
COMPARACIONS LEXICALITZADES 
 
adormit com un soc  
alegre més que unes pasqües 
alt com un sant Pau 
arrupit com com un cuc, un 
poll  
blanc com un glop de llet  
bo més que el pa  
boig més que el vent de dalt  
bonic més que un pom de 
flors, un sol 
borratxo com una sopa, una 
mona 
brut més que un drap de 
cuina, una barra de galliner, com 
una sutja  
clar més que l’aigua 
coent més que un all  
content més que un gínjol, un 
gat amb dues rates 
curt més que el dia de sant 
Tomàs, una cua de conill, una 
màniga d’un pitet  
dolç com la mel, com 
l’arrop  
dolent més que un dimoni, 
que la tinya  
dret com un ciri, un 
estaquirot  
dur com una pedra, com un 
os  
eixerit més que un pèsol  
embolicat més que una madeixa; 
una troca  
embustero/mentider* més que 
gos de conill  
estret més que una fulla de pi 
fea/lletja* més que un pecat, una 
nit de trons  
fi com la seda 
fort com un roc, un roure, 
un toro, un cavall 

fosc més que una gola de 
llop 
fresc més que una rosa 
gelat com un pollet, un vidre 
gros com un porc  
justet com l’anell al dit,  
lladre més que un serraller  
llarg més que un dia sense 
pa , el garsa, la Quaresma  
lleig més que un pecat, un 
drap  
llépol més que una fura 
lleuger com una ploma 
mullat com una sopa 
negre més que l’estalzim, 
carbó  
net més que una patena, 
pansit com una figa, una 
pansa 
passat més que les anxoves 
pelut com un os  
pesat més que una llosa, un 
plom, un sac de martell, la maça de 
Fraga 
pillo/astut* més que Argi  
pla com el palmell de la 
mà 
ple com un ou 
pobre com una rata 
prim més que un fideu, una 
orella de gat, gànguil 
ras com un ull de peix 
ric com els grills, un 
marquès 
roig com un tomàquet, 
llagostí; un pebrot, una gamba  
salat més que la mar 
sec més que un bacallà, 
gaig, clau 
sério* més que un jutge, un 
titot, un trompot  
sol més que un mussol 
suat com una mar 



tonto* més que un peüc, que 
fet d’encàrrec  
tossut més que una mula, les 
banyes d’un marrà  
trist com un funeral 
unflat com una bota 
valent més que un bou de 
Buda, les pessetes 
vell més que la picor, anar 
a peu 
viu més que els estels, una 
mostela  
córrer com un llamp, un boig 
créixer com un nap, 
romiguera,  
fer temor més que una pedregada 
en sec 
fugir com un coet, el dimoni 
a la creu  
nadar com un peix, una 
destral sense mànec  
parlar com un llibre, un 
carreter (parlar malament), pels 
descosits  
pesar més que un ase mort  
plorar com una Magdalena 
pudir com la ruda, una guilla 
rodar més que una 
debanadora,  
... 
 
 
 
 
 



SOLUCIONS 
 
adormit com un soc 
alegre més que unes pasqües 
alt com un Sant Pau  
arrupit com un poll, com un cuc  
blanc com la paret 
bo més que el pa 
boig més que el vent de dalt*  
bonic més que un sol 
borratxo com una sopa 
brut més que una barra de galliner  
clar més que l’aigua  
coent més que una pesteta* 
content més que Quirineldo  
curt més que el dia de Sant Tomàs  
dolç com la mel 
dolent més que la tinya 
dret com un estaquirot 
dur com una pedra 
eixerit mes que un pèsol 
embolicat més que una madeixa 
embustero més que un gos de conills  
estret més que una fulla de pi  
fea més que una nit de trons  
fi com la seda 
fort com una roca 
fosc més que la gola d’un llop 
fresc més que una rosa  
fresc com una rosa 
gelat com un vidre 
gord com un jònec 
justet com l’anell al dit, com lo casament de 
Cervera  
lladre més que Serraller  
llarg més que la Quaresma, més que un dia 
sense pa  
lleig més que un pecat 
llépol més que una fura  
lleuger com una ploma 
mullat com una sopa 
negre més que l’estalzim 
net més que una patena 
pansit com una figa 
passat més que les anxoves  
pelut com un onso 
pesat més que la maça de Fraga  
pillo més que Argí  
pla com la mà  
ple com un ou  
pobre com una rata 
prim més que un fideu, més que un gànguil 
ras com un ull de peix  
ric com los grills  
roig com una tomata 
salat més que la mar  
sec més que un abadejo 
sério més que un cabo de realistes*, més que 
un titot  
sol més que la una 
suat com una mar  
tonto més que fet d’encàrrec, més que un peüc  
tossut més que una mula 
trist com un mussol 
unflat com un bot 
valent més que un bou de Buda 
vell més que l’anar a peu, més que les calces 
de traveta  
viu més que una mostela de fusta, més que 
els estels  
 
córrer com un llamp  
créixer com una romiguera 
fer temor més que una pedregada en sec  

fugir com un coet  
nadar com una destral sense mànic  
parlar com un llibre  
pesar més que un ase mort  
plorar com una Magdalena  
pudir com la ruda  
rodar més que unes debanadores  
 
Font: Federico Pastor y Lluis. “Refrans y modismes tortosins”. 
Publicat a Libertad. Semanario regionalista. Tortosa, 
1908-1910, entre d’altres. Amb un asterisc (*) les paraules no 
normatives. 


