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1. Introducció
La labor de Sebastià Farnés s’encaminà cap a un projecte d’una envergadura majúscula, de la qual en tenim constància en el títol Paremiologia catalana comparada1 amb què es publicaren els nou volums que posaven ordre,
de forma pòstuma, a les dades recopilades pacientment per aquest eminent
paremiòleg català. Malgrat tot, la pròpia amplitud de la tasca de Farnés la
condemnava a ser necessàriament incompleta, per tal com l’objectiu de comparar el corpus paremiològic català amb molts d’altres2 és difícil d’assumir
com a empresa unipersonal. En aquestes pàgines em proposo contribuir
a l’establiment de les relacions d’algunes parèmies incloses en l’obra de
Farnés amb els seus antecedents en el món clàssic, ja que en realitat es tracta
d’unitats paremiològiques que s’insereixen dins d’una llarga tradició textual
—que queda només esbossada en les referències reunides per Farnés— entorn
del concepte de l’amistat.
L’elecció del tema de l’amistat té una clara motivació, atès que es tracta
d’un concepte cabdal de la filosofia clàssica, fins al punt de constituir un
dels pilars de la teoria ètica de Plató, Aristòtil o Ciceró3, per als quals el
concepte de philía/amicitia esdevé un dels béns suprems que l’ésser humà ha
d’ambicionar, a l’alçada de la virtut. La noció greco-romana de l’amistat és
més complexa que la contemporània i engloba sentiments més o menys afins
1

S. Farnés, Paremiologia catalana comparada, Barcelona, 1992–1999, 9 vols.
L’obra sol incloure equivalències en diverses llengües (principalment llatí i castellà, però
també altres com l’italià o el francès).
3 Per exemple, és el tema sobre el que gira el diàleg de Plató titulat Lisis; Aristòtil el tracta
exhaustivament en els capítols VIII i IX de l’Ètica a Nicòmac (a part de ser un tema present en
moltes altres de les seves obres); i Ciceró hi dedicà també una obra sencera, el Leli, o de l’amistat.
2
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tals com la filantropia, la fraternitat, la concòrdia ciutadana, l’hospitalitat, els
vincles afectius dins de la família i entre cònjuges4, la qual cosa duu Price5
a definir-la com una relació recíproca de benefici i confiança que genera
unes obligacions interpersonals especials i, de vegades, afecte, de forma que
l’amistat acaba entenent-se, en qualsevol esfera de la vida social, com una
interacció positiva entre éssers humans amb l’objectiu de beneficiar-se mútuament, gràcies a una cooperació en què ambdues parts comparteixen una determinada concepció del benefici.
D’aquesta manera, com a força motriu de les relacions humanes benvolents, l’amistat impregna el pensament clàssic i condiciona tota una sèrie de
conceptualitzacions que, amb el temps, han cristal·litzat en forma de tòpics
literaris, estereotips socioculturals o parèmies, formes d’expressió cultural
que han perpetuat aquestes idees en la mesura que s’han fossilitzat a guisa
de lliçons ètico-morals, les quals, en el cas de les parèmies, s’erigeixen en tot
un codi de conducta per als membres d’una comunitat lingüístico-cultural. En
aquesta línia d’anàlisi, em centraré en tres parèmies catalanes que inclouen en
si mateixes una definició de l’amistat, per tal d’acomplir l’objectiu particular
d’aquest article, a saber: establir el vincle nocional i textual d’aquestes tres
parèmies amb el concepte clàssic d’amistat, de forma que es traçarà una línia
que uneix el nostre corpus paremiològic amb la filosofia i la cultura grecollatina, font fundadora del pensament europeu i, necessàriament, present en la
ideologia que amara les parèmies6.

2. Primera definició: Un mateix voler d’amics és vera amicícia
Una parèmia catalana afirma que Dos amics són un voler i un cos (A
10017), consideració que es relaciona amb la definició de la vertadera amistat
que trobem en una altra sentència: Un mateix voler d’amics és vera amicícia
4 Com a referent bibliogràfic essencial al voltant d’aquest concepte, remetem a J.-C. Fraisse,
Philia. La notion d’amitié dans la philosophie antique, París, 1974.
5 A. Price, Love and Friendship in Plato and Aristotle, Oxford–New York, 2004, pp. 11, 160.
6 Puix que no és l’objectiu d’aquest treball establir una terminologia acurada pel que fa al conjunt d’unitats paremiològiques, empraré el terme parèmia com a hiperònim per a referir-me a unitats que de vegades poden ser considerades sentències (d’origen culte, amb possible autor conegut
i, sovint, pertanyents a una tradició textual interlingüística), i d’altres refranys (d’origen popular i de
transmissió eminentment oral). Per una classificació més precisa d’aquestes unitats fraseològiques,
poden fer-se les transferències evidents de la tipologia establerta en castellà i francès per J. Sevilla
Muñoz, Hacia una aproximación conceptual de las paremias francesas y españolas, Madrid, 1988;
idem, “Las paremias españolas: clasificación, definición y correspondencia francesa”, Paremia, 2,
1993, pp. 15–20; J. Sevilla Muñoz, C.A. Crida Álvarez, “Las paremias y su clasificación”, Paremia,
22, pp. 105–114.
7 Les parèmies catalanes citades van seguides de la referència que se’ls assigna al primer
volum de S. Farnés, op. cit.
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(A 11068). Aquestes parèmies identifiquen els amics com si d’una sola persona es tractés, ja que les voluntats dels amics han d’anar parelles, fent que
desitgin o odiïn el mateix. En aquest sentit, Aristòtil (Rhet. 2.4, 1381a8–9)
és de l’opinió que l’amistat s’ha de sustentar sobre una idèntica manera de
percebre les coses, de forma que comparteixin tota una sèrie de valors que els
identifiquin i que puguin afavorir el mutu enteniment, essencial per establir
el pacte que sosté l’amistat: “Kαὶ οἷς δὴ ταὐτὰ ἀγαθὰ καὶ κακά, καὶ οἱ τοῖς
αὐτοῖς φίλοι καὶ οἱ τοῖς αὐτοῖς ἐχθροί” (‘[Són amics] aquells qui consideren
les mateixes coses com a bones o dolentes, així com els que tenen els mateixos
individus com amics o enemics’)9.
Tanmateix, Ciceró (Planc. 2.5) fa referència a una antiga llei no escrita
sobre com funciona l’amistat: “Vetus est enim lex illa iustae veraeque amicitiae [...], ut idem amici semper velint, neque est ullum amicitiae certius vinculum quam consensus et societas consiliorum et voluntatum” (‘Doncs existeix
aquesta antiga llei de la justa i vertadera amistat: que els amics sempre vulguin
el mateix; i no hi ha un vincle d’amistat més cert que el consens i la comunitat
d’opinions i voluntats’). És possible que Ciceró tingués en ment una parèmia
llatina, la qual pot correspondre’s amb la definició de l’amistat que, d’acord
amb Sal·lusti (Cat. 20.4), féu Catilina en el seu discurs als conjurats: “Idem
velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est” (‘Voler el mateix i no
voler el mateix: aquesta és, en definitiva, una amistat ferma’). La proverbialitat d’aquesta cita queda fora de tot dubte gràcies que Sèneca hi remeti en dues
ocasions com a quelcom conegut pel lector: “Illud dulcissimum et honestissimum «idem velle atque idem nolle» sapiens sapienti praestabit” (‘El savi
donarà al savi allò tan dolç i honest de «voler el mateix i no voler el mateix»’,
Ep. 109.16); “Quod vinculum amoris esse debebat seditionis atque odi causa
est, idem velle” (‘El que havia de ser un vincle d’afecte és motiu de discòrdia
i odi: voler el mateix’, Ira 3.34.2–3).
En el llarg camí que s’ha de recórrer des de l’Antiguitat clàssica fins a les
parèmies catalanes —la majoria de les quals s’encunyaren abans del segle
XVIII—, no pot obviar-se la intermediació d’una realitat històrica i ideològica
eminent: el pensament cristià s’insereix amb força en l’esdevenir de les idees
en el món occidental. Per aquest motiu, és evident que els testimonis cristians
d’època tardana i medieval no poden ser menystinguts a l’hora de descriure
el periple dels tòpics que nodreixen els nostres refranys i sentències. Pel que
8

Farnés indica que aquesta parèmia es troba en Tirant lo Blanc (cap. 378): en una rèplica de
Tirant a Plaerdemavida, l’heroi enllaça tota una sèrie de tòpics i parèmies sobre l’amor i l’amistat,
incloent-hi la sentència que ens ocupa: “Aquella és vera amor que és fundada en caritat, per la qual
Déu és amat sobre totes coses, e lo proïsme per amor de Déu. Amicícia bona és causa d’amor; qui
troba ver amic, troba tresor; res no deu ésser denegat a l’amic; un mateix voler d’amics és vera
amicícia. Lo do graciós declara amistat, e la promptitud del do manifesta la voluntat del donador.”
(ed. de V. Gómez, 1990, vol. III, pp. 1111–1112).
9 Totes les traduccions del grec i del llatí que s’inclouen en l’article són d’elaboració pròpia
i donen primacia a l’exactitud formal per sobre de paràmetres literaris, ja que no es pretén una
traducció literària sinó funcional.
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fa a la tradició del “mateix voler” com a distintiu de l’amistat, A. do Espírito
Santo10 considera que el contingut d’aquest proverbi s’adaptava amb facilitat
a l’esperit del cristianisme, per la qual cosa des de molt aviat fou assumit
per autors cristians com Sant Jeroni (Ep. 130.1211; Adv. Ruf. 3.9), PseudoBeda (PL 90.1096b), Sant Agustí (Serm. 106.6 [PL 39.1954]), el bisbe Sidoni
Apol·linar (Ep. 5.3.2; Ep. 5.9.4), el papa Símmac I (Ep. 1.43.2 [PL 18.163a]),
el monjo Pere de Montboissier (Ep. 4.21 [PL 189]) o Sant Lleó Magne (Serm.
12 [PL 34.213]). L’èxit de la parèmia en l’àmbit cristià en va afavorir, amb
tota probabilitat, la continuïtat en les llengües modernes.

3. Segona definició: Amic? És un cor en dos cossos
Una altra parèmia catalana es pregunta: Amic? És un cor en dos cossos
(A 963). Aquesta segona definició centra la comunió d’interessos, sentiments
i voluntats en l’existència d’un únic cor per als amics, entroncant amb un seguit
de tòpics que parlen de la identitat dels amics12, en concret amb la imatge que
els presenta compartint l’ànima. Segons Ciceró (Off. 1.17.56), el tòpic s’ha de
remuntar a Pitàgores, però si ens fixem en els testimonis més antics que en tenim,
ens adonarem que incideixen en la major amplitud semàntica de què gaudia el
concepte de l’amistat entre els clàssics.
A tall d’exemple, aquesta imatge és a la base de la teoria amorosa que
Plató (Symp. 189c–193d) exposa mitjançant el personatge del comediògraf
Aristòfanes, qui al·ludeix a un conegut mite considerat tan enginyós com
inversemblant, segons el qual cada ésser humà procedeix d’un ésser originari doble que hauria estat dividit en dues meitats, de tal manera que l’amor
s’entén com el desig de reunir-se amb la meitat perduda. La comunió d’ànimes
dels amants es fa evident en el mite quan Plató (Symp. 192e) s’afigura Hefest
10 A. do Espírito Santo, “A Recepção de Salústio na Antiguidade tardia e na Idade Média”,
Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Amadeu Coelho Dias, Porto, Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, vol. I, pp. 222–223. Aquest estudiós considera que la cristianització del proverbi arribà al punt de traspassar el concepte d’amicitia pagana i convertir-se en la
definició de la charitas cristiana. Seguint L. Polo, “La amistad en Aristóteles”, Anuario Filosófico,
32/2, pp. 477–485, podem distingir ambdós conceptes entenent que la segona actua sempre tenint en
ment l’eternitat, mentre que la primera només s’aplica a la felicitat mortal, de manera que la caritat
s’entén com un perfeccionament de l’amistat humana, puix que anul·la l’enemistat i l’odi, que
eren clarament compatibles amb la concepció pagana de l’amistat, tal com la concebien Aristòtil
o Ciceró.
11 En aquest passatge la titlla de “saecularis sententia” (‘sentència mundana’), posant èmfasi
en el seu origen pagà, com també farà Sant Agustí.
12 Per exemple, molt conegut és el lloc comú atribuït a Pitàgores que identifica l’amic com un
altre jo (cf. “ὁ φίλος ἄλλος αὐτός”, ‘l’amic és un altre un mateix’, Arist. Eth. Nic. 8.4, 1166a31–32;
“ὁ φίλος ἕτερος ἐγώ”, ‘l’amic és un altre jo’, Arist. Magn. 2.15.7, 1213a23–24; “alter idem”, ‘un
altre un mateix’, Cic. Lael. 21.80; “alter ego”, Cic. Fam. 7.5.1; Att. 3.15.4; Plin. Jr. Ep. 2.9.1; Ambr.
Spir. Sanc. 2.13.154 [PL 16.776a]).
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apareixent-se a dos amants i proposant-los fondre’ls en un únic ésser, per tal
que visquin com si fossin un de sol.
D’altra banda, Eurípides (Or. 1045–1046) fa ús de la imatge a l’hora de
designar l’amor fraternal que uneix Electra i el seu germà Orestes: “Ὦ φίλτατ᾽,
ὦ ποθεινὸν ἥδιστόν τ᾽ ἔχων / τῆς σῆς ἀδελφῆς ὄνομα καὶ ψυχὴν μίαν” (‘¡Oh,
estimadíssim! Tens el nom més desitjat i dolç per a una germana, i tens una
sola ànima [ensems amb ella]’). En realitat, les darreres paraules d’aquest vers
funcionaven entre els grecs com una succinta parèmia: Μία ψυχή (‘[Ser] una
única ànima’, Arist. Eth. Nic. 9.8, 1168b8)13, la qual ens és explicada pel propi
Aristòtil (Magn. Mor. 2.11.49, 1211a30–36) en el que podem entendre com
una teorització del concepte:
Ἐπειδὴ γὰρ ὁ φίλος ἐστίν [...] ὅταν βουλώμεθα σφόδρα φίλον εἰπεῖν, μία φαμὲν ψυχὴ ἡ ἐμὴ
καὶ ἡ τούτου· ἐπεὶ οὖν ἐστι τῆς ψυχῆς πλείω μέρη, τότ’ ἔσται μία ψυχή, ὅταν συμφωνῶσι πρὸς
ἄλληλα ὅ τε λόγος καὶ τὰ πάθη (οὕτω γὰρ μία ἔσται).
(‘Així doncs, quan volem dir a un amic que ens és molt estimat, li diem: “la meva ànima i la
teva són una sola”. Com que hi ha moltes parts de l’ànima, només hi haurà una ànima quan
estiguin mútuament en harmonia la raó i les passions, i d’aquesta manera serà una’)14.

La imatge és compartida per la cultura judeocristiana, ja que en el
Deuteronomi (13.6) llegim: “Ὁ φίλος ὁ ἴσος τῆς ψυχῆς σου” (‘L’amic [és]
l’igual a la teva ànima’). No obstant ser evident la vinculació d’aquest passatge amb la tradició pitagòrica, la traducció Vulgata de Sant Jeroni en deforma
el lligam, puix que descriu l’amic en els següents termes: “Amicus quem
diligis ut animam tuam” (‘L’amic a qui estimes com la teva pròpia ànima’).
Malgrat les possibles desviacions, la parèmia catalana es manté fidel
a l’original pitagòric, tenaçment perpetuat a través de la literatura llatina.
Són múltiples els passatges de Ciceró on es fa referència a la idea que “unus
[animus] fiat ex pluribus” (‘es faci una [ànima] a partir de moltes’, Cic. Off.
1.17.56; Leg. 1.12.33; Lael. 25.92; Lael. 21.81)15, fent raure en aquesta identitat la força de l’amistat i la seva importància en el si de la vida humana. Però
serà un altre gran retòric romà, Quintilià (Decl. mai. 16.6), qui ens donarà
la formulació llatina que clarament esdevindrà proverbial: Amicitia plurium
13

Aristòtil hi recorre també per redundar en la idea que “μίαν ψυχὴν εἶναι τοὺς ἀληθῶς
φίλους” (‘els vertaders amics tenen una única ànima’).
14 Dins la literatura grega tardana, de la mà de Llucià de Samosata (Tox. 46) ens ha arribat
una formulació semblant, inserida en la narració de la història de l’amistat entre tres persones que
es converteixen en un únic ésser que experimenta les mateixes sensacions: “Oὕτω βιοῦμεν ὡς ἀφ’
οὖ συνεληλύθαμεν εἷς ἄνθρωπος ὄντες καὶ τὰ αὐτὰ ἀνιώμενοι καὶ τὰ αὐτὰ χαίροντες” (‘Així vivim,
des del moment en què ens unim, essent un únic home i entristint-nos i alegrant-nos del mateix’).
15 L’enunciació ciceroniana reapareix en diversos moments de l’obra de Sant Ambròs:
“Benevolentia facit ut unus fiat ex pluribus; quoniam si plures amici sint, unus fiunt, in quibus unus
spiritus et una sententia est” (‘La benevolència fa que es faci un sol de molts; perquè, si els amics
són molts, es converteixen en un de sol, ja que en ells hi ha un únic esperit i una única opinió’, Off.
1.34.173 [PL 16.74a]; cf. 3.22.133 [PL 16.182b]).
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corporum unus animus (‘L’amistat és una única ànima de molts cossos’), definició amb què palesament entronca la nostra parèmia, ja que fa acte d’aparició
la referència a la pluralitat de cossos, cosa que no havia aparegut encara en els
testimonis anteriors.
Amb posterioritat, en una carta de Sant Sidoni Apol·linar (Ep. 5.9.4) es
menciona una escarida parèmia que juga amb la paronomàsia i el paral·lelisme:
Animae duae, animus unus (‘Dues vides, una sola ànima’). És evident la similitud estructural d’aquesta unitat amb la també breu parèmia llatina tardana
Unum cor et anima una (‘Un únic cor i una única ànima’16), on, per fi, fa
acte d’aparició la menció al cor que trobem a la parèmia catalana Amic? És
un cor en dos cossos. Arribats a aquest punt, cal preguntar-se per què és tan
darrerenca l’aparició de la paraula cor en els antecedents de la parèmia que
ens ocupa. En realitat, des de l’òptica del llatí clàssic, la parèmia Unum cor
et anima una s’hauria de considerar pleonàstica, per tal com els termes que
la constitueixen funcionaven com a sinònims; ara bé, és manifest que en el
llatí eclesiàstic es va produir una especialització semàntica d’aquests mots,
similar a l’existent en català i altres llengües romàniques entre el cor (‘seu
de la voluntat i els sentiments’) i l’ànima (‘part espiritual de l’ésser humà’).
Aquest canvi semàntic ha propiciat que la menció del cor acabi sent un reflex
més fidel del significat original de la μία ψυχή grega i l’unus animus llatí, de
manera que el canvi lèxic que veiem en la unitat catalana és fruit d’aquest
canvi semàntic i s’ha d’entendre en honor d’una major fidelitat al sentit originari, que en realitat estava inequívocament relacionat amb la idea d’aquell
“mateix voler”, d’aquella voluntat idèntica que vèiem en la parèmia catalana
Un mateix voler d’amics és vera amicícia.
Si més no, tampoc pot dir-se que l’aparició del terme cor es produeixi de
forma inusitada en la parèmia llatina mencionada. Havent indagat en possibles
antecedents, el més probable és que derivi d’un passatge del Nou Testament
en què l’evangelista Lluc fa referència a la vida i la voluntat comuna dels
primers cristians emprant les següents paraules (que en la versió grega inclou
la locució ψυχὴ μία): “Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ
μία” / “Multitudinis autem credentium erat cor et anima una” (‘Però entre
la multitud de creients hi havia un cor i una única ànima’, Act. 4.32). A més
a més, aquest versicle segurament també hauria servit d’inspiració a l’autor
del tractat medieval sobre l’amistat intitulat De amicitia (falsament atribuït
a Sant Agustí), en un moment del qual llegim: “Cum igitur tibi cum amico tuo
esse debeat cor unum et anima una, iniuriosum est, si non sit et pecunia una”
(‘Atès que, per tant, has de tenir amb un amic un únic cor i una única ànima, és
injust si no hi ha també una única fortuna’, Ps. Aug. Amic. 25 [PL 40.842])17.
16 Inclosa a: R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche, Milano, 2007, p. 590, entrada
nº 1310.
17 La segona part de la cita recolza fermament la vinculació textual amb el passatge bíblic, ja
que es correspon diàfanament amb la continuació del text citat: “καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ
ἔλεγεν ἴδιον εἶναι, ἀλλ᾽ ἦν αὐτοῖς πάντα κοινά” / “nec quisquam eorum quae possidebant aliquid suum
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A pesar que la tradició que condueix fins la parèmia catalana que ens ocupa
ja està establerta, per l’èxit de la mateixa no se’n pot passar per alt una ramificació que presenta la idea que els amics tenen una sola ànima mitjançant una formulació segons la qual l’amic es l’altra meitat de la nostra ànima18. En uns versos
atribuïts respectivament a Cal·límac i Meleagre de Gadara inclosos en l’Antologia
Palatina (13.73.1; 12.52.2), s’empra la locució ἥμισύ μευ φυχᾶς (‘meitat de la
meva ànima’) per tal de designar l’amic-amant, però l’enunciació que més s’ha
reproduït al llarg del temps, degut a la notorietat dels poetes implicats, és la forma
que féu servir Horaci (Carm. 1.3.8) per referir-se al seu amic Virgili: “animae
dimidium meae” (‘meitat de la meva ànima’)19. Posteriorment, Sant Agustí (Conf.
4.6.11) reprèn l’expressió i l’utilitza juntament amb la imatge d’una ànima en dos
cossos: “Dimidium animae suae, nam ego sensi animam meam et animam illius
unam fuisse animam in duobus corporibus” (‘Era la meitat de la seva ànima, perquè vaig sentir que la meva ànima i la seva ànima eren una única ànima en dos
cossos’). Per la seva banda, el jurista romà Minuci Fèlix havia fet ús de la idea
sense seguir la formulació horaciana, la qual cosa és indici de la vitalitat de la
imatge més enllà de la fixació formal: “Crederes unam mentem in duobus fuisse
divisam” (‘Creuries que era una ànima dividida en dues’).
A més a més, també val la pena fer menció de la locució llatina pars
animae meae (‘part de la meva ànima’), utilitzada per Ovidi (Pont. 1.8.2;
Met. 8.406) i que, malgrat reflectir la mateixa creença, no presenta la divisió
exacta en dues meitats, per la qual cosa existeix la possibilitat de no aplicar-la
de forma restringida al millor amic, sinó a diversos, tal com en efecte fa Sant
Jeroni en algunes cartes, referint-se al seu amic Innocenci (Ep. 3.3) o als seus
germans (Ep. 17.3).
esse dicebat sed erant illis omnia communia” (‘i cap d’ells deia que qualsevol cosa que posseís fos
seva, sinó que tot era comú per a ells’, Act. 4.32). En realitat, el que trobem en aquestes continuacions
és la reiteració d’un dels altres tòpics sobre l’amistat que es diu que procedeixen de Pitàgores, la més
sintètica formulació del qual diu: “Κοινὰ τὰ φίλων” (‘Les coses dels amics són comunes’); però que
compta amb nombrosos testimonis en tota l’Antiguitat, com ara: “Φίλων γὰρ οὐδὲν ἴδιον, οἵτινες
φίλοι / ὀρθῶς πεφύκασ᾽, ἀλλὰ κοινὰ χρήματα” (‘Doncs entre amics que siguin amics de veritat cap
possessió és particular, sinó que els béns són comuns’, Eur. Andr. 376-377), “Tὸ μηδὲν ἴδιον ἐκτῆσθαι
πλὴν τὸ σῶμα, τὰ δ᾽ ἄλλα κοινά” (‘No posseeixen res privat tret del seu cos, sinó que tot és comú’, Pl.
Rep. 5.464d); “Communia sunt amicorum inter se omnia” (‘Totes les coses dels amics són comunes
entre ells’, Ter. Adelph. 804); “Amicorum esse communia omnia” (‘Totes les coses dels amics són
comunes’, Cic. Off. 1.16.51); “Cum amico communia omnia sunt, quomodo cum socio” (‘Amb l’amic
totes les coses són comunes, com amb el company’, Sen. Ben. 7.12.1).
18 De fet, s’ha de relacionar amb el mite narrat per Plató que s’ha mencionat i que sol aplicar-se a la persona estimada (recordi’s la major amplitud semàntica del concepte clàssic), simbologia de la qual sorgirà la coneguda imatge de l’ésser estimat com “la mitja taronja”, o bé l’expressió
la meva meitat per tal de referir-se, segons el DIEC (s. v. meitat), a ‘el meu marit, la meva muller’.
19 Tot i que no tots (cf. A. Peris, Diccionari de locucions i frases llatines, Barcelona, 2001,
p. 38, entrada nº 197), els reculls fraseològics llatins sovint inclouen la versió Dimidium animae
meae (cf. E. Valentí Fiol, Aurea Dicta, Barcelona, 1990, p. 140; G. Sánchez Doncel, Diccionario
de latinismos y frases latinas, Madrid, 2003, p. 110, entrada nº 2151), que inverteix l’ordre de les
paraules d’Horaci.
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4. Consideracions finals
El corpus paremiològic d’una llengua és, sens dubte, un compendi
d’unitats la naturalesa de les quals dista molt de ser homogènia: s’hi inclouen
refranys d’índole popular alhora amb sentències que són fruit d’una llarga
tradició culta. Aquest darrer és el cas de les parèmies que han estat objecte
d’aquest article, la vinculació amb l’Antiguitat de les quals ha quedat palesa
al llarg d’aquestes pàgines, si bé en el trànsit de la cultura greco-romana a la
catalana s’hi ha ingerit la judeo-cristiana, sense la qual no es podria entendre
la cultura europea i que, com hem vist, ha influït en la formulació que algunes
d’aquestes parèmies han pres en català.
No s’ha de pensar, emperò, que els refranys populars són aliens a la
influència de les màximes cultes, ja que entre ambdues tradicions es produeix
una simbiosi que fa que hi hagi un trànsit en els dos sentits: els filòsofs i els
literats clàssics sovint fan ús de simbologies i imatges presents en la mentalitat
popular i les sublimen per tal de donar-los una faiçó escaient als seus propòsits20. En conseqüència, darrera les nostres parèmies aparentment cultes s’hi
oculta una llarga tradició que pot ser rastrejada fins a cert punt, però que es
perd en endinsar-se en uns temps dels quals no disposem de testimonis populars i orals que ens podrien acabar de configurar l’origen del nostre objecte
d’estudi.
Malgrat que poc es pot fer per rescabalar-se d’aquestes llacunes, no deixa
de ser necessària la tasca de rastrejar en el passat els antecedents d’idees
que encara imperen entre nosaltres, conceptualitzacions que en el seu dia
van cristal·litzar no només en forma de parèmies, sinó també en forma de
tòpics literaris, estereotips o prejudicis. Per tant, a pesar del declivi en l’ús
de les parèmies que s’adverteix en l’actualitat, el seu contingut va més enllà
de la seva formulació paremiològica, de manera que moltes de les idees que
transmeten continuen vives i condicionen la forma en què cada comunitat
experimenta i categoritza la realitat. I per al món occidental, la cultura clàssica assenta les bases d’aquest biaix cultural, per la qual cosa l’establiment
de vincles dels nostres patrons culturals amb la tradició greco-romana s’ha
d’entendre com un intent per reconstruir la història del pensament occidental.

20 Si bé en aquestes pàgines, per limitacions d’espai i per restriccions de l’objectiu perseguit,
no s’evidencien mostres del flux invers (de la tradició culta a la popular) perquè les tres parèmies catalanes estudiades pertanyen a l’àmbit culte, amb anterioritat n’he donat clars exemples pel
que fa als refranys castellans, per la qual cosa remeto a qui hi estigui interessat a, entre d’altres,
X. Pascual López, “La belleza femenina en las paremias españolas de origen grecolatino”, Lengua,
cultura y cognición, Estudios Hispánicos, 19, 2011, pp. 115–125; “La pervivencia de las Mimi
Sententiae de Publilio Siro en el refranero español”, dins: M. López Izquierdo (ed.), La traversée
européenne des Proverbia Senecae: de Publilius Syrus à Érasme et au-delà (Aliento, 5), Nancy,
2013, pp. 243–264.
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Classical roots of three Catalan proverbs about friendship
Keywords: classical tradition — Latin — ancient Greek — proverb — paremiology —
friendship.

Abstract
This paper aims to examine three Catalan proverbs about the concept of friendship, which are
included in Sebastià Farnés’ volume entitled Paremiologia catalana comparada. These proverbs
bear witness to their classical tradition and they are related to philosophical and literary passages
that can be considered as previous samples of this tradition. These Greek and Latin passages are
compiled, presented in chronological order and compared, so as to (1) determine the different ways
the ideas included in those proverbs were expressed throughout the time; and, more specifically,
(2) in order to clarify how these Catalan proverbs ended up being formulated the way they were.
I conclude that the considerations about friendship presented by these proverbs are embedded into
a long textual tradition which refers, ultimately, to Pythagoras, although Judeo-Christian tradition
was involved in their final configuration as well.
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