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Quan el Montseny és florit... Paremiological representation of the comarca (county) of Osona in the survey
Els refranys més usuals de la llengua catalana (The most common proverbs in the Catalan language)

Un cop analitzats els resultats de les en-
questes obtingudes del projecte Els re-
franys més usuals de la llengua catalana, 
s’observa que, en termes relatius, Osona 
és la comarca amb més representació (88 
enquestes). Contextualitzem aquest tresor 
paremiològic osonenc amb els resultats ge-
nerals i, alhora, ens centrem en les peculia-
ritats i aportacions parèmiques dels partici-
pants de la comarca.

The analysis of the results from the survey 
Els refranys més usuals de la llengua ca-
talana (The most common proverbs in the 
Catalan language) have shown that Osona 
is the best represented comarca (county) in 
relative terms (88 responses). In this article 
we contextualize these proverbial treasures 
with the general results; at the same time, 
we focus on peculiarities and paremiologi-
cal contributions from Osona participants.

Paraules clau: Enquesta digital, refranys més 
usuals, refranys osonencs, paremiologia digital, 
rànquing paremiològic.
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1. Introducció i composició de l’enquesta

Des del 15 de gener de 2014 fins al mateix dia de 2015 va romandre oberta, 
telemàticament, la participació a Els refranys més usuals de la llengua catalana,1 
iniciativa que va aconseguir recollir un total de 884 enquestes d’arreu dels ter-
ritoris catalanoparlants (així com de persones nascudes i/o residents en d’altres 
territoris i que, això no obstant, parlaven català). 

L’esmentat projecte,2 del qual formen part Joan Fontana, José Enrique Garga-
llo, Víctor Pàmies (Universitat de Barcelona) i Xus Ugarte (Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya), s’articulava a partir d’una enquesta, en format 

1. Consultable en línia a través del blog <www.refranysmesusuals.cat>. Pel que fa als criteris i les 
fonts utilitzats a l’hora de fer la tria dels refranys que componen l’enquesta, vegeu-hi l’entrada intitulada 
«A refranys em convides! Els refranys més usuals de la llengua catalana», corresponent al dijous 31 de 
juliol de 2014.

2. Aquesta informació de caràcter general, acompanyada d’altres detalls més específics, podeu con-
sultar-la en sengles articles a les actes del XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 
organitzat per l’AILLC a València durant el mes de juliol de 2015, així com a les actes del VIIe Congrès 
International de l’Association Française des Catalanistes, celebrat a Perpinyà l’octubre de 2015 (el primer, 
en  premsa; el segon, previst en el volum Qüestions de llengua. Canet en Roussillon: Editorial Trabucaire, 
desembre 2016).
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Aquí, caldria afegir-hi diversos blogs de particulars o entitats que també contri-
buïren a la seva difusió. Entre d’altres, el blog de l’Institut d’Estudis Catalans, 
Vilaweb, Tradiling (UVic), Blog de Lletres, etc.

3. Participació d’Osona a l’enquesta

Parant esment al fet que la campanya s’havia dinamitzat des de Vic, Barcelona, 
el Vendrell (Baix Penedès) i Vallromanes (Vallès Oriental), llocs de residència 
dels quatre membres del projecte, no és estrany que la majoria d’enquestes hi 
pertanyin, de tal manera que se’n sobredimensionen els resultats en detriment 
d’altres zones més allunyades que no gaudeixen de tanta representació en l’estu-
di. Aquest desequilibri territorial, que suposa un inconvenient a l’hora d’extreure 
conclusions generals pel que fa a la totalitat de territoris de parla catalana, en el 
cas que suara ens ocupa ens permet fer de la necessitat virtut, atès que Osona, amb 
88 contribucions, és la comarca (ja sigui dins l’àmbit de Catalunya, com també 
dins el País Valencià i les Balears) més ben representada a l’enquesta en termes 
relatius:5 9,95 % del total, mentre que la població d’Osona respecte de Catalunya 
és de 2,05 % (154.559 osonencs i 7.508.000 milions de catalans) i d’1,1 % respecte 
dels territoris de parla catalana, amb un total de 13.690.000 habitants.

3.1. Enquestes osonenques per lloc de naixement i/o de residència

Els participants a l’enquesta nascuts a Osona són 62, mentre que els residents a 
la comarca són 72. Quan creuem aquestes dades, ens adonem que en les dues llis-
tes es produeixen 46 coincidències, que corresponen als enquestats nascuts i resi-
dents en territori osonenc. Pel que fa als no nascuts però sí residents a la comarca, 
comptem amb 22 enquestes, de les quals setze provenen d’enquestats nascuts a 
territoris de parla catalana (sense comptar-hi Osona); tres ens van arribar de par-
ticipants nascuts a la resta de l’Estat6 (sense prendre esment dels territoris de parla 
catalana), i tres de nascuts en altres llocs d’Europa7 (és a dir, de fora de l’Estat 
espanyol). Finalment, també voldríem destacar les setze enquestes de participants 
nascuts a Osona però residents fora de la comarca, en les quals l’indret correspon 
sempre al Principat, excepte en un sol cas.8 Per a més informació, consulteu el 
quadre que incloem al final de l’article (abans de la bibliografia), en què es detalla 
el nombre de participants segons el lloc de naixement i residència de cadascuna 
de les 88 enquestes osonenques.

    

     

5. Les dades que s’esmenten a continuació s’han extret de les següents pàgines web: <http://www.
idescat.cat/>, <http://ibestat.caib.es/ibestat/inici>, <http://www.ive.es/ivepegv/home_v.php> i <https://
ca.wikipedia.org/ >.

6. Es tracta de Navarra, Conca i Gran Canària. 
7. Ens referim a Estrasburg, Roma i Frankfurt.
8. L’indret en qüestió és Sevilla.

Excel, que es podia descarregar des de la pàgina web www.refranysmesusuals.
cat. Aquest document es dividia en dues parts: en la primera, es demanava a qui 
responia l’enquesta un seguit de dades personals que servirien per saber-ne, a 
part del nom, els cognoms i el correu electrònic de contacte, també la data i el 
lloc de naixement, el lloc de residència, i, en darrer terme, les llengües materna 
i paterna, les quals, cal aclarir-ho, no havien de ser necessàriament el català; de 
fet, per participar en l’enquesta l’única condició sine qua non consistia a ser capaç 
d’expressar-se en català, independentment de l’origen geogràfic o familiar. A la 
segona part s’hi presentava el cos de l’enquesta: 497 refranys dividits en quinze 
temes. Per a cada refrany es proposava als participants que especifiquessin a la 
columna Codi (situada a l’esquerra de cada parèmia) si no el coneixien (amb una 
N), si el coneixien (amb una S), o bé si el coneixien i també l’usaven (amb una U). 
Ara bé, com que també resultava d’allò més pertinent saber si l’enquestat coneixia 
la parèmia en alguna variant que diferia de la que se li proposava en l’enquesta, 
es va habilitar una casella per a «Variants» (a la dreta de cada refrany). A més, al 
final de cadascun dels quinze temes hi figurava una casella anomenada «Més», en 
què l’enquestat podia anotar tots els refranys que trobés a faltar en cada apartat. 

De bell antuvi, la pensada de basar l’enquesta en un document Excel tenia la 
intenció de facilitar l’exportació de dades a un format digital que permetés una ex-
plotació informàtica còmoda i funcional de les 884 enquestes rebudes, i també la 
d’oferir als participants una enquesta en un format agradable i el menys complex 
possible. No endebades, el corpus de treball ha originat una base de dades amb 
gairebé 440.000 registres, els quals inclouen, primerament, la informació sobre 
l’ús, coneixement o desconeixement (és a dir, el codi U, S o N) que cada usuari 
donava per a cadascun dels 497 refranys; a això cal afegir les 12.804 variants de 
refranys que els enquestats proposaven (d’on resulta una mitjana de 14,4 per en-
questa); i, finalment, 3.618 refranys afegits a la casella «Més», i que, per tant, no 
constaven en la tria inicial (una mitjana de quatre per enquesta). 

2. Ressò mediàtic

La campanya endegada el 15 de gener de 2014 per conèixer els refranys més 
usuals de la llengua catalana va interessar els mitjans i, durant l’hivern i la pri-
mavera d’aquest any, els quatre coordinadors vam ser convidats a una dotzena de 
mitjans, entre premsa escrita, ràdio i televisió, per explicar aquest tema d’abast 
popular però tractat amb rigor científic.3 Com és natural, a la comarca se’n van fer 
ressò el setmanari El 9 Nou, l’emissora El 9 FM, El 9 TV i Ràdio Vic - La Xarxa.4 

3. Vallès Visió, Televisió del Baix Vallès (9 de gener de 2014); La Vanguardia (20 de gener de 2014); 
TV2, Informatiu migdia (22 de gener de 2014); Cadena Pirenaica, Ningú és perfecte (7 de febrer de 2014); 
RNE Ràdio 4, Directe 4.0 (10 de febrer de 2014); Ràdio Rubí, Rubí al dia (17 de febrer de 2014); El Punt 
Avui (21 de febrer de 2014); TV3, Espai Internet (20 d’abril de 2014); Núvol (31 de juliol de 2014).

4. Concretament, la mateixa setmana de la publicació, l’emissora El 9 FM entrevistava Xus Ugarte 
sobre el projecte; dies més tard, Ràdio Vic - La Xarxa (programa La Tarda) va concedir una llarga entre-
vista a Víctor Pàmies i Xus Ugarte (22 de gener de 2014); Ugarte era la convidada a El Forat del 9, d’El 9 
TV (27 de gener de 2014), i el setmanari El 9 Nou (31 de gener de 2014) titulava la pàgina 34 de la secció 
de Cultura amb «Refranyer imprescindible. Txus [sic] Ugarte, de la UVic, impulsa un estudi sobre les 
dites més utilitzades».



AUSA · xxvii · 177 (2016)
issn 0210-5853
issn electrònic 2014-1246

Joan Fontana i Tous
Xus Ugarte i Ballester

AUSA · xxvii · 177 (2016)
issn 0210-5853

issn electrònic 2014-1246 

Quan el Montseny és florit... representació paremiològica
de la comarca d’Osona a l’enquesta
els refranys Més usuals de la llengua catalana

676 ·  · 677

El temps tot ho cura (1566)
D’on no n’hi ha no en raja (1563)
El remei és pitjor que la malaltia (1561)
L’excepció confirma la regla (1560)
L’esperança és l’últim que es perd (1559)
Qui no plora, no mama (1557)
El temps és or (1553)
Any nou, vida nova (1552)

4.2. Rànquing d’Osona

4.2.1. Per naixement

En el cas del rànquing d’Osona per naixement, comptem amb 62 participants; 
en conseqüència, la màxima puntuació que podia assolir cada refrany era de 124. 
Així doncs, si observem el primer refrany (Qui paga, mana), amb una puntuació 
de 123 punts, deduïm que dels 62 participants osonencs tots excepte un el conei-
xen i l’usen, mentre que solament una persona no l’usa, si bé el coneix.

Qui paga, mana (123)
Pagant, sant Pere canta (121)
Com més serem, més riurem (121)
Hi ha més dies que llonganisses (121)
Les aparences enganyen (119)
Qui dia passa, any empeny (119)
Més val sol que mal acompanyat (119)
Feta la llei, feta la trampa (119)
No tot són flors i violes (118)
Any nou, vida nova (118)
A poc a poc i bona lletra (118)
La primavera la sang altera (118)
A l’estiu tota cuca viu (118)
Qui no corre, vola (118)
Parlant, la gent s’entén (118)
A la tercera va la vençuda (117)
Feina feta no fa destorb (117)
De mica en mica s’omple la pica (117)
D’on no n’hi ha no en raja (117)
La pela és la pela (116)
L’esperança és l’últim que es perd (116)
Val més tard que mai (116)

3.2. Enquestes osonenques per edat i sexe

De les 88 enquestes rebudes, 61 corresponen a dones (69,3 %) i 27 a homes 
(30,7 %). Segons les franges d’edat, hi ha cinc participants nascuts abans de l’any 
1941 (un 5,7 % del total); dotze enquestes pertanyen a persones nascudes entre els 
anys 1941 i 1950 (13,6 %); de persones nascudes entre 1951 i 1960 n’hem rebut 20 
(22,7 %), mentre que dels anys entre 1961 i 1970 en van arribar 26 (29,5 %). Quant 
als nascuts entre 1971 i 1980, en tenim catorze enquestes (16 %). D’altra banda, 
pel que fa als participants que no arriben a la quarantena n’hi ha hagut vuit de nas-
cuts entre 1981 i 1990 (9 %) i tres de nascuts entre els anys 1991 i 2000 (3,5 %). 

4. Els refranys més votats de l’enquesta

4.1. Rànquing general

La següent llista pren en consideració les 884 contribucions rebudes al llarg de 
l’any en què l’enquesta es va mantenir oberta (del 15 de gener de 2014 al 15 de 
gener de 2015). A la dreta de cada refrany especifiquem la puntuació obtinguda, 
tenint en compte que li assignem zero punts si el participant ignora el refrany, un 
punt si el coneix i dos punts si, a més de conèixer-lo, també l’usa.9 Així doncs, si 
ens fem càrrec de les 884 enquestes analitzades, la puntuació màxima que podia 
assolir cada parèmia era de 1.768, amb el benentès que sumés dos punts en cada 
enquesta, la qual cosa significaria que tots els participants coneixien i usaven el 
refrany en qüestió.

Més val sol que mal acompanyat (1665)
Feta la llei, feta la trampa (1660)
Hi ha més dies que llonganisses (1659)
Com més serem, més riurem (1658)
Qui paga, mana (1658)
La primavera la sang altera (1639)
A poc a poc i bona lletra (1625)
A la tercera va la vençuda (1622)
Les aparences enganyen (1620)
Tots els camins van (o duen, o porten) a Roma (1613)
De mica en mica s’omple la pica (1611)
Parlant, la gent s’entén (1611)
Cada casa és un món (1581)
Per una orella li entra i per l’altra li surt (1579)
Qui no corre, vola (1573)
La paciència és la mare de la ciència (1570)
A l’estiu tota cuca viu (1568)

9. Vegeu el primer apartat («Introducció i composició de l’enquesta»).
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4.3. Conclusions

Si comparem el rànquing general (4.1.) amb els d’Osona (4.2.1. i 4.2.2.), ens 
cridarà l’atenció que en els dos darrers hi hagi nou refranys que no apareixen al 
primer rànquing. D’aquests, quatre figuren en ambdues llistes, concretament són: 
Pagant, sant Pere canta (núm. 2 i 2),10 No tot són flors i violes (núm. 9 i 5), La 
pela és la pela (núm. 20 i 18) i Val més tard que mai (núm. 22 i 23). Endemés, en 
el llistat per naixement n’hi trobem tres més d’inexistents al general: Qui dia pas-
sa, any empeny (núm. 6), Feina feta no fa destorb (núm. 17) i Sempre plou sobre 
mullat (núm. 25). Quant al rànquing per residència, vet aquí les dues parèmies que 
no consten al llistat general: Al maig, cada dia un raig (núm. 19) i Al pot petit hi 
ha la bona confitura (núm. 20).

5. Anàlisi de les enquestes osonenques

5.1. Casella «Variants» de l’enquesta

El nombre de variants aportades pels enquestats ha estat el següent: 890 variants 
per part dels osonencs de naixement i 894 pels de residència. Això representa, si 
agafem la xifra més alta, 10,6 variants per enquesta i un 6,9 % respecte del total de 
variants (12.804). A grans trets, podríem classificar en cinc categories les variants 
dels nostres enquestats. N’oferim alguns exemples:

 I.  Canvi de preposició, conjunció: 
A l’abril, cada gota val per mil (ENQ)11 
Per l’abril, cada gota val per mil (variant)

 II.  Canvi de terme / variacions lèxiques: 
Tira més un pèl de dona que cent mules (ENQ) 
Tira més un pèl de cony que cent mules (variant)

 III.  Variacions sintàctiques: 
Sense trencar ous, no es fan truites (ENQ) 
No es pot fer la truita sense trencar l’ou (variant)

 IV.  Addicions o reduccions: 
Any de traspàs, no te’n fiïs pas (ENQ) 
Any de traspàs, no et fiïs d’ell ni del que ve detràs (variant) 
 
No hi ha mal que cent anys duri (ENQ) 
No hi ha mal que cent anys duri, ni cos que ho aguanti (variant)         
 
No diguis d’aquesta aigua no en beuré, per tèrbola que sigui (ENQ) 
No diguis d’aquesta aigua no en beuré (variant)           

10. El primer número assenyala la posició del refrany en el llistat d’Osona per naixement (4.2.1.) i
el segon, en el rànquing per residència (4.2.2.).
11. És a dir, «Enquesta».

La paciència és la mare de la ciència (115)
El temps és or (114)
Sempre plou sobre mullat (114)

4.2.2. Per residència

Pel que fa als residents a Osona que van participar a l’enquesta, en tenim 72, 
indicador per mitjà del qual concloem que la puntuació màxima per refrany és 
de 144. D’altra banda, també resulta prou colpidora l’exigua diferència entre el 
primer refrany i el vint-i-cinquè: «només» deu punts (nou punts en l’anterior llis-
tat, establert per naixement), la qual cosa indica que, dels 72 enquestats, el marge 
entre el primer lloc i el darrer (és a dir, el 25) rau tan sols en les votacions de 5-10 
participants (depenent de si li han atorgat, o deixat d’atorgar, un o dos punts). 

Qui paga, mana (141)
Pagant, sant Pere canta (138)
Feta la llei, feta la trampa (138)
Com més serem, més riurem (138)
No tot són flors i violes (137)
La primavera la sang altera (137)
Hi ha més dies que llonganisses (137)
Parlant, la gent s’entén (137)
Any nou, vida nova (137)
Més val sol que mal acompanyat (136)
Les aparences enganyen (135)
A poc a poc i bona lletra (135)
Cada casa és un món (135)
Qui no corre, vola (134)  
A l’estiu tota cuca viu (134)
De mica en mica s’omple la pica (134)
A la tercera va la vençuda (134) 
La pela és la pela (133)
Al maig, cada dia un raig (133)
Al pot petit hi ha la bona confitura (132)
El temps és or (132)
L’esperança és l’últim que es perd (132)
Val més tard que mai (132)
El remei és pitjor que la malaltia (131)
La paciència és la mare de la ciència (131)
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REFRANYS 
METEOROLÒGICS
(coincidents a 
l’enquesta i a Medina: 
14 / 27)

Variant a Medina (El 
parlar d’una família 
vigatana)

Variants d’osonencs 
enquestats

El ponent la mou i el 
llevant la plou

És tard i vol ploure, i 
l’ase no es vol moure

Afanya’t, que és tard i 
vol ploure, i la burra no 
es vol moure

La burra (4)
El burro (1)

Març marçot mata la 
vella a la vora del foc i la 
jove si pot

Març marçot mata la 
vella a la vora del foc (i 
la jove, si pot!)

Només te’n recordes de 
Santa Bàrbara quan trona

Recordar-se de Santa 
Bàrbara quan trona

Plou, però pel que plou, 
plou poc

Prou plou, però plou poc

Quan al cel hi ha 
bassetes (o cabretes) a la 
terra hi ha pastetes

Quan al cel hi ha 
cabretes a la terra hi ha 
pastetes

Quan la Candelera plora, 
l’hivern és fora; quan la 
Candelera riu, l’hivern és 
viu; tant si plora com si 
riu, l’hivern és viu

Si la Candelera plora, 
l’hivern és fora; quan la 
Candelera riu, l’hivern és 
viu; tant si plora com si 
riu, l’hivern és viu

Qui sembra vents recull 
tempestats

Qui sembra vents recull 
tempesta13

Sempre plou quan no hi 
ha escola

Sempre plou sobre 
mullat

Sempre plou sobre muiat

13. Ibidem, a la nota 1.276, p. 199, Medina recull també el refrany de l’enquesta amb una explicació 
de l’origen: «També: Qui sembra vents recull tempestats. Prové del profeta Osees, 8, 7: “Sembren venta-
des / i colliran tempestats”».

 V.  «Anostraments» o adaptacions amb topònims o altres a la realitat local: 
Per Nadal, qui res no estrena, res no val (ENQ) 
Pel Mercat del Ram, qui res no estrena, res no val (variant) 
Qui res no estrena pel Mercat del Ram, no estrena en tot l’any (variant) 
 
Ai, senyor, tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen! (ENQ) 
Ai senyor, tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen les dones de 
Torelló! (i tan bruta que la deixen!) (variant)

5.1.1. Refranys meteorològics i del calendari: anàlisi de variants confrontades a 
Medina12 i llistat de parèmies afegides («Variants»)

Els refranys meteorològics i els refranys del calendari, que a la nostra enquesta 
responen als temes 1 i 2, respectivament, són, amb permís d’algunes variacions 
geogràfiques, els que solen ser més coneguts i emprats per la comunitat de par-
lants i, alhora, els que presenten una extensió territorial més àmplia.

Així ho hem pogut comprovar confrontant la nostra selecció dels esmentats 
temes 1 i 2, que compten amb 27 refranys cadascun, amb els refranys que pre-
senta Jaume Medina en el seu extens treball El parlar d’una família vigatana. A 
la darrera part del primer volum (2014: 198-275), l’autor agrupa els refranys que 
va poder recollir a casa seva, acompanyats de 516 notes a peu de pàgina (de la 
nota 1.268 a la 1.784).

REFRANYS 
METEOROLÒGICS
(coincidents a 
l’enquesta i a Medina: 
14 / 27)

Variant a Medina (El 
parlar d’una família 
vigatana)

Variants d’osonencs 
enquestats

A l’abril, cada gota val 
per mil

Per l’abril cada gota en 
val mil

Al maig, cada dia un raig Pel maig, cada dia un 
raig

Pel maig, cada dia un 
raig (1)

Any de neu, any de Déu Any de neu, any de bé de 
Déu, però que no caigui 
en ço del meu

Cel rogenc, pluja o vent Cel rogent, pluja o vent Cel rogent, pluja o vent 
(10)
Cel rogenc, pluja, vent o 
fred molt greu (1)
...o fred molt greu

12. Medina, Jaume. El parlar d’una família vigatana. Vol. I. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2014.
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A «Refranys meteorològics» n’hi ha catorze dels vint-i-set del Tema 1 que coin-
cideixen: dos literalment; dos presenten un canvi de preposició (per per a); un, 
un canvi de conjunció (si per quan); un rogent per rogenc, que ajuda al fet que la 
rima sigui consonant fent la e tancada; un s’ha escrit amb el ieisme característic 
de bona part d’Osona, i la resta presenten unes variacions més peculiars. Entre 
parèntesis, el nombre d’aportacions dels participants osonencs.

Als refranys del calendari, podem comprovar que les correspondències són en-
cara més notables. Dels 15 refranys de la nostra enquesta que també cita Medina, 
només n’hi ha tres que presenten variacions: un canvi de nombre (les sangs per 
la sang), un d’escurçat amb introducció de temps verbal (té), i el tercer, amb una 
modificació preposicional (pel per al) i també lèxica, amb un afegitó en forma 
de parèntesi que funciona a mode de rèplica. La coincidència, doncs, és elevada, 
i, pel que fa al nivell de coneixements i d’ús dels osonencs respecte als refranys 
meteorològics i del calendari, podem dir que és força notable.

Queda, doncs, comprovat que un nombre important dels refranys que hem in-
clòs en els temes 1 i 2 es troba a Medina, com a dites sentides habitualment a la 
llar familiar.

5.2. Casella «Més» de l’enquesta

El nombre de refranys addicionals aportats pels enquestats ha estat el següent: 
132 per part dels osonencs de naixement i 160 pels de residència. Si agafem aques-
ta darrera xifra més alta, el resultat és d’1,8 refranys per enquesta, és a dir, un 
1,24 % respecte del total de variants (12.804). El tema 15, «Calaix de sastre», és el 
que compta amb més registres (22 de 132). Són especialment amens i pintorescos 
els gentilicis aportats al tema 11 («Refranys geogràfics»):

 Torrats de Sau, cama-roigs de Vilanova, a Sant Julià són terrissers, a Folgue-
roles peten cassoles, a Calldetenes són xerraires, a Vic són mentiders i a la 
Guixa encara més

Sant Hipòlit sac i ganxo14

Sant Pere soquerracristos 

A Sant Pere de Torelló, soquerracristos15

Sant Vicenç són pescallunes

    
    
    
     

14. Ibidem, p. 262. 
15. Ibidem, p. 262.

REFRANYS DEL
CALENDARI
(coincidents a l’enquesta 
i a Medina: 15 / 27)

Variant a Medina (El 
parlar d’una família 
vigatana)

Variants d’osonencs 
enquestats

Al juliol, ni dona ni cargol Pel juliol, ni dona ni col 
(però col i dona, tot l’any 
n’és bona)

Any nou, vida nova

Cada cosa a son temps, i a 
l’estiu cigales

Cada cosa té el seu temps

El temps és or

El temps tot ho cura

Hi ha més dies que llon-
ganisses

La primavera la sang al-
tera

La primavera les sangs 
altera

Pel juny, la falç al puny

Per Any Nou, un pas de 
bou

Per la Mare de Déu 
d’agost, a les set ja és fosc

Per Nadal, cada ovella al 
seu corral

Per Nadal, qui res no es-
trena, res no val

Pel Mercat del Ram, qui 
res no estrena, res no val.
Qui res no estrena pel 
Mercat del Ram, no estre-
na en tot l’any

Per Santa Llúcia un pas de 
puça, per Nadal un pas de 
pardal, per Sant Esteve un 
pas de llebre

Per Tots Sants, capes i 
mocadors grans

Qui dia passa, any empeny
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A la tardor, ni fred ni calor

Al mal temps, bona cara

Carrers molls (mullats), calaixos eixuts19 (2) 

El garbí a les set se’n va a dormir

El llevant té la dona a ponent, hi va plorant i en torna rient

La neu al febrer, fuig com un gos (ca) llebrer / Pel febrer, la neu20 (3) 

La neu al gener s’assenta com un cavaller21 

Mai plou a / al gust de tothom (3)

Març ventós, abril plujós

Només te’n recordes de Santa Bàrbara quan trona

Quan plou, no plou a gust de tothom

Qui no bat pel juliol, no bat quan vol

Vent de llevant pluja a l’instant

Pel març, el vent a dojo i els tomàquets cars

Per Reis, un pas de vells / veis / (nens) (2)

5.3. La qüestió dels refranys «castellans»

Alguns participants, entre ells un bon nombre d’osonencs, ens van qüestionar 
els criteris d’inclusió d’algunes parèmies. La queixa es fonamentava en el fet que 
alguns refranys semblen castellans o acastellanats, és a dir, traduïts directament 
del castellà. Hem comptabilitzat gairebé 1.300 notes en aquest sentit. Es trac-
tava, doncs, d’una inquietud rellevant de part dels contribuents, per la qual cosa 
el 27 de març de 2014 vam decidir redactar al nostre blog22 una nota explicativa 
argumentada i raonada sobre la qüestió.

El primer argument esmentat es referia a l’oralitat de les parèmies. Tenint en 
compte que els refranys provenen d’una tradició oral molt antiga i remota, resulta 

19. Ibidem, p. 199.
20. Dorca, Jordi. El parlar de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. Torelló: Ajuntament de Torelló, 2007, 

p. 88, agrupa així els dos refranys referits a la neu dels primers mesos de l’any: La neu al gener s’assenta 
com un cavaller, i la del febrer fuig com un ca llebrer. 

21. Medina, op. cit., p. 201.
22. En recordem, un cop més, l’enllaç: <www.refranysmesusuals.cat>.

La maledicència pel que fa als pobles s’estén a poblacions relativament prope-
res, tot i que algú no s’ha estat d’incloure:

 A Terrassa mala raça / A Sabadell mala pell16 
 Ai, senyor, tanta roba i tan poc sabó, i tan neta que la volen aquests porcs de 
Mataró!17 

En trobem una d’admiració, potser perquè la localitat en qüestió és una terra 
massa llunyana per establir-hi conflictes:

L’Arboç[,] terra de bon vi i de puntes al coixí

I una altra de molt coneguda, a cavall de la geografia i la meteorologia, que ens 
ha servit d’inspiració per al títol d’aquest article:

Montseny florit, fred a la Plana de Vic18 

Les aportacions més repetides a la casella «Més» han estat dues, amb quatre 
participants cadascuna: Home de molts oficis, pobre segur (Tema 3, «Oficis») i 
Qui no vulgui pols que no vagi a l’era (que ja tenim recollida a l’enquesta, en un 
altre tema).

Hem consultat altres referències bibliogràfiques pel que fa a la paremiologia 
osonenca, i Medina és de bon tros l’autor que més ens serveix per establir una 
comparativa amb els refranys de la nostra enquesta (com s’ha anat veient en les 
notes a peu de pàgina anteriors). En el cas de les altres obres que referim a la 
«Bibliografia comentada», dedicades a parlars locals o de subcomarques, les pa-
rèmies poden il·lustrar, en alguns casos, l’apartat de «Lèxic», i el repertori resulta 
limitat. Com és natural, els estudis de parlars se centren en la fonètica, la morfo-
logia, la sintaxi i el lèxic de la zona estudiada.

Per cloure aquest apartat, transcrivim, seguidament, els 21 refranys addicio-
nals que els enquestats osonencs han inclòs a la casella «Més» dels temes 1 i 2 
(«Refranys meteorològics i del calendari»). Hem eliminat aquells no pertinents: 
els que corresponien a variants, els que clarament no encaixaven dins dels temes 
1 i 2 (tres en total), i hem agrupat els gairebé literals; entre parèntesis, el nombre 
total de registres. 

    

16. Ibidem, p. 263.
17. Parèmia aportada a la casella «Variants».
18. Medina, op. cit., p. 266. Consulteu-ne la variant Quan el Montseny és florit, [/] fred a la plana 

de Vic a la pàgina web del projecte ParemioRom: <http://stel.ub.edu/paremio-rom/ca/refranys/quan-el-
montseny- %C3 %A9s-florit-fred-la-plana-de-vic>.
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cade couquin soun meichant matin), italià (Ad ogni porcello il suo San Martino), 
gallec (A todo porco chégalle o seu San Martiño), portuguès (A cada bacorinho 
vem (o) seu São Martinho),25 i fins i tot en llengües no romàniques com l’anglès 
(Every hog has its Martinmas) o el basc (Txerriari ailegatuko zaio San Martin).26 
També arriba a les terres més orientals de la Romània amb el mateix sentit, per bé 
que Sant Martí és substituït per l’Ignat, data de matança del porc engreixat, que 
s’escau el 20 de desembre: Pentru fiecare porc vine ignatul.27

Cal afegir aquí un darrer factor: la pèrdua dels primers testimonis escrits. Els 
primers repertoris de proverbis catalans no s’han conservat i només ens han ar-
ribat a través de traduccions castellanes o franceses (segons fons bibliogràfics 
francesos), i alguns recopiladors de proverbis castellans eren de nació catalana 
o sovint feien esment a proverbis catalans. Tenim així servit un bon còctel per 
interpretar.

Tornem a referir-nos a Medina (2014: 71-72), perquè el seu testimoni sobre 
els barbarismes habituals d’una època contribueix a explicar el temor infundat 
d’alguns enquestats del segle xxi sobre la pretesa relliscada en el llistat d’alguns 
refranys. L’autor afirma que als anys cinquanta Vic era una ciutat amb una pro-
digiosa riquesa de llenguatge, amb alguns castellanismes arrelats i potents, pro-
nunciats amb fonètica catalana, que afectaven el lèxic però que deixaven gairebé 
intactes la fonètica, la morfologia i la sintaxi. El que l’autor anomena «genuïnitat 
lingüística amb influències forasteres» afectava també les citacions bíbliques i 
els elements parèmics, i, per demostrar-ho, inclou un elenc d’uns 150 refranys 
que ell havia sentit a casa seva en castellà. En més d’una ocasió, si a la nostra en-
questa n’havíem consignat l’equivalent genuí català, els participants osonencs ens 
retreien, erròniament, que es tractava d’una parèmia traduïda del castellà. Altres 
contribuents afirmaven que l’empraven directament en castellà.

A continuació, oferim catorze refranys castellans que cita Medina (2014: 72-
76) i que alhora són assenyalats com a acastellanats o castellans pels participants 
osonencs, amb comentaris com «castellà», «en català no el sé», o l’escriuen direc-
tament en castellà; així, a la nostra parèmia «A bon entenedor, breu parlador», s’hi 
afegeix com a variant A buen entendedor, pocas palabras bastan. Aquest darrer 

25. L’equivalent portuguès es troba al Refranero Multilingüe, Centro Virtual Cervantes: <http://cvc.
cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=58048&Lng=6>. 

26. Els equivalents en castellà, gallec i basc es troben a Sevilla, Julia; Cantera, Jesús (dir.). 877 
refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, vasca, francesa e inglesa. Madrid: Edicio-
nes Internacionales Universitarias, 1998, p. 16, núm. 10.

27. Fontana (Fontana, Joan. Algo va de Stan a Pedro. Parèmies populars a les traduccions roma-
neses integrals del Quijote (Tesi doctoral). Universitat de Barcelona, 2014, p. 370-371. Consultable en 
línia a: <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/57803?locale=es>) la cita per il·lustrar la parèmia del 
Quijote: Su San Martín se le llegará como a cada puerco (II, Cap. 62).

gairebé impossible determinar el moment exacte del seu naixement i és més ago-
sarat encara encertar en quina llengua van aparèixer o es van generar. Alhora, 
atès que l’anonimat és una condició inherent al concepte de refrany, és impossible 
saber qui fou el primer parlant que emprà un proverbi determinat. En aquesta 
mateixa línia, no podem assegurar tampoc que certs aforismes atribuïts a savis 
de l’antiguitat o de l’edat mitjana no provinguin d’una tradició oral anterior. La 
formació dels proverbis i dels refranys anònims té el seu precedent en la tradició 
bíblica, grecollatina o àrab. Seria, doncs, una batalla perduda intentar determinar 
la paternitat exacta d’aquestes peces, perquè pertanyen a citacions bíbliques o a 
fonts àrabs, gregues o llatines anteriors, d’on, al seu moment, van passar a les 
llengües romàniques. 

Les mateixes reticències han arribat també als dos refranys que han obtingut 
més puntuació i, per tant, més reconeixement d’ús entre els participants: Més val 
sol que mal acompanyat (1) i Feta la llei, feta la trampa (2).

Dos factors contextualitzadors que, probablement, no han pres en consideració 
els participants quan han titllat de no catalans els refranys de l’enquesta, han estat 
el de les variants geogràfiques i el de la seva llengua d’escolarització. En el pri-
mer cas, creiem que és fàcil argumentar que el territori de parla catalana és molt 
extens i, en conseqüència, la diversitat de variants és molt elevada; expressions 
que poden sonar estranyes a un parlant barceloní o valencià, poden ser ben usuals 
i conegudes per a un parlant de les Illes o del Pallars, sense anar més lluny. O a 
l’inrevés, és clar. Cal dir que la selecció dels 497 refranys ha volgut incloure, en la 
mateixa proporció, parèmies d’arreu dels territoris de llengua catalana.

Finalment, atès que el castellà fou la llengua d’escolarització durant l’època 
franquista i la transició, i tenint en compte el seu ampli ús social i als mitjans de 
comunicació, s’explica que molta gent hagi après les expressions en aquesta llen-
gua i els semblin més habituals. Però això no treu que sigui una formulació pròpia 
i sovint existent abans i tot que en altres llengües romàniques. En citarem tot 
seguit un parell d’exemples; així, ha estat criticat l’ús d’expressions com Divideix 
i venceràs, d’origen incert, tot i que feta seva per molts mandataris al llarg de la 
història (Felip de Macedònia, Cèsar, Lluís XI, Napoleó), provinent de Divide et 
impera, possiblement una versió del grec antic Διαί ρει καὶ  βασίλευε (‘divideix 
i regna’).23 Segonament, A cada porc li arriba el seu Sant Martí, que s’utilitza per 
dir que tard o d’hora el dolent pagarà per les seves malifetes, fa al·lusió a la data de 
l’11 de novembre, festivitat de Sant Martí, que coincideix amb l’en trada del fred 
(amb el permís de l’estiuet del mateix nom) i, per tant, amb la matança del porc 
que permetrà conservar la carn per a tot l’hivern. Aquesta tradició necessària 
d’omplir el rebost, acompanyada del sentit moral, no era exclusiva de les terres de 
parla castellana (A cada cerdo / puerco / uno le llega su San Martín,24 amb les 
seves variants), sinó que la trobem en provençal (Cade porc a soun Saint Martin, 

23. Peris, Antoni. Diccionari de locucions i frases llatines. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001, 
p. 61, núm. 707, la tradueix com «divideix i comandaràs», i l’atribueix a Lluís XI, rei de França.

24. L’equivalent en castellà i les correspondències en provençal, italià i anglès es troben a Sevilla, 
Julia; Cantera, Jesús (dir.). 1001 refranes españoles con su correspondencia en alemán, árabe, francés, 
inglés, italiano, polaco, provenzal y ruso. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2001, p. 32, 
núm. 10.
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participant osonenc, ultra algunes variants en català, ofereix l’equivalent castellà 
de 78 (!) refranys.

A caballo regalado no le mires el dentado 

A falta de pan buenas son tortas (un reprodueix el refrany)

Cría cuervos y te sacarán los ojos (un de «castellà»)

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar

De tal palo tal astilla

El saber no ocupa lugar

Mal de muchos, consuelo de tontos

No es oro todo lo que reluce

Ojos que no ven, corazón que no siente

Por la boca muere el pez

Por la noche todos los gatos son pardos

Quién madruga, Dios le ayuda

Quien mucho abarca, poco aprieta

Vale más pájaro en mano que ciento volando

En total, han estat deu els enquestats osonencs (11,36 %) que han inclòs comen-
taris referents al tema del castellà, desglossats de la forma següent: 45 registres de 
vuit participants osonencs en total amb el comentari «castellà»; sis registres d’una 
mateixa participant amb el comentari «castellà» seguit de l’equivalent en castellà 
de la parèmia, i un participant que ofereix 78 equivalents de refranys en castellà.

I acabem aquest apartat (i, de fet, l’article) amb dues parèmies que inclouen 
castellanismes, aportades com a variants per dos participants osonencs:

Diner llama diner

L’altura és mitja hermosura

Procedència de les 88 enquestes osonenques segons els llocs de naixement i 
residència. 
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Barcelona 1 1 4

Centelles 1 1

Espinelves 1

Folgueroles 2

Gurb 1 1

L’Esquirol 1

Les Masies de
Voltregà 1

Manlleu 3 1 1

Santa Eugènia
de Berga 1

Taradell 2 1 1 2 3

Tona 1 1

Torelló 1 2 1

Vic 3 2 1 1 1 1 1 1 24 4 3

Resta de
Catalunya 1 1 1 1 5

Fora de
Catalunya 1
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