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A paremioloxía é unha disciplina complexa e interesante para o estudo dunha lingua e
para o ensino da tradución. Non obstante, isto non levou a que se fixesen estudos
sistemáticos sobre tódolos aspectos que pode abranguer. Con este traballo tentaremos
facer unha pequena achega ós estudos da paremioloxía galega centrándonos nun aspecto
moi concreto como é a elaboración dun "mínimo paremiolóxico".
Dentro do amplo campo da paremioloxía, chamounos especialmente a atención o
concepto de mínimo paremiolóxico dunha lingua que, segundo os estudos de Mieder
(1995), se pode definir como o conxunto mínimo de paremias coñecidas e usadas polos
falantes desa lingua. Decidimos, entón, elaborar unha proposta do que sería un mínimo
paremiolóxico do galego na zona de Viana do Bolo (Ourense) utilizando os métodos
empregados polos paremiólogos en estudos deste tipo e limitando o noso campo de
traballo ós refráns.
Para analiza-lo coñecemento e uso dos refráns na zona de Viana do Bolo decidimos usar
métodos estatísticos, isto sería o que Ferro Ruibal (1997: 212) chama paremioloxía
contemporánea en contraposición á paremioloxía histórica, que traballa con refráns
recollidos en medios escritos.
Un dos primeiros investigadores da paremioloxía en utilizar estes novos métodos
estatísticos foi o sociólogo estadounidense William Albig (Mieder, 1995: 2) que en 1931
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realizou unha enquisa con 68 estudantes universitarios na que lles pedía que citasen
tódolos refráns que puidesen en media hora. Pola nosa parte, decidimos facer un
experimento similar, pasando unha enquisa deste tipo entre os falantes máis novos (75
rapaces de secundaria de entre 14 e 20 anos). Nesta enquisa os informantes debían citar
tódolos refráns que se lles ocorresen, en galego ou castelán, nun período de 15 minutos.
Debemos sinala-los inconvenientes de traballar con este método: en primeiro lugar, é
difícil para os falantes recordar refráns fóra de contexto e sen ningún tipo de referente; e,
en segundo lugar, ó se realiza-lo exercicio nunha aula existía a posibilidade de que os
rapaces comentasen os refráns entre eles e citasen os mesmos. Ademais, hai que contar
tamén co feito de que os informantes eran moi novos e ás veces as súas respostas non
foran suficientemente meditadas.
Ademais, tamén realizamos unha recollida de refráns na aldea de Punxeiro, do concello
de Viana do Bolo. Para este exercicio escollemos tres informantes de 64 , 85 e 87 anos
cunha boa competencia fraseolóxica, tanto pola súa idade como por ter vivido a maior
parte da súa vida na aldea. Neste caso tamén contamos co inconveniente de teren que
recordar refráns fóra de contexto pero, para intentar contrarrestalo, lémoslles ás
informantes unha lista de refráns recollidos no concello veciño da Gudiña (material
inédito cedido por X. Rodríguez Cruz). A partir dos datos obtidos con estes dous
exercicios elaboramos unha lista de 348 refráns, dos que escollemos os 50 máis repetidos
para realiza-lo seguinte exercicio. 
Para a elaboración da segunda enquisa tomamos como referencia a realizada por G. L.
Permiakov, que foi un pioneiro no campo da paremioloxía ó realizar análises
sistemáticas de frecuencia para establecer un mínimo paremiolóxico do ruso (Mieder,
1995: 3). Permiakov presentoulles unha longa lista de ditos, refráns e frases feitas a 300
universitarios moscovitas e pediulles que marcasen os que coñecían. Ademais, tamén
tomamos como modelo o estudo realizado pola empresa alemana Intermarket a
principios dos anos 80 (Mieder, 1995: 6). Esta empresa elaborou un cuestionario de 27
preguntas sobre o uso e a valoración social dos refráns, e presentóullelo a persoas de
tódalas idades e profesións. Da mesma maneira, nós decidimos elaborar unha enquisa na
que lles preguntamos a 50 informantes de tódalas idades sobre o seu nivel de
coñecemento, comprensión e uso dos 50 refráns que nós lles propuxemos, así como
sobre forma en que os aprenderon. Como punto final incluímos unha pregunta sobre a
utilidade dos refráns na súa vida cotiá.
Esta segunda enquisa realizámola con 50 persoas de entre 16 e 87 anos dos concellos de
Viana do Bolo, Vilariño de Conso, A Veiga, A Gudiña e Riós. Destas 50 persoas 33
tiñan menos de 30 anos (66%), 7 entre 30 e 60 anos (14%) e 10 tiñan máis de 60 anos
(20%). O 86% dos informantes tiñan o galego como lingua familiar e habitual, o 8% o
castelán como lingua familiar e habitual, o 4% o galego como lingua familiar e o
castelán como lingua habitual e o 2% o castelán como lingua familiar e falaban galego
habitualmente. E canto ó nivel de estudos o 48% dos informantes tiñan estudos
secundarios, o 44% estudos primarios e o 8% estudos universitarios.
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Finalmente, cos resultados destes tres exercicios elaboramos un exemplo de mínimo
paremiolóxico do galego na zona de Viana do Bolo e propuxemos, como posibles
traducións para os refráns que compoñen o mínimo, algúns refráns que poderían
considerarse equivalentes en castelán e inglés, sen pretender presentar estes como o
“mínimo” desas linguas.
Non podo deixar pasa-la oportunidade de agradecer a colaboración de tódolos
informantes que contribuíron á elaboración deste traballo, especialmente a Manuela
Rodríguez, Pastora Rodríguez e Elisa Murias da aldea de Punxeiro, que achegaron a
meirande parte dos refráns recollidos, así como a Xosé Rodríguez Cruz quen ofreceu
desinteresadamente o seu traballo 'LWRVHUHIUiQVGRFRQFHOORGD*XGLxD que constituíu
unha grande axuda como material de apoio.

$QiOLVHGRVGDWRVREWLGRVQDVHQTXLVDV
(QTXLVD,
A continuación presentámo-los resultados que obtivemos nesta primeira enquisa,
elaborada coa intención de analiza-lo uso que os falantes máis novos fan dos refráns
galegos e casteláns. Empezamos cos galegos, que están ordenados segundo o número de
veces que foron citados, dato que aparece entre parénteses. Aparecen escritos tal e como
foron recollidos nas enquisas, con dialectalismos, castelanismos e vulgarismos.
14. Comer e rascar/falar todo é
empezar. (4)
15. Gato con guantes non caza ratos. (3)
16. Vacas da Mezquita e mulleres de
Punxeiro, quita, quita. (3)
17. Se o cuco non canta entre marzo e
abril, ou o cuco é morto ou quere vi-la
fin. (3)
18. Non hai sábado sin sol nin domingo
sin amor. (3)
19. No San Martiño bebe o viño e come
o touciño. (3)
20. Máis vale malo conocido que bon
por conocer. (3)
21. Entre marzo e abril sale o cuco do
cubil, entre maio e a sega marcha o
cuco para súa terra. (3)
22. Viño na cuba, borracheira segura.
(2)
23. Vaca agabada, leite nos cornos. (2)
24. Marzo, marzal pola mañá cariña de
rosas e pola tarde cara de can. (2)

1.

En maio inda queima a vella o tallo
(e o vello o escano/arado). (25)
2. A quen madruga Dios o axuda. (25)
3. Hasta o 40 de maio non quíte-lo
saio. (21)
4. Marzo ventoso e abril chuvioso
sacan a maio florido e fermoso. (17)
5. Dime con quen andas e direiche
quen eres. (14)
6. En febreiro sete capas e un
sombreiro. (12)
7. Setiembre ou seca fontes ou leva
pontes. (8)
8. A cabalo regalado non lle míre-lo
dente. (6)
9. A tódolos porcos lle chega o seu
San Martiño. (5)
10. Mala herba nunca morre. (5)
11. Costureira sin dedal, cose pouco e
cose mal. (5)
12. Cuando o río sona, auga leva. (5)
13. O que de novo non traballa, de vello
dorme na palla. (4)
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49. O traballo do rapaz é pouco pero o
que non o aproveita é louco. (1)
50. O saber non ocupa lugar. (1)
51. O que tropeza e non cai adianta a
mitai. (1)
52. O que regala vende se o que recibe
entende. (1)
53. O que queira peixes que molle o cu.
(1)
54. O que de novo traballou, de vello
descansou. (1)
55. O que chega tarde nin oe misa nin
come carne. (1)
56. O pan polo olor, o viño polo color e
todo polo sabor. (1)
57. En martes nin te cases nin te
embarques. (1)
58. O amigo e o viño cuanto máis vello
millor. (1)
59. Non lle falta máis a mai ó fillo que a
xeada ó granizo. * (1)
60. Noite estrellada, mañá soleada. (1)
61. No mes de xaneiro xa o lacón está
no pucheiro. (1)
62. No mes de febreiro faise o lardeiro.
(1)
63. No mes de maio inda cae o raio. (1)
64. Natal e xaneiro, inverno enteiro. (1)
65. Muller rincheira, ou puta ou
peideira. (1)
66. Muller que silba e mexa de pé, mala
cousa é. (1)
67. Mentres a grande se agacha, a
pequena varre a casa. (1)
68. Máis vale calar que despois rifar.
(1)
69. Maio me molla, maio me enxuga,
maio me dá a súa sacudidura, pero
éche de fame que non de fartura. (1)
70. Home malvado, castigo asegurado.
(1)
71. Gasta en festas e en viño o que has
de deixar ós sobriños. (1)
72. Galo que non canta, algo ten na
garganta. * (1)

25. Máis sabe o demo por vello que por
demo. (2)
26. Home
traballador,
pouco
namorador. (2)
27. Fuma, come e bebe que a vida é
breve. * (2)
28. En xaneiro a carne ó pucheiro. (2)
29. En noviembre fai a matanza e enche
a panza. * (2)
30. En setembro aumenta a familia un
novo membro. (2)
31. En abril cata a loba no cubil. (2)
32. Cuando pica o cu, ano de fabas. (2)
33. Auga en San Juan tolle o viño e non
dá pan. (2)
34. Auga en maio, pan para todo o ano.
(2)
35. Abril, se por mal quere vir, nin as
portas deixa abrir. (2)
36. A muller e a sardiña cuanto máis
pequeniña máis xeitosiña. (2)
37. A can flaco todo son pulgas. (2)
38. Xente nova e leña verde todo se
volve fumo. (1)
39. Marzo espigarzo, abril penduril,
maio granado, en San Juan curado e
na Santa Mariña metido na arquiña.
(1)
40. Vale máis pouco e ben que muto e
mal. (1)
41. Muto e ben non hai quen. (1)
42. Asegún María, asegún filla cría. (1)
43. Se queres ter diñeiro quédate
sempre solteiro. (1)
44. Sardiña que leva o gato tarde ou
nunca volve ó plato. (1)
45. Roubar a un ladrón son cen anos de
perdón. (1)
46. Río
revolto,
ganancia
de
pescadores. (1)
47. Ovella que berra, bocado que perde.
(1)
48. Os animais no mes de febreiro inda
non enchen o peteiro. (1)
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87. Vodas con foguetes acaban a
cachetes. (1)
88. Burra morta, burra farta. (1)
89. Beber con medida alarga a vida. (1)
90. Aprendiz de muto, maestro de nada.
(1)
91. Antes de compra-lo becerro faille o
cortello. (1)
92. Ano de mutas abelás, malas mañás.
(1)
93. Ano de herba, ano de merda. (1)
94. Amigo que pide muto viño, dálle
coa porta no fuciño. (1)
95. Almorzar como un rei, xantar como
un noble e cenar como un mendigo.
(1)
96. Agosto ardenteiro, herba no
palleiro. (1)
97. Niebla na montaña, ¡cazador para a
cabaña!* (1)
98. Niebla na montaña, ¡ pescador
encarta a caña!* (1)
99. No mes das Navidades chéganlle ós
cochos as maldades. * (1)

73. Febreiro ferverexar, raíñas de sol,
chover e nevar. (1)
74. Entre San Juan e San Pedro recolle
o centeo. (1)
75. En julio arder e patatas coller. (1)
76. En xaneiro entra o sol en cualquer
rigueiro, pero é no último que non no
primeiro. (1)
77. En xaneiro disminúe o palleiro. (1)
78. En San Juan a sardiña molla o pan.
(1)
79. En febreiro xea a auga no pucheiro.
(1)
80. En diciembre o sol quenta con
tardura e pouco dura. (1)
81. De cada cen anos, mil, volve o carro
ó seu carril. (1)
82. Dá e ten e farás ben. (1)
83. Chovendo, chovendo o río vai
enchendo. (1)
84. Cría corvos e sacaranche os ollos.
(1)
85. Cuando marzo maiea, maio marcea.
(1)
86. Burro grande, ande ou non ande. (1)

* Os refráns marcados cun asterisco son sospeitosos de ser casteláns xa que non
aparecen no 5HIUDQHLUR JDOHJR EiVLFR (Ferro Ruibal, 1987), que tomamos como
referente por se-la maior colección de refráns galegos que se ten publicado, e conteñen
léxico castelán sen o cal desaparecería a rima.
E a continuación presentamos os refráns casteláns referidos polos informantes, que
tamén están escritos tal e como aparecen nas enquisas, unhas veces citados en castelán e
outras en galego como falsos refráns galegos; neste último caso, chegamos á conclusión
de se trata de paremias castelás porque non aparecen non 5HIUDQHLUR JDOHJR EiVLFR
(Ferro Ruibal, 1987) e en cambio aparecen noutros diccionarios como refráns casteláns.
Aparece tamén entre parénteses o número de veces que foi citado cada refrán:
7.

Máis vale só que mal acompañado.
(8)
8. Por San Blas hora e media máis. (6)
9. A primavera a sangre altera. (5)
10. A bon entendedor poucas palabras
bastan . (5)
11. De tal pao tal astilla. (5)

1.
2.
3.

En abril augas mil. (58)
Can ladrador pouco mordedor. (30)
Máis vale páxaro en mao que cento
voando. (13)
4. Ano de neves, ano de bens. (10)
5. Quen mal anda mal acaba. (9)
6. Ó mal tempo boa cara. (8)
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24. Por San Blas la cigüeña verás, y si
no la vieres, año de nieves. (1)
25. Para torear y casarse hay que
arrimarse. (1)
26. Onde hai confianza dá asco. (1)
27. Ollos que non ven, corazón que non
sente. (1)
28. El hombre y el oso, cuanto más feo
más hermoso. (1)
29. De la mujer y el dinero no te burles
compañero. (1)
30. Antes cabe un camello no buraco
dunha agulla que un rico no ceio. (1)
31. Abriles y caballeros hay pocos
buenos. (1)
32. Más vale prevenir que lamentar. (1)
33. Vive como si fueras a morir
mañana. (1)
34. Lo bueno, si breve, dos veces
bueno. (1)

12. No deixes para mañá o que podas
facer hoxe. (4)
13. Mentres ande eu quente que se ría a
xente. (3)
14. Auga que non has de beber, déixaa
correr. (3)
15. Amores reñidos, os máis queridos.
(3)
16. En casa do ferreiro cuchillo de pao.
(3)
17. En boca cerrada non entran moscas.
(2)
18. De grandes cenas están as
sepulturas cheas. (2)
19. No por muto madrugar amañece
máis temprano. (2)
20. Si veis as barbas do teu veciño pelar
pon as túas a remollar. (1)
21. Quen se pica allos come. (1)
22. Quen non chora non mama. (1)
23. Por San Blas a neve verás. (1)

$QiOLVH

Os informantes escribiron un total de 590 unidades que eles consideraron refráns; pero
só 465 destas son verdadeiros refráns, xa que o resto son ditos populares, cantigas, frases
feitas e incluso desautomatizacións de refráns (ex. 1RQIDJDVKR[HRTXHSRGDVGHL[DUSD
PDxi). Destes 465 refráns 271 son galegos e 194 casteláns. Polo tanto, cada informante
referiu unha media de 8. 1 supostos refráns, dos que só 6. 2 o eran realmente, e destes 3.
6 eran galegos e 2. 6 casteláns.
Estes resultados son extremadamente baixos se os comparamos cos do citado
experimento de Albig en 1931, no que recollera un total de 1443 refráns, cunha media de
21. 2 refráns por informante, media que Mieder considera baixa (Mieder, 1995: 3).
Aínda tendo en conta que a enquisa se realizou na metade de tempo (o experimento de
Albig durou media hora e o noso 15 minutos) e que os informantes son máis novos e con
menos estudos (Albig realizou a enquisa con estudantes universitarios mentres que nós a
fixemos con estudantes de secundaria), os resultados seguen sendo baixos. Estes datos
reflicten a carencia que teñen os falantes máis novos dunha boa competencia
paremiolóxica, sobre todo en galego, tendo en conta que esta é a lingua materna da
maioría deles.
Volvendo cos datos anteriores, debemos sinalar que os 271 refráns galegos son en
realidade 99 refráns repetidos unha media de 2. 7 veces, e os 194 casteláns son 34
refráns repetidos unha media de 5. 7 veces. Así, os refráns que se repiten máis veces son
casteláns: (Q$EULODJXDVPLO, citado por 58 dos 75 informantes, e 3HUURODGUDGRUSRFR
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PRUGHGRU, repetido 30 veces; mentres que os refráns galegos máis repetidos foron
citados 25 veces ((Q PDLR LQGD TXHLPD D YHOOD R WDOOR H R YHOOR R HVFDQRDUDGR) e $
TXHQPDGUXJD'HXVRD[XGD).
Ademais, debemos prestar atención ó feito de que o 34% dos refráns galegos citados
teñen equivalentes exactos en castelán (coa mesma metáfora, a mesma estrutura e o
mesmo léxico). Pero os datos son aínda máis alarmantes se temos en conta que o 75%
dos refráns galegos máis citados (entre 5 e 25 veces) son exactamente iguais en castelán,
mentres que dos repetidos menos de 5 veces só coinciden co castelán o 28%. Podemos,
polo tanto, apreciar a gran influencia que a fraseoloxía castelá exerce sobre o uso que os
informantes máis novos fan dos refráns.
(QTXLVD,,
Nesta segunda enquisa formulámoslles ós informantes preguntas sobre o seu nivel de
coñecemento, comprensión e uso, así como sobre o proceso de aprendizaxe de cada un
dos 50 refráns que lles propuxemos. Imos agora analizá-los resultados.
A continuación podemos ve-la lista dos refráns, ordenados dos máis ós menos coñecidos,
xunto coas correspondentes porcentaxes de coñecemento (FRxHF , comprensión (FRPS
e uso, así como a forma en que a maioría dos informantes aprenderon os refráns
(DSUHQG . Hai que ter en conta que, aínda que sendo datos reais, son matizables por
seren valoracións feitas polos propios informantes.
5HIUiQ
Sarna con gusto non pica.
O que non ten cabeza escusa sombreiro.
O que con nenos se deita cagado se levanta.
Ó can fraco todo se lle volven pulgas.
Costureira sin dedal cose pouco e cose mal.
O que chega tarde nin oe misa nin come carne.
O que teña tenda que a atenda e se non que a venda.
Xente nova e leña verde todo se volve fumo.
Ó gato escaldado ata a auga fría lle fai dano.
Ó catarro dálle co xarro.
O que ten burro e vai a pé máis burro el é.
Setembro ou seca fontes ou leva pontes.
Ovella que berra, bocado que perde.
Non hai luar coma o de xaneiro nin amor coma o
primeiro.
O home e o can van onde llo dan.
O que parte e comparte, se é persoa de arte, deixa pra si
a millor parte.
Máis vale pequeno e agudo que grande e burro.
Non pidas a quen pediu nin sirvas a quen serviu.
Chova en abril e maio inda que non chova en todo o
ano.
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FRxHF
96%
94%
92%
90%
90%
88%
88%
88%
88%
86%
84%
84%
84%
78%

FRPS
98%
98%
100%
90%
96%
98%
98%
96%
98%
96%
98%
98%
96%
88%

XVR
74%
72%
74%
62%
44%
56%
64%
62%
48%
60%
46%
36%
52%
20%

DSUHQG
na casa
na casa
na casa
na casa
na casa
dos vellos
na casa
na casa
dos vellos
na casa
dos vellos
dos vellos
dos vellos
dos vellos

76%
72%

90%
84%

28% dos vellos
54% na casa

70%
68%
64%

94%
90%
84%

44% dos vellos
38% dos vellos
30% dos vellos
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Na terra dos lobos hai que oulear/ouvear coma todos.
Auga na Santa Mariña na meda fai fariña.
O traballo do neno é pouco e quen o perde é louco
Cando marzo maiea, maio marcea.
Auga en maio, pan pa todo o ano.
No mes de San Xoán as nove con día dan.
A quen Deus non lle dá fillos o demo lle dá sobriños.
Auga en San Xoán tolle viño e non dá pan.
Fillo es, pai serás; como fixeres, así o terás.
Entre marzo e abril sae o cuco do cubil, entre maio e a
sega marcha o cuco pá súa terra.
O que regala ben vende, se o que recibe entende.
Abril, se por mal quere vir, nin as portas deixa abrir.
¡Miniñas ó San Brais que festas non hai máis!
En abril cata a loba no cubil.
En febreiro sete capas e un sombreiro.
De miniño rei, de mozo galán, de casado burro e de
vello can.
Se o cuco non canta entre marzo e abril ou o cuco é
morto ou quere vi-la fin.
Maio me molla, maio me enxuga, maio me dá a súa
sacudidura, pero éche de fame que non de fartura.
Mal lle vai ó raposo cando anda ós grilos.
Maio pardo e San Xoán claro valen máis cós bois e o
carro.
En cada terra seu uso e en cada roca seu fuso.
Se te pica o alacrán busca cura e sancristán que mañá te
enterrarán.
Boi solto de seu se lambe.
A criado mal mandado pórlle a mesa e mandalo ó
recado.
O que bebe pola bota non se lle saben os tragos que
bota.
Xeonllo de home, cu de muller e fuciño de can nunca
quentes están.
Cando a Candeloria chora medio inverno vai fóra; que
chore que deixe de chorar medio inverno está por
pasar.
Quen de noite vai e vén, de noite come o que ten.
Ara en maio e bima en San Xoán, esterca ben e collerás
pan.
Marzo espigarzo, abril penduril, maio granado, en San
Xoán curado e na Santa Mariña metido na arquiña.
A boi tolo corda longa.
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62%
62%
62%
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24% dos vellos
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78%
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26%

58%

12% dos vellos

24%
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20% dos vellos
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$QiOLVH
Imos analizar agora individualmente os datos de coñecemento, comprensión, uso e
aprendizaxe.
&RxHFHPHQWR
Destes datos hai que destacar que 33 dos 50 refráns (66%) son coñecidos por máis da
metade dos informantes, chegando algúns a ser recoñecidos polo 96% dos informantes;
ademais, ningún dos refráns foi recoñecido por menos do 20%. Segundo estes datos, os
informantes teñen unha boa competencia paremiolóxica pasiva (coñecemento), xa que a
maioría deles teñen oído os refráns as suficientes veces como para recoñecelos.
Agora imos analiza-los resultados por franxas de idade:
Os menores de 30 anos coñecen unha media de 25. 5 dos 50 refráns, é dicir, pouco máis
da metade; o 58% dos informantes coñece a metade ou máis da metade dos refráns
propostos. Os informantes que teñen entre 30 e 60 anos coñecen unha media de 35. 7 dos
50 refráns, é dicir, o 71. 4%; nesta franxa de idade só hai unha persoa que declarou
coñecer menos da metade dos refráns que lle propuxemos. E finalmente os maiores de
60 anos son os que coñecen máis paremias, unha media de 43. 1, é dicir, o 86. 2% dos
refráns propostos.
Á vista dos datos, podemos afirmar que canto máis vella é a persoa que responde, maior
coñecemento declara ter dos refráns propostos. Esta tendencia acentúase nos refráns
referentes ó mundo rural en xeral; dos 24 refráns referentes ó campo que presentamos na
enquisa, 10 son case descoñecidos para os menores de 30 anos, pero ben coñecidos e
usados polos máis vellos. Da mesma maneira seguen esta tendencia tamén os refráns que
falan de obxectos e costumes en desuso (por exemplo o refrán 2TXHEHEHSRODERWDQRQ
VHOOHVDEHQRVWUDJRVTXHERWD coñecido só por un 36% dos informantes). Podemos, polo
tanto, apreciar a progresiva perda dos refráns que describen a sociedade galega máis
tradicional.
&RPSUHQVLyQ
Hai que sinalar que tódolos informantes en xeral declararon entender perfectamente o
significado da maioría dos refráns propostos. Imos analiza-los datos por bloques de
idade:
Os menores de 30 anos declararon entender unha media do 80% dos refráns.
Practicamente tódolos informantes entenden a maioría dos refráns (quedando só dous
dos enquisados por debaixo do 50%). Os datos entre 30 e 60 anos son moi semellantes
ós da franxa anterior, entenden unha media de 40 dos 50 refráns, o 80%. E finalmente os
maiores de 60 anos entenden unha media de 44. 4 dos 50 refráns, case o 89%.
Destes datos podemos saca-la conclusión de que a os informantes declararon entender
perfectamente a maioría dos refráns propostos. Isto quizais se deba a que moitas destas
paremias teñen unha única interpretación. É este o caso de 2 TXH FRQ QHQRV VH GHLWD
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FDJDGR VH OHYDQWD que tódolos informantes declararon entender. Así e todo, é curioso
que os refráns referentes á climatoloxía e ós labores do campo, que non teñen un sentido
metafórico, senón que se poden interpretar literalmente, son comprendidos por unha
porcentaxe relativamente baixa dos informantes (ex. 0DLRSDUGRH6DQ;RiQFODURYDOHQ
PiLV FyV ERLV H R FDUUR, entendido polo 66%). Isto pode deberse a que moitos dos
informantes, sobre todo os máis novos, non comprenden o vocabulario propio da
labranza nin están afeitos á observación da climatoloxía que practican os labregos.
8VR
Como podemos observar, as porcentaxes de uso dos refráns propostos son baixas con
respecto ás de coñecemento e comprensión. Os refráns 2TXHFRQQHQRVVHGHLWDFDJDGR
VH OHYDQWD e 6DUQD FRQ JXVWR QRQ SLFD, que o 74% dos enquisados afirmou usar,
obtiveron os datos máis altos; e os máis baixos foron para 0DU]R HVSLJDU]R DEULO
SHQGXULO PDLR JUDQDGR HQ 6DQ ;RiQ FXUDGR H QD 6DQWD 0DULxD PHWLGR QD DUTXLxD
usado polo 12%.
Imos agora analiza-los datos por franxas de idade:
Os menores de 30 anos usan unha media de 10. 3 dos 50 refráns, é dicir, un 20. 6%. Dos
informantes máis novos, só dúas persoas usan máis da metade (52% e 60%) e as
porcentaxes máis baixas descenden ata o 0% (hai dúas persoas que non usan ningún dos
refráns propostos). Os informantes entre 30 e 60 anos usan unha media de case 23 dos 50
refráns (45. 4%), chegando algúns a usar o 100% e outros só o 6%. Os maiores de 60
anos usan unha media de 36 dos 50 refráns (72%), oscilando esta porcentaxe entre o
98% e o 8%.
Segundo estes datos, podemos afirmar que, aínda que os informantes coñecen e entenden
os refráns propostos, non os usan tanto como cabería esperar. Respecto a isto Díaz Pérez
(1997: 189) sinala:
3RWHQFLDOPHQWHVLSRVHHPRVXQDFRPSHWHQFLDSDVLYDDPSOLDVXFRUUHVSRQGLHQWH
DFWXDOL]DFLyQ GHEHUtD VHU DVLPLVPR YDVWD SHUR HQ UHDOLGDG OD SURGXFFLyQ GH
UHIUDQHV HVWi OLPLWDGD HQ FDVRV QRUPDOHV D VX LQVHUFLyQ HQ XQ FRQWH[WR
GHWHUPLQDGRDSURSLDGRSDUDODFRUUHFWDDSOLFDFLyQGHVXFDUJDVHQWHQFLRVD\
DGHPiVIDFWRUHVFRPRODGLIHUHQWHHVWLPDFLyQVRFLDOGHOHPSOHRGHUHIUDQHVROD
H[WUDxH]DTXH VXXVR SXHGHSURGXFLU HQHO LQWHUORFXWRU UHGXFHQVX DSDULFLyQ \
UHFXUULU D HOORV QR SDUHFH VHU WDQ IUHFXHQWH FRPR XQ DQiOLVLV GHO FRQRFLPLHQWR
SDVLYRQRVSRGUtDKDFHUSHQVDU
O uso dos refráns é especialmente baixo entre os informantes máis novos; ademais, esta
tendencia afecta sobre todo ós refráns que se refiren ó campo e ó mundo rural en xeral.
Así, as paremias referentes á climatoloxía, ós animais e á agricultura son usadas por
unha porcentaxe entre o 38% e o 18% dos informantes de menos de 30 anos, mentres
que outros refráns alcanzan taxas de máis do 70%. Esto pode deberse a que a sociedade
galega se está a volver cada vez máis urbana e iso fai que o contexto lingüístico e social
no que antes se inserían os refráns relativos ó campo tenda a desaparecer e diminúa cada
vez máis o seu uso.
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Agora ben, a perspectiva non é tan negativa se temos en conta que a competencia
paremiolóxica se adquire co paso do tempo. Polo tanto, a medida que os falantes máis
novos vaian envellecendo, irán adquirindo unha maior competencia paremiolóxica, tanto
pasiva coma activa.
$SUHQGL]D[H
Pasamos agora a analiza-los datos sobre a aprendizaxe dos refráns. As posibles respostas
á pregunta “¿onde aprendeu o refrán?” eran tres: aprendéronos ou ben “nos libros”, é
dicir, na escola ou lendo; ou ben “na casa” ou “dos vellos”. Estas dúas últimas
posibilidades son similares xa que un refrán aprendido na casa tamén puido ser ensinado
polos avós pero, a opción “[aprendino] dos vellos” concédelles unha maior importancia
ós anciáns no proceso de transmisión e dálle cabida ademais á posibilidade de que o
refrán non fose aprendido dos propios avós senón “dos vellos” da aldea.
A porcentaxe de refráns que os informantes declararon aprender dos vellos é moi alta. O
refrán 6HWHPEURRXVHFDIRQWHVRXOHYDSRQWHV, que ten o tanto por cento máis alto, foi
aprendido dos vellos polo 52% dos informantes. Os datos máis baixos son para o refrán
$ERLWRORFRUGDORQJD que foi aprendido dos vellos só polo 14%.
Tamén houbo moitos informantes que declararon aprender os refráns na casa. A
porcentaxe máis alta é para o refrán 2TXHQRQWHQFDEH]DHVFXVDVRPEUHLUR cun 58% e a
máis baixa para 0DU]RHVSLJDU]RDEULOSHQGXULOPDLRJUDQDGRHQ6DQ;RiQFXUDGRH
QD6DQWD0DULxDPHWLGRQDDUTXLxD cun 4%.
En cambio, moi poucos declararon aprender os refráns nos libros. A porcentaxe máis
alta, do 12%, é para 1RQKDLOXDUFRPRRGH[DQHLURQLQDPRUFRPRRSULPHLUR e a máis
baixa foi do 0%, 31 dos 50 refráns non foron aprendidos nos libros por ningún dos
informantes. Estes datos evidencian que a transmisión dos refráns nesta zona segue a
producirse dunha forma oral, no seo da familia e da aldea.
Agora imos analiza-los datos obtidos sobre o medio de transmisión dos refráns tendo en
conta o nivel de estudos dos informantes:
En primeiro lugar, aqueles que só cursaron estudos primarios afirmaron aprender dos
vellos o 56% dos refráns, case un 30% na casa e só o 0. 9% dos libros ou na escola. Os
que cursaron ou están a cursar estudos secundarios aprenderon dos vellos o 27. 5% dos
refráns propostos, o 27. 8% na casa e o 2. 9% nos libros. E finalmente, os que cursaron
ou están a cursar estudos universitarios aprenderon dos vellos o 33% dos refráns, o 35.
5% na casa e o 5% dos libros.
Destes datos hai que destacar que ó ir aumentando o nivel educativo prodúcese unha
perda progresiva da transmisión a través dos máis vellos a favor da transmisión na casa e
sobre todo da transmisión a través dos libros, aínda que esta última segue a ser mínima.
Parece evidente que canto maior sexa o nivel educativo dos informantes maior será a
probabilidade de que aprendan os refráns na escola ou nos libros.
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8WLOLGDGHGRVUHIUiQV
Como punto final da enquisa formulamos unha pregunta sobre a función que
desempeñan os refráns na nosa sociedade. Aínda que non houbo unanimidade, as
respostas foron bastante semellantes. A maioría dos informantes opina que os refráns
serven para ensinar e aconsellar sobre diversos aspectos da vida, sobre todo para guiar ós
labregos nas tarefas do campo, e ademais transmiten a sabedoría e as tradicións dos
nosos antepasados. Tamén se afirma que é unha forma divertida de aprender cousas da
vida cotiá, ou simplemente un pasatempo. Segundo estes datos, parece que os
informantes consideran os refráns útiles e importantes para a vida cotiá; pero esta
opinión non se reflicte no uso que fan deles.

0tQLPRSDUHPLROy[LFR
Finalmente, cos refráns máis repetidos nas dúas enquisas elaboramos unha proposta de
mínimo paremiolóxico, é dicir, unha lista dos refráns xeralmente coñecidos na zona de
Viana do Bolo. Das 42 paremias que forman este mínimo, 6 proceden da primeira
enquisa e 36 da segunda. Na primeira enquisa eliximos os refráns galegos repetidos máis
de 10 veces, e na segunda escollemos os recoñecidos por máis do 50% dos informantes
ou ben aqueles que máis do 75% declarou entender, sempre que fosen coñecidos por
unha alta porcentaxe dos informantes. E este é o que, segundo o noso estudo, se podería
considerar mínimo paremiolóxico do galego na zona de Viana do Bolo, clasificado por
temas e explicado o significado de cada un dos refráns.
$025
1RQ KDL OXDU FRPR R GH [DQHLUR QLQ
DPRUFRPRRSULPHLUR
Esta é unha comparación do primeiro
amor, que se considera o mellor, coa lúa
de xaneiro que é a máis brillante.

O cuco sempre se oe nos montes nesta
época e polo tanto tería que pasar algo
moi grave para que isto cambiase.

%(%,'$
ÏFDWDUURGiOOHFR[DUUR
A bebida é unha boa menciña contra o
catarro. Hai menciñas tradicionais para o
catarro que conteñen algún tipo de
alcohol, por exemplo o leite con coñac
ou o viño quente con mel.

$1,0$,6
(QDEULOFDWDDOREDQRFXELO
En abril a loba está no cubil porque é a
época de cría.

(QWUH PDU]R H DEULO VDH R FXFR GR
FXELOHQWUHPDLRHDVHJDPDUFKDR
FXFRSiV~DWHUUD

&/,0$
$EULO VH SRU PDO TXHUH YLU QLQ DV
SRUWDVGHL[DDEULU
Refírese ó frío e ó mal tempo que vai no
mes de abril.

O cuco aparece polos nosos montes en
primavera e desaparece no verán.

$XJDHQPDLRSDQSDWRGRRDQR

6H R FXFR QRQ FDQWD HQWUH PDU]R H
DEULORXRFXFRpPRUWRRXTXHUHYL
ODILQ

A chuvia no mes de maio favorece a
colleita do centeo, ó que nesta zona se lle
chama SDQ.
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$XJDHQ6DQ;RiQWROOHYLxRHQRQGi
SDQ

A xente coa que alguén se relaciona
inflúe moito no seu comportamento.

A chuvia en xuño non é boa para as
colleitas.

&26780(6
(Q FDGD WHUUD VHX XVR H HQ FDGD URFD
VHXIXVR

$XJD QD 6DQWD 0DULxD QD PHGD IDL
IDULxD

Cada zona, aldea ou familia ten os seus
propios costumes, que deben ser
respectados.

A chuvia no mes de xullo é moi
beneficiosa para o centeo. A Santa
Mariña celébrase o 18 de xullo.

1D WHUUD GRV ORERV KDL TXH RXOHDU 
RXYHDUFRPDWRGRV

&DQGRPDU]RPDLHDPDLRPDUFHD
Cando en marzo vai calor, temperaturas
típicas do mes de maio, en maio irá frío e
choverá, que é o propio de marzo.

&KRYD HQ DEULO H PDLR LQGD TXH QRQ
FKRYDHQWRGRRDQR

Para ser aceptado polos demais hai que
comportarse coma eles.

'(6*5$=$6
ÏFDQIUDFRWRGRVHOOHYROYHQSXOJDV
Dise cando unha desgraza cae sobre
alguén que xa ten problemas.

A chuvia nos meses de abril e maio é a
clave dunha boa colleita.

6DUQDFRQJXVWRQRQSLFD

(QPDLRLQGDTXHLPDDYHOODRWDOOR

Dise cando un fai algo malo para si
mesmo aínda sendo consciente das
consecuencias.

No mes de maio aínda vai frío, aínda non
é verán.

(QPDLRQRQTXtWHORVDLR
En maio aínda pode ir frío e non é
conveniente poñer aínda a roupa de
verán.

(QIHEUHLURVHWHFDSDVHXQVRPEUHLUR
No mes de febreiro vai moito frío.

0DLR SDUGR H 6DQ ;RiQ FODUR YDOHQ
PiLVFyVERLVHRFDUUR
A chuvia en maio e o sol en xuño
favorecen as colleitas.

0DU]R YHQWRVR H DEULO FKXYLRVR VDFDQ
DPDLRIORULGRHIHUPRVR

(6&$50(17$5
ÏJDWRHVFDOGDGRDWDDDXJDIUtDOOHIDL
GDQR
Quen unha vez sufriu un contratempo, a
próxima vez estará alerta.

)$/$5
2YHOODTXHEHUUDERFDGRTXHSHUGH
Falar demasiado non dá proveito.

)$0,/,$
)LOOR HV SDL VHUiV FRPR IL[HUHV DVt R
WHUiV
Trata ós teus pais como queres que os
teus fillos te traten a ti.

Se chove e vai mal tempo en marzo e
abril, en maio florecen os campos.

$ TXHQ 'HXV QRQ OOH Gi ILOORV R GHPR
OOHGiVREULxRV

6HWHPEUR RX VHFD IRQWHV RX OHYD
SRQWHV

Refírese ós problemas e preocupacións
que conleva o ter fillos, así coma os
problemas coas herdanzas, cando os
fillos ou os sobriños loitan entre si polos
bens dos anciáns.

En setembro soe chover moito ou ir
moita calor.

&203$fË$6
'LPHFRQTXHQDQGDVHGLUHLFKHTXHQ
HV

)(67$6
£0LQLxDV y 6DQ %UDLV TXH IHVWDV QRQ
KDLPiLV
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San Brais celébrase o día 3 de febreiro e
é a última festa da temporada na zona de
Viana: non hai máis festas ata o mes de
abril.

,17(5(6(
2 TXH SDUWH H FRPSDUWH VH p SHUVRD
GHDUWHGHL[DSUDVLDPLOORUSDUWH

Ás veces non conta tanto a estatura coma
as capacidades das persoas ou cousas.

7$5'$1=$
$TXHQPDGUXJD'HXVRD[XGD
Levantarse cedo sempre trae algún
proveito.

2 TXH FKHJD WDUGH QLQ RH PLVD QLQ
FRPHFDUQH

Quen ten poder de decisión sobre algo
normalmente sácalle algún proveito
adicional.

2 TXH UHJDOD EHQ YHQGH VH R TXH
UHFLEHHQWHQGH
Os regalos non son desinteresados, un
regalo ou un favor supón outro a cambio.

25*8//2
0DO OOH YDL y UDSRVR FDQGR DQGD yV
JULORV

Quen se levanta ou chega cedo recolle
algún beneficio e quen se levanta ou
chega tarde non.

75$%$//2
&RVWXUHLUDVLQGHGDOFRVHSRXFRHFRVH
PDO
Á xente que non lle pon interese ó
traballo todo lle sae mal. O dedal neste
caso é un elemento que, como punto de
apoio que é, facilita moito o traballo da
costura.

Dise cando alguén moi orgulloso se
rebaixa con respecto á súa actitude
habitual.

2 TXH WHxD WHQGD TXH D DWHQGD H VH
QRQTXHDYHQGD

1RQ SLGDV D TXHQ SHGLX QLQ VLUYDV D
TXHQVHUYLX

Quen ten algún negocio debe atendelo
ben.

Quen unha vez foi pobre, cando ten
cartos non adoita ser xeneroso cos
demais, senón todo o contrario.

2 WUDEDOOR GR QHQR p SRXFR H TXHQ R
SHUGHpORXFR

6(;2
2KRPHHRFDQYDQRQGHOORGDQ
Compara o home, que segundo a opinión
tradicional se deixa guiar polos seus
instintos sexuais, co can que busca
comida.

Refírese ó aproveitamento do traballo
dos nenos. Na sociedade galega
tradicional os nenos realizaban traballos
como levar as vacas ós pastos e coidar
delas, levar comida, bebida e todo tipo de
recados ós familiares, etc.

6,62
2 TXH QRQ WHQ FDEH]D HVFXVD
VRPEUHLUR

;(17(129$
2 TXH FRQ QHQRV VH GHLWD FDJDGR VH
OHYDQWD
Non se pode esperar que os mozos
actúen coma adultos.

Refírese as persoas con pouco sentido.

2TXHWHQEXUURHYDLDSpPiLVEXUUR
HOp

;HQWHQRYDHOHxDYHUGHWRGRVHYROYH
IXPR

O que ten algo útil e non o aproveita é
parvo.

Os mozos alardean moito da súa valentía
pero logo non fan nada.

7$0$f2
0iLVYDOHSHTXHQRHDJXGRFDJUDQGH
HEXUUR
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Como podemos observar, os refráns que forman a nosa proposta de mínimo
paremiolóxico teñen unha temática variada. Mesmo así, é de destacar que a climatoloxía
é o campo que conta cunha maior cantidade de refráns xeralmente coñecidos e usados
polos falantes da zona. A pesar de que, como vimos, este tipo de refráns non son moi
coñecidos entre os falantes máis novos, seguen a ser os máis usados polos vellos. Estas
paremias serven, en xeral, de guía para os labregos nos labores do campo e, como vimos,
grande parte dos informantes opina que é precisamente esta a función primordial dos
refráns.

8WLOLGDGHGRPtQLPRSDUHPLROy[LFRSDUDDWUDGXFLyQ
A paremioloxía é unha parte importante de cada lingua e cada cultura e, como tal,
debería estar incluída no programa de formación dun traductor. Como todos sabemos, un
bo traductor debería ser quen de identificar un refrán, para así tratalo como unha unidade
independente dentro do texto e buscar un equivalente na lingua de chegada. Verbo disto
Blanco e Moreno (1997: 121) din:
  HO ORFXWRU QDWLYR SRVHH XQ FRQRFLPLHQWR DFWLYR GH FLHUWR Q~PHUR GH
SURYHUELRV\XQFRQRFLPLHQWRSDVLYRGHXQQ~PHURD~QPiVHOHYDGR(VSRURWUD
SDUWHFDSD]GHLGHQWLILFDUORVLQFOXVRDSHVDUGHTXHpVWRVKD\DQVLGRVRPHWLGRVD
LPSRUWDQWHV PRGLILFDFLRQHV IRUPDOHV (O UHFXUVR DO SURYHUELR HQ OD SUHQVD OD
OLWHUDWXUD\ODSXEOLFLGDGHVXVXDO
Polo tanto, o traductor debería ter unha competencia paremiolóxica na lingua de partida
que lle permita identifica-los refráns que aparezan no texto orixinal. Así mesmo, tamén
debería ter unha boa competencia paremiolóxica na lingua de chegada para poder dar
cun refrán equivalente.
Actualmente os diccionarios paremiolóxicos que un traductor ten á súa disposición, tanto
monolingües coma bilingües e multilingües, son moi escasos, sobre todo en galego.
Ademais, como sinala Ferro Ruibal (1997: 208), preséntasenos outro problema xa que
estes repertorios inclúen refráns arcaicos xunto con outros actuais, algúns recollidos
oralmente xunto con outros procedentes de medios escritos e incluso traducións literais
doutras linguas ou invencións dos propios autores, todo isto sen ningún tipo de marca
que os diferencie.
Tamén Sevilla Muñoz (1999: 4-5) apunta estas deficiencias referíndose ós repertorios e
diccionarios de expresións idiomáticas:
  ORV TXH H[LVWHQ VXHOHQ DJUXSDUODV SRU SDODEUDV FODYH \ ODV DFRPSDxDQ GHO
VLJQLILFDGRVLQyQLPRVXQHMHPSOR\ODFRUUHVSRQGHQFLDHQODVRWUDVOHQJXDV>@
6LQ HPEDUJR QR VH LQFOX\HQ LQGLFDFLRQHV DFHUFD GH VX IUHFXHQFLD HO QLYHO GH
OHQJXDHOUHJLVWURDOTXHSHUWHQHFHQQLWDPSRFRGHOXVRGDWRVDQXHVWURMXLFLR
LQGLVSHQVDEOHV SDUD ORJUDU XQKD EXHQD WUDGXFFLyQ >@ 6H KD GH EXVFDU
REYLDPHQWH XQD FRUUHVSRQGHQFLD QR VyOR GH VLJQLILFDGR VLQR WDPELpQ GH
UHJLVWURGHQLYHOGHOHQJXD\GHXVR
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A maioría destas coleccións foron elaboradas recollendo refráns en medios escritos non
sempre actuais, sen ter en conta que o refraneiro, ademais de ser unha forma de
expresión principalmente oral, non é un corpus estable, senón que cambia
constantemente. Un refrán moi usado nun determinado momento pode caer en desuso ou
un refrán pouco usado pode pasar a ser moi usado; créanse e desaparecen refráns
constantemente.
Así, de se levaren a cabo estudos estatísticos para establece-los mínimos paremiolóxicos
das distintas linguas, os datos que se obtivesen poderían ser incluídos nos diccionarios e
repertorios fraseolóxicos. Isto facilitaría moito a tarefa dos traductores, que xa non terían
que buscar pola súa conta un refrán de significado equivalente e contarían ademais con
datos de frecuencia de uso, rexistro, etc. , tanto do refrán orixinal coma dos posibles
equivalentes.
Ademais dos aspectos lingüísticos, hai que sinalar tamén que o refraneiro é unha parte
importante dunha cultura, xa que moitas veces contén a sabedoría popular e describe os
costumes e a forma de vida tradicional dun pobo. Polo tanto, deberíase incluír o estudo
dos mínimos paremiolóxicos das distintas linguas como parte da formación lingüística e
cultural dos futuros traductores, tal e como afirman autores coma Mieder (1995: 4):
$V3HUPLDNRYZRXOGKDYHDUJXHGQRVSHDNHURIDIRUHLJQODQJXDJHFDQKRSHWR
JDLQ FXOWXUDO OLWHUDF\ LQ WKH WDUJHW ODQJXDJH ZLWKRXW WKH NQRZOHGJH RI LWV
SDUHPLRORJLFDOPLQLPXP
ou Blanco e Moreno (1997: 117):
  WRGR SDUHFH LQGLFDU TXH HO ORFXWRU QDWLYR GH XQD OHQJXD GDGD SRVHH FRPR
SDUWH LQWHJUDQWH GH VX FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFD HO FRQRFLPLHQWR DFWLYR GH XQ
GHWHUPLQDGRQ~PHURGHSDUHPLDV(QHVWHDVSHFWRODLQWURGXFFLyQGHOSURYHUELR
WHQGUtD FRPR REMHWR HO DSUHQGL]DMH SRU SDUWH GHO DOXPQR GH XQ PtQLPR
SDUHPLROyJLFR>@HQOHQJXDH[WUDQMHUDTXHFRQVWXWXLUtDXQDPiVGHODVIDFHWDV
GHVXIRUPDFLyQOLQJtVWLFD\FXOWXUDOHQHOLGLRPD
Como vemos, diversos estudos apoian a idea de incluí-lo mínimo paremiolóxico na
formación dos estudantes dun idioma estranxeiro, pero supoñen que o falante nativo non
precisa desa formación. Non obstante, os datos que obtivemos nas enquisas mostran a
carencia que teñen as novas xeracións de galegos dunha boa competencia paremiolóxica
na súa lingua e, polo tanto, cremos que se debería incluí-lo estudo dun mínimo
paremiolóxico como parte da formación dos nosos traductores.
Seguramente teña algo que ver con este deficiente coñecemento do refraneiro a especial
situación en que se atopa o galego, que ten que competir con outro idioma na súa zona
lingüística. Ademais, a transformación da nosa sociedade, antes case completamente
rural, nunha sociedade cada vez máis urbana favorece a desaparición dos refráns
tradicionais relativos ó campo. Por todo isto, cremos que cómpre incluír na formación
dos nosos traductores o estudo dun mínimo paremiolóxico, como parte do estudo da
lingua e da cultura galegas.
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Así mesmo, a aprendizaxe dos refráns tradicionais, propiamente galegos, máis comúns
entre os nosos anciáns daríalles ós máis novos, cando menos, unha boa competencia
paremiolóxica pasiva (coñecemento) que podería evolucionar cara a un maior uso da
fraseoloxía tradicional. Fortaleceríase así o patrimonio paremiolóxico galego e
empeceríase a influencia que sobre el exerce a paremioloxía castelá. E, con isto,
poderíase quizais “revitaliza-los procesos de creación e circulación paremiolóxica para
contrarresta-lo avance da fala plana e esquelética das modernas cidades. ” (Ferro Ruibal,
1997: 212).
7UDGXFLyQGR³PtQLPR´
E xa que elaboramos unha proposta de mínimo paremiolóxico do galego, imos darlle
unha aplicación práctica en tradución. A continuación propoñemos equivalentes en
castelán e inglés para os refráns que compoñen o mínimo.
Como xa apuntamos anteriormente, para traducir correctamente un refrán habería que
buscar outro na lingua de chegada que fose equivalente non só en significado, senón
tamén no rexistro e no nivel de uso. Ende mal, nos dicionarios paremiolóxicos
dispoñibles non aparecen estes datos, así que recollemos tódolos refráns que
consideramos equivalentes en significado, ou a falta destes, refráns que tratasen o
mesmo tema. Debemos sinalar así mesmo, que non pretendemos presentar os
equivalentes en castelán e inglés como “mínimo paremiolóxico” destas linguas, xa que
para elaborar un “mínimo” habería que realizar un estudo similar ó presente; por tanto,
presentamos estes refráns únicamente como posibles equivalentes á hora de traducir o
“mínimo” galego que elaboramos.
Segundo a clasificación que de Fernández e Montero (1996: 156-7), podemos establecer
distintos graos de equivalencia dos refráns casteláns e ingleses que propoñemos con
respecto ós orixinais galegos:
- Aqueles nos que a imaxe é idéntica e está expresada cos mesmos elementos có orixinal,
ás veces con lixeiras variacións. Nestes casos adoitan te-la mesma orixe. É este o caso do
equivalente castelán $ TXLHQ PDGUXJD 'LRV OH D\XGD que propoñemos como tradución
para o refrán galego $TXHQPDGUXJD'HXVRD[XGD. Da mesma maneira, o refrán inglés
+HZKRKDVQRKHDGQHHGVQRKDW ten unha correspondencia completa co galego 2TXH
QRQ WHQ FDEH]D HVFXVD VRPEUHLUR. Ás veces, incluso se produce unha correspondencia
total nas tres linguas, como é o caso de ÏFDQIUDFRWRGRVHOOHYROYHQSXOJDV, $SHUUR
IODFRWRGRVRQSXOJDV e $OHDQGRJJHWVQRWKLQJEXWIOHDV.
- Aqueles casos nos que hai unha equivalencia parcial, o pensamento ou ensinanza é a
mesma, pero a imaxe, aínda que garda certa similitude coa orixinal, está expresada con
elementos distintos ou só coincide en parte. É este o caso do refrán castelán (OTXHQR
WLHQH FDEH]D WLHQH TXH WHQHU SLHV, proposto como tradución do galego 2 TXH QRQ WHQ
FDEH]DHVFXVDVRPEUHLUR, así coma do equivalente inglés &DVWQRWFORXWWLOO0D\LVRXW
para o refrán galego (QPDLRQRQTXtWHORVDLR.
- Os que expresan o mesmo pensamento cunha imaxe totalmente distinta. Este é o caso
do refrán galego 1RQKDLOXDUFRPRRGH[DQHLURQLQDPRUFRPRRSULPHLUR para o que
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propoñemos o equivalente castelán )UXWRV \ DPRUHV ORV SULPHURV VRQ ORV PHMRUHV e o
inglés 2IVRXSDQGORYHWKHILUVWLVWKHEHVW.
- Pode haber casos en que non se atope ningún equivalente axeitado. Montero Küpper
propón as seguintes solucións: Traducilo por outro refrán que translade parte ou algún
aspecto do significado. Esta foi a solución que adoptamos por exemplo para traducir o
refrán (QIHEUHLURVHWHFDSDVHXQVRPEUHLUR, para o que propuxemos como equivalentes
parciais o castelán )HEUHURV\DEULOHVORVPiVYLOHV e o inglés ,ILQ)HEUXDU\WKHUHEHQR
UDLQµWLVQHLWKHUJRRGIRUKD\QRUJUDLQ.
Como o noso cometido non era traducir un texto, senón propoñer equivalentes, non
botamos man das dúas últimas solucións que propoñen Fernández e Montero: Traducir
literalmente o refrán orixinal, se se quere, mantendo a forma sentenciosa de refrán; ou
ben trasladar só a idea do refrán mediante outra unidade fixa (citas, locucións,
modismos) ou unha paráfrase. E, se se cre necesario, comentar nunha nota a pé de páxina
que no orixinal aparece un refrán intraducible.
Non obstante, nos casos en que non demos cun equivalente, nin sequera parcial,
buscamos un refrán que tratase o mesmo tema, aínda que propuxese unha máxima
distinta. É este o caso do refrán inglés )HHGDFROGDQGVWDUYHDIHYHU que propón unha
solución para o catarro diferente da que dá o refrán galego ÏFDWDUURGiOOHFR[DUUR.
Debemos sinalar, ademais, que ás veces propoñemos varios equivalentes distintos,
sempre ordenados de maior a menor grao de equivalencia.
*ORVDULRJDOHJRFDVWHOiQLQJOpV
 0DU]R YHQWRVR H DEULO FKXYLRVR
VDFDQDPDLRIORULGRHIHUPRVR
(es) 0DU]R DLURVR \ DEULO OOXYLRVR
VDFDQDPD\RIORULGR\KHUPRVR
(en) 0DUFK ZLQGV DQG $SULO VKRZHUV
EULQJIRUWK0D\IORZHUV

(QPDLRLQGDDYHOODTXHLPDRWDOOR
(es) +DVWDHOGHPD\RQRWHTXLWHV
HOVD\R
(en) 1HYHUFDVWDFORXWWLOO0D\LVRXW
$TXHQPDGUXJD'HXVRD[XGD
(es) $TXLHQPDGUXJD'LRVOHD\XGD
(en) 7KHHDUO\ELUGFDWFKHVWKHZRUP
(en) (DUO\ WR EHG DQG HDUO\ WR ULVH
PDNHV D PDQ KHDOWK\ ZHDOWK\ DQG
ZLVH
(en) $Q KRXU LQ WKH PRUQLQJ LV ZRUK
WZRLQWKHHYHQLQJ

 'LPH FRQ TXHQ DQGDV H GLUHLFKH
TXHQHV
(es) 'LPH FRQ TXLHQ DQGDV \ WH GLUp
TXLHQHUHV
(en) 7HOO PH ZLWK ZKRP WKRX JRHVW
DQG,¶OOWHOOWKHHZKDWWKRXGRHVW
(en) $PDQLVNQRZQE\WKHFRPSDQ\
KHNHHSV
(en) $PDQLVNQRZQE\KLVIULHQGV

(QPDLRQRQTXtWHORVDLR
(es) +DVWDHOGHPD\RQRWHTXLWHV
HOVD\R
(en) &DVWQRWFORXWWLOO0D\LVRXW
(en) 6WLFN WR \RXU IODQQHOV XQWLO \RXU
IODQQHOVVWLFNWR\RX

 (Q IHEUHLUR VHWH FDSDV H XQ
VRPEUHLUR
(es) )HEUHURV\DEULOHVORVPiVYLOHV
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(es) /D GHVJUDFLD WLHQH KLMDV DXQTXH
QRWLHQHPDGUH
(en) $OHDQGRJJHWVQRWKLQJEXWIOHDV
(en) )OLHV DUH EXVLHVW DERXW OHDQ
KRUVHV
(en) 0LVIRUWXQHVFRPHE\IRUWLHV
(en) 0LVIRUWXQHVQHYHUFRPHVLQJO\
(en) 3RYHUW\RQDQROGPDQ¶VEDFNLV
DKHDY\EXUGHQ
(en) ,WQHYHUUDLQVEXWLWSRXUV

(es) (Q IHEUHUR XQ GtD PDOR \ RWUR
EXHQR
(es) (QLQYLHUQRQRKD\PHMRUDPLJR
TXHODFDSD
(en) ,I LQ )HEUXDU\ WKHUH EH QR UDLQ
µWLVQHLWKHUJRRGIRUKD\QRUJUDLQ
O refrán inglés que propoñemos non
sería exactamente un equivalente,
aínda tamén se refire ó mes de
febreiro.

6DUQDFRQJXVWRQRQSLFD
(es) 6DUQDFRQJXVWRQRSLFD
(es) &DUJDTXHDJUDGDQRHVSHVDGD
(en) :KDWLVERUQHZLOOLQJO\LVERUQH
HDVLO\
(en) $YROXQWDU\EXUGHQLVQREXUGHQ
(en) $OOWKLQJVDUHHDV\WKDWDUHGRQH
ZLOOLQJO\
(en) $EXUWKHQRIRQH¶VRZQFKRLFHLV
QRWIHOW

 &RVWXUHLUD VLQ GHGDO FRVH SRXFR H
FRVHPDO
(es) $OID\DWH VLQ GHGDO FRVH SRFR \
FRVHPDO
(es) $ OD PDOD KLODQGHUD OD UXHFD OH
KDFHGHQWHUD
(es) /DYDQGHUD PDOD QR HQFXHQWUD
MDPiVEXHQDSLHGUD
(en) $EDGZRUNPDQEODPHVKLVWRROV
(en) 1HYHU KDG LOO ZRUNPDQ JRRG
WRROV

 2 TXH QRQ WHQ FDEH]D HVFXVD
VRPEUHLUR
(es) (OTXHQRWLHQHFDEH]DWLHQHTXH
WHQHUSLHV
(en) +H ZKR KDV QR KHDG QHHGV QR
KDW
(en) $ IRUJHWIXO KHDG PDNHV D ZHDU\
SDLURIKHHOV
(en) $ZLWOHVVKHDGPDNHVZHDU\IHHW

2TXHFKHJDWDUGHQLQRHPLVDQLQ
FRPHFDUQH
(es) (OTXHOOHJDWDUGHQLR\HPLVDQL
FRPHFDUQH
(es) &DPDUyQ TXH VH GXHUPH VH OR
OOHYDODFRUULHQWH
(en) 7KHHDUO\ELUGFDWFKHVWKHZRUP
(en) $QKRXULQWKHPRUQLQJLVZRUWK
WZRLQWKHHYHQLQJ
(en) (DUO\ WR EHG DQG HDUO\ WR ULVH
PDNHV D PDQ KHDOWK\ ZHDOWK\ DQG
ZLVH

2TXHFRQQHQRVVHGHLWDFDJDGRVH
OHYDQWD
(es) 4XLHQ FRQ QLxRV VH DFXHVWD
FDJDGRVHOHYDQWD
(en) ,I \RX OLH GRZQ ZLWK GRJV \RX¶OO
JHWXSZLWKIOHDV

2TXHWHxDWHQGDTXHDDWHQGDHVH
QRQTXHDYHQGD
(es) 4XLHQ WHQJD WLHQGD TXH OD
DWLHQGD\VLQRTXHODYHQGD
(en) 7KH PDVWHU¶V H\H PDNHV WKH
KRUVHIDW
(en) µ7LVWKHIDUPHU¶VFDUHWKDWPDNHV
WKHILHOGEHDU
(en) $ JRRG IDUPHU PDNHV D JRRG
IDUP

 Ï FDQ IUDFR WRGR VH OOH YROYHQ
SXOJDV
(es) $SHUURIODFRWRGRVRQSXOJDV
(es) (Q FDVD YLHMD WRGR VH YXHOYHQ
JRWHUDV
(es) /DV GHVJUDFLDV QXQFD YLHQHQ
VRODV
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 ;HQWH QRYD H OHxD YHUGH WRGR VH
YROYHIXPR
(es) *XiUGDWH GHO PR]R FXDQGR OH
QDFHHOER]R
(es) $SRFDEDUEDSRFDYHUJHQ]D
(es) -XYHQWXGQRFRQRFHYLUWXG
(es) /RFXUD WUDV ORFXUD OD PRFHGDG
PDGXUD
(en) 7KHUH LV QR SXWWLQJ DQ ROG KHDG
RQ\RXQJVKRXOGHUV
(en) <RXQJ EORRG GRWK QRW REH\ DQ
ROGGHFUHH
(en) %R\VZLOOEHER\V

(es) (OTXHWLHQHXQEXUUR\ORYHQGH
pOVHHQWLHQGH
En inglés non encontramos ningún
refrán nin sequera parecido, e o refrán
castelán que propoñemos non estamos
seguros de que exprese o mesmo
significado có galego.

 6HWHPEUR RX VHFD IRQWHV RX OHYD
SRQWHV
(es) 6HSWLHPEUH R OOHYD ODV SXHQWHV R
VHFDODVIXHQWHV
En inglés non atopamos ningún refrán
que trate este tema.

 2YHOOD TXH EHUUD ERFDGR TXH
SHUGH
(es) 2YHMD TXH EDOD ERFDGR TXH
SLHUGH
(es) (Q ERFD FHUUDGD QR HQWUDQ
PRVFDV
(es) (Q ERFD FHUUDGD QL PRVFDV QL
QDGD
(en) $EOHDWLQJVKHHSORVHVDELWH
(en) $VXWPRXWKFDWFKHVQRIOLHV
(en) ,QWRDVKXWPRXWKIOLHVIO\QRW
(en) $ ZLVH KHDG NHHSV D FORVHG
PRXWK
(en) /HDVWVDLGVRRQHVWPHQGHG

 Ï JDWR HVFDOGDGR DWD D DXJD IUtD
OOHIDLGDQR
(es) (O JDWR HVFDOGDGR GHO DJXD IUtD
KX\H
(es) $O HVSDQWDGR OD VRPEUD OH
HVSDQWD
(es) /DH[SHULHQFLDHVODPDGUHGHOD
FLHQFLD
(en) $VFDOGHGFDWIHDUVFROGZDWHU
(en) 'RJV RQFH VFDOGHG DUH DIUDLG
HYHQRIFROGZDWHU
(en) $EXUQWFKLOGGUHDGVIHDUVILUH
(en) 2QFHELWWHQWZLFHVK\
(en) $GYHUVLW\ LV WKH VFKRRO RI
ZLVGRP

 1RQ KDL OXDU FRPD R GH [DQHLUR
QLQDPRUFRPRRSULPHLUR
(es) )UXWRV \ DPRUHV ORV SULPHURV
VRQORVPHMRUHV
(es) /DV VRSDV \ ORV DPRUHV ORV
SULPHURVVRQORVPHMRUHV
(en) 2IVRXSDQGORYHWKHILUVWLVWKH
EHVW

É curioso que o primeiro dos refráns
casteláns e os dous primeiros en inglés
usan o mesmo termo có galego:
HVFDOGDGR, HVFDOGDGR e VFDOGHG,
seguramente os tres proveñen dun
mesmo refrán latino que xa usaría este
termo.

ÏFDWDUURGiOOHFR[DUUR
(es) $OFDWDUURFRQHOMDUURSHURQRWD
TXHHOMDUURQRHVERWD
(en) )HHGDFROGDQGVWDUYHDIHYHU

2KRPHHRFDQYDQRQGHOORGDQ
Para este refrán non encontramos
ningún equivalente nin en inglés nin en
castelán, nin sequera algún que tratase
un tema relacionado.

En inglés non encontramos ningún
refrán equivalente, pero recollemos
este que propón un remedio distinto
para o catarro.

 2 TXH SDUWH H FRPSDUWH VH p
SHUVRD GH DUWH GHL[D SD VL D PLOORU
SDUWH

 2 TXH WHQ EXUUR H YDL D Sp PiLV
EXUURHOp
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(es) El que parte y reparte toma la
mejor parte.
(en) Share and share alike.

(en) %HWZL[W$SULODQG0D\LIWKHUHEH
UDLQ µWLV ZRUWK PRUH WKDQ R[HQ DQG
ZDLQ

O refrán inglés trata o mesmo tema,
repartir e compartir, pero establece
unha máxima distinta, compartir a
partes iguais.

 1D WHUUD GRV ORERV KDL TXH
RXOHDURXYHDUFRPDWRGRV
(es) 'RQGHIXHUHVKD]ORTXHYLHUHV
(es) 'RQGHYHDVDWRGRVFRMHDUGHEHV
DORPHQRVUHQTXHDU
(es) &XDQGRSDVHVSRUODWLHUUDGHORV
WXHUWRVFLHUUDXQRMR
(es) 6L HQWUH EXUURV WH YHV UHEX]QD
DOJXQDYH]
(en) :KHQLQ5RPHGRDV5RPDQVGR

 0iLV YDOH SHTXHQR H DJXGR FD
JUDQGHHEXUUR
(es) 0iVYDOHPDQRGHMXH]\GHGRGH
HVFULEDQRTXHEUD]RGHDERJDGR
(es) 0iVYDOHPDxDTXHIXHU]D
(es) (O PHMRU SHUIXPH VH JXDUGD HQ
IUDVFRSHTXHxR
(es) /D HVHQFLD ILQD VH YHQGH HQ
IUDVFRSHTXHxR
(en) $ OLWWOH ERG\ RIWHQ KDUERXUV D
JUHDWVRXO
(en) $ OLWWOH EXVK PD\ KROG D JUHDW
KDUHDOLWWOHERG\DJUHDWKHDUW
(en) $OLWWOHSRWLVVRRQKRW

 $XJD QD 6DQWD 0DULxD QD PHGD
IDLIDULxD
(es) $JXDHQMXOLRKDFHPDGHUD
Neste caso non encontramos ningún
refrán inglés que tratese este tema, e o
que propoñemos en castelán non sería
un equivalente pero expresa, igual có
galego, o benenficiosa que é a chuvia
no mes de xullo.

1RQSLGDVDTXHQSHGLXQLQVLUYDV
DTXHQVHUYLX
(es) 1LVLUYDVDTXLHQVLUYLyQLSLGDV
D TXLHQ SLGLy QL PDQGHV D TXLHQ
PDQGy
(en) 1HLWKHUEHJRIKLPZKRKDVEHHQ
DEHJJDUQRUVHUYHKLPZKRKDVEHHQ
DVHUYDQW

2WUDEDOORGRQHQRpSRXFRHRTXH
RSHUGHpORXFR
Non encontramos nigún refrán castelán
ou inglés sobre o traballo dos nenos,
quizais por ser este un tema moi
concreto.

&DQGRPDU]RPDLHDPDLRPDUFHD
(es) &XDQGR PDU]R PD\HD PD\R
PDUFHD
(es) &XDQGRHOYHUDQRHVLQYLHUQR\HO
LQYLHUQRYHUDQRQXQFDEXHQDxR
(en) $ JUHHQ &KULVWPDV EULQJV D
ZKLWH(DVWHU

Neste caso, tanto o en castelán coma
en inglés demos cun refrán que usa a
mesma metáfora, a mesma estrutura e
o mesmo léxico.

 &KRYD HQ DEULO H PDLR LQGD TXH
QRQFKRYDHQWRGRRDQR
(es) /OXHYD SDUD Pt DEULO \ PD\R \
SDUDWLWRGRHODxR
(es) $EULO \ PD\R ODV OODYHV GH WRGR
HODxR
(en) $SULO UDLQV IRU PHQ 0D\ IRU
EHDVWV
(en) $SULODQG0D\DUHWKHNH\VRIWKH
\HDU

$XJDHQPDLRSDQSDWRGRRDQR
(es) $JXDGHPD\RSDQSDUDWRGRHO
DxR
(es) (QPD\RORGRHVSLJDVHQ$JRVWR
(en) $ EXVKHO RI 0DUFK GXVW DQG D
VKRZHULQ0D\PDNHVWKHFRUQJUHHQ
DQGWKHILHOGJD\
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 $ TXHQ 'HXV QRQ OOH Gi ILOORV R
GHPROOHGiVREULxRV
(es) $O TXH 'LRV QR OH GD KLMRV HO
GLDEOROHGDVREULQRV
(es) 3DULHQWHV \ WUDVWRV YLHMRV SRFRV
\OHMRV
(en) 0DQ\NLQVPHQIHZIULHQGV

Para este refrán non encontramos
ningún equivalente, parece ser que o
cuco non é un animal do que se ocupen
os refraneiros castelán e inglés.

 2 TXH UHJDOD EHQ YHQGH VH R TXH
UHFLEHHQWHQGH
(es) 4XLHQUHJDODELHQYHQGHVLTXLHQ
UHFLEHORHQWLHQGH
(en) %RXQGLVKHWKDWJLIWVWDNHWK
(en) 7R DFFHSW D IDYRXU LV WR VHOO
RQH¶VOLEHUW\
(en) 2QHJRRGWXUQGHVHUYHVDQRWKHU
(en) $VN DQG KDYH LV VRPHWLPHV GHDU
EX\LQJ
(en) %HWWHUEX\WKDQEHJ

$XJDHQ6DQ;RiQWROOHYLxRHQRQ
GiSDQ
(es) $JXD SRU 6DQ -XDQ TXLWD YLQR \
QRGDSDQ
En ingés non demos con ningún refrán
sobre a chuvia no mes de xuño.

 (Q FDGD WHUUD VHX XVR H HQ FDGD
URFDVHXIXVR
(es) 'RQGHIXHUHVKD]ORTXHYLHUHV
(es) 'RQGHYHDVDWRGRVFRMHDUGHEHV
DORPHQRVUHQTXHDU
(es) &XDQGRSDVHVSRUODWLHUUDGHORV
WXHUWRVFLHUUDXQRMR
(es) 6L HQWUH EXUURV WH YHV UHEX]QD
DOJXQDYH]
(en) 'LIIHUHQW VWURNHV IRU GLIIHUHQW
IRONV
(en) 6R PDQ\ FRXQWULHV VR PDQ\
FXVWRPV
(en) :KHQLQ5RPHGRDVWKH5RPDQV
GR

$EULOVHSRUPDOTXHUHYLUQLQDV
SRUWDVGHL[DDEULU
(es) $EULOVRQULHQWHGHIUtRPDWDDOD
JHQWH
(es) $EULOHV \ FDEDOOHURV KD\ SRFRV
EXHQRV
(es) )HEUHURV\DEULOHVORVPiVYLOHV
(en) 0DUFK ZLQGV DQG $SULO VKRZHUV
EULQJIRUWK0D\IORZHUV
 £0LQLxDV y 6DQ %UDLV TXH IHVWDV
QRQKDLPiLV
(QDEULOFDWDDOREDQRFXELO
6HRFXFRQRQFDQWDHQWUHPDU]RH
DEULORXRFXFRpPRUWRRXTXHUHYL
ODILQ

)LOORHVSDLVHUiVFRPRIL[HUHVDVt
RWHUiV
(es) +LMR HUHV \ SDGUH VHUiV
FRQIRUPHKLFLHUHVFRQWLJRKDUiQ
(es) 'H WX KLMR VROR HVSHUHV OR TXH
FRQWXSDGUHKLFLHUHV
(en) <RXUHDSZKDW\RXVRZ
(en) 'RDV\RXZRXOGEHGRQHE\
(en) /LNHDEERWOLNHPRQN
(en) /LNHPDVWHUOLNHPDQ
(en) -DFNLVDVJRRGDVKLVPDVWHU

Para
estes
tres
refráns
non
encontramos ningún equivalente nin en
castelán nin en inglés. No caso do
primeiro probablemente porque se
refire a unhas circunstancias moi
concretas da área de Viana do Bolo.

0DOOOHYDLyUDSRVRFDQGRDQGDyV
JULORV
(es) &XDQGR OD ]RUUD DQGD D OD FD]D
GH JULOORV QR KD\ SDUD HOOD QL SDUD
VXVKLMRV
(es) &XDQGR HO GLDEOR UH]D FHUFD
YLHQHHOILQ

(QWUHPDU]RHDEULOVDHRFXFRGR
FXELOHQWUHPDLRHDVHJDPDUFKDR
FXFRSiV~DWHUUD
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(en) 7KH GHYLO FDQ FLWH 6FULSWXUH IRU
KLVRZQSXUSRVH

É curioso que o último dos refráns
ingleses, aínda que a primeira parte é
diferente, a segunda parte é
exactamente igual: YDOHQPiLVFyVERLV
H R FDUUR / WLV ZRUWK PRUH WKDQ R[HQ
DQGZDLQ, probablemente proveñen do
mesmo refrán latino. En cambio, en
castelán non encontramos ningún
refrán que tratase este tema.

 0DLR SDUGR H 6DQ ;RiQ FODUR
YDOHQPiLVFyVERLVHRFDUUR
(en) $GU\0DUFKZHW$SULODQGFRRO
0D\ ILOO EDUQ DQG FHOODU DQG EULQJ
PXFKKD\
(en) %HWZL[W$SULODQG0D\LIWKHUHEH
UDLQ µWLV ZRUWK PRUH WKDQ R[HQ DQG
ZDLQ

Neste pequeno listado podemos observar que ás veces existe nas tres linguas o mesmo
refrán, coa mesma metáfora, a mesma estrutura e o mesmo léxico. Neses casos o máis
probable é que proveñan dunha base común. Esta coincidencia é máis frecuente entre o
galego e o castelán, xa que son linguas romances e moitos dos refráns proveñen de
paremias latinas.
Pero tamén é interesante sinalar as diferenzas entre os distintos refraneiros. Nunha
pequena lista como é a nosa, xa se observa que algúns refráns galegos non teñen
equivalentes en castelán, e destes a maioría refírense a temas relacionados co campo
(labores agrarios, animais, climatoloxía, etc.). Pero esta tendencia é aínda máis evidente
nos refráns ingleses, dos 12 refráns galegos que se refiren ós animais e ós labores do
campo, só atopamos equivalentes en inglés para 5 deles. Todo isto evidencia as
diferenzas entre a sociedade galega, aínda maioritariamente rural, e as sociedades castelá
e británica, máis industrializadas, sobre todo a británica. Pola súa banda, Santos Suárez
(1996: 57) no seu traballo de fin de carreira chega a conclusións parecidas:
>@/RJR HQ PRLWRV FDVRV D PDLRUtD GDV YHFHV HQ UHDOLGDGH  R JDOHJR SRV~H
UHIUiQV YLQFXODGRV y PXQGR UXUDO DJUtFROD PHQWUHV TXH R FDVWHOiQ H R LQJOpV
QRQRXEHQRQ~PHURGHUHIUiQVGHVWHWLSRpPRLWRPiLVHOHYDGRQRJDOHJRFD
QDVRXWUDVOLQJXDV

*ORVDULRGHUHIUiQVJDOHJRV
A continuación presentamos a lista de tódolos refráns que recollemos. Aparecen
ordenados alfabéticamente pola primeira palabra e explicados aqueles que consideramos
que podían presentar algún problema na interpretación. Están transcritos tal e como
foron recollidos, é dicir, que conservan tódolos riscos dialectais e incluso os
castelanismos (marcados cun *).
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 $DLUDQRQpPLxDTXHPDOOHQHOD
TXHQTXHLUD

 È SRUWD GR UH]DGRU QRQ SRxDOR
WULJRyVROSHURRQGHRTXHQRQUH]D
QLQWULJRQLQFHEDGD

Denota desinterese polos asuntos alleos.

 $ERDSLWDSROD&RQFHSFLyQ

 $ SULPHLUD HVFRED LD VHJXQGD
VHxRUD

 $ERLWROREUDYRFRUGD ODUJD

O home trata mal á primeira muller e ben
á segunda.

As persoas tolas ou con mal carácter é
mellor deixalas en paz.

 $ TXHQ 'LRV QRQ OOH Gi ILOORV R
GHPROOHGiVREULxRV

 $FDEDORUHJDODGRQRQOOHPtUHOR
GHQWHGHQWDGR

Refírese ós problemas e preocupacións
que conleva o ter fillos, así coma os
problemas coas herdanzas, cando os
fillos ou os sobriños loitan entre si polos
bens dos anciáns.

 $ FDEUD YLFLRVD SHJD FRV FRUQRV
QRFX
O que quere ter demasiado ó final queda
sen nada.

 $TXHQPDGUXJD 'LRVRD[XGD

 $ FULDGR PDO PDQGDGR SyUOOH D
PHVDHPDQGDORyUHFDGR

 $ 6DQ $QGUpV GH 7HL[LGR YDL GH
PRUWRRTXHQRQIRLGHYLYR

Para que alguén faga as cousas ben
débeselle dar unha mostra da recompensa
que pode conseguir.

 $ WyGRORV SRUFRV OOH FKHJD R VHX
6DQ0DUWLxR

 $GDUQDLGHVHSX[RULFR

 $ XQKRV DEyUWDQOOH DV YDFDV LD
RXWURVSiUHQOOHRVERLV

 $ PXOOHU LD RYHOOD FRQ GtD i
FRUWHOOD

A vida é inxusta, uns teñen moi boa sorte
e outros moi mala.

Tradicionalmente non estaba ben visto
que as mulleres saíran da casa pola noite.

 $ YDFD GD YHFLxD VLHPSUH Gi
PiLVOHLWHFiPLxD

 $PXOOHULDVDUGLxD FXDQWRPiLV
SHTXHQDPiLV[HLWRVLxD

Refírese á envexa da boa fortuna dos
demais.

 $ PXOOHU TXH OOH SHJD y KRPH IDL
EHQVHSRGH

 $YDFDTXHQRQFRPH FXDQGRRV
ERLV RX FRPHX DQWHV RX FRPHUi
GHVSRLV

 $PXOOHUTXHQRQFRPH FXDQGRR
KRPHRXDQWHVRXGHVSRLVFRPH

Ver refrán nº 11.

Este é un refrán que evidencia a visión
misóxina da sociedade galega tradicional.
Di das mulleres que comen cando o
home non está para comer o mellor e
deixar para eles as sobras.

 $ YHOOR FKHJDUiV H GH Dt QRQ
SDVDUiV
 $ ]RUUD SHUGH R UDER SHUR QRQ
DVPDxDV

 $QHYHIHEUHLULxDWDUGHYpQHORJR
FDPLxD

Quen adquire un vicio ou unha manía
nunca os perde. 

 $ RYHOOD TXH YDL SROD YLxD WDQ
KRQUDGDpDPDLFRPRDILOOD

 $EULO IUtR H PROODGR HQFKH R
FHOHLURHIDUWDR JDQDGR

Os fillos herdan os costumes dos pais.
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 $EULOVHSRUPDOTXHUHYLUQLQDV
SRUWDVGHL[DDEULU

Cando non podes evita-los danos
producidos por algo, sácalle algún
proveito se podes.

 $JRVWR DUGHQWHLUR KHUED QR
SDOOHLUR

 $UULHLURV VRPRV H QR FDPLxR QRV
DWRSDUHPRV

 ,QGD QRQ FKHJRX D DOFDOGH H [D
TXHUH[DQWDUGHEDOGH

Cando alguén che fai algún dano xa virá
máis tarde a ocasión para vingarse.

 $VSHQDVFRQSDQVRQPHQRV

 $OPRU]DU FRPR XQ UHL [DQWDU
FRPR XQ QREOH H FHQDU FRPR XQ
PHQGLJR

 $XJD
[HQWH

Aconséllase comer moito á mañá, algo
menos ó mediodía e pouco á noite.

FRUULHQWH QRQ PDWD D

 $XJD GH DJRVWR QLQ QDERV QLQ
PDJRVWR

 $PLJR TXH SLGH PXWR YLxR GiOOH
FDSRUWDQRIXFLxR

 $XJDHQPDLRSDQSDWRGRRDQR

 $QRGHKHUEDDQRGHPHUGD

 $XJD HQ 6DQ -XDQ WROOH YLxR H
QRQGiSDQ

Cando chove moito no inverno hai boa
colleita de herba pero as outras colleitas
son malas.

 $XJDQD6DQWD0DULxDIDLPHGDH
GiIDULxDQDPHGDIDLIDULxD

 $QR GH PXWDV DEHOiV PDODV
PDxiV

 %DJXLxRDEDJXLxRIL[RXQKDYHOOD
XQKDSLSDGHYLxR

 $QR GH PXWR RUL]R QRQ IDJDV
FDQL]R

Pouco a pouco xuntase moito. 

 %HEHUFRQPHGLGD DODUJDDYLGD

Cando os castiñeiros teñen moitos
ourizos dan poucas castañas e pequenas,
por iso non se precisa canizo para
secalas. As castañas que sobran da
colleita (as que non comeu axente nin os
porcos) póñense non faiado a secar para
que non se derramen e cómense máis
tarde.

 %HQ UDSDGR PDO UDSDGR yV RLWR
GtDVLJXDODGR
Non hai que preocuparse demasiado
polas cousas porque ó fin todo se arregla.

 %RFDGRFRPLGRQRQ JDQDDPLJR
Quen nada dá, nada recibe. 

 $QWHV GH FRPSUDOR EHFHUUR IDLOOH
RFRUWHOOR

 %RLVROWRGHVHXVHODPEH
Vívese mellor solteiro ca casado xa que
non hai tantas responsabilidades nin hai
que darlle conta a ninguén dos propios
actos.

Hai que ser previsor e non deixalo todo
para o último momento.

 $SUHQGL] GH PXWR PDHVWUR GH
QDGD

 %XUUDPRUWDEXUUDIDUWD
Cando se acaba o asunto, acábase o
problema.

 $UDHQPDLRHELPDHQ6DQ -XDQ
HVWHUFDEHQHFROOHUiVSDQ

 %XUURGHPXWRVFyPHQRRVORERV

Bimar: arar ou cava-la terra por segunda
vez.

Nas cousas a medias ou entre moitos uns
polos outros ninguén fai nada.

 $UGHDFDVDTXHQWDUVHDHOD

 %XUURJUDQGHDQGHRXQRQDQGH
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 &DVDPHQWR H PRUWD[D GR FHLR
EDL[DQ

 %XUURPRUWRFHEDGDyUDER
Ver nº 50.

A fortuna de cada un no matrimonio e á
hora da morte dependen só de Deus.

 &DGDRYHOODFDV~D SDUH[D
 &DGDSDUGDOFRVHXLJXDO

 &D]DGRU H WUXWHLUR QRQ IDL
SDOOHLUR

 &DGDXQIDODGDIHVWDVHJ~QOOHIRL
QHOD

Quen se dedica a moitos oficios non lle
saca proveito a ningún.

 &DQPRUWRDFDERXVHDUDELD

 &RPHU H UDVFDU  IDODU WRGR p
HPSH]DU

Ver nº 50.

 &XDQGR D &DQGHORULD FKRUD
PHGLR LQYHUQR YDL IyUD TXH FKRUH
TXH GHL[H GH FKRUDU PHGLR LQYHUQR
HVWiSRUSDVDU

 &RQ DXJD SDVDGD QRQ PRHQ RV
PXtxRV
O pasado xa pasou e hai que deixalo
atrás.

A Candelaria ou Candeloria celébrase o 2
de febreiro e marca a metade do inverno.

 &RQSDQHYLxRiQGDVHRFDPLxR

 &XDQGRPDUFKDDDQGXULxDWUDH
DOHxDSUiFRFLxD

 &RVWXUHLUDVLQGHGDOFRVHSRXFRH
FRVHPDO

A andoriña marcha no mes de outubro,
cando xa empeza a ir frío.

Á xente que non pon interese no traballo
todo lle sae mal.

 &XDQGR PDU]R PDLHD PDLR
PDUFHD

 &UtDFRUYRVHVDFDUDQFKHRVROORV
 &UtDIDPDHGpLWDWHD GRUPLU

Se en marzo vai calor en maio fará mal
tempo.

 &KRYD HQ DEULO H PDLR LQGD TXH
QRQFKRYDHQWRGRRDQR

 &XDQGR PRUUH XQ IUDLOH GLFHQ
RV GHPDLV XQ DPLJR PHQRV LXQKD
UDFLyQPiLV

 &KRYHQGR FKRYHQGR R UtR YDL
HQFKHQGR

Os intereses económicos e materiais son
os que moven o mundo.

Pouco a pouco conséguese o que se
pretende.

 &XDQGRRDQRYDLGHSLROORVQRQ
YDOHFDPELDODFDPLVD

 'D &XDUHVPD i
FXDUHQWDGtDVVRQ

Unha desgraza trae outras consigo.

$VFHQFLyQ

 'iHWHQHIDUiVEHQ

 &XDQGR R DUULHLUR YHQGH D ERWD
RXVDEHySH]RXHVWiURWD

 'DSDQ]D VDOHDGDQ]D

Nun negocio tan bo ten que haber algún
truco.

Se non se come ben non hai diversión.

 &XDQGRXQPHVPHGLDDRXWURVH
DVRPHOOD

 'DV DYHV D SHUGL] H PLOORU D
FRGRUQL] H GLFH R JDOOHJR VDELR
VHRFRFKRYRDUDQRQKDEtDDYHTXH
OOH JDQDUD

 &DVD FRQ G~DV SRUWDV PDOD p GH
JXDUGDU

 'H FDGD FHQ DQRV PLO YROYH R
FDUURyVHXFDUULO

 &XDQGRRUtR VRQDDXJDOHYD

Ó final todo volve ser como foi sempre.
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 'H PLQLxR UHL GH PR]R JDOiQ GH
FDVDGREXUURHGHYHOORFDQ

 'XUD PiLV D PDOD YHFLxD Fi QHYH
PDUFHOLQD

Refírese á evolución do home e o
diferente trato que recibe nas distintas
idades da vida, especialmente por parte
das mulleres.

 (QDEULOFDWDDOREDQRFXELO
 (QDJRVWR[DHQIUtDRURVWUR
 (Q FDGD WHUUD VHX XVR H HQ FDGD
URFDVHXIXVR

 'H VROWHLUD VHWH EUD]RV LXQKD
OHQJXD H GH FDVDGD VHWH OHQJXDV
LXQEUD]RLDTXHOWXOOLGR

 (Q GLFLHPEUH R VRO TXHQWD FRQ
WDUGXUDHSRXFRGXUD

As mulleres traballan moito cando están
solteiras para que os mozos se fixen
nelas, e cando xa casaron, non traballan e
o único que fan é falar coas veciñas.

 (Q IHEUHLUR EXVFD R FDQ y Sp GR
SDOOHLUR
No mes de febreiro vai moito frío e os
cans resgárdanse ó lado do palleiro.

 'HWUiVYLUiTXHQERQPHIDUi
Non se sabe o que se ten ata que se
perde.

 (Q IHEUHLUR VHWH FDSDV LXQ
VRPEUHLUR

 'LRV GiOOH SDQ D TXHQ QRQ WHQ
GHQWHV

(Q IHEUHLUR [HD D DXJD QR
SXFKHLUR

 'tDGHPXWR YtVSHUDGHQDGD

(Q PDLR LQGD TXHLPD D YHOOD R
WDOOR LRYHOORRHVFDQRDUDGR 

Cando se malgasta moito queda un sen
nada.

 'tDVGH FKXYLDHYHQWRQRQYDLDV
yUtRTXHSHUGHORWHPSR

(QPDLRQRQ WHTXtWHORVDLR
(Q PDUWHV QLQ WH FDVHV QLQ WH
HPEDUTXHVQLQRWHXFRFKLxRPDWHV

Os peixes non pican cando chove e vai
vento.

(Q PDU]R QLQ R UDER GR JDWR
PROODGR

 'tDV GH PDLR GtDV GH DPDUJXUD
LQGD QRQ VH SRQ R VRO H [D p QRLWH
HVFXUD

No mes de marzo a chuvia non é boa
para as colleitas.

É curioso este comentario sobre o día
solar en maio, cando xa é longo,
supoñemos que é irónico.

(QPXtxRYHOORWRGRVRQUDWRV
Dise cando unha desgraza vén seguida de
outras.

 'LPH FRQ TXHQ DQGDV H GLUHLFKH
TXHQ HUHV

(Q1DWDOFKRYHUHQHYDU

 'LRVFDVWLJDVLQSDXQLQSHGUD

(Q 6DQ -XDQ D VDUGLxD PROOD R
SDQ

Quen fai algo mal, tarde ou cedo págao.

 'RV FXDUHQWD SD DUULED QRQ
PyOOHODEDUULJD

O mes de xuño é a época do ano na que
mellor saben as sardiñas.

Chega unha idade na que xa hai que
coidarse e deixar certas costumes coma a
de bañarse nos ríos.

(Q VHWHPEUR DXPHQWD D IDPLOLD
XQQRYRPHPEUR
No mes de setembro faise o viño, que na
casa ten moita importancia.

 'RXV QRQ SHOH[DQ VH XQ QRQ
TXHUH

(Q[DQHLURFDUQHySXFKHLUR
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Despois das matanzas
abundante para comer.

hai

)HEUHLULxR ORXFR FRV VHXV GtDV
YLQWHRLWR VH WXYHUD PiLV FXDWUR
QRQGHL[DEDQLQFDQQLQJDWR

carne

(Q[DQHLUR GLVPLQ~HRSDOOHLUR

Refírese ó frío que vai en febreiro.

No mes de xaneiro xa queda pouca palla.

)HEUHLUR HQ[XWR FRPH PiLV TXH
FXDQWDV EHVWLDVKDLQRPXQGR

(Q [DQHLUR HQWUD R VRO HQ
FXDOTXHUD ULJXHLUR SHUR p QR
~OWLPRTXHQRQQRSULPHLUR

É bo para as colleitas que chova en
febreiro.

No mes de xaneiro soe ir mal tempo e só
a finais de mes é probable que quente o
sol.

)HEUHLURIHUYHUH[DUUDtxDVGHVRO
FKRYHUHQHYDU
O tempo no mes de febreiro é moi
inestable.

(Q [DQHLUR VL YHLV YHUGHJDORV
SUDGRV EyWDWH D FKRUDU VH RV YHLV
QHJUH[DUSRQWHDFDQWDU

)LOOR HUHV SDL VHUiV FRPR
IL[HUHVDVtRWHUiV

Se no mes de xaneiro xea e vai moito
frío, que queima a herba e pon os prados
negros, é bo para o campo; en cambio se
vai sol, co que verdearían os prados, non
é bo para as colleitas.

)LOORV FDVDGRV WUDEDOORV GREOD
GRV
Os fillos desde que casados dan aínda
máis problemas ca antes.

(Q MXOLRDUGHUH SDWDWDVFROOHU

)LOORVGDPLxDILOODQHWRVGRPHX
FRUD]yQ ILOORV GD PLxD QRUD RX R
VHUiQRXQRQ

En xullo debe ir moita calor para que
acaben de madura-las patacas.

(QWUH PDU]R LDEULO VDOH R FXFR
GRFXELOHQWUHPDLRLDVHJDPDUFKD
RFXFRSiV~DWHUUD

Refírese á desconfianza que senten as
sogras polas noras.

)XPD FRPH H EHEH TXH D YLGD p
EUHYH

(QWUH SDLV H LUPDRV QRQ PpWDODV
PDRV

*DVWD HQ IHVWDV H YLxR R TXH KDV
GHGHL[DUyVVREULxRV

A familia sempre segue unida aínda que
teñan discusións, polo tanto os alleos non
deben entremeterse nelas.

*DWREHUUDGRUQXQFDIRLFD]DGRU

(QWUH 6DQ -XDQ H 6DQ 3HGUR
DSUHWDPDQFHER

Quen alardea moito pouco fai.

*DWRFRQJXDQWHVQRQFD]DUDWRV

No mes de xuño hai moito traballo coa
colleita da herba, e nalgunhas zonas
tamén do centeo como vemos no refrán
seguinte.

Para conseguir algo hai que esforzarse.

*DWRIDUWRQRQpEHUUDGRU
O que está contento e satisfeito non
protesta.

(QWUH 6DQ -XDQ H 6DQ 3HGUR
UHFROOHRFHQWHR
)DLEHQHQRQPLUHVDTXHQ

 *XDUGD TXH FRPHU H QRQ
JXDUGHVTXHIDFHU

)DL PiLV R TXH TXHUH TXH R TXH
SRGH

+HUED PDOD QXQFD PRUUH  QRQ
SHUHFH

A vontade é o máis importante á hora de
enfronta-las dificultades.

+RPHFDVDGREXUURHVWURSHDGR
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0iLVYDOHPDOR FRQRFLGRTXHERQ
SRU FRQRFHU

O home perde o pouco bo que tiña ó
casar.

+RPH
PDOYDGR
DVHJXUDGR

FDVWLJR

0iLV YDOH SHTXHQR H DJXGR FD
JUDQGHHEXUUR

+RPH SHTXHQR H ERL UHPHOR IX[H
GHOFRPDGRGHPR

0DOGHPXOOHUHVHFR[HLUDGHFDLV
VRQWUHVGtDVQDPDLV

Refírese a tradicional opinión de que os
homes pequenos son perigosos. Un boi
remelo ou remelón é aquel que mira de
esguello.

As dores da menstruación e as coxeiras
dos cans considéranse males leves e de
pronta curación.

0DO OOH DQGD i ]RUUD FXDQGR
DQGDyVJULORV KXHYRV

+RPHSHTXHQRIROGH YHQHQR
+RPH
WUDEDOODGRU
QDPRUDGRU

Dise cando alguén moi orgulloso se
rebaixa con respecto á súa actitude
habitual.

SRXFR

O home que ocupa o seu tempo en
traballar non ten tempo para andar detrás
das mozas. 

0DOSURORQJDGRPRUWHQRFDER
0DOODIHLWDSDOOHLURFHUUDGRIyUD
FULDGR

/DEUDGRUVLQKRUWDIDPHiSRUWD
Os legumes son moi importantes para a
mantenza da familia.

0DxiGH QLHEODWDUGHGHSDVHR

/HYDQWD QD 6DQWD 0DULxD H
FROOHUiVIDULxD

0DU]R YHQWRVR LDEULO FKXYLRVR
VDFDQDPDLRIORULGRL KHUPRVR

Para ter unha boa colleita de centeo
débese ara-la terra por primeira vez a
finais de xullo; a Santa Mariña celébrase
o 18 de xullo.

0DU]R HVSLJDU]R DEULO SHQGXULO
PDLR JUDQDGR HQ 6DQ -XDQ
FXUDGR H QD 6DQWD 0DULxD PHWLGR
QDDUTXLxD

/RQ[HGRVROORVORQ[HGRFRUD]yQ

Este refrán explica as distintas etapas
polas que pasa o centeo: en marzo sáenlle
as espigas, en abril o peso das espigas fai
que estas colguen cara ó chan, en maio
xa ten o gran, en xuño xa está o gran
maduro e no mes de xullo recóllese e
gárdase.

Polo que non ves ou non sabes non
padeces.

/XPH QR YHQWR PiLV PH DIXPR
TXHPHTXHQWR
O lume ó aire libre non quenta moito.

0DLR PH PROOD PDLR PH HQ[XJD
PDLR PH Gi D V~D VDFXGLGXUD SHUR
pFKHGHIDPHTXHQRQGHIDUWXUD

0DU]RPDU]DOSRODPDxiFDUDGH
URVDVHSRODWDUGHFDUDGHFDQ

No mes de maio aínda non vai bo tempo
nin se colleita ningún froito.

£0LQLxDV y 6DQ %ODV TXH IHVWDV
QRQKDLPiLV

0DLR SDUGR H 6DQ -XDQ FODUR
YDOHQPiLVFyVERLVLRFDUUR

O San Brais celébrase o día 3 de febreiro
e é a última festa da temporada na zona
de Viana, non hai máis festas ata o mes
de abril.

0iLV VDEH R GHPR SRU YHOOR TXH
SRUGHPR

0HQWUHV D JUDQGH VH DJDFKD D
SHTXHQDYDUUHDFDVD

0iLVYDOHFDODUTXHGHVSRLVULIDU
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1D&UX]GHPDLRTXHLPDDYHOODR
WDOORLRYHOORRDUDGR

Para as mulleres, ó contrario que para os
homes, o ser pequena considérase unha
virtude.

A Santa Cruz celébrase o 3 de maio.

0HQWUHVKDLYLGDKDLHVSHUDQ]D

1D 6DQWD 0DULxD D DXJD IUtD IDL
PHFLxD

0RUUD0DUWDPRUUDIDUWD

A Santa Mariña celébrase o 18 de xullo.

Dise cando alguén come moito áinda que
lle faga dano.

1D6DQWD0DULxDFDUUHL[LxD

Incluso as cousas malas teñen unha parte
boa.

No mes de xullo recóllese o centeo. Á
labor de recoller e levar o centeo para a
casa chámaselle FDUUHL[D.

0R]RV PRUUHQ PXWRV SHUR YHOORV
QRQTXHGDQLQJ~Q

1DWHUUDGRVORERVKDLTXHRXYHDU
RXOHDUFRPDWRGRV

0XtxRSDUDGRQRQ JDQDPDTXtD

1DWDOH[DQHLURLQYHUQRHQWHLUR

0RUWHGXQKRVHVWHUFRSUDRXWURV

Este refrán úsase para facer que o
interlocutor continúe realizando as
tarefas que se lles encomendan cando xa
leva demasiado tempo descansando.

1DWDO PROODGR H [DQHLUR EHQ
[HDGR
 1LHEOD QD PRQWDxD £FD]DGRU Si
FDEDxD

0XOOHUHQIHUPDPXOOHUHWHUQD

 1LHEOD QD PRQWDxD £SHVFDGRU
HQFDUWDD FDxD

As mulleres quéixanse moito e sen ter
ningún mal.

0XOOHUPRUWDVHWHiSRUWD

1LQ GH PR]D QLQ GH YHOOD QRQ WH
VHQWHVQDSHGUD

Cando a un home lle morre a muller,
pronto hai outras que queren casar con el.

Sentar
nas
pedras
frías
causa
enfermidades, sobre todo ás mulleres.

0XOOHUSHOXGDPXOOHUIRU]XGD

1LQRIHLWRSi[DURPRUWR

0XOOHU TXH VLOED H PH[D GH Sp
PDODFRXVDp
Considérase algo malo que unha muller
teña características ou desempeñe tarefas
tradicionalmente masculinas.

Dise cando un se esforza moito por
conseguir algo e, cando por fin o
consegue, pasa algo que o bota todo a
perder.

0XOOHU ULQFKHLUD RX SXWD RX
SHLGHLUD

1R DQR ELVLHVWR FDEH D FUtD
GHEDL[RGXQFHVWR

A alegría da muller sempre vén de algo
malo. Como vemos, case tódolos refráns
referidos ás mulleres reflicten a visión
misóxina e machista da sociedade galega
tradicional.

1R PHV GH IHEUHLUR IDLVH R
ODUGHLUR

Refírese á crenza de que os anos bisestos
son fatídicos e só traen desgrazas.

No entroido fanse en Viana bonecos con
palla e vístense coa roupa que os mozos e
mozas se rouban mutuamente e que
reciben o nome de ODUGHLURe ODUGHLUD.

0XWDDXJDQRDJRVWRWROOHRSDQH
QRQGiPDJRVWR
0XWRHEHQKDLSRXFRTXHQQRQ
KDLTXHQ

1RPHVGHPDLRLQGDFDHRUDLR
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1RPHVGH6DQ -XDQDVQRYHFRQ
GtDGDQ

1RQ KDL SHRU [RUGR Fy TXH QRQ
TXHUHRtU

1RPHVGH6DQ -XDQ FXDOTXHUD
EXUUR JDQDRSDQ

1RQ KDL ViEDGR VLQ VRO QLQ
GRPLQJRVLQDPRU

Xuño é un mes de moito traballo no que
calquera
pode
gaña-lo
sustento
traballando ó xornal.

1RQOOHIDOWDPiLVDPDLyILOORFi
[HDGDy JUDQL]R

1RPHVGH[DQHLUR[DRODFyQHVWi
QRSXFKHLUR

1RQSLGDVDTXHQSHGLXQLQVLUYDV
DTXHQVHUYLX

As matanza fanse en decembro e no mes
de xaneiro xa se pode come-lo lacón.

1RQVHIDLSDOOHLURVLQSDOOD
O que está gordo é porque come moito.

1R 6DQ 0DUWLxR EHEH R YLxR H
FRPHRWRXFLxR

1RUD VRJUD H GRXWRU
PiLVORQ[HPLOORU

O San Martiño celébrase o 11 de
novembro e é un bo momento para
proba-lo viño novo e tamén apetece nesta
época o touciño asado nas brasas.

FXDQWR

Estes tres personaxes son moi temidos.

ÏERLYDOHQWHQXQFDOOHIDOWDXQKD
FRUQDGD
Quen se mete en liortas, antes ou despois
leva algunha malleira.

1R6DQWLDJRSLQWDREDJR
A finais de xullo xa empezan a coller cor
as uvas.

Ï FDQ IODFR WRGR VH OOH YROYHQ
SXOJDV

1RLWH HVWUHOODGDPDxiVROHDGD

ÏFDWDUURGiOOHFR [DUUR

1RQHVWtUHODSDWDPiLVGRTXHGi
DPDQWD

Ï IHLWR IHLWR  GHFtD R PXtxR H
LEDERWDQGRRSDQyUtR

Non se pode gastar máis do que se ten.

1RQKDLDWDOORVLQWUDEDOOR

Non
se
pode
evita-las
culpas
escudándose no feito de que o pasado
non se pode cambiar.

Todo o bo custa un certo esforzo.

1RQ KDL OXDU FRPR R GH [DQHLUR
QLQDPRUFRPRRSULPHLUR

Ï JDWR HVFDOGDGR KDVWD D DXJD
IUtDOOHIDL GDxR

1RQ KDL PDLRU GHVSUHFLR TXH
QRQGDUDSUHFLR

2 DLUH GH PDU]R TXHLPD i GDPD
QRSD]R

1RQKDLPDOTXHFHQDQRVGXUH

O vento no mes de marzo é moi frío.

1RQ KDL PDO TXH SRU EHQ QRQ
YHxD

2 DPLJR LR YLxR FXDQWR PiLV
YHOORPLOORU

1RQ KDL PLOORU FULDGR Fy TXH
PDQGDHIDL

2EHQIHLWREHQSDUHFH
2 FDQ LR JDWR QXQFD QR PLVPR
SODWR

1RQ KDL PLOORU ORWHUtD Fy WUDEDOOR
LDHFRQRPtD

2 FDQ LR PLQLxR RQGH OOH GDQ
FDULxR

1RQKDLSHJDVLQPDQFKDQHJUD
Non hai nada nin ninguén sen defectos.
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2FDVDGRFDVDTXHUHVHQRQpGHO
pGDPXOOHUH

2 SULPHLUR DQR FDUD FRQ FDUD R
VHJXQGR FX FRQ FX H R WHUFHLUR ¢WX
TXHWHLV"¢HTXHWURX[HFKHWX"

Os matrimonios é mellor que vivan
separados do resto da familia para evitar
problemas.

No matrimonio todo vai moi ben ó
principio pero logo empezan os
problemas e as discusións.

2KRPHpOXPHLDPXOOHUHVWRSDH
YpQRGHPRLDVRSOD

2 TXH EHEH SROD ERWD QRQ VH OOH
VDEHQRVWUDJRVTXHERWD

Segundo este refrán, é conveniente evitar
demasiado contacto entre homes e
mulleres por que son débiles no que se
refire ós instintos sexuais.

2 TXH ERWD PDOD VHPHQWH QD
FRVHFKDRVHQWH
ÏTXHFRFKRVOOHIDOWDQWRX]DVOOH
URQFDQ

2KRPHLRFDQYDQRQGHOORGDQ
Compara o home, que segundo a opinión
tradicional se deixa guiar polos seus
instintos sexuais, co can que busca
comida. 

Quen está preocupado por algo cre velo
ou oílo en todas partes.

2TXHFRQQHQRVVHGHLWDFDJDGR
PH[DGRVHOHYDQWD

2 KRPH LR RVR FXDQWR PiLV IHR
PiLV KHUPRVR

2TXHFKHJDWDUGHQLQRHPLVDQLQ
FRPHFDUQH

A valía do home non se mide pola súa
beleza, ó contrario cá da muller.

2TXHGiRTXHWHQDSHGLUYpQ

2OLxRSRU6DQ0DUFRVQLQQDFLGR
QLQQRVDFR

Débese ser xeneroso pero non tanto
como para quedar sen nada.

O liño débese sementar antes de finais de
abril pero tampouco moito antes. O San
Marcos celébrase o 25 de abril.

2 TXH GH DPLJRV FDUHFH VHxDO
GH TXHQRQRVPHUHFH

2 ORXFR LR ERUUDFKR IDODQ R TXH
WHxHQGHEDL[RGRSDSR

2 TXH GH QRYR EDLODED EHQ GH
YHOOR LQGD OOH DUUHPHGD  OOH Gi XQ
[HLWR

2PDOLREHQiFDUDVHYHLQ

O aprendido nunca se esquece de todo.

2PHGR JXDUGDDYLxD

2 TXH GH QRYR QRQ WUDEDOOD GH
YHOORGXUPHQDSDOOD

É mellor se demasiado precavido que
demasiado confiado.

2RXURDFXGHyWHVRXUR

2TXHGHQRYRWUDEDOORXGHYHOOR
GHVFDQVRX

2 SDQ SROR RORU R YLxR SROR
FRORUHWRGRSRORVDERU

2TXH JXDUGD VLHPSUHWHQ

2 SRUWXJXpV VH QRQ FKH FDJD QR
FLPDGDHVFDOHLUDFiJDFKHQRIRQGR

2 TXH QDGD TXHUH H QDGD WHQ p
PiLVULFRFDQLQJXpQ

Refírese a tradicional desconfianza que
os galegos senten polos portugueses en
xeral.

2 TXH QHVWH PXQGR TXHUH DQGDU
WHQTXHYHURtUHFDODU
2 TXH QRQ DIRUUD XQ PLVWR QRQ
DIRUUDXQFULVWR
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O que non aforra nas cousas pequenas
non aforra nada.

Quen está coa súa familia non ten
preocupacións.

2 TXH QRQ IXPD QLQ EHEH YLxR R
GHPROOROHYDSRURXWURFDPLxR

2 TXH WHQ XQKD PXOOHU ERD LD
SHUGHQRQVDEHRTXH JDQD

2TXHQRQSRGHFRVGHQWHVDFRGH

2 TXH WHxD WHQGD TXH D DWHQGD H
VHQRQTXHDYHQGD

O quere algo, aínda que lle custe, busca a
maneira de conseguilo.

2TXHWURSH]DHQRQFDLDGLDQWDD
PLWDL

2TXHQRQVDEHpFRPRRTXHQRQ
YHL

Equivocarse e rectificar é a mellor forma
de aprender.

A falta de intelixencia é unha grande
tacha.

2TXHIHRDPDJXDSROOHSDUHFH

2 TXH QRQ WHQ FDEH]D HVFXVD
VRPEUHLURWHQTXHWHUSpV

A beleza é algo subxectivo e o amor é
cego. 

2 TXH QRQ WHQ Gy GD DXJD H GD
OHxDQRQWHQGyGHQDGDTXHWHxD

2QGH KDL SDWUyQ QRQ PDQGD
PDULxHLUR

Hai que aforrar en todo, empezando
polas cousas máis básicas, neste caso a
auga e a leña.

2QGHRFUHJRFDQWDDOt[DQWD

Quen traballa merece que lle paguen. 

2QGHVHVDFDHQRQVHSRQORJRVH
FKHJDyIRQGyQ

2 TXH SDUWH H FRPSDUWH  QRQ
FDUSH VH p SHUVRQD GH DUWH GHL[D
SUDVLDPLOORUSDUWH

2UWLJXLxD
PH
PHOGUDVWLxRPHFXURX

2 TXH TXHLUD SHL[HV TXH PROOH R
FX

RUWLJRX

Esta é unha receita de medicina natural,
contra o picor que produce o contacto
coas ortigas o mellor é refregar co
meldrasto, outra planta moi común nos
nosos camiños.

Non se consegue nada sen un certo
esforzo.

2 TXH TXHLUD WHU ERQ DOODO TXH R
VHPHQWHQRPHVGH1DGDO

2V DPRUHV LD O~D VRQ HQ WRGR
VHPHOODQWHV HQWUDQ HQ FXDUWR
FUHFHQWH H
VDOHQ HQ FXDUWR
PHQJXDQWH

2TXHTXHLUDWHUERQDOOHLURTXHR
VHPHQWHQRPHVGH[DQHLUR
2TXHUHJDODEHQYHQGHVHRTXH
UHFLEHHQWHQGH

2V DQLPDLV QR PHV GH IHEUHLUR
LQGDQRQHQFKHQRSHWHLUR

Os regalos non son desinteresados, un
regalo ou un favor supón outro a cambio. 

2TXHVHSLFDDOORVFRPH

2V TXH GXUPHQ QR PLVPR
FROFKyQIDLQVHGD PLVPDRSLQLyQ

2 TXH WHQ EXUUR H YDL D Sp PiLV
EXUURHOp

2VDEHUQRQRFXSDOXJDU
2WHDULRPXtxRSRUXQSHOLxR

2TXHWHQ OHQJXDYDLD5RPD

O tear e o muíño son moi delicados e
derrámanse facilmente.

2TXHWHQRILOORyODGRQRQSHUGH
ERFDGR
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2WUDEDOORGRUDSD]pSRXFRSHUR
RTXHQRQRDSURYHLWDpORXFR

En primavera paren as cabras. A Santa
Cruz celébrase o día 3 de maio.

2X QDV XxDV RX QRV SpV KDV GH
WLUDUDTXHQHV

3ROD 6DQWD /XFtD PHQJXDQ DV
QRLWHVHFUHFHQRVGtDV
A Santa Lucía celébrase o 13 de
decembro e no solsticio de inverno, o 11
de decembro segundo o calendario
xuliano, os días empezan a ser máis
longos.

2YHOOD TXH EHUUD ERFDGR TXH
SHUGH
3DLVFRFKRVILOORVPDUUDQFKLxRV
Todos nos parecemos á nosa familia.

3RORSDQEDLODRFDQ

3DQFRQSDQFRPLGDGHERERV

3ROR 6DQ $QWyQ D ERD SLWD SRQ
SROD6DQWD$QDDERDLDPDOD

3DQGH[HVWDVSDQGHIHVWDV
A comida que se come no campo sabe
mellor cá que se come na casa.

O San Antón é o 13 de xuño e a Santa
Ana o 26 de xullo.

3i ERD IDPH QRQ KDL PDO SDQ 
SDQGXUR

3ROR 6DQ 0DUWLxR GHL[D D DXJD H
YDLWHyYLxR

3D LU y PXtxR QRQ FKDPHV SROR
YHFLxR

3ROR 6DQ 0DUWLxR PDWD R WHX
SRUTXLxRHSUREDRWHXYLxR

Cada un debe atender os seus negocios e
non esperar a que os veciños lle axuden.

3RU PDO FDPLxR QRQ VH SRGH LU D
ERQ SXHEOR

3D TXHQ p D PLxD PDL EHQ YDOH R
PHXSDL

Os malos feitos levan a un mal final.

3RURQGHIRUHVIDLRTXHYLUHV

3D TXHQ p R EXUUR EHQ YDOH D
DOEDUGD

3RURQGHVHFRPHHVHEHEHQRQVH
DUURGHD

3D TXHQ QRQ TXHUH VLHPSUH KDL
EDVWDQWH

O que dá algún proveito nunca está
demais.

3D XQ DIRUUDGRU QXQFD IDOWD XQ
JDVWDGRU

3RU6DQ -XDQHVSLJDRSDQ
3RXFR GXUD D DOHJUtD QD FDVD GR
SREUH

Cando alguén aforra moito, os seus
herdeiros malgástano todo.

4XHQ FRPH VLQ JUDVD FRPH VLQ
WDVD

3DVRXRGtDSDVRXD URPHUtD
3HQVD R ODGUyQ TXH WRGRV VRQ GD
V~DFRQGLFLyQ

Quen non lle bota graxa á comida come
moito e sen xeito.

3ROD &DQGHORULD FDGD SD[DULxR
FRDV~DSDUH[D

4XHQ GH QRLWH YDL H YpQ GH QRLWH
FRPHRTXHWHQ

A Candelaria ou Candeloria celébrase o 2
de febreiro.

Quen anda sempre de parranda gasta
moito e non fai nada de proveito.

3ROD 6DQWD&UX]PR[HR FDEUHLUR
DFDEUDWUDODX]

4XHQ GRUPH R SULPHLUR GH PDLR
GRUPHWRGRRDQR

34

Aproximación ó 'mínimo paremiolóxico' galego. Unha proposta didáctica

4XHQ GXQKD HVFDSD FHQ DQRV
GXUD

5HLPRUWRUHLSRVWR
Cando alguén marcha, axiña vén outro
que ocupa o seu lugar.

Refírese á crenza de que quen se ve cerca
da morte e se salva vive moito tempo
máis.

5LIDV GH
GREODGRV

4XHQ HQ PDLR QRQ WHQ R SDQ
VHPHDGRDJRVWRVHOOHIDLPDLR

HQDPRUDGRV DPRUHV

5tR UHYROWR
SHVFDGRUHV

Quen non fai as cousas no seu debido
tempo despois anda ás présas e non lle
saca proveito.

JDQDQFLD

GH

 5RGLOOD GH KRPH FX GH PXOOHU H
IXFLxRGHFDQQXQFDTXHQWHVHVWiQ

4XHQHVFXWDPDOGHVLRH

5RXEDUDXQODGUyQVRQFHQDQRV
GHSHUGyQ

4XHQ IDL XQ FHVWR IDL XQ FHQWR VH
OOHGDQYHUJDVHWHPSR

5XELDV y QDFLHQWH FKXYLD y
SRQHQWH UXELDV y SRQHQWH VRO y
QDFLHQWH

O aprendido non se esquece.

4XHQ IDL XQ ILOOR QD PXOOHU DOOHD
SHUGHRILOORLDIHLWXUD

Cando o ceo ou as nubes están rosadas ó
amencer, chove pronto; en cambio, se o
ceo está rosado ó solpor, o día seguinte
será soleado.

Quen pon os seus esforzos en algo
imposible perde o tempo.

4XHQ IyUD  ORQ[H YDL FDVDU RX p
FHJRRXTXHUHFHJDU

6DEH PiLV R YHOOR QR ROYLGDGR Fy
PR]RQRDFRUGDGR

Refírese ó costume tradicional de casar
con alguén da mesma aldea, porque á
xente doutras aldeas non se lle coñecen
os defectos, en cambio a xente coa que se
ten contacto tódolos días si.

A vellez dá a sabedoría.

6DQ0LJXHOLxRGDVXYDVPDGXUDV
TXHWDUGHYHLVHTXHSRXFRGXUDV
O San Miguel celébrase o 29 de
setembro e normalmente vai bo tempo
nesa época, é o que se deu en chamar
YUDRGH6DQ0LJXHO.

4XHQIDLDOHLIDLDWUDPSD
4XHQOOH GHVHDPDOyVHXYHFLxR
RVHXOOHYpQSRORFDPLxR
4XHQPDODQGDPDODFDED

6DUGLxDTXHOHYDRJDWRWDUGHRX
QXQFDYROYHy SODWR

4XHQPXWRFRUUHORJRSDUD

6DUQDFRQJXVWRQRQSLFD

4XHQPXWRHQIHL[DSRXFRDWD

6H D PXOOHU VRXSHVH D YLUW~ GD
PDOYHODSDVWDUtDQHODFRPRRERLQD
KHUED

4XHQTXHLUDRFRFKRJRUGRTXHR
FHEHGHVGHDJRVWR

Esta é outra receita natural, a malvela é
unha herba da que se fai unha infusión
que calma as dores da menstruación.

4XHQ WHQ D OHQJXD DJXGD TXH
WHxDDFRVWHODGXUD
Quen murmura dos demais pode sufri-las
consecuencias.

6H R FXFR QRQ FDQWD HQWUH PDU]R
LDEULO RX R FXFR p PRUWR RX TXHUH
YLODILQ

5HFDGR VLQ GLxHLUR TXHGD QR
SULPHLURULJXHLUR
Quen fai un favor espera algo a cambio. 
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6H TXHUHV WHU GLxHLUR TXHGDWH
VLHPSUHVROWHLUR

Os anciáns ás veces compórtanse coma
os nenos, dan moito traballo e necesitan
moitos coidados e mimos.

6HWHPRUGHDUHODFROOHDDL[DGDH
YDLWHiWHUUD

9DFDDJDEDGDOHLWHQRVFRUQRV
As cousas ou persoas moi loadas resultan
ser as de menor valía, xa que as boas non
precisan loanzas.

A rela é un insecto velenoso.

6H WH SLFD R DODFUiQ EXVFD FXUD H
VDFULVWiQTXHPDxiWHHQWHUUDUiQ

9DFDV GD 0H]TXLWD H PXOOHUHV GH
3XQ[HLURTXLWDTXLWD

6H [HD R GtD GH 6DQ %ODV WULQWD
[HDGDVPiLV

Dicíase noutro tempo que as vacas do
concello da Mezquita adoitaban ser
demasiado delicadas para o traballo do
campo e, parece ser que as mulleres de
Punxeiro tamén eran moi finas e pouco
dispostas para o traballo.

 6HJ~Q0DUtD VHJ~QILOODFUtD
Os fillos herdan os costumes dos pais.

6HWH [DVWUHV IDLQ XQ KRPH H VHWH
FRVWXUHLUDVQRQ

9DL D YHOOD PRUUHQGR H YDL
DSUHQGHQGR

Refírese ó mal concepto que a xente tiña
antigamente dos xastres, non os
consideraban homes completos, quizais
por dedicarse á costura, tarefa
tradicionalmente feminina.

9DLWH PDU]R PDUFLDFR TXH PH
IXFKH GHL[DQGR RV PHXV ERLV WRGRV
FXDWUR &RQ FXDWUR GtDV TXH PH
TXHGDQ H FXDWUR TXH PH HPSUHVWD
R PHX LUPDR DEULO KHLFKRV FROJDU
WRGRVQRFKDPEDULO

 6HWLHPEUHRXVHFDIRQWHVRXOHYD
SRQWHV
6H HQ PDU]R FDQWD D UD HQ PDLR
[DFDODUi

Segundo este refrán dialogado o mes de
marzo mata de frío ós animais.

Cando chove moito en marzo, non chove
en maio.

9DOHPiLVGDUDPDORVTXHSHGLUD
ERLV

 6LHPSUH KDL XQ URWR SD XQ
GHVFRVLGR

Para recibir algo todos estamos
dispostos, en cambio para dar ninguén o
está.

7DQWROOHTXHUHRGHPRiPDLTXH
OOHVDFDRVROORV

9DOHPiLVWHUTXH GHVHDUDQGDU
DSHGLU

O moito cariño ás veces fai dano.

7pQGHORPLQLxRPRUWRLRDSLRQR
KRUWR

9LxRQDFXEDERUUDFKHLUDVHJXUD

O apio é unha planta medicinal.

9RGDV FRQ IRJXHWHV DFDEDQ D
FDFKHWHV

8Q PDLR VLQ WUHERLV H FRPR XQ
KRPHVLQFROORLV

9ROWDIHLWDQRQPHWHSUpVD

8QKD PDR ODYD D RXWUD LDV G~DV
ODYDQDFDUD

O mellor é acabar o traballo o antes
posible.

Coa axuda doutras persoas sempre se fai
o traballo máis rápido e con menos
esforzo.

;DQHLUR JULOHLUR QLQ SDQ QLQ
SDOOHLUR
Cando no mes de xaneiro os nabos xa
teñen grelos, chamados JULORV na zona de

8QKDYH]YHOORWUHVYHFHVQHQR
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Viana, é porque vai demasiada calor para
esa época e iso non é bo para o resto das
colleitas.

En xaneiro soe ir moito frío e xear e en
febreiro rebentan as fontes e tan pronto
vai sol como chove.

;DQHLUR
[HDGHLUR
IHEUHLUR
PDQDGHLUR XQKD UDtxD GH VRO H
RXWUDGHWHPSHLUR

;HQWH QRYD H OHxD YHUGH WRGR VH
YROYHIXPR
;RJDUHSHUGHUSDJDUHFDODU
Quen aposta e perde debe pagar sen
protestar.
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