
EL MOT REFRANY EN ALGUNES POESIES
EN CATALA APROVEN^ALAT

I

La cang6 XIV del poeta vigata Andreu Febrer (Amors, qui tost fir,
quant li play) ofereix moltes dificultats de comprensio, malgrat els es-
forcos dels editors. Sobretot 1'estrofa iv d'aquest lai sembla la Ines obscura.
Heus aci el text d'aquesta estrofa, segons les editions de Montoliu, Pages
i Riquer :

M

Amors, donchs, que sera de mi
Quez en axi
De fi en fi

6o Mor leyalmen mon cor mesqui.
E no me n plany
Ges, ma londan amor, da qui
Suy ses nulh si (?),
Qu anch no n perti

65 Ne me n pot far mort a ma fi
Esser strany;
Que lay cui (?) vau no m acompany,
Que ges no frany
Per nulh reffrany

7o Ans me tol anuy e desdany

75

L amor de li;
E si 1 greu mal que 1 cor me tany
E 1 dur afany
En qu yeu affany
L es ten plasen, que son reffrany
Con no m auci.I

P

Amors, donchs, que sera de mi,
Que-z enaxi
De fi en fi

Mor leyalmen mon cor mesqui?

E no m'en plany
Ges me lomdan' amor, da qui

Suy ses nulh si,
Qu'anch no'n perti

Ne men pot far mort a ma fi
Esser [e]strany,

Que lay on vau no m'acompany,
Que ges no frany
Per nulls reffrany,

Ans me tol anuy e desdany
L'amor de li;

E si•1 greu mal que•1 cor me tany,
E•1 dur afany
En qu'yeu affany

I,'es ten plasen que son reffrany,
Con no m'auci!2

R

Amors, donchs, i que sera de mi
que•z enaxf
de fi en fi

I. MANUEL DE MONTOLIU, Las poesias liricas de Andreu Febrer, RHi, LVII (1923), 66.

2. AMEDEE PAGES, La podsie francaise en Catalogne du XIII'siicle a la fin du XVe

(Toulouse-Paris 1936 [oBibliothcque mt ridionaleu, I.a serie, tome XXIII]), 276-277.
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2 GERMA COLON

6o mor leyalmen mon cor mesqui?
E no me'n plany

ges, me loindan•amor, da qui
suy ses nulh si
(qu•anch non perti,

65 ne me'n pot far Mort, a ma fi,
esser strany),

que lay on vau nom acompany;
que ges no frany
per nulh reffrany,

7o ans me tol anuy e desdany
l'amor de 11.

E si•1 greu mal que•l cor me tany,
e-l dur afany
en qu'yeu affany

75 1'es ten plasen que so•l reffrany,
con nom auci?3

II

Els dubtes de Montoliu pel que fa a l'expressio ses nulls si (v 63)
son infundats. Marti de Riquer indica que 1'expressi6 ses nulh si apareix
en proven,;al ;" jo no en c9nec testimonis en aquesta llcngua, si prescindini
d'un poe genuf sentz nulls si quc surt als Fors Warn (PSWV, VII, pa-
gina 649 a, s. v. si, § i8), pero en frances dels segles xiii al xv sovinteja

sanz nul si.' En provengal antic existeix 1'expressi6 semblant ses lot si

(PSW, VII, pag. 648, s. v. si, § 18), la qual retrobem en textos catalans

aprovensalats del segle xiv, rota la forma sons tot si,s per exemple, en la
nadala i en la versio dels Set Savis publicades per G. Sansone.' L'altre
dubte de Montoliu respecte al v. 67 era una errada de lectura, esmenada
pels dos altres editors.

Amadett Pages, en una nota de peu de plana (pag. 277), qualifica de

avers obscurso els versos compresos entre el 64 i el 74. Tant ell corn

Riquer ensopeguen sobretot perque el mot reffrany, el qual surt dues ve-

gades (vv. 69 i 75), l'interpreten cada cop d'una ntanera diferent. Pages,

3. ANDREU FEBRER, Poesies, A cura de 1MARTI DE RIQUER (Barcelona 1951 [ENC.,

collecci6 A, num. 68]), iio.

4. Ed. cit., 52.
5. Vegeu FEW, XI, pag. 561 b. En aquest punt concret em trobo d'acord amb

PAGES (Op. cit., 148), el qua] veu en la locuci6 ses nulh si d'Andreu Febrer una influencia
francesa de G. Machaut i no pas provencal, com creu RIQUER (op. cit., 52).

6. Com que si es la conjunci6 condicional substantivada, no cal que dugui I'accent
grafic.

7. Studi di filologia catalana (B.iri 1963 [aBiblioteca di Filologia Romanza*, num. 7]),
pags. 25, v. 15, i 65, v. 148; vegeu la meva notes de la ZRPh, LXXXII (1966), 616.
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EL MOT •REFRANYP EN CATALA APROVENCALAT 3

tot posant un punt d'interrogaci6 a cada definici6, creu que aquest mot

al vers 69 significa ((refrain, racontar)) i al vers 75 ((soulagement, conso-

lation)). Riquer proposa en les seves notes, tambe dubitativament, per al

vers 69 el sentit de 'separaci6', basant-se en el fet que al vers 68 surt

frany 'jo em separo' (vegeu prov. ant. franger i franker ((se separer)) dins

RAYNOUARD, Lexique roman, III, pag. 385 b), mentre que per al vers 75

coincideix amb l'opinib del seu predecessor, amb la sola diferencia que

considera reffrany com una forma personal del verb *refranyer (vegeu

mes avall 4).

III

Si en lloc d'aquesta bisemia suposem per al mot reffrany de tots dos

versos la significaci6 fuiica de 'consolaci6, conhort, alleugeriment',9 el

sentit de l'estrofa s'aclareix forga. Un assaig de traducci6 literal f6ra

el segiient :

aAmor, doncs, tque sera de mi, que aixf per complet mor lleialment

mon cor malastruc? 1 el meu Amor de Lluny no me'n plany gens, al qual

pertanyo sense cap reserva; car mai no me n'he separat, ni la mort no pot

fer, a la meva fi, que jo en sigui allunyat, que all y on vaig no m'acompanyi;

car no m'hi separo gens per cap conhort, ans es l'amor d'Ella que em lleva
l'enuig i el desplaer. I si el greu mal que em toca el cor i el dur afany on

neguitejo li es tan plaent com el seu consol, icom no m'ha mort?u

IV

Aquesta traducci6 es ben malgirbada , perque en la llengua moderna

fa de mal usar el mot amor corn a femeni, de manera que el parallelisme

entre el (( senhala me Loindan'amor ( v. 62) i l'amor de li ( v. 71) desapareix.

En els versos 61 -62 discrepo de la interpretaci6 de Montoliu i de Riquer

per a qui me Loindan 'amor es un vocatiu , mentre que no men plany

f6ra la primera persona , es a dir, que el poeta seria aquell que no es
queixa. Jo crec, al contrari , que me Loindan'amor es el subjecte d'aquest

verb planyer : la dama no to compassi6 del poeta . Aquesta manera de

veure ens 6s confirmada pel que 1'autor mateix diu a l ' estrofa segiient :

d'on no suy plant ( v. 78). Aleshores la connexi6 que Riquer estableix

entre aqueix no me-n plany i el vers 67 s'esvaeix .9 Precisament aquest

8. Vegeu nombrosos examples del prov. ant. refranh *Linderung, Trost* al PSW,
s.v. i a la nota. d'O. SCHULTZ, Refrain, ZRPh, XI (1887), 249-250.

9. Ed. cit ., nota al vers 67: #Aquest vers segurament cal entendre ' l en funcib del 61,
6s a dir: "No em planyo que ... ally on jo vagi no m'acompanyi (la meva dama)"t

(pag. ri8).
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4 GERMA COLON

vers 67 fa part de 1'explicaci6 donada pel poets de pertanyer per complet
a la dama i do no poder deixar mai d'6sser seu, ni que fos despres de la
mort, car aquest amor 1'acompanya sempre, pertot arreu. Els versos 68-71
reforcen aqueixa afirmacio : jo no em separo (frany) d'aquest amor per
cap consol o conhort, ans m'hi complac, car damor d'aquesta dama em
lleva enuigs i desplaers.

Tampoc no estic d'acord a substituir la lliso del manuscrit finic que
son (v. 75) per una esmena so•l, com fa Riquer. Aixf aquest reffrany
fora un present d'indicatiu d'un verb *refranyer 'aconsolar, apaivagar',
de l'exist6ncia del qual no hi cap rastre on catala ;1o a part d'aixd, la
frase fora una mica forgada, car *so•1 reffrany 'aixo 1'apaivaga' suposa
la repeticio d'un subjecte neutre, el qual reprendria les dues frases quo
tenen com a subjectes respectivament el greu mal i el dur afany. En
canvi, si mantenim la llico del manuscrit, la interpretacio resulta m6s
logica : el greu mal i el dur afany que 1'amant sofreix son iguals al conhort
que li procura el fet d'haver estimat, car ell pren delit on la sofrenca,
i per aixo es demana corn 6s que aquest mal, el qual augmenta a mesura
que creix el seu engrescament per la dama, no 1'ha wort."

Una real dificultat rau on l'ambigiiitat del vers i5: el men real, etc.,
i'es ten plaeen. Hom podria pensar que &s plaent a la dama, interpretacio
que trobaria una mena de versemblansa en el que diu el vers 88, on el
poeta vol morir si-l is Plasen, i acf es tracta indubtablement de la dama.
Doncs b6, la logica interna de 1'estrofa iv exigcix que aquell quo troba
consolacib on la sofrenga sigui 1'amant, o el cor do l'amant : la mencio
de reffrany al vers 69, on 1'amant diu que per cap consolacio no se separa
de damor do la dama, i al vers 75, on es parangona el mal que causa
aquest amor al reffrany o consolacio que en procura, justifica la interpre-
tacio que hem donat,

io. En proven4al antic si que existeix re/ranher cdindern, mildern, trostens (PSW
s.v.) i 6s usat fins i tot pels poetes catalans quan escriuen en provencal, com a quell an6nim
autor del Vers d'amor de que•s gonyd la aioleta a Tolosa, el qual escriu: saytal amors es
senes tot trebalh, I car tot affany e tot mal fayt reffrany* (vegeu MARTIN nR Riq)uen,
Gontribucidn al estudio de los poetas catalanes que concurrieron a las justas de Tolosa (Cas-
te116 de la Plana 1950), 29, composici6 I, vv. 83-84). Si aquest verb existfs en catalh,
f6ra admissible una lectura sse'n reffrany 'se n'aconhorta', la qual no canviaria el sentit.
Nogensmenys, ultra la dificultat esmentada, hi ha el fet que haurfem d'introduir una
esmena; per principi i com a reacci6 contra tants abusos, jo prefereixo, sempre que 6s
possible, de mantenir-me fidel al que diu el manuscrit.

it. En floc de son reffrany 'la seva consolacib', podrfem posar, sense canviar res,
s6n reffrany, es a dir que el greu mal i el dur afany serien subjectes del verb dsser ('s6n
consolacib'). Pero llavors es d6na la incongru6ncia que al mateix vers 75 hi ha Is, el qual
solament concorda amb un dels subjectes. Per aixo 6s preferible de veure-hi una frase
correlativa, on son 6s l'adjectiu possessiu.
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EL MOT REFRANY* EN CATALA APROVENCALAT 5

V

Segons el que hem dit, hauriem de puntuar l'estrofa de la manera
segiient : 1a

,Amors, donchs, tque sera de mi
que-z enaxi
de fi en fi

mor leyalmen mon cor mesquf? 60
E no men plany

ges me Loindan'amor, da qui
suy ses nulh si,
qu'anch non pertf

ne me'n pot far Mort a ma fi 65
esser [elstrany,

que lay on vau nom acompany;
que ges no frany
per nulh reffrany,

ans me tol anuy e desdany 70
l'amor de li.

E si•1 greu mal que•l cor me tany
e•l dur afany
en qu'yeu affany

1'es ten plasen que son reffrany, 75
Icon no-m aucf?r

VI

Com que l'us del mot refrany 13 amb la significaci6 de 'conhort' es
el que ens ha guiat en la interpretaci6 de 1'estrofa d'Andreu Febrer,
tractarem ara de veure altres passatges de textos antics on apareix
aquest mot,

Comencem pel text que el DCVB addueix com a primera documentaci6
del mot refrany, el qual pero no to el sentit que horn li atribueix en
aquest diccionari. El passatge pertany a una obra del segle xiv que ens
ha estat conservada per un manuscrit de la biblioteca de Carpentras.
A. Morel-Fatio, en editar-la el 1881, li va donar el tftol frances de L'amant,
la dame et le confesseur,14 mentre que Ll. Faraudo de Saint-Germain
la va reeditar el igo8 i la va anomenar Planys del cavalier Mater6.13 En

12. Adopto el sistema de transcripci6 dels ER.
13. Acf prescindeixo de les significacions de 'pro verbi' i de'tornada' que t6 el catal&

efrany, les quals he estudiat a ELH, II (x967), 184-185.
14. R, X ( 1881 ), 497-518.
15. Planys del cavalier Mater6, dins •Recull de texteseatalansantichs *, vol. X (rgo8).
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efecte, en l'obra s'exposeu els planys d'un cavalier Mater6 o Mataro, el

qual es veu privat dels favors de la dama que estima a causa do la inter-

vencio del confessor d'aquesta. Tenim, on un cert sentit, el teina do l'anta-

gonisme entre el clergue i el cavaller.1e

Heus acf el coin encamcnt de 1'obra, que transcric basant-me on el

facsfmil del manuscrit (i no pas on les transcripcions, poc acurades, dels

editors) : "

4Si tot mi suy pres de la mort,

car viu en trop gran desconort

pels mals qu'eu sostench nuyt e jorn,

d'on no trop repaus ne sejorn

mas sol planyer e sospirar. 5

E cant ay ausit recomptar

que assn m'es trop gran refrany

car [quit de sos mals se complany,

semblant m'es qu'cu sia leujats.
Per qui•us vull dir, si m'eseoltats, Io

los grans dans c'ay pros per amor.»

Morel-Fatio defineix, al glossari, el mot refrany del vers 7 coin a

orepctitionn (pig. 518), es a dir, que ell 1'interpreta coin si fos el corres-

ponent del frances refrain 'tornada, retronxa', i en un sentit figurat csser

refrany, parlant d'alguna cosa, voldria dir: 'esdevenir molesta de tart

de repetir-la'. Aquesta interpretacio no convene gens; es illogic de sentir

molestia (((quo j'en ai les oreilles rebattues)), pag. 504, nota) quan hone

sent explicar un rernei que ens proporciona consol. Ultra aixo, Morel-

Fatio introdueix una perillosa esmena al vers 6, escrivint Cant allA on el

manuscrit duu cant ,18 per a poder establir aixf aquesta correlacid : aj'ai

tant entendu raconter (quo j'en ai les oreilles rebattues)n. Tot aixd resta

enlaire.

VII

Cal concedir que el text no resulta gens clar ; sentbla coin si 1'autor,

en cerca d'una rima, no s'hagues preocupat gaire del travantent logic i

grarnatical de les idees. Aqucll qui estl avesat a la lectura d'aquesta mena

de contes, amb prou feines s'aturara davant 1'obscuritat del text ; sols

quan hone tracta d'interpretar literalment o de traduir, les dificultats

es fan paleses.

16. M. DE RIQuER, Histbria de la literatura catalana, II (Barcelona 1964), 91.
17. Facsfmil del manuscrit de Carpentras, foli 125a, reproduit coin a mostr:: per

Faraudo en 1'edici6 citada a la nota 15.

18. La forma cant per a la conjunci6 temporal 'quan' sovinteja en catalA i en pro-

vencal antics. Vegeu al nostre text els vv. 14, 32, 64, 114, 159, 354, 366 i 455.
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EL MOT tREFRANY n EN CATALA APROVENCALAT 7

L'autor comenna amb una frase concessiva si tot me suy Ares de la
snort `encara que em trobo molt prop de la mort',19 pero tot seguit, amb
la intercalacio de frases accessories (vv. 2-5), perd el fil de la narracio.
Per aixo cal posar un punt darrera el mot sospirar, al vers 5. El vers 8
tampoc no to sentit i, a mes, esta mancat d'una sillaba. Morel-Fatio, seguit
tambe per Faraudo, va afegir el relatiu qui ; no se pas si la solueio es
encertada, pero no on veig cap altra de millor. Ara be, si el significat
de car [quit de sos coals se complany resulta clar, In ha hagut un despla-
nament de la primera persona a la tercera, la qual cosa fa dificil una
traduccic literal. Tanmateix, tota aquesta frase es solament l'aclariment
del pronom neutre assn (v. 7) : assn `el fet de planyer-se dels seus mals'.
Tenint doncs on compte aquestes dificultats, assagem ara de donar el
sentit general de 1'estrofa, puix que una versio es impossible. Cal, pero,
que resti ben establert que el mot refrany hi significa `consolacio' (i no
pas `tornada' > `enraonia fastigosa') :

«Encara que estic prop de la mort, car vise en massa gran desconsol,
degut als mals que suporto nit i dia, per als quals no trobo repbs ni tran-
quillitat, sing solament planys i sospirs ... I quan he sentit contar -- i aixo
m'ha estat una gran consolacio - que aquell qui es plany dels seas mals
n'es alleujat, vet aqui la rao per la qual vull dir, si m'escolteu, els grans
danys que he sofert per amore.

VIII

Un altre passatge amb el mot refrany el trobem on un debat entre
Joan Berenguer de Masdovelles i el seu oncle Guillem. Aquest blasma
el sea nebot de planyer-se de turments amorosos on les seves cannons i
posa on dubte la seva sinceritat. Joan Berenguer replica que al sea temps
hi ha amants tan fidels com els antics, pero que les dones del dia no
mereixen que hom passi tants de martiris per llur amor. Ell no vol ara
fer-ne retret, on canvi ho podra fer el seu oncle, el qual «s'atura refranyc

(No trop ges pier, ores, qu'ieu ho retraya,
Mas fayts-ho vos, qui•us aturau reffrayn.»20

19. Sobre el prov. ant. si tot #quoique», vegeu RAYNOUARD, Lexique roman , V, ph-
gina 239a; PSW, VII, pag. 647b, s.v. si, § 17; FEW, XI, pag. 561a. -,Es remarcable
que hom tingui consci6ncia a 1'Edat Mitjana que a 1'expressi6 provencal si tot correspon
la catalana si be. Aix! el vers 'en llemov!' de Guillern de Masdovelles "Lo dan que
prench, si tot vey que men cruscha" (ed. ARAMON, citada en la nota seguent, pA9. 68,
poesia 47, v. 34) cis traduit en catalA pel seu nebot Joan Berenguer de Masdovelles de la
seguent manera: eLo dan que prench, si be veig que men cuschws (ibidem, p. 226, § 160,
v. 34), RIQUER en la seva edici6 de 1'Andreu Febrer va assenyalar corn a tret provenca-
litzant el fet que aquest autor empres I'adversativa si tot (bk. cit., 147).

20 Canponer dels Masdovelles (Manuscrit n.° ii de la Biblioteca de Catalunya),
Publicat per R . ARAMON I SERRA (Barcelona 1938 ), pag. ioo, poesia 6z, vv. 47-48.
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El nebot no troba gust a retreure aquestes coses, pero la consolacib

(reffrayn) Mora en l'oncle (us aturau). Aquest sentit del verb aturar,

construct amb un substantiu abstracte, el tenim documentat des del 1386 :

•Mossen Germa de Gontaut, on atura

Granda valors e bondats eysam6ns,21

i encara es usat per AusiAs March :

#Car poc•amor no viu on seny aturao.22

IX

Fora bo que aquest provencalismc ref ran v,23 el qual ens ha ajudat a

aclarir una mica alguns textos catalans obscurs, fos acollit en els reper-

toris del catala antic, tot i que la vida que va tenir no ultrapassA els limits

cronologics de 1'hibridisme linguistic de la nostra poesia medieval.

GERMA COLON

Universitat de Basilea

Societat Catalana d'Estudis Histbrics

21. Apud M. DE RIQUER, Contribuci6n, 34; TAUME MASSE I TORRENTS , Repertori

de l'antiga literatura catalana : La poesia, I (Barcelona 1932), 337-
22. Composici6 LXXXVII, v. 44; vegeu la nota de P. BOHIGAS a Ia seva edici6 d'ENC

(collecci6 A, num. 73, pag. 163). Mantinc l'accentuaci6 oxftona Ausiuls, I nica admissible

dins l'estructura lingilfstica del catala, malgrat el que ha estat dit darrerament.

23. Per als altres testimonis de refrany que hem recollit, costa d'admetre'n la cata-

lanitat i, per altra banda, llur sentit s'allunya del que hem tractat acf. Per exemple,

Francesc de la Via parla d'uns ocells, els quals ocantaven sus los Sims I virolays e reffrimse
(FRANCESC DE LA VIA, Procis de la Senyora de Valor contra En Bertran Tudela, ed. AR-

SENI PACHECO (Barcelona 1963), pag. 139, W. 2684-2685), on aquest reffrims 6s emprat

amb la significaci6 de 'refilament', la qual 6s molt frequent en provencal antic (vegeu

acf nota 8); al capdavall 6s el punt de partenca tant del sentit de 'consolacib' corn del

de 'tornada'. - La poetessa anonima del Canconer Ha, la qual envia ]a seva composici6

Axi cant es en muntanya deserta als set mantenidors de Tolosa, escriu en la tornada:

sAls set senhors trameti mon complany

e mon respost e mon cort6s ref/rany,
que•m dona joy d'amor amb que•m complangas

(apud. RIQUER, Contribuci6n, 32, composici6 III, W. 37-39). Tot i que, corn diu bb

Riquer, aquests termes aparecen mdds adecuados a estribillos de dansau (ibidem , 20), podem

demanar-nos si, al mateix temps que el sentit literari, no consenven una altra significaci6,

puix que aquest ref/rany d6na a ]a poetessa *Joy d'amor amb que•m complangat.
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