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CAPÍTOL IV 
 

 
 

APROXIMACIÓ A QÜESTIONS DE VIDA EN TANT QUE 
OBRA LITERÀRIA 

 

Al capítol segon recordàvem que, segons la periodització habitual i 

més comuna de la literatura hebrea medieval, l’obra de Moixé Natan ha 

de ser inclosa dins del període postclàssic, que alguns també consideren 

com una etapa de decadència. 

 Ara bé, les mateixes classificacions literàries que funcionen de 

manera tan admirable quan es mira des d’una perspectiva volgudament 

general i distant vers els autors compresos en arcs temporals molt amples, 

sovint es revelen massa genèriques i vagues quan se’ls vol examinar de 

més a prop.  

Així, doncs, si fóssim coherents amb la classificació esmentada 

més amunt hauríem de titllar l’escriptor Moixé Natan i la seva obra de 
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decadents i poc originals. En canvi, quan hom s’hi apropa s’adona que 

passa justament el contrari i per diversos motius. No només perquè la 

biografia del nostre autor té tots els elements per a ser qualificada de tot 

menys d’avorrida, sinó perquè, en el context social del call i de la vila 

cristiana de Tàrrega, mancats de tradició literària, l’activitat de Moixé 

Natan com a escriptor i poeta en llengua hebrea i catalana difícilment 

podia ser percebuda com a obsoleta, ans al contrari, com a puixant i 

esponerosa. D’altra banda, tot i que Moixé Natan va pouar de textos 

bíblics, mixnaics i medievals, els proverbis on aquesta influència és més 

palesa no són simples còpies sinó reelaboracions en què l’autor recrea, 

corregeix o aplica a altres situacions vitals les idees que ja havien estat 

encunyades abans d’ell. A més a més, en relació amb les col·leccions de 

proverbis que corrien a Catalunya durant la primera meitat del segle XIV 

és més el que Moixé Natan té de collita pròpia que no pas el que 

comparteix amb elles. No oblidem tampoc que, en relació precisament a 

aquestes col·leccions de parèmies, la de Moixé Natan destaca per ser una 

obra d’autor, no un florilegi o una simple traducció. Al davant, doncs, 

d’aquestes constatacions tan diverses que afaiçonen com a particularment 

original el recull de Qüestions de vida, crec que algú s’ho hauria de 

pensar dues vegades abans de titllar aquesta obra de decadent.1 

El que sol passar amb la literatura hebrea de la baixa edat mitjana 

és que bona part de la producció que n’ha romàs encara és una gran 

desconeguda. I en mancar aquesta visió particular dels autors i de les 

produccions literàries baixmedievals, preval el tòpic segons el qual 

                                                           
1 En aquesta mateixa línia es pot llegir un judici ben favorable sobre la col·lecció de 

Moixé Natan a AAVV, Constitució de l’Associació, p. 26. 
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després d’un període d’or (i no hi ha cap dubte que els segles X-XII al- 

Andalus ho van ser)2 en segueix un altre que brilla menys, talment com a 

la maduresa segueix la vellesa, a la fortalesa la decrepitud o a un període 

d’expansió un altre de crisi... Des d’una òptica literària s’ha descrit 

aquesta situació, de manera gairebé poètica, fent notar que la inspiració 

literària es va enretirar i va cedir el pas a l’artifici literari. 

Certament a Qüestions de vida hi abunden els artificis i és que la 

poesia medieval es delectava en aquestes obres d’habilitat i enginy. Però 

no hi manca tampoc la inspiració. I si alguns dels seus proverbis no 

assoleixen el nivell d’algunes de les parèmies bíbliques o medievals, 

també és veritat que se’n troben d’altres que excel·leixen per 

l’experiència pregona i sagaç que pressuposen de la realitat i per la 

manera divertida, irònica o sorprenent amb què la formulen, valent-se, és 

clar, dels artificis i de les convencions a l’ús en aquell moment. Tots els 

llibres tenen alts i baixos, parts més reeixides i parts que no ho són tant. 

El de Moixé Natan, tal com passa als llibres sapiencials bíblics o a les 

obres moralitzants medievals, no n’és cap excepció en aquest sentit. 

  

                                                           
2 Veg. ANGEL SÁENZ-BADILLOS, Literatura hebrea en la España medieval, Madrid, 

1991, pp. 15-164. 
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1. UNA COL·LECCIÓ DE PROVERBIS RITMATS 

En un altre indret d’aquest treball ja ens hem interessat en la natura 

poètica dels proverbis de Moixé Natan i, fins i tot, n’hem presentat una 

classificació en funció del metre amb què estan construïts.3 Sobre això 

últim, per cert, farem bé de notar que el nombre i la disposició dels peus 

mètrics als versos de Qüestions de vida són una mostra quasi completa 

dels diversos models de metre amb què els escriptors hebreus medievals 

van escandir els seus poemes des dels inicis mateixos del període d’or. 

Ara bé, Moixé Natan no només comparteix amb ells unes 

estructures mètriques definides i consolidades per una llarga tradició, sinó 

també bona part dels artificis a què es recorria a l’hora d’obtenir els 

amudim (de עמוד, amud, peu mètric) que el metre requeria. I és que la 

preuada combinació de tenuot (de תנועה, tenuà, síl·laba llarga [-]) i  

ietedot (de יתד, iated, síl·laba «més» llarga [-u]) amb què s’afaiçonava la 

major part dels amudim, ben sovint s’aconseguia amb l’ajuda inestimable 

d’hipèrbatons, epífrasis, el·lipsis, polisíndetons.... De fet, alguns amudim 

revelen la forta pressió que les rígides estructures mètriques exercien 

sobre el poeta, ja que se situen als límits mateixos de la sintaxi hebrea, 

veritables obres d’enginyeria poètica. Veiem-ne alguns exemples. 

 

 

                                                           
3 Hem elaborat una classificació dels metres presents a Qüestions de vida i dels 

proverbis que els utilitzen a l’apèndix II del segon capítol. 
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1.1 HIPÈRBATON 

Al segon vers del proverbi [8.4] s’ha interposat el complement 

indirecte «a tu» (לך, lekhà) entre el substantiu que fa de subjecte i 

l’adjectiu demostratiu que el complementa: 

 .ְלִׁשְמָצה לֹו יְִהיֶה �א /   ּוַמָּצה ִריב ִאיׁשלְ  ׁשֹוֵתק 1

 4.ּומֹוָצה ְודּוָמה ִמְׁשָמע /   :יְעּוָצה זֹאת ְל� ֵעָצה 2

Al segon vers del proverbi [17.5] l’oració construïda amb la 

partícula d’existència «hi ha» (יש, ieix) mostra una alteració de l’ordre de 

les paraules explicable des d’un punt de vista mètric: 

 .ַתזְִריחַ  ,ִׁשְמְׁש� ,ַהְּתבּונָה ִּכי /    ּתֹוִכיחַ  ֶּתֱאַהב ְלנֶֶפׁש ִלְלמֹוד 1

 5.ִליחַ ַמצְ  ְוהּוא ׁשֹוגֶה ְּכִסיל ֵמִאיׁש /    ְוַדל הֹוֵל* ְוִאם יֵׁש ְלַמְׂשִּכיל ִּתְקָוה 2

Al primer vers del proverbi [23.5] s’ha anteposat el segon terme de 

comparació: «com la pols»(כעפר, keafar) al primer: «riquesa» (הון, hon), 

per motius mètrics: 

 .ְּבִמְכמֹונָיו ְלנְִׁשָאִרים צֹורֶלאֱ  /    אֹוֵמר ֲאֶׁשר יְִצּבֹור ְּכָעָפר הֹון 1

                                                           

4 «Qui no replica a un home de baralla i brega / no es convertirà en el seu objecte de 

burla. // Aquest consell t’és aconsellat (literalment: Consell a tu aquest és aconsellat) / 

Escolta, silenci i partença». 
5 «Per a aprendre estima i reprèn l’esperit / a fi que la intel·ligència, que és el teu sol, 

resplendeixi. // Hi ha més esperança per a un intel·ligent (literalment: Més esperança 

per a un intel·ligent hi ha), encara que continuï essent pobre / que per a un home neci 

que peca i prospera». 
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 6?ֵעינָיו ְראּות ִאם ִּכי ְלִאיׁש ִּכְׁשרֹון /    ָמה :ְויֵַּגד ִעִּמי ְלִריב יָבֹא 2

Al primer vers del proverbi [28.3] s’ha fet retrocedir la conjunció 

copulativa «i» (ו, vav) de manera que en comptes de precedir el nom 

comú «riu» (אובל, uval), va al seu darrere, prefixada al nom propi del riu 

en qüestió, per tal de fer encaixar el vers al metre escollit: 

 7.ְואּוַלי אּוָבל ,ְּפָרת ,ְוִחֶּדֶקל /    ְוִתְרַּגז זֹאת ַעל ַרֲעָׁשה ֲאָדָמה  1

 .ְלִכיַלי נִָדיב ֱאנֹוׁש יְִׁשַאל ְויֹום /     ְּבנָָבר נָָבל ֱאנֹוׁש ְּבִהְׁשָּתֵרר 2

Al segon vers del proverbi [58.6] hi ha un seguit de complements 

directes que han estat anteposats als seus respectius verbs també per 

qüestions mètriques:  

 .ּוַבָּלׁשֹון ַּבֵּלב ּטֹורתִ  ְו�א ָּתקּום /    �א ;ַוֲחָסִדים ֵחן ַהּיְצּור ְלָכל ִּתגְמֹול  1

2 � 8.ִראׁשֹון ְטעֹון ׂשֹונֵא אֹוֵהב ְּפרֹוק ֶטֶרם /    ,ִלְפרֹוק אֹוֵהְב� אֹו ִלְטעֹון ׂשֹונְֶא

 

                                                           
6 «Parla qui acumula riquesa com la pols (literalment: com la pols riquesa), / qui 

amassa fortuna en tresors amagats per als qui el sobreviuran. // Vindrà per discutir amb 

mi i declararà: «Quin / benefici en treu l’home sinó mirar-s’ho?» 
7 «La terra ha tremolat i s’ha estremit per aquest motiu, / i també el Tigris, l’Eufrates i 

el riu Ulai (literalment: el riu i Ulai): // Quan un home innoble senyoreja sobre un 

home honest, / i el dia que un home generós demanarà a l’avar». 
8 «Recompensa tota criatura graciosament i benèvola; no / suscitis ni guardis rancúnia 

en el cor i la llengua. // Entre a qui t’odia reclamar o a qui t’estima salvar, / abans 

salva a qui t’estima que a qui t’odia reclamar primer». 
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1.2  EPÍFRASI 

En alguns poemes Moixé Natan aconsegueix quadrar el metre 

afegint un membre nou a l’enunciat un cop aquest ja s’havia acabat. Al 

final del primer vers del proverbi [2.1] l’epífrasi la trobem a la forma 

verbal «delimita» (הגבל, hagbel): 

 .ְוַהגְֵּבל ַמְחְׁשבֹוֶתי� ְוָתִכין /    ְּתבּונָה ִעם ַמֲעֶׂשי� לכָ  ֲעֵׂשה 1

 9.ְוַקֵּבל ֵעָצה ְׁשַמע ַהּכֹל ְוַעל/    ְּדָבִריםהַ  ֶאל ִלְּב� ְוִתֵּתן 2

Al primer vers del proverbi [11.1] l’epífrasi rau en el substantiu 

«caritat» (חסד, khésed): 

ֹ  ְּבֶטֶרם /   ְוֶחֶסד ַמְׁשִּכיל יֲַעֶׂשה ְצָדָקה 1  .ְבמֹותֹו אֹורֹו *יְַחׁש

 10.ְּבֵביתֹו ַלֲאֶׁשר יֲַעזֹוב ְוהֹונֹו /   ְלִקְברֹו ֲעֹונֹוָתיו יִָּׂשא ְוהּוא 2

Al final del segon vers del proverbi [31.3] topem amb una altra 

epífrasi nominal, la del substantiu «vi» (יין, iaiin): 

ִ  ְמַעט ֵלב ַמר ֱאנֹוׁש  1  .ְלָאיִן רֹוׁשֹו יֲַחׁשֹוב ְוָענִי /    יְַׂשַּמח ןיַי

 11.ְויַיִן אֹוֵבד ְלִאיׁש ֵׁשָכר ְּתנּו /    ,גְִלָעדבְ  נְִמָצה ַהֳּצִרי יןאֵ  ְוִאם 2

                                                           
9 «Fes totes les teves obres amb intel·ligència; / consolida i delimita els teus 

pensaments (literalment: consolida els teus pensament i delimita). // Posa esment en les 

paraules / i sobre tot escolta i accepta un consell». 
10 «Que l’intel·ligent faci justícia i caritat (literalment: Justícia faci l’intel·ligent i 

caritat) / abans que s’apagui la seva llum amb la seva mort. // Ell s’endurà els seus 

pecats cap a la seva tomba / i deixarà la seva fortuna a qui hi hagi a casa seva». 
11 «Una mica de vi alegrarà l’home amargat / i el pobre tindrà per no-res la seva 

condició de míser. // Si a Galaad no s’hi troba bàlsam, / doneu beguda embriagadora i 
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1.3  EL·LIPSI 

Una altra manera de fer encaixar els versos al metre escollit 

consisteix en eliminar aquells elements de l’oració que, tot i ser 

imprescindibles des d’un punt de vista sintàctic, no ho són tant a l’hora de 

captar el sentit i la presència dels quals és vista com una nosa des d’un 

punt de vista mètric. 

Al délet del segon vers del proverbi [1.2] l’el·lipsi és de caire 

preposicional: no hi ha cap preposició que marqui el complement 

indirecte (cosa que al soguer, en canvi, no ocorre); mentre que al soguer 

l’el·lipsi és verbal (d’una arrel verbal testimoniada al primer hemistiqui, 

«deixarà en herència»: ינחיל, iankhil): 

 .ָחְכָמה ִּדְבֵרי ֵמהֹון ִלְבחֹור /   ַמָּדִעי ֵלב נַָתן ֶׁשהמ  1

 12.ּוְמזִיָּמה ַּדַעת ,ּוְלֵמִבין /   ָּבנָיו יַנְִחיל ֵמאֹוְצרֹוָתיו 2

Al segon vers del proverbi [1.8] s’el·lideix la marca d’objecte 

directe determinat (את, et) al davant de «la seva ànima» (נפשו, nafxó): 

 .ֶׁשנְִכַׁשל ְּבָדָבר ֶׁשָעַבר רְלַאחַ  /   ֶׁשיְִתַחֵּכם ְוִאיׁש ׁשֹוֵמר דָׁשקַ  ְלָׁשְוא 1

 

                                                                                                                                                          
vi a l’home descoratjat (literalment: doneu beguda embriagadora a l’home descoratjat i 

vi)». 
12 «Moixé n’ha tant posat d’esment en la ciència / que preferí a fortuna paraules de 

saviesa. // Dels seus tresors deixarà en herència als seus fills, / i a l’intel·ligent [deixarà 

en herència], coneixement i prudència». 
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 13.ַבַּׁשל ְויֵַּכהּו יִָּכֵׁשל ֶטֶרםּבְ  /   נְַפׁשֹו ׁשֹוֵמר ֱאנֹוׁש ָחָכם ְויִָּקֵרא2 

Al délet del segon vers del proverbi [8.7] hi manca la conjunció 

temporal «quan» (כאשר, kaaixer) que sí apareix al soguer del mateix 

vers: 

 .ָאמֹון ֶאְצְל�, ְבנִי, ֶאְהיֶהוַ  ְל� ֲאַאֵּלף /   ;ַחּיִים ּתֹוְצאֹות ְׁשבֹול ,ַמְׂשִּכיל ,ַמעׁשְ  ֲאָמַרי 1

 14.ָממֹון ֶּתֱאצֹור ַּכֲאֶׁשר ְלׁשֹונָ* ֶאת ֱאצֹור /    ,ִכיַלי ְמרּויֹא ְל� ּוִמְדָּבר ֶּפה ֲחסֹום 2

Al primer vers del proverbi [26.3] s’ha el·lidit la conjunció 

copulativa que s’espera entre el penúltim i últim membres de la llista de 

participis amb què acaba el vers: 

 .ְמֻעּנֶה ,ְמֻדֶּכה ,נִָּגׂש /    יְַחֵּלל ְּדָברֹו ִאיׁש ָּכל  1

 15.ְמגֻּנֶה ֵכן ַאֲחֵרי �א /    ,ְתַׁשּנֶה ְּדָבְר� עֹוד �א 2

1.4  POLISÍNDETON 

La presència reiterada de la conjunció copulativa al proverbi 

[20.1], unes vegades emprada correctament i unes altres no, s’explica 

només per raons mètriques: 
                                                           
13 «En va vetlla un guarda i qui se les dóna de savi / després que ha caigut en allò amb 

què va ensopegar. // En canvi s’anomenarà savi l’home que guarda la seva ànima / de 

tal manera que, abans d’ensopegar, ja li corregeix la falta». 
14 «Les meves paraules escolta, intel·ligent, camina amb Qüestions de vida; / amb elles 

t’instruiré i seré, fill meu, un preceptor vora teu. // Emmordassa boca i paraula [quan] 

et diguin «avar», / reserva la teva llengua quan acumulis riquesa». 
15 «Tot home que es desdigui de la seva paraula / serà abatut, aixafat [i] humiliat. // No 

canviïs mai la teva paraula / si no vols que se’t critiqui a continuació». 
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 .ּוְסגָנִים ּוַפחֹות נְִכָּבִדים ְּתַהֵּלל /     ,ּוְבגִָדים ְּבֶכֶסף נִָדים נִָעים ְּפקֹוד  1

 16.ָּפנִים ְוַהְסָּבַרת םָׁשלֹו ּוִבנְִתינַת /     ָּתִמים ִּבְהיֹות ְּפקֹוד ָהַעִּמים ְויֶֶתר 2

De manera semblant ocorre en les enunciacions dels versos segon i 

tercer del proverbi [3.4]:  

 :ְוֱאזֹון ְׁשַמע ּוִמְפָעָליו ֹויְָׁשר /   ,ַהֵּׁשם ַחְסֵדי ְּגִמילּות ִּפְרסּום 1

 !ָרזֹון ִּתְמְצאּו �א ,יְָקרּו ִאם   / ּוָבֶרֶקת ְוָהאֹוֶדם ּמֹורהַ  2

 17.ְוַהָּמזֹון ְוַהַּמיִם ַאֵּור /  :ְּבֶהְכֵרִחי ָּגדֹול ְמאֹד זֹול ַא* 3

A diferència dels casos anteriors, el segon vers del proverbi [23.4] 

ofereix un cas extrem de polisíndeton:  

 .ֲעֵליֶהם ְוִלְמׁשֹול ְלַכְסָּפם ֲעָבִדים /    ְּבֵתֵבל ֲאדֹנִים ְלהֹונָם ּוֵמֶהם 1

 18.םנְֵׁשיהֶ  ְלַבֲעֵלי ֲעֵמִלים ְוַרִּבים /    ְוַאִּכיר ְוַאִּביט ְוָאִבין ְוֵאֶרא 2

                                                           
16 «Assisteix els vagabunds errants amb diner i vestits, / lloa els poderosos, els 

governants i els magistrats (literalment: lloa els poderosos i els governants i els 

magistrats). // Amb la resta de les persones sigues cabal, / saluda’ls i fes-los bona cara 

(literalment: i saluda’ls i fes-los bona cara)». 
17 «Proclamació dels favors de Déu, / la seva rectitud d’obra escolta i atén. // La mirra, 

la cornalina i el beril (literalment: la mirra i la cornalina i el beril), / si en són de 

preciosos! No hi trobareu defecte! // Però gran minúcia són comparats amb el que és 

necessari: / l’aire, l’aigua i l’aliment (literalment: l’aire i l’aigua i l’aliment)». 
18 «En el món les fortunes tenen amo, però d’aquests n’hi ha / que són servents del seu 

diner, que comanda sobre seu. // Veuré i comprendré, contemplaré i entendré, 

(literalment: I veuré i comprendré i contemplaré i entendré) / que són moltes les 

fatigues pels creditors (literalment: i moltes són les fatigues pels creditors)». 
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De tota manera i més enllà d’aquests exemples concrets, s’ha d’admetre 

que el text sencer dels proverbis fa un ús intens de la conjunció 

copulativa vav, tal com s’ha posat ben de manifest quan, en la nostra 

edició crítica del text, hi hem introduït els nostres signes convencionals 

de puntuació: on nosaltres tendim a posar comes, el poeta medieval hi 

escriu vavs, buides, òbviament, de la seva natura conjuntiva però molt 

útils des d’un punt de vista mètric. 

1.5  FORMES INAPROPIADES 

La necessitat d’encabir les paraules d’un vers dins dels peus 

mètrics corresponents provoca de tant en tant construccions gramaticals i 

sintàctiques, com a mínim, sorprenents. 

Quant a la morfologia verbal crida l’atenció l’el·lisió, en més 

d’una ocasió, de la làmed que sol precedir l’infinitiu construït, veg. per 

exemple l’«adquirir» (ְקנֹות, qenot) del proverbi [6.4], el «pujar» (ֲעלֹות, 

alot) del [21.3] o el «fer» (ֲעׂשֹות, assot) del [23.3]. O l’ús de formes 

verbals emfàtiques, com les dels imperatius «abaixa» (ֵרָדה, redà) i 

«enlaira» ( רּוָמה, rumà) del proverbi [6.4], tot just esmentat, justificades 

per exigències del metre, no perquè el context les demani, ja que la resta 

d’imperatius que trobem al poema són totalment normals. 

Potser la morfologia més sorprenent és aquella en què, per indicar 

precisament la pertinença d’una síl·laba o d’una paraula a un peu mètric 

determinat, se la separa gràficament i contra totes les lleis de la gramàtica 

hebrea de la síl·laba o de la paraula a la qual havia d’anar unida. A 
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Qüestions de vida això passa diverses vegades amb les preposicions 

«amb» (ב, be) i «des de» (מן, min), veg. els proverbis [6.3] ǁ [20.3] ǁ 

[20.7] ǁ [22.1]: 2e-e ǁ [40.2]; amb l’article, veg. el proverbi [42.2]: 2a i, fins 

i tot, al bell mig d’un mot, veg. el proverbi [13.1].  
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2. UNA COL·LECCIÓ DE PROVERBIS RIMATS 

Quan hem fet la presentació i descripció de l’exordi poètic de 

Qüestions de vida ja hem indicat que malgrat no haver-hi cap metre, 

l’autor feia rimar cadascuna de les unitats que havia encastat en aquest 

mosaic: apariant-les, com a mínim, i conformant una successió de rimes 

que és diversa per a cada apariat (encara que hi ha apariats distribuïts al 

llarg de l’exordi, mai a tocar l’un de l’altre, que comparteixen la mateixa 

rima) i que no segueix cap model prefixat. 

En la major part dels casos la darrera síl·laba d’una unitat (c-v-c o 

bé c-v) és la que rima amb la de la unitat següent; quan una de les 

paraules finals és monosíl·laba la rima s’adequa a la seva estructura 

específica (ja sigui c-v-c o bé c-v); veg. a tall d’exemple: 1, 24-25 (c-v-c); 

2, 9-10 (c-v); 3, 7-8 (c-v-c); 4, 26-27 (c-v); 6, 5-6 (c-v-c); 13, 1-2 (c-v). 

De vegades són les dues últimes síl·labes les que rimen: així 

ocorre en mots amb número dual19 (veg. 1, 26-27; 3, 13-14; 5, 31-32; 

7,15-16; 10, 9-10 i l’enfilall de sentències de 12, 1-6) o en mots corrents, 

com ara: 1, 32-33 (c-v/c-v-c); 3, 37-38; 6, 3-4 (c-v/c-v). 

També hi ha un bon nombre de casos en què la rima s’inicia ja 

amb la vocal de la penúltima síl·laba, veg. a tall d’exemple: 3, 39-40 (v/c-

v-c); 4, 7-8 (v/c-v); 5, 65-66 (v-c/c-v-c); 6, 17-18 (v-c/c-v-c); 7, 3-4 (v/c-

v). 

                                                           
19 La forma dual, en poesia, tant pot computar per una síl·laba (diftong) com per dues 

en funció del que sigui necessari. Com que l’exordi no ha de donar comptes de cap 

metre, preferim mantenir les dues síl·labes pròpies del dual. 
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Segons com es miri, la sèrie de versos de 5, 71-73 tant sembla 

estar unida per una rima comuna que inclouria la vocal i la darrera 

consonant de l’última síl·laba (c-v-c) com, ja només entre 5, 72-73, per 

una rima que comprendria la darrera síl·laba sencera (c-v-c); en les dues 

ocasions i amb una certa dosi d’enginy s’aconsegueix rimar amb el queré 

del nom diví que, per respecte, només apareix parcialment escrit: nearai 

( ינער ) / zeqanai ( יזקנ ) / Adonai ( 'ה ). 

Algunes rimes estan basades en termes que, tot i escriure’s de 

manera lleugerament diferent, l’oida els percebia com a iguals o molt 

semblants; descobrim aquests homòfons a: 5, 57-58 makhsehu / mikhsehu 

 / לו) lo / lo 24-25 ,13 ;(קץף / כסף) késef / qétsef 61-62 ,5 ;(מכסהו / מחסהו)

 En altres ocasions l’homofonia es limita a la rima, veg. per exemple .(לא

5, 7-8 kaas / iaas ( סכע ) susim / ratsim 9-10 ,5 ;(יעש /  יםסוס יםרצ /  ); 6, 

25-26 khoh / ierekho ( הכ ) mikhtav / tav 47-48 ,13 ;(יריכו /  בתמכ ות /  ). 

Bona part d’aquests models de rima els trobem, semblants o 

idèntics, en els proverbis, només que allí l’escenari imposat pel metre ha 

fet possible una major combinacions de rimes. El tipus de rima més 

freqüent és, per raons òbvies, el més senzill, el que s’articula només a 

partir dels soguerim o rima externa.20 De tota manera, una tercera part del 

total dels proverbis de Qüestions de vida també té en compte la rima dels 

delatot o rima interna. 

 

                                                           
20 Sempre que ens referirem a la rima externa emprarem lletres escrites amb majúscula, 

mentre que la rima interna la indicarem amb lletres minúscules. 
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A continuació proposem una classificació de les diverses 

combinacions possibles d’ambdues rimes presents a la col·lecció de 

proverbis de Moixé Natan:  

TIPUS DE RIMA PROVERBIS QUE ADOPTEN AQUEST TIPUS DE RIMA21 

aAaA [0] [1.6] [7.1] [8.4] [11.3 h] [11.6] [12.4 h] [15.4]  

[25.2] [25.13] [30.2] [34.4 h] [35.1] [41.1] [44.3 h] 

[47.2] [49.3] [50.6] [52.4] [53.4] [53.6] [55.1] [55.2] 

[55.6] [56.2] [58.4] 

aAbA [1.2] [2.3 h] [5.2] [5.4 h] [10.9] [11.2] [11.5] [14.1 h] 

[14.2] [15.5 h] [17.5] [20.4] [23.3] [23.4] [30.3] 

[30.4] [32.3] [33.5] [38.1] [39.1] [39.8] [39.10] 

[39.11] [42.3 h] [46.1] [46.3 h] [46.3] [46.4 h] [47.6 

h] [47.11] [50.2] [52.2] [53.5] [54.1] [56.2]  

aBaB [1.5] [1.11 h] [3.3 h] [5.1 h] [6.4] [13.1] [17.2] [23.1 

h] [39.4 h] [47.2  h] [49.4] [55.4] [58.9] 

aBbB [2.4] [8.5] [11.4] [25.12] [26.3] [29.1] [29.2 h] [33.3] 

[34.6] [41.3] [47.4] [49.2] [51.4 h] [56.3 h] 

aBbbbB [1.1] 

                                                           
21 L’abreviatura que hem afegit al darrere d’alguns proverbis: h, indica que la rima 

s’articula a través de sons homòfons. 
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aBcB o AA 

 

[1.1] [1.2] [1.4] [1.7] [1.8] [1.9] [1.10] [1.12] [2.1] 

[2.2] [2.5] [3.1] [3.2] [4.1] [4.2] [4.3] [4.4] [5.3] [6.1] 

[6.2 h] [6.3] [6.5] [7.2] [7.3] [8.1] [8.2] [8.3] [8.6] 

[8.7] [8.8] [9.1] [9.2] [9.3] [9.4] [9.5] [10.1] [10.2 h] 

[10.3] [10.4] [10.5] [10.6] [10.7] [10.8] [10.9] [10.10] 

[11.1] [12.2] [12.3] [13.2] [13.3] [13.4 h] [14.3] 

[14.4] [15.1] [15.3] [16.1] [16.2] [16.3] [16.4] [17.1] 

[17.3] [17.4] [18.1 h] [18.2] [18.3] [18.4] [18.5] 

[18.6] [18.7] [19.1] [19.2] [19.3] [19.4] [19.5] [19.6] 

[20.1] [20.2] [20.5] [20.6 h] [21.1] [21.3] [21.4] 

[21.5] [22.1] [22.2] [22.3] [23.2] [23.5] [23.6 h] 

[24.1] [24.2] [24.3] [25.1] [25.3] [25.4] [25.5] [25.6] 

[25.8] [25.9] [25.10] [25.11] [25.15] [26.1] [26.2] 

[27.1] [27.2 h] [27.3] [27.4] [28.1] [28.2] [28.3] 

[28.4] [29.3] [30.1] [30.5] [31.1] [31.3 h] [32.1] 

[32.2] [32.4] [32.5] [32.6] [32.7] [33.1] [33.2] [33.4] 

[34.1] [34.2] [34.3] [35.1] [35.2] [35.3] [36.1] [36.2] 

[36.3] [36.4] [36.5 h] [37.1] [37.2] [37.3] [38.2] 

[38.3] [38.4] [39.3] [39.5] [39.7] [39.9] [40.1] [40.2] 

[40.3 h] [40.4 h] [41.2] [42.1] [42.2] [42.4 h] [43.2] 

[43.3] [43.4] [44.1] [44.2] [45.1] [45.2] [46.2] [47.1] 

[47.3] [47.4] [47.5] [47.7] [47.8] [47.9] [47.10] 

[47.12] [48.1] [48.2] [48.3] [48.4] [49.1 h] [49.5] 

[49.6] [50.1] [50.3] [50.4] [50.5] [51.1] [51.2] [51.3] 

[52.1] [52.3] [53.1] [53.2] [53.3] [54.1] [54.2] [54.3] 

[55.3] [55.5] [55.6] [56.1 h] [56.4] [56.5] [56.6] 
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[56.7] [56.1] [56.3]  [57.1] [57.2] [57.3] [57.4] [57.5] 

[58.1] [58.2] [58.3] [58.5] [58.6] [58.7] [58.8] 

aaaBcccB [20.7] [34.5] 

aaaBccdB [1.3] [39.6] 

aabBccdB [15.2] 

aBcBdB o AAA [3.4] [12.1] [25.7] [31.2] [42.1]  

aAaAbAaA [47.3] 

aBbBbBbB [39.2] 

aBcBdBbB [25.14] 

aBcBdBeB o 

AAAA 

[20.3] [54.4] 

aBcBdEfB o 

AABA 

[21.2] 

aBbBcBdBdBeB [43.1] 

En un bon nombre de casos, els finals dels delatot es connecten 

parcialment (a través només de la vocal: cv,22 o de la vocal i consonant 

                                                           
22 Postulem aquesta connexió, malgrat que en hebreu la vocal necessita anar 

acompanyada d’una consonant per formar rima, com una influència de la rima assonant 

medieval que trobem en l’àmbit provençal i català i amb la qual Moixé Natan devia 

estar familiaritzat. 
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final: cvc) ja sigui entre ells mateixos (exemple del proverbi [38.3]), ja 

sigui amb la rima externa (un sol délet, veg. proverbis [58.3] i [19.5]; els 

dos delatot, veg. proverbi [39.8]). La imatge i la sensació de cohesió que 

proporciona aquest tipus de rima interna són intensos, tal com es pot 

comprovar en els exemples indicats i que ara reproduïm:  

 [38.3] 

 :ְמלּוִחים ַמיִם ְמצֹוא ֵעת ְלָצֵמא /    ,ֹוזְַמּנ ְּבַבָּקַׁשת ,ָאָדם ְּדמּות  1

 .נְפּוִחים נֹאדֹות ְּבִפיו יָמּוץ ִאיׁשּכְ  /    ,ֹוֵמאצְ  יֹוִסיף ְׁשתֹות יֹוִסיף ְוֵעת 2

[58.3]  

 ;ַמחְויִׂשְ  יָגִיל ְוֵאי*, ּבֹו ְּבֶׁשֵאין /    חיְׁשּובַ  ִּכי ,ְּבָאָדם ֶאְתַמּה ְמאֹד  1

 .ַמחְורֹו ֵחץ ְויֹוֶרה ,ּבֹו ֶׁשֵאיןּבְ  /    ִּגְּדפּוהּו ִאם ,ֱאנֹוׁש יֱֶאנַף ְוֵאי* 2

 [19.5]  

 .ֵמינּוקָ  ִמן ְוַאף נְִׁשָמע ּוֵמָחֵבר /   ֹוַכַחתת ְלׂשֹונֵא ָמְׁשָחת קֹוֵרא נִיאֲ   1

 .ֵמינּומּו ׁשּוַרתתְ  ֵאֵלינּו ְויִָביא /    ּנּויֹוִכיחֶ  ְלזָר טֹוָבה ַמֲחזִיק ֲאנִי 2

 [39.8] 

 .ימּוקִ יָ  ְוַפח ֶרֶׁשת ְלִאיׁש יִָמים /    ,ימּוַּתֲערִ  ְוסֹוד ,ַאַחי ,ִהּזֲָהרּו  1

 .ימּוָּתׂשִ  ַרגְְלֶכם ָאן ְּפנּו ָלֵכן /    ,אּונְִמלָ  ְוַדְרַּדר קֹוץ ְוֵתֵבל ץֶארֶ  2

Si la cesura implica, en un bon nombre de casos, la possibilitat 

d’enriquir el poema amb una rima interna, en més d’una ocasió hem 

constatat que hi ha un tipus de cesura que està íntimament relacionada 

amb el metre emprat pel poeta: la rima interna, en aquests casos, 
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acompanya i complementa amb la seva sonoritat la cadència rítmica que 

marquen els peus mètrics. Així es pot veure als proverbis que segueixen: 

 

[1.3] 

 .יֹוןִּגּלָ  ָל* ְכתֹב / ִפי ִאְמֵרי ּוִמּכֹל/   ִפיצּו נֶֹפת ְקָחה, / ִּפיַאלְ  ַּדל ֶאל ְּגָׁשה  1

 יֹוןנִּסָ  ְּכַבַעל  / ָכםחָ  ִתְמָצא ְו�א/   יִתינִּסִ  זֶה ְוכֹל / יִתיָראִ  ְּבֵתֵבל2 

[15.2] 

 .ַתרּפָ  טֹוב ִּכי ֱאמֹור /  ,רתַ בָ  אֹו ְונִֵּפץ /    ,ַׁשריִכְ  ֵעינֶי�ּבְ /  ַׁשריִי ָלֵאל ֲאֶׁשר 1

 .ָתרַּבּנֹו ְוִתְחיֶה / ָארַהּנִׁשְ  ְוִתְׁשמֹור /    ,ַברעָ  ָחַלף ֲאֶׁשר / ָברּדָ  ִּתְרּדֹוף ְוַאל 2

 [20.7]  

1  � .ֵהםֲעִׁשיֵרי ְוַכֵּבד /  ַדללְ  הֹונֶ� ְּבֵתת /    ָּדלִמגְ ְל� ְוִתְהיֶה /  ַּדלִתגְ ְּגֻדַּלְת

 .ֶהםלָ  ֲהִטֶב� /  ּבַ  ָּבַעם ְוִתְמׁשֹול /    ָבהסַ  ֵׁשם ְלהֹוִסיף /  ָּבהרַ  ּוַמָּתנָה 2
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3. EL PARAL·LELISME A QÜESTIONS DE VIDA 

En la poesia hebrea medieval, tant si és d’inspiració bíblica com si 

no ho és, el paral·lelisme és el medi primigeni des del qual la ment del 

poeta ordena i entén el món i expressa el seu pensament. El paral·lelisme 

afecta tots els nivells de la llengua: el morfològic, el sintàtic i el semàntic, 

i encara que podem trobar exemples per a cadascun d’aquests nivells per 

separat, hem d’entendre que era una estructura complexa que funcionava 

com un tot orgànic. Sovint un paral·lelisme morfològic està a la base d’un 

paral·lelisme de tipus sintàctic i ambdós miraran de dur les paraules i les 

oracions implicades a un nivell de significat específic. 

De tota manera, aquí presentaré alguns exemples, només uns pocs, 

de l’ús gairebé constant que Moixé Natan fa del paral·lelisme, bo i 

procurant de classificar-los segons els tres nivells esmentats prèviament. 

3.1 PARAL·LELISME DE TIPUS MORFOLÒGIC23 

Al proverbi [1.12] el paral·lelisme és nominal i gira al voltant del 

subjecte principal, expressat al primer vers amb un nom comú, «savis» 

 «i, al segon vers, amb un pronom personal, «ells (khakhamim ,ֲחָכִמים)

 :(hem ,ֵהם)

 .ְלֵעינַיִם ָהאֹור ְּכמֹו /   ְלׁשֹוְמֵעיֵהם ֵהם ֲחָכִמים 1

 24.ְּבָׁשַמיִם ִביםְּככֹוכָ    / ֶאֶרץ ֲעֵלי נְִרִאים ֵהםוְ 2 

                                                           
23 Veg. ADELE BERLIN, The Dynamics of Biblical Parallelism, Bloomington & 

Indianàpolis, 1985, pp. 33-53. 
24 «Els savis són per als qui els escolten / com la llum per als ulls. // I ells es mostren 

sobre la terra / com les estrelles en el cel». 
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De manera semblant, al proverbi [55.1] l’«home» (ִאיׁש, ix) del 

soguer del primer vers és substituït pel pronom personal «ell» (הּוא, hu) 

que obre el segon vers: 

 .ְּבִלי ַׁשַחת יְַחׁשֹוק ּבֹו יְַחׁשֹוק ִאיׁש /    ?ְּתִלי ַעל ְלרֹוֵכב יְַׁשִּפיל ֲה�א ,ֵּגאּות  1

 25.יָלֳחלִ  רֹאׁש הּואוְ  ֶעֶצב לְלכָ  ִראׁשֹון /     .ַהְּכִלי ְויְַׁשִחית ַּביִת יֲַחִריב הּוא 2

En canvi, al proverbi [1.8] el paral·lelisme és verbal; mentre els 

delatot repeteixen la forma de participi qal: ׁשֹוֵמר (xomer, «el qui 

guarda»), els soguerim ofereixen un contrast de temps verbal entre el 

perfet nifal del primer vers: נְִכַׁשל (nikhxal, «ell va ensopegar») i 

l’imperfet nifal del segon vers: יִָּכֵׁשל (icaxel, «ell ensopegarà»): 

 .ִנְכַׁשלׁשֶ  ְּבָדָבר ֶׁשָעַבר ְלַאַחר /   ֶׁשיְִתַחֵּכם ְוִאיׁש ׁשֹוֵמר דָׁשקַ  ְלָׁשְוא 1

 26.ַבַּׁשל ֵּכהּוְויַ  ִיָּכֵׁשל ֶטֶרםּבְ  /   נְַפׁשֹו ׁשֹוֵמר ֱאנֹוׁש ָחָכם ְויִָּקֵרא2 

Als soguerim del proverbi [7.3] el contrast de les formes de 

l’imperfet qal de l’arrel ירא («témer») es limita al nombre: 

 .ַלַּמְרָאה ְּבסּורֹו ֵמַהִּביט ָיֵראוְ  /    ָּפנָיו ִהְסִּתיר ְּביֹום ַאְׁשָריו יְקּוִתיֵאל 1

                                                           
25 «L’altivesa no abatrà qui cavalca sobre la constel·lació del Drac? / L’home que es 

paga de si mateix estima una fossa corrupta. // Ell assolarà la seva casa i destruirà el 

forniment. / De tot sofriment ell serà el primer i dels mals, el capdavanter». 
26 «En va vetlla un guarda i qui se les dóna de savi / després que ha caigut en allò amb 

què va ensopegar. // En canvi s’anomenarà savi l’home que guarda la seva anima / de 

tal manera que, abans d’ensopegar, ja li corregeix la falta». 
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 27.הָראָ  ֵאל ּוַמְרֵאה ִמֶּגֶׁשת ָיְראּווְ  /    עֹורֹו ָקַרן ֲאֶׁשר ִלְׁשלָׁשה ְוזָָכה 2

Al délet del segon vers del proverbi [10.6] el paral·lelisme 

morfològic combina formes nominals i verbals: l’arrel verbal שפך 

(«vessar») i el substantiu  ַםד  (dam, «sang»), variant el temps verbal en el 

primer i la determinació en el segon: 

 .עֹוֵרג צֹוֵעק ָהֲאָדָמה ִמן /   ַהָּדם קֹול ִּכי ְרַצחתִ  נָא ַאל 1

 28.יֵָהֵרג ,ַהּנֶֶפׁש הֹוֵרג /   ;ִיָּׁשֵפ" ָּדמֹו ,ַּדם ׁשֹוֵפ" 2

De caire mixte és també el paral·lelisme present al soguer del 

segon vers del proverbi [10.8], que combina l’arrel verbal לקח («agafar»), 

canviant-ne la persona, amb les partícules d’existència / inexistència: אין / 

 :יש

 .ַמְעָּגלֹו ְמיֵַּׁשר ַהֶּגֶבר ְוַאְׁשֵרי /    ִתְתָאו �א ְוִלגְנֹוב ָּגזֵל ֶׁשקע ְמַאס 1

 29.לֹו ׁשיֵ ׁשֶ  ָלְקחּווְ  לֹו ֵאיןׁשֶ  ָלַקחוְ  /    :יָדֹו ָּכְרּתּו ֲאֶׁשר ָאָדם ְוָרִאיִתי 2

De manera semblant, al segon vers del proverbi [21.3] l’arrel 

verbal נטע («procurar») es conjuga amb la mateixa persona però amb 

                                                           
27 «Jecutiel, benaurat ell el dia que va ocultar el seu rostre / i va témer d’esguardar, 

quan es va apropar a la visió. // Va ser innocent les tres vegades que va resplendir la 

seva pell, / ja que van témer d’apropar-se i l’aspecte de Déu mirar». 
28 «No vulguis assassinar, perquè la veu de la sang / des de la terra clama implorant. // 

Qui vessa sang, la seva sang serà vessada; / qui mata un home, serà mort». 
29 «Refusa la rapinya del furt i robar no desitgis. / Benaurat l’home que redreça la seva 

conducta. // He vist un home a qui van tallar la seva mà; / va prendre el que no tenia i 

li van prendre el que tenia». 



 
 

Aproximació a Qüestions de vida en tant que obra literària 

 
 

 
 

[245] 
 
 

 

nombre diferent; l’arrel verbal אכל («menjar») canvia de temps i persona, 

i s’utilitzen els termes correlatius pares / fills: אבות / בנים: 

 .ְוִקנְיָנַי ֵּביִתי ְּכבֹוד ָלַעד /    יְִחיֶה ִאיׁשכְ  ּכִֹחי ְּבָכל ָאִכין  1

ֹ ׁשֶ  ֲאנִ  ֶאַּטע /    ,לאֹוכַ  ֶׁשֲאנִי ֲאבֹוַתי ָנְטעּו 2  30.ַניבָ  אְכלּוּי

3.2 PARAL·LELISME DE TIPUS SINTÀCTIC31 

Al délet del segon vers del proverbi [1.1] trobem un model 

d’oració nominal que es reprodueix, amb només una lleu variació 

proposicional, al soguer: 

 .ְלָבֶב� ֵאֶצל נָא ְתָקֵרב נֳָאְמנִי/   ,נְגִינֹוַתי ִּבינֹות ַהּיֹום ְׁשַמע ,ַמְׂשִּכיל 1

 32.ְלַרְגֶל* ֶצֶדק /  ;ְזָהֶב* ֶהםמֵ /   .ְלַעְצֶמ* ִׁשּקּוי  / ;ְרכּוֶׁש* ֶהםּבָ  2

De manera semblant, l’estructura de l’oració d’imperatiu del délet 

del segon vers del proverbi [6.4] es reprodueix de manera idèntica al 

soguer: 

 .ַּתֵּדלִהׁשְ  ְקנֹות רֹותּׁשָ ְמאֻ  ִמּדֹות /    ,ַהגְֵּבל ֲחָכִמים ְּבמּוָסֵרי נְַפָׁש* 1

                                                           
30 «Garantiré amb totes les meves forces que un home visqui / per sempre respectat a 

casa meva i a les meves propietats. // Van procurar els meus pares que jo mengés, / 

procuraré jo que mengin els meus fills». 
31  A. BERLIN, Dynamics, pp. 53-63. 
32 «Assenyat, escolta avui les meves coples enginyoses, / la meva parla vulgues apropar 

cap al teu cor. // En elles, els teus béns; la força per als teus ossos. / D’elles, el teu or; 

la justícia per al teu capteniment». 
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 33.ִהְתַּגֵּדל ְּבִלי ְוִהְסַּתְלֵסל הרּומָ  /    ,ִהְתַנֵּבל ְּבִלי לפֵ ְּׁשָ ְוהִ  ֵרָדה 2

Al proverbi [1.4] les oracions d’imperatiu estan expressades en 

forma positiva al primer vers i en forma negativa al segon: 

  .לֵהיכָ  אֹו ֲחָדִרים ַמֵּלא ּוִבְתבּונָה    /  ַּביִת ָל* ְוִתְבנֶה ּכֹל ַעל ָחְכָמה ְּדרֹוׁש 1
  34.תּוָכל �א ְלַהִּׂשיג ָּדָבר ִּתְדרֹוׁש ַאלוְ  /    ָראּוי ֵאין ִמיןְלַהאֲ  ָּדָבר ַּתֲאֵמן ַאלוְ 2  

Al proverbi [1.6] hi ha una alternança d’oracions negatives i 

assertives: l’oració negativa del délet del primer vers contrasta amb el seu 

paral·lel en positiu del soguer del mateix vers i està relacionada 

quiàsticament amb la pregunta retòrica negativa del soguer del segon 

vers; d’altra banda, l’oració assertiva del délet del segon vers contrasta 

amb la segona part del vers, interrogativa i formalment negativa, i també 

està vinculada quiàsticament amb el soguer del primer vers, afirmatiu: 

  .ֲחָדִרים הֹון אּלֵ יְמַ  ָחְכָמה ְוִעם  / ֲחֵרִרים יְִׁשּכֹון ֱאנֹוׁש ַּדַעת ְּב�א 1

 35?ַהְּסָתִרים ְויִָבין יְַׂשִּכיל ֲה�א/    ,ַהְּדָבִרים ְויְִׁשקֹול יְַחׁשֹוב ְוִאיׁש2  

                                                           
33 «El teu esperit als ensenyaments dels savis conforma, / normes autèntiques esforça’t 

a adquirir. // Inclina’t i abaixa’t sense envilir-te, / aixeca’t i enorgulleix-te sense 

vantar-te». 
34 «Cerca saviesa sobre tot i et construiràs una casa / i gràcies a la intel·ligència omple 

les estances o palau. // No creguis res que de creure no sigui digne, / ni cerquis res que 

aconseguir no puguis». 
35 «Sense coneixement l’home habitarà en terra xardorosa, / però amb saviesa omplirà 

de riquesa les estances. // Un home que considera i sospesa els esdeveniments, / que no 

entendrà i comprendrà les coses amagades?» 
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Una forma verbal idèntica per als quatre hemistiquis: יְִׁשְמרּו 
(ixmerú; «guardaran»), amb una discreta i elegant variació de persona al 

soguer del segon vers, juntament amb una estructura oracional 

escrupulosament respectada al llarg del poema (S-V-CD), confereixen un 

to peculiar al proverbi [32.7] que relaciona realitats diverses amb una 

mateixa idea: 

 ;ִקְריָה ִיְׁשְמרּו ְּבצּורֹות חֹומֹות /    ;ִאָּׁשה ִיְׁשְמרּו ֲהגּונֹות ִמּדֹות 1

 36.הִּבְריָ  ְלָכל ִיְׁשמֹור ֶאֶמת ּוְדַבר /    ;ֶׁשרע ִיְׁשְמרּו ּוִמְׁשָּפט ֵצֶדק 2

Al proverbi [1.1] el paral·lelisme sintàctic, bastit a partir de la 

repetició, a cada hemistiqui, d’una oració condicional completa,37 es veu 

reforçat per l’estreta relació que s’estableix entre els elements que figuren 

a les apòdosis i els que apareixen a la pròtasi següent (que són una 

repetició o un sinònim d’aquells). En aquest cas, el paral·lelisme sintàctic 

i semàntic, es converteix en la bastida d’una lògica clarament progressiva 

que, en últim terme, permet sintetitzar el proverbi sencer bo i recollint 

només la primera pròtasi i l’última apòdosi: Si t’instrueixes [...] no 

erraràs el teu camí, mentre que la resta del poema explicita les raons amb 

què es fonamenta aquesta afirmació: 

 

                                                           
36 «Les normes decoroses guardaran una dona; / els murs fortificats guardaran una 

ciutat; // justícia i llei guardaran la riquesa; / la paraula veritable guardarà tota 

criatura». 
37 Encara que amb lleus variants, com ara: el complement directe anteposat al verb de 

la pròtasi del délet del segon vers o el caire negatiu de l’apòdosi del soguer del segon 

vers. 
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 ;ֶעְרָּכ* ַּתִּכיר ָב* ,ֶתֱחזֶה ִאם/   ;ִלְראֹות ֵּתִטיב ָאז ,ַּתְׂשִּכיל ִאם1 

 38.ַּדְרָּכ* ִתְתֶעה �א ,ֶתְחַּכם ִאם /   ;ֶתְחַּכם ,ַּתִּכיר ֶעְרָּכ* ִחין ִאם2 

3.3 PARAL·LELISME DE TIPUS SEMÀNTIC39 

L’aspecte semàntic del paral·lelisme rau precisament en 

l’ampliació de significat implícita en l’ús de sinònims, antònims o en la 

simple repetició del mateix terme, tenint en compte que l’equivalència 

morfològica i sintàctica promou l’equivalència semàntica. 

Així els mots  binot neguinotai, «les meves coples)  נְגִינֹוַתי ִּבינֹות

enginyoses») amb què acaba el délet del primer vers del proverbi [1.1] 

tenen la seva rèplica en el נֳָאְמנִי (noomní, «la meva parla») amb què 

comença el soguer del mateix vers; ara bé, el seu caire de sinònims 

vincula a través seu els verbs que estan associats a ells i, per tant, el 

significat de l’acció d’escoltar del primer queda completat pel de la 

d’apropar cap al cor o interioritzar del segon. L’objecte d’aquest 

escoltar interioritzant es troba al mig de l’estructura formada pel vers i 

són els proverbis de Moixé Natan: 

 .ְלָבֶב� ֵאֶצל נָא ְתָקֵרב נֳָאְמנִי/   ,נְגִינֹוַתי ִּבינֹות ַהּיֹום ְׁשַמע ,ַמְׂשִּכיל 1

  40.ְלַרגְֶל� ֶצֶדק /   ;זְָהֶב� ֵמֶהם/   . ְלַעְצֶמ� ִׁשּקּוי;  /  ְרכּוֶׁש� ָּבֶהם 2

                                                           
38 «Si t’instrueixes, llavors perfeccionaràs la mirada; / si t’escrutes, coneixeràs la teva 

condició; // si la teva condició gentil coneixes, seràs savi; / si ets savi, no erraràs el teu 

camí». 
39 A. BERLIN, Dynamics,  pp. 64-102. 
40 Veg. traducció a la nota 32 d’aquest capítol. 
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Al primer vers del proverbi [1.5] apareix diverses vegades l’arrel 

verbal הלך. En aquest cas el que ens interessa és que la repetició va 

associada també a una major determinació en l’acció d’anar: no és un 

simple moviment físic d’un lloc a un altre (com es podria entendre només 

amb el délet), sinó que es tracta d’una actitud, d’un compromís vital: 

l’anada cap a la saviesa s’exterioritza amb un obrar específic. 

  .עֹוֶׂשהוְ  הֹוֵל" ֱהיֵה ,ֵּתֵל" ְוִאם/    ֲחָכִמים ֵּבית ֶאל ֵל"וְ  ַּדַעת ֱאהֹוב 1

  41.ְּבַמֲעֶׂשה ָחָכם ְּתִהי ַא* ,ְוָלׁשֹון/   ְּדָבִרים ָחְכַמת ,ְּבנִי ,ּוְמַאס ֲעזֹוב2 

La presència als delatot del proverbi [10.9] de l’arrel verbal ירא 
(«témer») troba el seu corresponent equilibri i manifesta expressió en 

l’arrel עבד («servir») dels soguerim. La relació és de causa / efecte: qui 

tem algú l’acaba servint; encara que, en funció de qui es temi, l’arrel עבד 

s’expressa de maneres diametralment oposades: qui tem Déu serva el 

servei diví, mentre que qui tem l’home es converteix en el servent de tots. 

 .ִתְחיֶה ְוָחְפִׁשי ֲעבֹוָדתֹו ֲעבֹודוַ  /    ֱאנֹוׁש יָראתִ  �אוְ  ֱא�ֶהי� ִּתיָרא 1

 42.ִּתְהיֶה ֲעָבִדים ֶעֶבד יְִציר לּוְלכָ  /    ְמאֹד ַעד ְוָחֵרד ָיֵרא ְתִהי �א ִאם 2

 

  

                                                           
41 «Estima el coneixement i vés a casa de savis, / però si hi vas, vés-hi per obrar. // 

Refusa i mensprea, fill meu, la saviesa de paraules / i llengua, ans sigues savi en 

obres». 
42 «Temeràs el teu Déu i no temeràs home; / serva el teu culte i lliure viuràs. // Si no li 

ets temerós i respectuós en gran manera, / de tota criatura servent de servents seràs». 
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3.4 ENCAVALCAMENT43 

El paral·lelisme més formal, aquell en què cada element i la seva 

rèplica, estan ubicats dins dels límits estipulats per a cadascuna de les 

parts amb què s’estructura un poema (hemistiqui i vers), es veu alterat en 

alguns casos en què una unitat gramatical o de pensament s’allarga més 

enllà de l’espai previst i s’endinsa en l’hemistiqui, el vers o, fins i tot, el 

poema següents. 

A Qüestions de vida hi ha diversos tipus d’encavalcament: 

(a) entre dos hemistiquis consecutius dins del mateix vers: 

[1.7]  

 .סֹודבְ  ָתבֹא ְו�א נְֶחָׁשב ְלִריק ִּתְהיֶה /   ,ּוִבין ָחְכָמה ,ְּבנִי ,לֹוֵמד ְתִהי �א ִאם 1

 44.יְסֹוד לֹו ֵאין ֲאֶׁשר ַביִת ְּכמֹו ָחְכָמה /   ְּבִלי ּגּוף ּכֹל יְִהיֶה ִכי ְל� ֵּתַדע2 

 [6.3] 

 .ַתּיּותּופְ  לֹו ִהיא ִאֶּוֶלת  /  ָּפזַר ִחּנָם הֹונֹו ִאיׁש לּכָ  1

 45.ַהֲענִיּות ְמַפֵּתחַ  ֵּסֶדר /   הַ  ַהְׁשָחַתת יכִ  ּוְרֵאה ַּדע 2

                                                           
43 WILFRED G. E. WATSON, Classical Hebrew Poetry. A Guide to its Techniques, 

Sheffield, 1986, pp. 332-336. 
44 «Si no adquireixes, fill meu, saviesa i enteniment, / seràs tingut en no-res i no 

formaràs part del grup. // Has de saber que tota persona sense / saviesa serà com una 

casa sense fonament». 
45 «Tot home que hagi malbaratat la seva riquesa / és neci i insensat. // Sàpigues i veges 

que el desbaratament de la / mesura obre a la misèria». 



 
 

Aproximació a Qüestions de vida en tant que obra literària 

 
 

 
 

[251] 
 
 

 

[10.1] 

 .ּוְתרֹוְממֹו ַסְלְסלֹו ,ֲעָבִדים ִמֵּבית /   הֹוִציֲא* רֲאׁשֶ  ,ֱא�ֶהי� ,ַהֵּׁשם 1

 46.ְׁשמֹו זֶה ייא ,חֹוִסים לְלכָ  ָמגֵן /   .ַתֲעבֹוד ְואֹותֹו ָלַעד ִתְדּבֹק ּבֹו 2

(b) entre dos versos consecutius dins d’un mateix poema: 

 [25.15]  

 ְּדָבִרים ַּבַעל ְוָחְטא ,ְׁשֵכחּוהּו /    ֲחָטִאים ָחָטא ֲאֶׁשר נָָבל ֱאנֹוׁש  1

 47.ְספּוִרים ֵהם ֶׁשֲחָטָאיו ְוגָדֹול /    .ַמֲעַלתֹו ְלַגֵּדל רּוהּוְזכֵ  2

 [30.4] 

 ְּתַעֵּקׁש ַאל ִלְב* ֶאת /    ,ְּתַבֵּקׁש ָׂשר ַאֲהַבת ִאם  1

 48.ְלמֹוֵקׁש ְל� יְִהיֶה ֵּפן /    ,ְמָׁשְרָתיו לּכָ  ְלׁשֹון ִמּׁשּוט 2

(c) entre dos poemes consecutius dins d’un mateix capítol: 

 [30.2] 

 .ֲחרּוָׁשה ְּבִלָּב* ּוְתִהי /    ֲחלּוָׁשה קֹול ְו�א ִּתְׁשַמע  1

 .ְוִאָּׁשה ְוַיִין ֶמֶל" /    :ָׁשהְׁשל ְלַעּזִים נָא נּוס 2

                                                           
46 «El Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir / de casa d’esclaus, exalça i enalteix. // 

Uneix-te a ell eternament i serveix-lo. / Escut de tots els qui s’apiaden: el Senyor és el 

seu nom». 
47 «L’home neci que ha comès pecats / l’han oblidat, però ha pecat l’instruït // i l’han 

recordat, per tal d’engrandir la seva dignitat. / Gran és aquell els pecats del qual són 

tinguts en compte». 
48 «Si amor de príncep busques / el teu cor no corrompis  // recorrent la llengua de tots 

els seus servents, / no fos que se’t converteixi en un parany». 
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 [30.3] 

 ,ֲאֵליֶהם ְוִתְצָטֵר* ְּבַהְרִחיָק* /    ּוֵמֶהם :ָלֵאׁש נְִמְׁשלּו ְׁשָלְׁשָּתם  1

 49.ֶמֱהֵמֶהם ְוִתְרַחק ֵמֶהם ְקָחה /    .יְִׂשְרפּו� ,ֲאֵליֶהם ִּתְקַרב ְוִאם 2

  

                                                           

49 [30.2] «Escolta, que la veu no és fluixa, / i que quedi gravat en el teu cor. // Vulgues 

fugir de tres coses impetuoses: / del rei, del vi i de la dona.» [30.3] «Les tres 

s’assemblen al foc: Quan d’elles / t’allunyes, en tens necessitat, // i si t’hi apropes, et 

cremen. / Pren d’elles el que necessitis i després allunya-te’n». 
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4. ALTRES FIGURES ESTILÍSTIQUES 

La finalitat primera que Moixé Natan perseguia amb els seus 

proverbis era, sense cap mena de dubte, de natura ètica: exposar a qui el 

volgués llegir el camí de la saviesa tal com ell l’entenia. La tria de la via 

poètica per a fer-ho va ser, abans que res, un mitjà: Moixé Natan va 

revestir la seva proposta ètica d’una estètica poètica en la qual els metres, 

les rimes i, tal com veurem a continuació, les figures estilístiques, estaven 

subordinats a la missió principal de l’obra d’augmentar el nombre dels 

savis entre els fills d’Israel. 

La cura amb què els ressorts poètics van ser emprats i servats a 

Qüestions de vida es justifica per la condició persuasiva que, als ulls de 

Moixé Natan, la bellesa dels seus proverbis podia contenir. La «mel de la 

boca» [1.3], la «dolçor dels llavis» [20.2], les «maneres suaus» [18.2] 

[48.3] amb què l’escriptor i moralista vol guanyar-se el lector per 

convertir-lo en deixeble seu, esdevenen poesia a les seves mans. A 

continuació fem una breu presentació d’alguns dels trops i de les figures 

de paraula i pensament que va emprar. 
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4.1 TROPS50 

4.1.1 METONÍMIA 

Entre els diversos exemples en què es designa una realitat amb el 

nom d’una altra amb la qual té una relació de recíproca dependència 

destacaria l’exhortació que, a [8.7], Moixé Natan adreça al seu lector a 

caminar amb Qüestions de vida, és a dir, a comportar-se segons els 

proverbis i consells continguts al llibre que duu aquest títol (relació de 

continent / contingut). O quan, a [19.3], el convida a anar i preguntar a 

Israel, és a dir, als qui formen el poble d’Israel (relació d’ocupant / lloc 

ocupat). 

4.1.2 SINÈCDOQUE 

Entre els exemples en què es recorre a una part per a indicar la 

totalitat ens trobem amb l’ús de diverses parts del cos humà per a 

designar la persona sencera, com ara el peu [12.3], l’ull [18.1] o la mà 

[21.2] [26.2]. O quan s’utilitza algun dels òrgans emprats per a una 

activitat fisiològica per a referir-se a aquesta, com ara la llengua per la 

parla [8.1] [8.7] [58.6], l’orella per l’escolta [43.2] o el cor pel pensament 

[58.6]. O amb unitats temporals breus, com els dies, per a indicar la 

durada sencera de la vida [3.2] [9.5]. Entre els casos en què l’espècie 

designa el gènere trobem l’or per la riquesa [1.1], la mà pel poder [20.3] 

[38.1], la matèria de què està fet quelcom per la seva essència [10.2], el 
                                                           
50 Sobre la definició i classificació de trops, veg. BICE MORTARA GARAVELLI, 

Manuale di retorica, Milà, 1995, pp. 144-186. 
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càlam per l’escrit [48.3], l’abraçada per l’acte sexual [32.4]. Encara que 

el major nombre de sinècdoques es dóna en aquells casos en què s’empra 

el singular pel plural, com ara el neci pels necis [9.4], l’intel·ligent pels 

intel·ligents [11.1], el valent, l’innocent, el covard i el pecador pels 

valents, innocents, covards i pecadors [13.4], el llavi i la dent pels llavis i 

dents [52.4], etc. 

4.1.3 METÀFORA 

Són nombrosíssimes les ocasions en què Moixé Natan substitueix 

una paraula per una altra: errar el camí per equivocar-se [1.1]; petits del 

poble per pobres, humils [1.2] [18.3]; la mel de rusc per les paraules 

amables de la boca [1.3]; estaca per consell [2.4]; llum per vida [11.1]; 

garba i messes per éssers humans [15.4]; arrel per principi, origen [15.5]; 

cua i cap per darrer i principal [17.3]; fruit de la llengua per paraules 

[20.2]; plantació per fills [39.2]; basques de rosegó per contratemps 

[39.7]; buidar el pap per enfadar-se [47.2] [47.8]; sang del raïm per vi 

[47.10], etc. 

4.1.4 SINESTÈSIA 

Amb pocs exemples, entre els quals destaca la dolçor de llavis o 

els llavis dolços de [20.2]. 

4.1.5 IRONIA 

Bona part de la ironia de Moixé Natan neix de l’observació atenta i 

prolongada de la realitat, especialment dels seus actors (els homes i 



 
 

Aproximació a Qüestions de vida en tant que obra literària 

 
 

 
 

[256] 
 
 

 

dones) i dels actes d’aquests i les seves conseqüències. En relació a les 

motivacions amagades i de vegades inconfessables dels éssers humans 

tenim les dels mals consellers [2.5], la del fals pietós [4.4], la del ric que 

ignora l’insult [8.7], la de qui visita malalts a contracor [12.1]. Quant a la 

contradicció entre l’efecte desitjat i l’efecte real d’una acció, llegim que a 

qui roba li tallen la mà [10.8], qui menja en excès és «menjat» pel propi 

menjar [33.3], qui cerca luxes troba pobresa [37.1] [38.4] [39.11]. 

De vegades la ironia neix de la comparació entre elements diversos 

de la realitat que, a primera vista, no tenen cap nexe entre si, com ara la 

niciesa d’un vell i la pell d’un negre o d’un lleopard [18.7] o ser peresós i 

tallar-se els cabells [53.2]. O d’elements que, tot i ser oposats, Moixé 

Natan vincula, com ara obsequiar algú no amb galanteries sinó amb 

l’exposició prolixa dels seus defectes [19.5] o l’afirmació paradoxal 

segons la qual no hi ha pobre com el ric [36.1] [37.2]. 

Hi ha també un altre tipus d’ironia, que podem anomenar 

terminològica, ja que gira al voltant de l’ús i la interpretació que es fa de 

certs termes, com ara els topònims bíblics de [31.2], el títol de rav de 

[56.1]-[56-3] o la versió antagònica del manaments bíblics de [47.3]-

[47.12]. 

4.1.6 PERÍFRASI 

Entre les diverses perífrasis que utilitza Moixé Natan n’hi ha que 

designen la divinitat, com ara: el Qui es previ a tot [3.1]; el Nom [3.4] 

[10.1], etc. La font d’inspiració de la majoria de les perífrasis que hi ha a 

Qüestions de vida és bíblica, tal és el cas de la casa dels esclaus per 
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Egipte [10.1]; amuntegar brases sobre el cap per envermellir de vergonya 

[11.4]; desviar el camí per errar, pecar: [18.3] entre molts exemples; fills 

d’Adam per éssers humans [18.5]; el dia de la còlera pel Judici Final 

[22.1] ǁ [22.3]; els qui encaixen la mà pels qui es posen d’acord en termes 

econòmics [45.1], etc. 

D’altres, en canvi, són d’origen rabínic, medieval o propi, com 

saviesa de paraules per saviesa buida [1.5]; el rostre contra el mur per 

resar [4.3]; netejar el cor amb sabó per calmar-lo amb paciència [15.3]; 

cavalcar sobre la constel·lació del Drac per ser orgullós [55.1]. 

4.1.7 ANTONOMÀSIA 

Entre els epítets (o noms propis emprats com a epítets) utilitzats al 

lloc d’un nom propi n’hi ha de referits a la divinitat com: el Totpoderós 

[5.3]; el Saddai [49.4]; la Roca [10.4] ǁ [34.1] ǁ [38.2] ǁ [47.4]; el Creador 

[15.1] ǁ [15.5]; i de referits a determinats col·lectius humans com: els 

escollits [1.9] ǁ [34.6: amb un terme similar], els grans [18.3], etc.  

4.1.8 ÈMFASI 

Al darrere de l’ús que Moixé Natan fa de certes paraules intuïm el 

desig de proposar un increment de sentit en relació al significat habitual 

que aquelles solen tenir. Es constata, per exemple, en el «silenci», situat 

també emfàticament a l’inici de tot, que obre [8.1]: «Silenci, què 

convenient per a qui no coneix!» És obvi que no es refereix a l’absència 

de soroll sinó al fet de callar. En tenim una altra mostra en el substantiu 

«els teus actes», que podem llegir al darrer vers dels quatre que té [20.3], 

ja que assumeix, sense necessitat d’especificar-ho amb cap altra 
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determinació, el que ha estat exposat en els versos previs: que la bondat o 

la dolenteria de cadascú es demostra en les seves accions, de manera que, 

arribat aquí, quan el lector llegeix només «els teus actes» ja sap que per a 

Moixé Natan aquests no són mai neutres. 

4.1.9 HIPÈRBOLE 

Un nombre considerable d’expressions hiperbòliques són de natura 

numèrica, com ara els cent dies dolents per un de bo de [9.5], l’oposició 

entre un pecat i cent mostres d’afectes de [19.4], el salt sobtat d’un a mil 

pecats de [10.3] o el nombre d’amics que passa de cent a mil a [19.2] o es 

comptabilitza en milers de miríades a [20.5]. 

D’altra banda, entre les hipèrboles que Moixé Natan utilitza en els 

seus proverbis es pot distingir les que són un calc dels seus originals 

bíblics, com ara: la terra i els rius tremolen de [28.3] o la terra està de dol 

de [28.4]; i les que, tot i les ressonàncies bíbliques, obtenen del context 

en què han estat inserides una llum nova i original, tal és el cas, per 

exemple, de la desconfiança que s’ha de tenir envers el ric que demana en 

préstec, ni que la seva tapisseria sigui d’or d’Ofir [23.1]; del menjar pols, 

si es té gana, abans de demanar res a ningú [42.1] o de l’enviar l’enveja 

al mar de Galilea [46.1]. 
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4.2 FIGURES DE PARAULA PER AFEGIMENT51 

4.2.1 GRADATIO 

[1.1] 

  ַּתְׂשִּכיל ִאם1 
  /  ִלְראֹות ֵּתִטיב ָאז        

    ָב* ֶתֱחֶזה ִאם                            

 ֶעְרָּכ" ִּכירּתַ                                                

 ַּתִּכיר ֶעְרָּכ" ִחין ִאם2                                      
  /   ֶתְחַּכם                                                                 

  ֶתְחַּכם ִאם                                                            
 52.ְרָּכ*ּדַ  ִתְתֶעה �א     

4.2.2 EPANADIPLOSI 

 [2.3] 

 ;נָא ְסַלח ֶּפִתי ְוֵחְטא ׁשֹוגֶה ְלִאיׁש/    :נְכֹונָה ֵעָצה ְוַקח אֶֹזן ְּגֵלה 1

 .ַהֲאָזָנה ְּבִמיעּוט ָכֵבד ְּדֵחה /   ;ְּדָבָר* ַמְקִׁשיב ְל�א יןִמּלִ  ֲעצֹור 2

 [10.1] 

 ּוְתרֹוְממֹו ַסְלְסלֹו ,ֲעָבִדים ִמֵּבית /   הֹוִציֲא� ֲאֶׁשר ,�ֱא�ֶהי ,ַהֵּׁשם 1

 .ְׁשמֹו זֶה ייא ,חֹוִסים לְלכָ  ָמגֵן /   .ַתֲעבֹוד ְואֹותֹו ָלַעד ִתְדּבֹק ּבֹו 2

                                                           
51 Veg. B. MORTARA, Manuale di retorica, pp. 191-224. 
52 «Si t’instrueixes,  
        llavors perfeccionaràs la mirada; / 

     si t’escrutes,  
                           coneixeràs la teva condició; // 

        si la teva condició gentil coneixes, 
             seràs savi; / 
             si ets savi, 
            no erraràs el teu camí». 
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4.2.3 ANÀFORA  

 [10.4] 

 .ְוַסְלִעי ְמצּוָדִתי ,הֹוד ְרִקיֵעי/   ּוָמַדד ֶאֶרץ ֲעַפר לכָ  ְּבִׁשָּׁשה 1

 .ַּבְּׁשִביִעי ְוִתְׁשּבֹות ְוָתנּוחַ /   ְמָלאָכה ַוֲעֵׂשה ַתֲעבֹוד ָּׁשהְוׁשִ  2

[58.3] 

 ;ְויְִׂשַמח יָגִיל ְוֵאי*, ּבֹו ְּבֶׁשֵאין /    יְׁשּוַבח ִּכי ,ְּבָאָדם ֶאְתַמּה ְמאֹד  1

 .ַמחְורֹו ֵחץ ְויֹוֶרה ,ּבֹו ְבֶׁשֵאין /    ִּגְּדפּוהּו ִאם ,ֱאנֹוׁש יֱֶאנַף ְוֵאי* 2

 [13.3] 

 ;ְּבכֹחֹו יְִבַטח ְו�א ָלֵמד יְִהי /   ֲאנִָׁשים לִמּכָ  ְלִאיׁש ָחָכם ְקָרא 1

 .ְּברּוחֹו מֹוֵׁשל ְלִאיׁש גִּבֹור ְקָרא /    ;ְּבֶחְלקֹו ְלָׂשֵמחַ  ָעִׁשיר ְקָרא 2

 [58.4]  

 ;ֲאִכיָלה רֹוב ַהְרֵחקּבְ  ּגּוָפ* ְׁשלֹום /    ;ְוַעְצָלה ָׁשְוא ְבַהְרֵחק ֵּביָת* ְׁשלֹום  1

 .ְּתִהָּלה ָלֶהם ְּבֵתת ִאיִׁשים ְׁשלֹום /    ;ְלִחיָלה ִלָּב* ְּבִׁשית נְַפָׁש* ְׁשלֹום 2

4.2.4 EPÍFORA 

Un bon exemple el tenim en el primer poema del recull.53 En 

aquest cas es tracta d’una rima d’homònims en expressions lexicalitzades 

per la tradició. 

 

                                                           
53 Veg. l’aparat crític d’aquest proverbi al capítol següent. 
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[0]  

 ?ַחִּיים ֶהָחֵפץ ָהִאיׁש ִמי /   ,ַהַחִּיים ֵעץ, ֵרִעים, ִאְכלּו1 

 .ַחִּיים תֹוְצאֹות ּוְקָראִתיהּו  /  ַחִּיים אַֹרח ֵסֶפר ּוְקחּו2 

4.2.5 PARANOMÀSIA 

[1.2] 

 .ָחְכָמה ִּדְבֵרי ֵמהֹון ִלְבחֹור /   ַמָּדִעי ֵלב ָנַתן ֶׁשהמ  1

 54.ּוְמזִָּמה ַּדַעת, ּוְלֵמִבין /   ,ָּבנָיו יַנְִחיל ֵמאֹוְצרֹוָתיו 2

[1.6] 

  .ֲחָדִרים הֹון אּלֵ יְמַ  ָחְכָמה ְוִעם  / ֲחֵרִרים יְִׁשּכֹון ֱאנֹוׁש ַּדַעת ְּב�א 1

 ?ַהְּסָתִרים ְויִָבין יְַׂשִּכיל ֲה�א/    ,ַהְּדָבִרים ְויְִׁשקֹול יְַחׁשֹוב ִאיׁשוְ 2  

 4.2.6 FIGURA ETIMOLÒGICA 

 [9.2] 

 .ַהֵּמיִטיב ְוַהּטּוב ָאהּוב ְוָהאֹוֵהב /   ּוְלאֹוָצרֹות ְלֵׁשם ַהְּבִריֹות ֶאת ֱאהֹוב 1

 55.ֵּתיִטיב ,ִּתְמחֹול ְוִאם ;ִּתְדַאג ,ָּתקּום ְוִאם /   ,ֶּפַׁשע ָּכל ַעל ֲעבֹור ָאָדם ְוִתְפֶאֶרת 2

                                                           
54 «Moixé n’ha tant [= Natan] posat d’esment en la ciència / que preferí a fortuna 

paraules de saviesa. // Dels seus tresors deixarà en herència als seus fills, / i a 

l’intel·ligent, coneixement i prudència»; veg. el comentari d’aquest proverbi al capítol 

següent. 
55 «Estima les criatures per Déu i pels tresors, / doncs qui estima és estimat i la 

prosperitat [literalment: el bé]és per a qui obra el bé. // Noblesa d’home és passar per 

alt la culpa; / si t’arbores, et trobaràs malament, però si perdones, obraràs bé». 
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[20.5] 

 .ְרָבבֹות ַאְלֵפי אֹוֲהִבים ִתְקֶנהוְ  /    ֲחמּודֹות ִמּדֹות ְוַקח ָׁשלֹום ְרדֹוף  1

 56.ַהְּלָבבֹות קֹוֶנהלְ  ִקְנָין ְקָרא /    ,ְּגִוּיֹות ָקָנה ֱאנֹוׁש ָקָנה ְו�א 2

[51.1]  

 .ְוֶרַצח ּגּוף ֲאֵבַדת ,הֹון ֵבַדתאֲ  /    :ָׁשהְׁשל יְִמָצא ֱאנֹוׁש ַמֲח�ֶקתּבְ   1

 57.ַּצחְמנֻ  ,ַנֵּצחַ מְ  ִּכי :ֲענִיִתים /    ?ְלָמדֹון ִּתְבַרח ְלָמה :ִלי ְוָאְמרּו 2

4.2.7 SINONÍMIA 

Parcial (reduïda a un sol vers o un sol hemistiqui) i total (al llarg 

de tot el poema) 

 [10.8] 

 .ַמְעָּגלֹו ְמיֵַּׁשר ַהֶּגֶבר ְוַאְׁשֵרי /    ְתָאותִ  :א ְוִלְגנֹוב ָּגֵזל ֶׁשקע ְמַאס 1

 58.לֹו ׁשֶׁשּיֵ  ְוָלְקחּו לֹו ֶׁשֵאין ְוָלַקח /    :יָדֹו ָּכְרּתּו ֲאֶׁשר ָאָדם ְוָרִאיִתי 2

 
 

                                                           
56 «Cerca la pau, adopta models de gentilesa / i adquiriràs amics a milers de miríades. 

// No ha adquirit ningú qui ha adquirit cossos, / ans proclama que l’adquisició és per a 

qui adquireix els cors». 
57 «En la desavinença un home trobarà tres coses: / pèrdua de riquesa, pèrdua del cos i 

aflicció. // Em van preguntar: «Per què fuges de la querella?» / i els vaig respondre: 

«Perquè qui guanya, és vençut [literalment: és guanyat]». 
58 «Refusa la rapinya del furt i robar no desitgis. / Benaurat l’home que redreça la seva 

conducta. // He vist un home a qui van tallar la seva mà; / va prendre el que no tenia i li 

van prendre el que tenia». 
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[51.2]  

 .ּוְסֵפקֹות סֹודֹות ,עֹוֵמק לּכָ  /    יְָדעּו ֵהם יכִ  ּבּוָחׁשְ  ּפֹוִתים  1

 59.לֹוקֹותַהַּמחֲ  ְטלּוּבָ  ,יֵַדע /    אֶׁש� ִמי לּכָ  יְַחִריׁש ִאּלּו 2

 [26.1] 

 .ָעׁשֹון ְעַׁשןתֶ  ָנא ְוַאל /    ָחרֹון ְּבִלי ,ַרּכּות ֲענֵה  1

 60.ָלׁשֹון ְּביַד ְוַהַחּיִים /    ָמֶות ֲאֶׁשר ַוְחקֹור ַדעוְ  2

[10.2] 

 .יְִחיּו ַּבל ֲאֶׁשר ֵמִתים ְּלִמיםאִ  ֶאל /   ִתְׁשַּתֲחֶוה ְו�א ֶפֶסל ַתֲעֶׂשה �א 1

 61.יְִהיּו ֵהם ְּכמֹו ָּבֶהם ַהּבֹוְטִחים /   ;ְוֵעץ אֹוִפיר זְַהב ,ֲעַצֵּביֵהם ֶּכֶסף 2

4.2.8 DIÀFORA 

En aquest proverbi, en què l’autor reflexiona al voltant del títol de 

«mestre» (רב), cada repetició del terme rav duu implícita una acumulació 

emfàtica de significat: 

[56.3]  

ֹ  ִאיׁש �א  1  .רִּתּגֵ  ְוִלְקרֹא ַרִּבים ָחָמס ִלְדרֹוׁש /    רֶׁשּגָ  ַהְּבֵהָמה ֶאת לֶאכ

                                                           
59 «Els necis suposen que ells coneixen / tot el que és impenetrable, els secrets i els 

dilemes. // Ara bé si callés tot el qui no / coneix, cessarien les desavinences». 
60 «Respon amb delicadesa, sense ira / i no t’enfurismis. // Considera i investiga a fons 

que mort / i vida estan en poder de la llengua». 
61 «No esculpiràs cap imatge ni et postraràs / cap a muts morts, que no existeixen. // 

Argent són els seus ídols, or d’Ofir i fusta; / els qui confien en ells, com ells seran. ».  



 
 

Aproximació a Qüestions de vida en tant que obra literària 

 
 

 
 

[264] 
 
 

 

 62.ַהֶּפגֶר ַרבוְ  ַאּתְ  ַמֲעַׁשּקֹות ַרב /    ָהֶאֶמת הּוא ְוֵכן ִקְראּו� ַרב ֵהן 2

4.2.9 ENUMERACIÓ  

   [5.4]  

 ?יםַהְּברּואִ  לְלכָ  נְכֹונִים ֵהם ֲה�א /   ,ְוֵכִלים ְּבָגִדים ,ְוֵזִתים ְּכָרִמים 1

 63.ְּפָתִאים ְוַדֲאגַת ַהּזְִריזִים ְׁשַלל /   ְוֶאֶרץ ְמלֹוָאּה ִכי עּודְ  ,נָא ְּגׁשּו 2

 [23.3] 

 .ַנֲעֶוה ְוִנָּגׂש ָרׁש ְלַכְלֵּכל ,ָעִׁשיר /    ,ׁשֹוְכֵני ְסֵנה ,ַדלֶחֶסד ֲעׂשֹות ָּבָרא לְ  1

 64.יֵָענֶה ְו�א יְִקָרא ְוהּוא יִַּדל /    ,ַדללְ  יָד ְויְִקּפֹוץ ֵלב יְַאֵּמץ ִאם ַא* 2

  [10.10] 

 ;ַוֲחמֹורֹו ְוׁשֹורֹו ְוָׂשֵדהּו /    ּדֹוְוַעבְ  ִאְׁשּתֹו ַתֲחמֹוד �א ְלִאיׁש 1

 65.ְלעֹורֹו ְוִׂשְמָלתֹו ֵּכָליו ְו�א  /    ְוסּותֹו ֵּביתֹו ְוהֹון  ַּכְסּפֹוא ְו� 2

                                                           
62 «Que no s’aprofiti del ramat cap dels qui fou establert / per indagar l’opressió del 

poble i convocar a litigi. // Vet aquí que «rav» t’han nomenat i tanmateix la veritat és / 

que tu acumules gran quantitat d’injustícies i de cadàvers». 
63 «Vinyes i oliveres, vestits i atuells, / que no se’ls mereixen totes les criatures? // 

Vulgueu apropar-vos, entengueu que la terra i tot el que conté / és botí dels aplicats i 

tribulació dels inexperts». 
64 «Pel pobre, que viu enmig d’esbarzers, va crear que fes misericòrdia / el ric, per 

mantenir el necessitat, l’oprimit i l’angoixat. // Però si s’entercarà a tancar la mà al 

pobre, / s’empobrirà, clamarà i no serà exaudit». 
65 «D’un home no desitjaràs la seva dona, ni el seu esclau, / ni el seu camp, ni el seu 

bou, ni el seu ase; // ni la seva fortuna, ni els béns de casa seva, ni la seva vestimenta, / 

ni els seus estris, ni la roba amb què es cobreix la seva pell». 
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4.3 FIGURES DE PARAULA PER SUPRESSIÓ, PERMUTACIÓ 
I CORRESPONDÈNCIA66 

S’hi compten l’el·lipsi, l’hipèrbaton, l’epífrasi i el paral·lelisme, 

que ja hem presentat prèviament, a l’apartat primer d’aquest capítol. 

4.4 FIGURES DE PENSAMENT67 

4.4.1 ANTÍTESI 

Vida / mort; grandesa / deshonra; vendre / comprar; terra / mar; 

efímer / perdurable; home / dona, etc.  

 [23.2] 

 ,ָּב* ַהְּדֵבִקים ְמַׁשְּבֶחי*לִ  /    הֹונְ� ִתֵּתן ַחִּיים�א בְ  ִאם 1

 68.יְָב*אֹו יְַצו ּוִבְרכּוָׁש* יְִהיֶה /    מֹוָת" ַאֲחֵרי ְמָחְרֶפי*לִ  2

   [25.2]  

 .ְסגָֻּלה ָל* ְויְִהיּו ְוֶתֱאַהָבם /    ַּבְּמִסָּלה ְוַתֲעֶלה ִמּדֹות ְקנֵה  1

 69.ְנַקָּלה ַהּבּוז ֱאֵלי ַהְּיִריָדהוְ  /    ְּגדּוָּלהלַ  ֲעִלָּיה ָקָׁשה ְמאֹד 2

                                                           
66 Veg. B. MORTARA, Manuale di retorica, pp. 224-235. 
67 Veg. B. MORTARA, Manuale di retorica, pp. 235-271. 
68 «Si en vida la teva fortuna no dones / als qui et celebren, que estan units a tu, // per 

als qui et menyspreen, després de la teva mort, / serà, i en la teva hisenda manarà el teu 

enemic». 
69 «Adquireix normes i faràs via cap amunt; / estima-les i seran per a tu un bé preuat. // 

L’ascensió a la grandesa és molt difícil / però el descens cap a la deshonra és fàcil». 
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 [25.6] 

 .ָים ּוְסַחר ֶאֶרץ ַמֲחַמֵדי /    ְמכֹורּו ִּתְקֶנה טֹוב ֵׁשם ֶּכֶתר  1

 70.ָּיםּקַ בַ  ָּכֶלההַ  מֹוֵכר /    ?ִּבְסחֹוָרתֹו ַמְצִליחַ  ִמי 2

 [25.9] 

 :ִתְפֶאֶרתלְ  ִאָּׁשהְולָ  /    ְגנּותלִ  ִאיׁשלְ  ֵהם ְׁשַּתיִם  1

 71.ֶקֶרת ְמרֹום ַעל זֹאת ְּכתֹוב /    .ֵלב ּומֶֹר* ִּכילּות ְוֵהם 2

4.4.2 QUIASME 

 [29.2] 

 .הּוא ַמה ְדעּויָ  �א סֹוד ְמגֶַּלה לכָ  ִּכי /    ,ֶקֶבר ִלְּב� ּתֹו* סֹוָד* ֱאֵלי ַּתֲחצֹוב  1

 72.ֲאִסיֵרהּו ִתְהֶיה ְּתַגֵּלהּו ּוְבֵעת /     ְּתַכֵּסהו ֵעת לכָ  ֲאִסיֶר* סֹוָד" 2

 [39.3]  

 .ִּתְחיֶה ְוגַם ְוָתנּוחַ  ָהֵעת   /  יִגְזֹור ַּכֲאֵׁשר ְמַלאְכָּת* ָהֵכן  1

 73.ִיְהֶיה ֶׁשראֲ  ָּדָבר ֲחפֹוץ ַאָּתה /    ,ַּתְחּפֹוץ ֲאֶׁשר ָברדָ  ְיִהי :א ִאם 2

                                                           
70 «Adquireix una corona de bon nom venent / les riqueses de la terra i el guany del 

comerç del mar. // Qui prospera en el seu comerç? /Qui ven el que és efímer pel que 

perdura». 
71 «Dues coses són una vergonya per a l’home / i per a la dona, un ornament: // 

l’avarícia i la covardia. / Escriu això a la part més alta de la ciutat». 
72 «Cava enmig del teu cor una tomba per al teu secret, / perquè tot el qui revela un 

secret no sap què serà d’ell. // El teu secret és el teu presoner tot el temps que 

l’amagaràs, / però quan el revelaràs, tu seràs el seu presoner». 
73 «Ajusta la teva feina a un determinat / temps i reposa i també viu. // Si no has 

obtingut el que desitjaves, / desitja el que hagis obtingut». 
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4.4.3 SÍMIL 

Donada la natura didàctica del proverbi aquesta figura de 

pensament és una de les que Moixé Natan utilitza amb més assiduïtat a fi 

d’exposar de la manera més entenedora, propera i amable possible els 

seus ensenyaments. Els termes de comparació provenen d’àmbits 

diversos, tant de la natura (minerals, animals, plantes, fenòmens 

atmosfèrics, astres, etc.) com de les diverses activitats humanes (oficis, 

costums alimentaris, utensilis, religió, etc.). Ben sovint la relació entre 

l’objecte comparat i el terme de comparació és tan clara que qualsevol 

intent d’explicació hi és sobrer, com ara: [1.7] el neci comparat a una 

casa sense fonament; [1.12] els savis, a les estrelles del cel; [16.4] els 

proverbis, a un jardí regat; [17.5] la intel·ligència, al sol; [29.2] el secret 

guardat, a un presoner; [50.2] el perill intrínsec a les temptacions, a les 

herbes amargues del pa àzim. Això no treu que en alguns símils, els més 

agosarats, s’hagi proveït de termes que aclareixen el significat que tenen 

en aquest context precís, tal com passa, a tall d’exemple, amb el fet de 

visitar comparat a la pluja [12.3]; el rei, el vi i la dona comparats al foc 

[30.3]; l’hipòcrita, a un arc mal tensat [56.1] o a una barba tenyida [56.4]; 

els renegats, al tàbec [56.3], etc. 

4.4.4 MERISME 

A [3.1] Moixé Natan es refereix a l’ésser humà a partir dels 

termes, oposats i complementaris a la vegada, de «cos» i «esperit»: 

 .ָוֶרֶפׁש ְכִטיט ִּבְלּתֹו ַהּיְצּור לּכָ /   ,ַתֲאִמין ְלָבִבי ַקְדמֹון לְלכָ  ַקְדמֹון 1
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 74.ׁשנֶפֶ  ְוִתּקּון ּגּוף ְּכִתּקּון :ִלְפֵאר/   ָל* ִּתַּקח ַאֲחָריו ְדָבִרים נֵיּוׁשְ  2

4.4.5 PROSOPOPEIA 

Bona part dels elements que apareixen personificats a Qüestions de 

vida pertanyen o estan relacionats al món moral i sapiencial, com ara, les 

virtuts, els defectes, els vicis, els actes personals, l’experiència, etc. Així, 

doncs, llegim que la humilitat revesteix d’alegria a qui la posseeix [7.1]; 

la paciència i la moderació s’identifiquen amb qui pateix una desgràcia 

[9.1]; la niciesa no s’aparta de qui s’ha habituat a ella [18.6]; els actes 

allunyen o apropen els altres [20.3]; el temps amonesta [39.1] i els dies 

ensenyen saviesa [39.4]; l’enveja provoca baralles i mata [46.2]; les 

portalades s’obren als intel·ligents o es tanquen als ignorants [54.1]. 

4.4.6 PREGUNTA RETÒRICA 

Al nostre recull de proverbis l’ús d’aquesta figura de pensament hi 

és també molt present, veieu sinó una mostra d’alguns dels proverbis en 

què Moixé Natan pretén obtenir l’assentiment del seu interlocutor a allò 

que ell li exposa bo i formulant-li-ho a través d’una pregunta retòrica: [0] 

ǁ [1.6] ǁ [11.5] ǁ [12.1] ǁ [13.2] ǁ [17.2] ǁ [19.4] ǁ [20.3] ǁ [22.1] ǁ [22.3] ǁ 

[30.1] ǁ [39.5], etc. 

                                                           
74 «En qui és previ a tot el meu cor creurà, / tota criatura sense ell serà com argila i 

fang. // I per seguir-lo dues coses et lligaràs / com a turbant: la correcció del cos i la 

correcció de l’esperit». 
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4.4.7 EXCLAMACIÓ 

Menys nombroses, però també presents: 

 [40.1] 

 .ְוִלְרקֹוב ִציץ ְלהֹוִציא ֵמֶהם ְויֵׁש /     ֲחלּוִקים ָאָדם ְּבנֵי ְּבִמְׁשָּפחֹות  1

 75?ְליֲַעקֹב ֵעָׂשו ְוָאח ָענָו ֱאנֹוׁש /     ְלקַֹרח ָקרֹוב ֲה�א !ֶּפֶלא ְוֵאין 2

4.4.8 ONOMATOPEIA 

Al soguer del primer vers del proverbi [53.2] s’hi pot percebre el 

soroll de les falçs a la sega: 

 [53.2]  

 .ְקוּוצֹוָתיו ָקִציר ְּבֵעת ִיְקצֹור /    ,חֶֹרף ְּבֵעת ָעֵצל יֲַחרֹוׁש �א  1

 76.ֹוָתיוּמֲאלֻ  ֹוֵׂשאנ ְבִׁשיר יָבֹא /    ,יִזְַרע ַבְּסָתו ִּבְבִכי ְוֲאֶׁשר 2

                                                           
75 «A les famílies dels homes hi ha membres diversos, / i així com n’hi ha que floreixen 

també n’hi ha que es podreixen. // No te’n meravellis! Que no tenia Córah un parent / 

que era un home pobre i Jacob, el seu germà Esaú?» 
76 «No treballarà la terra el peresós durant l’hivern / i al temps de la collita segarà els 

seus rínxols. // Qui a la tardor sembrarà plorant, / tornarà cantant duent les seves 

garbes». 


