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El Mon dels Refranys-
Formaci6 Permanent,

l'Espluga, 9 febr 2012, r+: A.- lor. (II .u.

Entenem per refranys unes frases sentencioses , que prenen

forma d'afirmaci6, prohibi6 0 consell . Frases sentencioses, es

a dir , que comporten una veritat, un consell, una prohibici6

que cal tenir molt present, com si fos del tot obligatoria.
Formen part de l'escola de la vida que representa el boca a

orella, una escola que no te llibres pero que te molts de

mestres, les persones amb experiencia .

EI refrany sembla una llico molt repetida, es com si ens fessin

tothora, minut a minut, la propaganda d'una manera de

veure i d'actuar dins la vida. Be, aixo es el que han repetit
les persones amb experiencia al llarg dels segles-

Gallina vella fa bon caldo (afinnaci6) 2 C Z ..s� tf�
No diguis tot el que sents ni ensenyis tot el que tens (

prohbicio )
A pas de bou s 'hi arriba prou ( afinnaci6)
Per l'abril no et treguis unfil (consell- prohibicio}
Procura diner tenir,sigui teu 0 del vei (consell)

Es molt frequent que tinguin rima , es a dir , que vagin en

vers:

Llaura el bou elprat, mes no de grate Pel juny la [ale al puny

Ves-te'n, Anton, que el que queda ja es compon.



Si vols estar ben seruit fes-te tu mateix el llit.

Qui tirapedretes tira amoretes

Que fan els infants?El que veuen fer als grans.

Moltes vegades son curts, aixi es recorden be

Pagant, Sani Pere canta.

Oli, vi i amic, l'antic

La gana, poca i seguida
Gat vell, rateta tendra.

-

Dida grassa, llet no massa.

E1 refrany, com que sol dir veritats admeses per l'experiencia.
es tambe una forma de tractat cientific.Qui no uulgui pols que
no vagi a l'era--

Bo ee donar un consell, perc} millor el remei-- No diguis blat que
no sigui al sac-- .Abans de dir que si, pregunta-ho al coixi.

Prop d 'un home descuidat, sempre hi trobaras un gat.
Si l'enveja es tomes tinya,mig m6n grataria.

Jo m'aturaria en aquests darrers refranys perque es

desp1eguen en 1es tres formes mes frequents:

a) Un consell donat sense esmentar destinatari,com si es

proclames a benefici de tots i totes, una proc1ama , i comenca

amb 1a parau1a qui, referida a tothom : qui no uulgui pols que
no vagi a l'era. Qui te llengua a Roma va. Qui dejove no

treballa, de gran dorm a la palla.

b) e1 refrany semb1a no dirigir-.se a ningu en particular, ni

tan sols referint-s'hi amb e1 mot qui, nomes es deixa anar

com una simple frase sentenciosa:
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Bo es donar consell, perc} millor el remei-, Un altre exemple
Voler es poder

EI que ee del comii no ee de ninqu. .Paraules collin. i papers

cantin Diners ipecats, tothom els porta amgats

. c) La tercera forma de presentar-se es dirigint-se a algu que

es com si tinguessis al davant,com si parlessis a un fill 0 filla,

o amic : No diquis blat, Si vols estar ben seruit ... ( tu, sempre

tu)
'- No fiis a ninqu ni et fits de ninqu .. Si tens meslsopa dos cops.

No deixis l'amic vell, que el nou no sera com ell

La cultura popular te en el refrany inspiracio i literatura .

Oral, sobretot,

perque el refrany, com el conte, la faula, la sentencia, es

transmetia de paraula,Quantes vegades no escoltem algu que

recorda: "la meva padrina deia "Amb llum d'oli s'aconsoli ; 0

una bona cara es un bon dot it� d.L� � /c..,
�.

&c....�AJ � ...

Els refranys son ben entesos,recordats i repetits per la gent

gran 0 que te interes per estudiar-Ios. Com que fan referencia

sovint a aspectes de la civilitzacio, feines, situacions, referides

a una cultura tradicional, a costums domestics, els joves i les

joves d'avui no els veuen la gracia, els sona a cosa ja

desapareguda, de la mateixa manera que no els fa identificar

les eines exposades al Museu de la Vida Rural, i se'ls ha

d'aclarir com es vivia fa seixanta 0 setanta anys, talment els

expliquessis com vivien els homes de l'Edat de Pedra. Un

';_ ': 1
'
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I fixem-nos que la paraula sentencia per a nosaltres tambe te

la signficacio de quelcom que cal obeir (jutge > sentencia].

Els Proverbis biblics no tenen autor reconegut , els profetes,

les tradicions etc, els van encunyar :

Del Llibre dels Proverbis :

EI Senyor repreri els qui estima com un pare fa amb el fill

preferit.
No neguis un be a qui hi te dret si es a la teva rna de fer-ho.

La via dels justos ee com l'aurora cada cop es fa mes clara

fins que ---

__________
----

......

----_ ... arriba al ple

del dia.�

L'home malvat, l'home pervers va amb l'engany a la boca.

Per unaprostituta es paqa un mos de pa pen) el preu d'una

casada ee la teva vida.

'1. citl.

De Salomo :

Dona bella pero qrollera, anell d'or en mOTTO de pore.

Hi ha qui dona i encara s'enriqueix, hi ha qui estaluia i es
( toma mes pobre .
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Els refranys no pretenen escampar ciencia ni ser una

universitat. ens parlen al cor i al seny, son la mes elemental

de les escoles, tant que s'ha dit que

una persona Pflilt anar pel mon amb seguretat si recorda els

principals refranys que havia apres : son un recordatori del

ben obrar , de la prudencia i de la rectitud. De vegades

s'expressen amb exageracio, pen) ho fan perque, per contrast,

veiem mes be allo que amaguen, la veritat profunda que

contenen,oculta perla paradoxa 0 la ironia.

� .4 ���� c/J.:,�
Anem a veure ara uns refranys molt directes.

Exemples de la vida de cada dia

l--refranys del menjar i del beure

En aquest camp del menjar i del beure, tothom es pensa que

hi enten. per aixo hi ha tants de consells : menja aixo, no

beguis allo altre, l'operacio de menjar s'ha convertit quasi en

un quadre de receptes mediques per mantenir la salut ... La

salut dels altres, perque de donar consell en sabem molt tots.

Oi que una amic 0 amiga us ha recomanat certa dieta?

L'obsessio de menjar be, que hipocritament vol dir atipar-nos

del que ens agrada. Per dissimular la nostra golafreria donem

consells de bon menjar als veins. Ens fiquem massa a la casa

dels altres i fms a la seva taula , sense parlar del llit. Ja hi

arribarem.Pero en fi, tambe hem de tenir present que la taula

es necessaria almenys tres cops al dia. Per aixo hi ha tantes
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frases de consell 0 d'experiencia referides al menjar i beure : i

afegiria, tants llibres de receptes i programes televisius de

cuma.

Els consells sobre el menjar correctament , no fer excessos ni

quedar-se curt son de sempre, pen> ara s'han estes gracies

als tractats i programes de cuina. Ja el gran llibre de

Cervantes ens recorda que cal menjar be, discretament,.

adequadament iamb moderacio . Es quan Don Quixot li diu

a -Sanxo :

- Recuerda, amigo Sancho, que la salud del cuerpo se

fabrica ( fragua) en la oficina del estomago.

Passa, pero, que la historia deIs nostre poble ha patit epoques

de gana, i tambe hi ha refranys que fan referencia a l'enveja

de l'abundor, i fins a l'exces que l'abundor pot provocar :

Si tens mes, sopa dos cops. (n'hi ha capacos de fer-ho)

Afarta'm i digue'm moro. (aquest te de passada una

connotacio racista ).

Menjar has de desitjar, i no uiure per menjar=. Rumia be el

que menjaras, fes-ho quan tinguis gana de debo i no t'afartis

imprudentment.

Delplat a la boca ninqu s'equiuoca. = 0 tothom te interes a

no perdre ni una molla.



Per a triar les llenties has de paesar-hi tres dies= (antic) Avui

no es trien .

. Val mes un traguet del negre que tota l'aigua del Seqre=

Frequent l'elogi del vi i menyspreu de l'aigua

Tretze a taula mala sort, al cap de l'any un de mort.= 13

EI que menja sopes se les pensa totes= Propaganda en temps

de pa.

Cam d'un dia, pa de dos, vi de l'altre any, salutper tot l'any

El tema del pa, apareix alllarg de la Historia , perque la

nostra civilitzacio, que prove de l'Orient proxim, Egipte,

Palestina, el Mediterrani, te el pa com a primer aliment. A la

Xina i a l'Orient no s'esmenta el blat ni la farina, alli dirien:
«

el que menjapure d'arros no sera mai un talos, per exemple.
Nosaltres en canvi hem heretat les referencies al pa . Eslogan:

P.A.N. (Primer Alimento Natural)

Quinpa s'hi dona. Amb pa i' vi faras cami.

Quipa enceta i no hifa creu, el dimoni se'lfa seu

No te pa i vol criar ca Al pa, pa i al vi, vi,

Val mes pa amb amor que gallina amb dolor.

De grans sopars n 'estanplens elsJossars= De grandes cenas

estan las sepulturas llenas ..

On mengen dos hi mengen tres= La teca es flexible (peri> no

sis)
All en deju, remei segur= denotacio simple, molt antiga.
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EI vinagre, com mes agre millor, peri) que el gasti el rector= mal

gust.

EI rotet del bon profit no esta be, peri) es consentit= bon

comenc de

digestio.

Afarta'm i digue'm moro=( Ja l'hem. dit abans) Em pots motejar

mentre em donis menjar

2- refranys de la familia ,l'amor, el

matrimoni

Matrimoni i familia han anat lligats tradicionalment.

Familia en doble sentit: primer perque un matrimoni

tradicionalment ha volgut dir crear una familia

No hi ha dos sense tres.

SegoD perque la familia, el clan, la tribu, celebrava, feia gran

festa en ocasio d' un nou matrimoni, des dels besavis fms als

nens 1 nenes.

Molts promesos has tingut? Tururut.!

De ponent ni vent ni gent ni casament= Castella ? 0 que ?

Monja de Sant Agusti, dos caps en un coixi= No saben ser

solteres. Ganes de casar-se
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No conue ni ara ni abans, fer la Pasqua abans de Rams.

El casar no fora res si al cap de l'any no fossin tres ( antic)

Al marit estima'l com amic i tem-lo com enemic. ( si es trenca

I 'harmonia ... )
Muller i marit, renyines de dia s'obliden de nit

S'insisteix sempre que la parella comenca amb un festeig

fruit del fet que dues persones se senten atretes ...pen>

tradicionalmentaquest proces passava per la sagristia i no hi
-

havia, generalment, unio intima abans d'aquest pas. Si la

unio intima es produia abans de passar per la vicaria era

pecat, redimible amb un immediat sagrament ,anells i

benediccio, i allo de: vols per espos, per esposa .. etc? Si, vull. I

quan el sacrdot deia "jo us declaro." .. ja estava tot en regla i

s'oblidava la Pasqua abans de Rams i els possibles fills de

penalty.

-

L'amorprimer mai s'oblida; queda caliu per tota la vida

Donzella....aixo diu ella. ( dubte sobre la donzellesa? Avui ja

no)

Avui ja no, aquest es un dels canvis mes radicals que hi ha

hagut. EI passat de cadascu no es objecte d'escrutini. Si un

home casador ha tingut amants no importa ( 0 no importa

massa ) si a partir del matrimoni te un sentiment monogam,

de fidelitat conjugal a una sola dona. Si una dona no arriba

donzella al matrimoni ningu es posa a esbrinar-ho, si no son

alguns horries, futurs sogres sobretot, victimes de les



mel tot un

::..

tradicions tribals, com poden ser els gitanos, 0 els

musulmans, que fan proves de donzellesa que ens semblen

avui cosa africana.

Els refranys prenen en el camp de les relacions amoroses tot

de matisos

generalment ironics,o maliciosos.

A l'amiga que ho es mes, no li ensenyis el promes. ( La novia

de mi mejor amigo . EI novio de mi amiga . EI novio de la

madre)

Res dejocs; mira'm. i no em toes. (cf. Les noies de 'Emporda,

molt mirar i poe tocar )

EI marit barca, la muller area .. ( el marit volta, la dona no es

mou)
Dona rica et qouernara, si es pobra t'arruinara.si es lletja et

cansara, si es quapa t'enqanuara.
Dona sense amor,guitarra sense cordes. ( cosa avorrida)

Casat, aviat s'ho es; els treballs ueneri despres.

Despres de la lluna de mel, ve la lluna de fel= costum romana

cuinar amb

meso

EI matrimoni, cosa del dimoni.

Es el matrimoni creu, pero ninqu vol Cireneu.

Festeja la mare i tindras la filla..



L 'home que no es easa es perque no vol; la dona que no es

easa es perque no pot. ( antic) (avui si no es casa pot viure

fadrina perfectament; es llesta)

Buscar parella, trobar-la adequada, era de vegades un patir:
encara avui les endevines, les bruixes televisives, les

casamenteres, poden recomanar (i recomanen a la Tele!

[formules magiques per trobar parella. Vegem-ne una de

modema.

La noia ha de preparar: a) un recipient 0 bol de vidre. Un

anell daurat. 60cms de cinta vermella,. 9 grans d'arros, 9

gotes d'oli de roses. Una bosseta vermella cosida personalmen

amb fil vermell.( seda? perle'P)

Tires els grans d'arros al vidre. Les nou gotes d'oli a sobre.;

passaras la cinta per l'anell i hi faras tres nusos, dipositaras

l'anell sobre els grans d'arros. Amagaras el recipient de vidre

durant el dia. De nit et posaras la cinta amb l'anell per collar.

Deixa passar 15 dies i fara efecte, hauras trobat l'home de la

teva vida.. Despres treuras l'anell de la cinta i el guardaras a

la bosseta vermella per sempre. Es un talisma

Heu pres nota? Mireu si es facil i senzill.

Personalment penso que si els grans son d'arros integral

trobaras un xicot vegetaria.
Mireu quin desfici :

Abans dels uini, ai que tine, ai que tine!. Dels vint enlla, qui

em uoldra, qui em uoldra ?
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Aquesta obsessio per trobar marit era propia de setanta,cent

anys enrere. Una noia ,segons en quins ambient mes, que

entrava en la decada dels vint i tants sense promes ,
tenia

mal numero de loteria. Les cancons del segle XX ho diuen ;

Ay uecinita de en/rente sf, sf que no tienes quieti te quiera ,

que penita i que dolor te vas a quedar soltera .. Despres la

vema de la canco de la Concha Piquer quan arribava els

trenta tenia la sort de casar-se amb un magistrat de

cinquanta i la cosa acabava la mar de be .. Una tia meva es

r431

-

casa als vint-i-nou i mentrestant la familia no poe havia

temut que acabes per vestir sants.

Peri> una parella esta formada per dos, aixi que hi ha refranys

per a la dona i per a l'home:

refranys sabre les dones / noies

Hi ha pocs refranys favorables a la dona; la tradici6 de

trobar-li defectes prove del fet que els qui escrivien eren

homes.Moltes vegades les faltes

o1fectes que se'ls troben apareixen en repeticions i mes

repeticions. Pensem que a I 'Edat Mitjana es van escriure

moltes obres, en vers i en prosa, sobre les dones. Tambe era

freqiient que la primera part del llibre 0 del poema digues mal

de les dones, i en diguessin be a la segona part. .
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Posare l'exemple del gran Benat Metge, que al segle XIII, en el

seu tractat Lo Somni, compost de quatre llibres, dedica els

dos darrers a dir mal de les dones al tercer i be al quart.

Entre els refranys modems que he triat n'hi ha, a part dels

catalans, de pobles africans i de l'Orient musulma. Alguns

son de gran crueltat i d'altres fan referencia segons la tradicio

d'alguns pobles a la necessaria in-educacio de la dona.

Donzella, flor de meravella (aqust es favorable, sembla una

floreta)
A cap noia li esta be d'ensenyar tot el que te .

Donzella honesta, ferfeina ho te per festa.
Les fadrines han de serprimes i netes, que de dones grosses i

brutes ja se'n tomen.

La sort de les lletges les guapes la volen.

Val mes la lletja graciosa que la guapa uanitosa.

La fadrina als trenta ,trenta vegades el diable la tempta.
Dona i sardina com mes petita mes fina

Cargo I i dona, tot l'any es bona.

Dones i gats, molt unglats
Dona? amb mitja n 'hi ha prou.

Dona, de cada mil una de bona

Dones, llegum de mal coure.

La mare i el davantal, tapen molt mal.

- Ha estat nen? No, cugula.
Ales velles caldo d'estelles i llamp que les toc;a les joves, ca

ldo de polles i un bon xicot..
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EI que la dona no fa, ni el diable no ho fora

Nomes hi ha al mon dues dones bones ;l'una s'haperdut

I 'altra encara

trobat

La dona te forma d'angel, cor de serp i cervell d'ase (Africa W)

La dona names ha d'obrir la bocaper menjar.( no te opini6)

Educar una dona es posarun ganivet a les mans d'una mona

(Africa)
Una bona dona una bona cabra i un bon gat son tres males

besties.

La dona es com el tambor, com mes cop li fots, sona millor

A la dona i a la burra,cada dia una surra.

Si no pegues la dona es pensara que ja es viuda. (Armenia)

EI que nopot la donaparlant, ho potplorant.

Plor de dona, amor de monja i pet de frare, tot ee aire .

.La dona i la mitja es perden per un punt.

Quan la senyora es vesteix el rellotqe no existeix

refranys sobre els homes

Els defectes dels homes tambe apareixen als refranys, pero

potser un xic rebaixats.

Home roiq i gos pelutprimer mort que conegut.(Ales pintures

antiguesno poques vegades el dimoni esta representat com

una figura mes 0 menys humana de cabell vermeIl, existia la

tradicio que els homes de pel roig eren perillosos, violents 0

malevols). De les dones de pel roig he trobat referencies com



4- Els amies / enemies

que eren seductores, dones « fatals », I avui ja tant-se -val

perque una pel roig no saps gaire si es natural 0 tenyida.

Home de molts oficis pocs beneficis/ pobre segur= ( cal rima? )

Val mes boig conegut que samper coneixer= (boig, no boja)

D'homes es errar

Eis homes volen la dona neta, rica i tonta

EIpunt dels homes, la bossa el paga = critica la tossuderia i

amorpropt.

Home vell i acabalat, ben servit i respectat = herencia

Home ric, mal enemic

L 'home per demanar i la dona per negar

L'home quan te l'edat, casat, frare 0 soldat

Per cada home toquen set dones dretes i una de coixa

Quan un home te rao diu que si 0 diu que no

Val mes home sense diners que diners sense home.

EI pare pastor; el fill, senyor i el net a captar

3-els parents

A la creu del matrimoni la sogra hi fa de dimoni

De llevant 0 de ponent de la dona sies parent

La nora names escombra quan ha de uenir la sogra

Mare que cosa es casar? Filla, filar, parir iplorar.
Molts parents a aconsellarperc} molt pocs a ajudar.

Qui te padriris el bategen dos cops.



A l'amie, ala eara li ho die.

Amies iparents, poes i de lluny.
D'amies i melons n'hi hapoes de bons

Me« val un bon amie que cent parents ( que parent ric )

No hi ha enemiepetit
Val mes batalla clara que amistat fingida.

#Es molt natural que l'apartat homes-dones-relacions

personals de convivencia veinal-relacions intimes- parents,

amics i adversaris 0 enemies, estigui fortmaent representada

en les llistes de refranys: el refrany es un reflex de les

impressions que rebem a consequencia d'estar vius i

conviure.

Per exemple : no podem imaginar una persona que hagi

viscut sempre sola.Seria un fenomen, i qua� en la historia

s'han conegut casos de nens abandonats de petits que han

sobreviscut totalment sols, potser al bose, aquells essers no

tenen concepte de les relacions, potser si amb besties, pero

no amb persones: llavors nomes al cap de molt de temps de

ser rescatats i conviure amb persones entrendrien que vol dir

viure en societat i que se'n treu.

Nosaltres, en canvi, hem estat criats envoltats de persones,

que quan som petits vol dir algu que, comencant per tenir

cura de nosaltres, alimentar-nos i tenir-nos en condicions,

ens han parlat, i transmes coneixements directes. I tambe el

llenguatge figurat , ironic 0 maliciosament picant, dels

refranys. Com que a mes ames aprenem a llegir,



5-refranys referits als sentiments i a la

moral

l'acumulacio de coneixements i de deduccions ens fa mes

desperts per copsar la intencio dels refranys, l'ensenyament

dels refranys, la critica que els refranys fan. Per entendre el

darrer refrany que he exposat, val mes batalia clara que

amistat fingida cal haver dominat el llenguatge i entendre

que aqui batalla no vol pas dir guerra oberta, sino

plantejament sincer d'una oposicio, que ens ajudara a veure

on som respecte de la fianca que podem tenir d'aquella altra

persona. L'amistat fingida en canvi, es una de les mostres

mes infarnes de relacio, perque es l'amenaca invisible de la

traicio.

Son inevitables : el refrany no nomes exposa una situacio 0

una veritat, sino tambe es un ensenyament que ens porta a la

prudencia i al ben 0brar:

Lapaciencia es una pasta que qui mes en te mee en gasta.

Per aixo abunden els refranys sobre la moral i els

sentiments.

Aquell que la diu no lafa

Be i mal quan han passat ee igual
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El prometre es nuuol i el donarpluja.

Caritat i amor no volen tambor

Com mes t'ajupiras mes el darrere ensenyards.

De tot mal tenim novena

Dels teus podras dir, pen) no mal dire

El be no es conegut mes que quan es perdut.

Hi ha qui callant parla i qui parlant calla.

L'honra i l'espill sempre estan en perill.
M'alabes i no em sols alabar? 0 m'has enganyat 0 em vols

enganyar.

La veritat sempre fa mal.

El costum fa llei

Qui mal no fa mal no pensa.

6-Refranys sobre llocs

Parlar d'un pais, una contrada , es fa de vegades en to

d'enveja, mofa, 0 caricatura. De tota manera, indica com la

gent d'un Hoc veu la gent de l'altre. Amb exageracions, es

clar.

De vegades no es referit a un poble, sino a una comarca 0

pais:

Valencia i home de be no pot ser

Allf on hi ha un pa hi ha un catala.



Els urgellencs tenen tres masses: massa terra,massa amos i

massa VIClS.

L'espanyol viu de panxa al sol.

Quatre francesos vuit borratxos, quatre italians,uuit musics.

Sovint el patriotisme local es prou clar : Valencianafou ma

mare, i mon pare valencia, la rica que jo festege valencianeta

sera. (No es un refrany, sino una dita .pero pot aplicar-se a

etc.)

Quan es parla de localitats concretes les enemistats entre

pobles veins 0 de la comarca, son tradicionals, surten de

seguida i tenen mes aire de burla que d'atac :

A Vilavert toquen l'arpa (Hadres)

A Monistrol no hi menja qui vol

Hi havia molt de costum de dir que en algun Hoc es menjava

malament 0 escassament . Si a Solsona etc.... vas, no

dinaras.Tambe. com veurem, hi ha la ironia amb que es diu

que SI d'una cosa quan es vol dir que no

A Oliana filen llana a Narqo filen coto, molt mes val a Peramola

que mengen cam de molto.

A Palafrugell qui abans no mor arriba a uell. (en puerto Rico ... J

A Reus ganxets, a Reus boc i fideus

Sabadell, mala cara malapell
De Ponts era Pilat

A Sarral Jueus , A Belltall Moros.



A Solivella, cargoIs.

A Torres caguen diners (pobres)
A Vilagrassa a cops de cul van fer una bassa.

Ai bon Deu. de Mataro, soc a l'ombra i tinc calor. (les coses al

reues}
Ase de Prades i dona de Reus, abans que a casa que es

trenquin els peus.

A Salou van els de Reus quan es volen rentar els peus,

Barcelona es bona...

Gent d'Alio bona olla i poe sertno.

Reus, Paris i Londres.

Si vols patates i all uee a Belltall .

Com Palamos no n 'hi ha dos

De Madrid al cielo.

Sant Feliu hiuern i estiu.

Als Omells, no et fiis d'ells.

Espluga de Francoli, carquinyolis i bon vi

Setcases, erra d'ases.

Sant Hilari,Breda, Arbucies, 12 cases, tretze bruixes

Tambe te interes el tema dels animals i besties diverses en el

refranyer. L'home i la dona d'abans, particularment als

pobles i al camp, depenien mes de les besties que no avui.

En aquest mon de mones hi ha mes besties que persones

Tota bestia sap deixar el lloc on no pot campar.

Mentre hi haura burros, algil anira a cavall

Canta-li a l'ase i et respondra amb un pet. (no se hizo la miel..)



Dosrefranys referits al sentiment d'odi al foraster,

concretament al moro. Son antics i no tenen res a veure amb

la immigracio recent. Pensem que la paraula "moro" es va

estendre molt durant la guerra del Marroc, que - Espanya

sostingue ambles tribus del territori des de tot el segle XIX i

fms a 1925. Es van fer tot d'acudits sobre els moros, que

eren considerats gent molt endarrerida, brutal. Un insult era

dir que algu semblava moro. Els refranys que porto ara son

molt eloqiients.

Afarta'm i digue'm moro (0 sigui em deixo dir les coses

pitjors, fms i tot moro, mentre em mantinguis)
La rao a un moro (qui' te rao.la te i se li ha de reconeixer,

encara que sigui un moro )

Diuendres, dia de moro,

Brams d'ase no arriben al eel,

De Joans, Joseps i ases n 'hi ha a totes les cases.

Les costes avall que be les puja el meu cavall [pa las

cuestas...

EI cavall de Sant Marti, que va inure fins que es va morir.

Haperdut els bous i busca les esquelles.

Per sant Anton la gallinapon
Per la Candelera, ous a carrera.

Japots cridar ous a vendre

On hi ha galls gallines no canten.



..

Moro mana a moro

o tots moros 0 tots cristians (justieia a tots) ( massa

opinions)
Perforca va el moro a missa

Que t'estimes mes, un moro penjat 0 una coca calenta? (Joc)

Moros a la costa!

Frases fetes

Caldria aclaria que els refranys son moltissims, i que de

vegades prenem una simple frase feta 0 una dita per un

.

refrany. Ho sabem be. De vegades el que diem no vol

ensenyar 0 adoetrinar, sino que es una constatacio, demana

la nostra aquiescencia ( oi, tant!).

No hi ha dia sense nit.

Monqes.ciuils i ous ferrats sempre van aparellats,
Si la Candelera plora, l'hiuern es fora (veritat)

Etpujara mes el farciment que el gall (vigila si fas despeses

inutils)
Ens van negar el pa i la sal.

EI m6n es un mocador

No li arriba a la sola de la sabata. (fras deta per indicar in!

erioritat contra excel.lencia}

Me'ri vaig a estirar les cames. (estirar? )= moure

En tine el pap ben pie.

EI pap ben ple deuen tenir vostes despres de tanta

xerrameea, Pleguem? Dones, darrere la porta hi ha un fus....


