descalcen : tiren la cala,

	

(8)L.FnxwtmODEsnusr-GExHwuN
(1954) : "El texto de los Mil pro-mostrenles mamelles e baden lo cul. verbisdeRamon Llull, atribuidoa
Salomón en un códice valenciano

- Tres coses fan dona graciosa: bell parlar e bells ulls e bells pits .

	

del siglo XIV', dins Homenaje a

- Tres aigües són perdudes: aquelles que hommet en lo vi

	

Millds-Vallicrosa, volum I, Bar-
celona, CSIC .

e aquella qui serveix a batiar jueu vell e aquella del bany

	

(9) Llibredebonsamonestaments
qui serveix a dona vella .

	

i altres obres, Palma de Mallorca
(1987), Editorial Moll, págs .

	

69-
- Tres coses fan diners : fan tort, fan dret e fan furgar cony estret .

	

85 .
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En aquest treball, ens proposem 1'análisi del tipus de discurs dels llibrespre"ierbials
en elcontext de lluremissió. Cal constatarqueaquestaproducciófou consideral,:e ique
ens trobem davantde dues menes dellibres : aquellsque van signats per autoro q, - són
fefaentment atribuibles a un autor, generalment amb aportacions originals o nrt-~. Áes al
costat d'altres ja conegudes, com els de Guillem de Cervera, de Rama; ., Llull o
d'Anselm Turmeda, iaquellesantologies o florilegis queconsten de proverbishebreus .
árabs, grecs o llatins,com és el Casdel Llibre de saviesa, del de Jahuda Bonsenyor, del
d'En Pacs o del Flors o Autoritats, de compilador anónim, ultra les traduccions de
Salomó, Cató, etc . Tota aquesta producció ens fa pensar en la potencialitat semiótica
d'aquests textos, la bondat experiencial deis quals ja havia estat provada per les
antigues cultures que ens havien precedit i que ara passaven a la nostra, tot posant a
provala solidesaexpressivade la llengua catalanaen elmomentde la seva consolidació
coma llengua de comunicació escrita : provaprimeraque superó amb enginy i eficácia
així com bellíssima heroina de rondalla.

No s'ha dit, o no s'ha dit prou, que els llibres proverbials constitueixen els primers
repertoris de versos netament catalans, sense provenQalismes . Notem com el primer
compendi, de Guillem de Cervera, encara aprovenQalat, peró no gaire, dóna pas tot
seguit a la gran producció quehem esmentat suaracompletament en catalá . Tanmateix,
els manuals d'históriade la Mengua catalana ni tan solsesmenten aquests llibres .Quant
als estudis d'história de la literatura catalana, al nostre parer s'hi ha fet sovint una
distinció massa drástica entre prosa i poesia . Es parteix de lapremissa que la llengua
literária es consolida en la prosa de Ramon Llull, mentre que lapoesia no fael cim fins
que no arriba Ausiás March "lleixant a part l'estil dels trobadors" . Mentrestant, peró,
hi ha hagut les estrofes parémiques, els proverbis rimats, els proverbis en estrofes de
quatre versos d'Ánselm Turmeda� . Cal recordar hic et nunc que la parémia gaudeix
de ¡'estructura formal i rítmica del vers i deljoc expressiudel llenguatgepobtic i, també,
que tot el proverbi constiueix una metáfora completa . Aixího afirma Max Black quan
diu : "Si es pretén construir I'oració sencera amb mots emprats metafóricament, el
resultat n'és un proverbi, una al-legoria o unaendevinalla" 12 De la mateixa manera, S.
Levinson remarca que "de fet, les metáfores estan estretament vinculades amb les
paraules i els proverbis` 1 i, així, per exemple, si diemparaula ipedra solta no tenen
volta, generalment hi ha el propósit d'aplicar-ho metafóricament a la situació del
moment . En el sentit explicat s'usen els proverbis quan es textualitzen en la prosa.
Parem esment sobre com la prosa medieval usa a bastamentd'aquest recurs ; les obres
deLlull i Eiximenis, per no citar fins i tot les Iletres missives dels jurats de la ciutat de
ValMcia, en són paradigmátiques .

	

(12) M.BL,cx(1961) :Modelosy

L'estructurademoltsd'aquestsllibresproverbialspresentalesparémiesagrupades

	

966

oras, Madrid, Ed . Tecnos,

temáticament, alguns sota paratextos (subtítols temátics) explícits, com és el cas del

	

(13) s . LEVINSON (1983) : Prag-
Llibre de paraules e dits de savis e fclósofs o dels Mil proverbis, d'altres, sense

	

mática. Barcelona, Ed . Teide,

paratextos peró agrupats temáticament, bé que no sistemáticament, com fan Guillem

	

1989, pág . 141 .
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1 en al tres, molt més explícits, hi és 1'expressió "fa fer" que es trobaen el manuscrit al
marge dels següents proverbis :

Ja per aspra paraula no leix obedienga,
ne no parles a taula

	

trop que rasos te venga .

Si ab nagu prens paria, guardans que bes cabdell ;
membret la companya del lop e del anyell.

Amb aquesta expressió "fa fer", que de bon segur hauria satisfet John L . Austin, el
famós filósof delllenguatge autor deHow lo do things with words (1962), el lector, que
ha copsat la intencióo forja il-locutiva dePacte de parla, endeixa constánciamitjan~ant
una resposta verbalitzada d'impuls a 1'acció . L'acte de comunicació ha estat pragmá-
ticament adequat.' 6

El receptor dels proverbis era fonamentalment un conjunt de lectors polivalents,
entre els qui naturalment hi havia els infants - aquells infants privilegiats, pocs, que
s'ensinistraven en1'art de la lectura i el raonamentmitjan~antels proverbis- . Els autors
d'aquests llibres gairebé sempre s'adrecen explícitament al lector tot manifestant la
intenció didáctica . Guillem de Cervera suposa que platica amb els seus fills des del
principi :

Fills, per vosaltres dic aquests dits planament,
car volgre fossets rics de saber e de sen .

Llull, a la introducció dels Mil Proverbis, díu :

. . . per yo fem aquests proverbis perqué donen doctrina com hom sápiahavera la
fi sua e al qual és creat, com sia agó que proverbi sia instruhiment e breument
significa veritat de moltes coses .

Turmeda, al Llibre de boas amonestaments, també s'adrega al lector :
Qui aprendre vol bon nodriment

	

(16)Pera larelacióentre elsactes
aquest seguesca .

	

deparla i la comunicació literária,

Acabem d'escoltar de la boca de Llull, i és una premissa comunament acceptada,

	

vegen T . VAN DuK (19s7): "La

que proverbi "breument significa veritat de moltes coses" . Quins meeanismes textuals

	

prag mática de la comunicación

titerária", dins Pragmática de la
i contextuals, quina estratégiapressuposicional actuapertalqueaquestes breus expres-

	

comunicación literária, Madrid,

sions esdevinguin verítats universals? Marc Angenot, en un extens tractat sobre

	

Ed . Arcos.

l'análisi del discurs ideológic, díu del proverbi que tot proverbi és un ideologema

	

(17) M. AN°EN°T (19se): za pa-

modalitzatsotalaformadetrop :ésalavegadaenunciatderivatd'unareglaquasi-lógica rolepamphlétaire.Typologiedes
diseours moderns, Paris, Ed . Pa-

i síntesi ideológica . "

	

Yot.
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- Qui bé fará bé trobará ("Qui bé fa bé troba")

- Paraula no pot tornar, pus que és dita ("Paraula i pedra solta no tenen volta")

- Més val pa eixut ambamor que no gallines ab remor
("Més val pa eixut amb amor que no gallina amb dolor")

Hem vist com el fet que els proverbis hagin arribat als llibres o hagin sortit dels
llibres, tant se val, no ha invalidat la seva transmissió oral, ans al contrari aquestes
expressions equilibrades i intensament ritmiques han estat constantment repetides,
escoltarles i aplicarles metafóricament a milers de situacions i, fins i tot, modelarles
segons les noves experiéncies vivencials, com es posa de manifest, per exemple, en els
canvis ocorreguts al llarg del temps en el darrerrefrany reportat . La llengua catalana,
del segle xm en~á, podem dir que ha superat amb enginy i resisténcia la prova segona,
així com valerosa heroína de rondalla .

Walter J . Ong` explica que, en les cultures orals, el pensament seriós estárelacionat
amo sistemes de la memoria i que les necessitats mnemotécniques influeixen en la
sintaxi, així com el ritme ajuda la mernória. En aquestes cultures la llei mateixa és
celada en refranys i proverbis i sovint es recorre a un jutge de la cultura oral perqué
repeteixi proverbis pertinents a partir dels quals puguin deduir-se decisionsjustes per
als casos en litigi . Els autors catalans també recorren al jutge, al savi, a la citació
d'autoritat .

Jahuda Bonsenyor cita Plató i sobretot Aristótil com a font de saviesa en una gran
munió de proverbis :

- Diu Plató : qui és vol venjar de son enemic deu tractar de créixer sa valor

- Demanarena Aris tótil queés gintparlar, e ell dix : parlarpoc, ebreu, e dretehiuas
respondre

Anselm Turmeda cita Orígenes :

- La fembra és cap de pecat,
vaixell del diable malvat
e gitainent del sant regnat

diu Orígenes

Guillem de Cervera cita Salomó :

- Dels proverbis que fe lo savi Salomó,
bay pausaray gran re, per gensar la rayso

(18)W . J. ONG (1982) :Oradidady
Salomó és la gran deu de saviesa de l'época, de vegades massa i tot, com és el cas

	

escritura, México, Ed . Fondo de
del copista del manuscrit del regle xiv, existent a la Biblioteca Universitária de

	

Cu1tur,,Econbnica,1987 .
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