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Refranys 

Les dites o refranys són una opinió, producte de la saviesa popular, sobre un fet, una observació, una 
manera de fer, de valorar, etc. Amb la intenció d'aconsellar, de predir, guiar, alertar... Entre d'altres, les 
dites de l'aigua poden fer referència als beneficis o problemes relacionats amb l'aigua, al seu bon ús o a la 
seva importància. 

Si fóssiu responsables de l'abastament d'aigua per a l'ús que el vostre grup té assignat, quines de les 
següents dites, per bé o per mal, penseu que hauríeu de tenir més presents?  

Aigua de gener, omple botes i graner 

Aigua de maig, pa per a tot l'any 

Quan plou per un, plou per tothom 

A l'abril, aigües mil 

Aigües de juny, mals solen dur 

Aigua de febrer, bona pel sementer 

A l'abril aigües mil 

Aigua de juliol, omple el cossiol 

Nevades de febrer, pluges pel juny solen fer 

La pluja del març pel bestiar és pastura 

Setmana Santa mullada, collita de blat regalada 

Pel maig, cada dia un raig 

Si pel juny plou, poca fruita pel juliol 

Aigua de gener, tot l'any va bé 

Aigua de març, herba als sembrats 

Si per Sant Joan plou, ni vi ni pa tou 

Les darreres pluges d'agost porten la tardor i aigualeixen el most 

Quan l'agost plora, la verdura és bona 

Quan no plou per l'agost, pateix el camp i pateix el bosc 

El setembre s'enduu els ponts, o eixuga les fonts 

Cel empedrat, pluja aviat 

Si a l'octubre plou, el rovelló mou 

Pluges de novembre, omplen els barrals i curen tots els mals 

Desembre mullat, gener ben gelat 

L'aigua troba sempre una sortida 
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Xocolata i aigua freda, cagarrines a la tarda 

Hivern plujós, estiu abundós 

A l'hivern boirina i neu per veïna 

Any de neu, any de Déu 

Any de pluges, fora bruixes 

Cada gota que plou té on caure 

Cel empedrat, camp mullat 

Cel rogent, pluja o vent 

Cel roig al matí, pluja en camí 

De les gotes s'ajusten els rius 

Després de la tronada ve la pluja 

Núvols amb creu, aigua segura o neu 

L'aigua és bona quan hi ha eixut, si n'hi ha massa, tururut 

Quan canta molt el gall, aigua s'apropa 

Aigua al migdia, aigua per a tot el dia 

Aigua corrent no mata la gent, aigua estancada, la matarà 

Aigua estancada no mou molí 

De l'aigua de gener, ni una gota se'n fa malbé 

Neu de febrer, aigua en un paner 

Aigua de maig, de raig a raig; d'abril, de fil a fil 

No et fiïs d'aigua que no corri, ni de gat que no mioli 

Carrer banyat calaix eixut 

L'aigua bruta no pot ser rentada 

Hi ha dites amb un doble sentit: 
Dita Explicació 
Estar com un peix a l'aigua Les coses clares 
Amor d'amo, aigua en cistella Les circumstàncies et poden fer canviar 
Al pa, pa; i al vi, vi; i l'aigua, clara La gent és molt individualista 
Cadascú tira l'aigua al seu molí i deixa sec el del veí Trobar-s'hi bé  
Mai diguis "d'aquesta aigua no beuré”  No és durader 

Quina explicació correspon a cada dita? 


