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Resumen: Se o refrán pode considerarse como un acto da linguaxe que reflicte as crenzas populares e a 

realidade social, é preciso promover a súa conservación dentro da lingua. Para apoiar esa expansión no 

intercambio de idiomas, débese soster a produción de estudos de paremioloxía comparada. Esta pequena 

contribución ao dicionario fraseolóxico galego-francés pretende pois servir de axuda aos usuarios 

galegofalantes na produción de textos orais e escritos en lingua francesa, ao tempo que tamén permite a 

descodificación de textos galegos por parte do usuarios francófonos. E dada a necesidade de limitarnos a 

un ámbito restrinxido, centramos a análise nos refráns existentes arredor da figura da muller, e máis 

concretamente naqueles que amosan, ou dos que se pode extraer, unha visión positiva dela. Deste xeito, 

rescatámolos do esquecemento e favorecemos o seu uso en prol do noso patrimonio lingüístico e cultural, 

fronte a aqueles, máis coñecidos, que manifestan unha imaxe negativa da muller e que, aínda tendo que 

conservarse por ser expresións da linguas, representan crenzas negativas para a sociedade. 

Palabras clave: refrán(s) – galego – francés – paremioloxía – lexicografía – muller(es) – feminismo -  
 
  
Résumé: Si le proverbe peut être considéré comme un acte de langage qui reflète les croyances 

populaires et la réalité sociale, il est nécessaire de promouvoir sa perdurance au sein de la langue. Pour 

soutenir cet essor dans les échanges de langues, il s’avère nécessaire d’appuyer les études de 

paremiologie comparée. La modeste contribution que nous faisons ici au dictionnaire phraséologique 

galicien-français vise ainsi à assister le public galicien dans la production de textes oraux et écrits en 

français, ainsi que le public francophone dans la décodification de textes galiciens. Mais compte tenu de 

la nécessité de restreindre notre champs de travail, nous nous sommes bornés aux proverves versant sur 

la femme et, notamment, à ceux qui en donnent une vision positive, ou desquels il en ressort un aspect 

bienfaisant. Ainsi, nous les sauvons de l’oubli et favorisons leur emploi au coeur de notre patrimoine 

linguistique et culturel, aux dépens de ceux, plus habituels, qui offrent une image négative de la femme et 

contribuent à soutenir des croyances néfastes pour la société, mais qui, étant des expressions de la langue, 

doivent tout de même être conservés.  

Mots-clés: proverbe(s) – galicien – français – parémiologie - lexicographie - femme(s) – féminisme 
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1 Introdución   O comenzar xa é facer a metade. 

Durante moito tempo, os refráns consideráronse entidades lingüísticas menores e, polo tanto, foron 

apartados de calquera análise científica ou, no mellor dos casos, relegados ao rango dos procedementos 

cun mero interese estilístico. Sen embargo, nas últimas décadas déuselles o lugar que lles corresponde 

por tratarse dunha manifestación lingüística relevante polas súas características non só estilísticas, senón 

tamén semánticas e morfosintácticas, así como pola súa importancia para a historia sociocultural dos 

pobos. Como sosteñen tanto a etnolingüística como a psicolingüística, o refrán pode considerarse como 

“le fait de langage par excellence, qui reflète les réalités sociales à travers la symbolique de ses 

constituants nominaux, qui en constituent la charpente” (Claver Zouogbo, 2009: 18). 

Son diversas as correntes e perspectivas de estudo desta manifestación lingüística que, polo espazo 

do que dispoñemos, non imos poder abordar aquí; de maneira que tan só faremos un breve repaso da 

historiografía paremiolóxica. 

1.1  Obxectivos e interese do traballo  Deus dea que, que as ganas de comer veñen de seu. 

O primeiro obxectivo deste traballo consiste en facer unha achega ao que sería un dicionario 

fraseolóxico xeral de carácter bilingüe galego-francés. Pero dadas as características que comporta un 

TFM, só podía tratarse dunha pequena mostra que expuxese o posible tratamento de certo tipo de 

unidades dende un punto de vista bilingüe. As unidades seleccionadas foron refráns e algunhas 

sentenzas asimilables. Con este traballo esperamos contribuír indirectamente ao cotexo sociocultural dos 

pobos que sustentan ambas linguas, o que, ao noso modo de ver, sempre resulta enriquecedor para as 

dúas, así como á conservación das paremias, que semellan un elemento en decadencia nas sociedades 

modernas. En efecto, aínda que en Galicia o refrán non constitúe, de momento, un vestixio arcaizante da 

lingua, senón que está vivo e segue a ser funcional na vida cotiá dun número considerable de falantes 

(Conde Tarrío, 1998: 62), no caso da lingua francesa “[leur] fond est plus archaïque et surtout moins 

usité” (Monteynaud, Pierron et Suzzoni, 1989: 5). 

O dicionario do que podería formar parte esta contribución estaría dirixido aos galegofalantes que 

quixesen producir textos, orais e escritos, en lingua francesa, así como aos falantes de francés que 

aspirasen a descodificar textos con paremias galegas. Sabido é que o dominio dos refráns, entre outros 

elementos fraseolóxicos, permite distinguir o aprendiz que acadou un coñecemento destacado da lingua 

estranxeira, porque a miúdo se atopa con procedementos lingüísticos fosilizados, estraños á lingua 

actual e, como queda dito, porque mediante os refráns se representan en gran medida o patrimonio 

cultural dun pobo, a súa forma de entender a vida, a natureza, o home, a Deus, e en definitiva a todo o 

que distingue a súa existencia como pobo diferente dos do seu contorno. Isto fai que a pretensión de 

atopar paremias idénticas en linguas distintas (aínda que, coma no caso do galego e do francés, 
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correspondan á mesma familia, a románica, e aínda ao mesmo ámbito cultural da Europa occidental), 

sexa unha tarefa moi dificultosa. A identidade total rara vez se produce, pois, aínda que a idea 

vehiculada sexa a mesma, a forma de transmitila responde con frecuencia a procedementos sintácticos, 

léxicos, semánticos e retóricos diversos. Por iso habemos de conformarnos a miúdo con equivalencias 

parciais, en ocasións máis próximas dende o punto de vista formal, outras desde a perspectiva do 

contido. Deste xeito, a noción de equivalencia debe ser entendida aquí de maneira ampla. 

Con todo, situámonos na liña da corrente exocentrista promovida por Ladmiral (1999: 142) no 

ámbito das traducións, de xeito que tentamos poñer fronte a fronte unidades que, malia as diferenzas 

formais que poidan presentar, e mesmo de formulación de contido, exhiben un fondo de pensamento 

común e, por tanto, permiten xerar unha tradución formal, directamente derivada do espírito das “belles 

infidèles” de Gilles Ménage (1654: 324). Sirva a título de exemplo o refrán Une hirondelle ne fait pas le 

printemps, fronte a Unha andoriña non fai verán, por máis que en Galicia a ave tamén chegue na 

primavera. Doutro modo, calquera tipo de aproximación interlingüística estaría necesariamente errada. 

Por este motivo, o traballo que aquí presentamos non só sería de utilidade para o ensino da lingua 

francesa a galegofalantes e viceversa, senón tamén para o ensino das semellanzas e diverxencias 

socioculturais e, o que é máis importante, para romper moitos prexuízos, estereotipos e barreiras que a 

miúdo se teñen respecto doutros pobos e que con frecuencia se plasman nestas unidades fraseolóxicas. 

Neste sentido, e dado o contexto social no que nos atopamos de forte reivindicación da figura da 

muller, decidimos seleccionar refráns que a tivesen a ela como protagonista, e concretamente aqueles 

que nos achegan unha visión positiva. Intentamos contribuír así á progresiva erradicación dos 

“micromachismos” que en forma de pequenas pílulas aparecen decote nos refráns, e de aí a un 

progresivo cambio de mentalidade ao respecto. Non podemos facer que desaparezan, pero rexeitamos 

promover aqueles que poderían ser denigrantes. 

1.2   Metodoloxía  Do pensar ao facer, hai moitas leguas que correr. 

Como queda dito, os refráns seleccionados son aqueles que, cando menos nalgunha das súas 

posibles interpretacións, achegan unha visión positiva da muller. Todos coñecemos multitude de refráns 

que destacan supostos trazos negativos, pero non son tantos os que nos mostran unha cara favorable do 

mundo feminino. Non fai falta profundar moito para saber que no fondo de tal visión se agacha a 

consideración tradicional da muller e do seu rol na sociedade. Así pois, a tarefa non foi fácil, mesmo en 

ocasións, como afirma Dutourd (1986: 9), deuse o caso de que “les vrais proverbes sont plus pessimistes 

que les faux”. Por esta razón, colectáronse non só refráns e locucións en plena circulación senón tamén 

outros, rescatados do esquecemento, na medida en que o seu uso, aínda estando vixente, veu decrecendo 

nos últimos tempos. Tanto as unidades paremiolóxicas galegas coma as francesas, extraéronse de 
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diversas recompilacións existentes. Para o galego, consultamos (por orde alfabética) a Conde Tarrío, 

2001; DEGC; González Pérez, 1993; Lorenzo Fernández, 1983; Mera, 2015; Moreiras Santiso, 1978; 

Sesto López, 1976; Zamora Mosquera, 1972; e en francés (por orde alfabética) a Abalain, 2001; Banys, 

2004 ; Belamri, 1986; Bisignani et Isaert, 2014; CCM, 2018; Desalmand et Stalloni, 2013; Dournon, 

1986; Glehello, 2018; Jézégou, 2001; Larcher, 1861; Le Gai, 1852; Le Roux de Lincy, 1842; Maloux, 

2009; Mésangère, 1823; Noël et Carpentier, 1839; Ould Ebnou et Ould Mohameden, 2008; SEF, 1976; 

Schipper, 2008; Stenström, 1999; Quitard, 1861. É preciso sinalar que no caso do francés, non só se 

recolleron refráns de Francia, senón tamén doutros países francófonos. 

Os elementos que tratamos na microestrutura de cada artigo lexicográfico son os que se describen a 

continuación. En primeiro lugar, aparece a entrada, constituída pola unidade en lingua galega e as súas 

posibles variante, e a seguir figuran estas informacións, introducidas e identificadas coas seguintes 

letras: o significado mediante S, a orixe con O e finalmente a estrutura sintáctica e elementos retóricos, 

identificados coa E, que dan forma a cada unidade e garanten dalgunha maneira a súa eficacia na 

transmisión da afirmación de que se trate. A continuación figura a paremia ou paremias francesas 

correspondentes baixo o símbolo V, indicando se a equivalencia é total ou parcial, como acontece mais 

habitualmente por mor da súa intrínseca representación sociocultural, e expoñendo en que consiste, para 

despois afondar nos mesmos ítems que no refrán galego. Polo que se refire á orixe, abordamos tanto a 

procedencia xeográfica como a posible autoría, de ser o caso. En efecto, aínda que os refráns responden 

tradicionalmente a creacións populares anónimas, en ocasións pódese vincular a súa orixe cunha cita ou 

unha máxima de autor que, unha vez perdida a noción desa autoría, pasou ao fondo común tradicional. 

Por iso mesmo a miúdo non é posible achegar información sobre dita autoría concreta. En canto á 

estrutura sintáctica, podemos sinalar que en non poucas ocasións, sobre todo no caso da lingua francesa 

que tivo unha evolución moi rápida ao longo da historia, as unidades paremiolóxicas presentan 

construcións fosilizadas, imposibles na lingua actual e que nos remiten á antigüidade do refrán. Tanto no 

apartado relativo ao significado, como no dos elementos retóricos, achegamos ás veces información 

cultural ou antropolóxica que entendemos necesaria para a súa debida comprensión. Pode verse, pois, 

que o enfoque do repertorio non é só lingüístico, senón tamén etnocultural ou, se se quere, 

“enciclopédico”, conforme convén ao tratamento destas unidades de acordo coa distinción lexicográfica 

entre “dicionario da lingua” e “dicionario de cousas ou ideolóxico” que podemos atopar en Seco (1979: 

32). Por último, cómpre salientar que non incluímos exemplos, xa que, pola súa propia natureza, o 

significado dos refráns é “autosuficiente”. Os exemplos que aportasen información pragmática sobre o 

contexto de uso terían que ser moi longos e a risco, en moitos casos, de non achegar tampouco 

información nova. Deste xeito, cada entrada queda recollida baixo este esquema de artigo “tipo”: 
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1. Refrán en galego (obra(s) das que se extrae) 

a) variante primeira 

b) variante segunda  

c) variantes sucesivas 

S significado 

O orixe 

E estrutura e elementos retóricos  

1.1 Refrán en francés, como referencia equivalente (obra(s) das que se extrae) 

V equivalencia 

S significado 

O orixe 

E estrutura e elementos retóricos  

1.2 Refrán en francés, como referencia equivalente (obra(s) das que se extrae)  

V equivalencia 

S significado 

O orixe 

E estrutura e elementos retóricos 

1.2 Sucesivas referencias equivalentes  

  

A agrupación dos refráns faise a partir de ideas base, comúns ás paremias incluídas nesa sección. En 

concreto, abordamos os seguintes conceptos entendidos de forma laxa, arredor dos cales se organizan os 

refráns “a muller é felicidade”, “a muller é amor”, “a muller é sabia”, “a muller é traballadora”, “a muller é 

inspiradora e fai mellor o home”, “a muller é tenaz e sempre consegue o que quere”, “a muller é 

organizada e vela pola casa” e “a muller é esposa”. Así, preténdese amosar que a muller ten todas esas 

características, aínda que sexa de forma temporal ou parcial. Certo é que ao longo da historia, os 

repertorios paremiolóxicos foron alternando diferentes modalidades de presentación, segundo a finalidade 

pretendida e/ou o propio criterio do paremiólogo. Así, ás máis habituais clasificacións elaboradas por orde 

alfabético, xa sexa pola primeira palabra do refrán ou preferentemente, pola das palabras que achegan a 

maior carga semántica, engádense ás realizadas conforme a un criterio temático ou ideolóxico 

(sentimentos, fe…), sen esquecer os que se ordenan en virtude da súa construción gramatical como o 

Spanish Grammar and cultura through proverbs de Richard Woods (1989). Con todo, pareceunos que 

cando se está a traballar con unidades paremiolóxicas, a organización temática e dentro dela a presentación 

por orde alfabética resulta máis doada para a consulta por parte do usuario. As paremias equivalentes 

aparecen logo por orde de maior a menor proximidade co refrán galego dende o punto de vista do 

significado. No seu interior, procedemos a numerar os ítems de xeito correlativo. 
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No entanto, nunha sociedade cada vez máis informatizada, entendemos que resulta máis rápido 

e doado realizar procuras a través de Internet que por medio do papel impreso. De aí que ideásemos 

igualmente unha aplicación para organizar e mostrar o resultado do noso traballo e permitir ao 

usuario interesado unha interacción maior co repertorio e unhas buscas máis concretas e áxiles. O 

enderezo web onde se aloxa é http://refrans-proverbes.com (Rodríguez Ferreiro, 2019). A 

aplicación facilita a busca por calquera dos apartados e permite actualizacións constantes, de xeito 

que fará posible que poidamos continuar ampliando e mellorando o dicionario no futuro. Tamén 

posibilita a interacción cos milleiros de usarios da rede. Non nos deteremos máis nesta versión do 

repertorio, dado o espazo de que dispoñemos e o feito de que o traballo que habemos de presentar é 

en versión escrita.  

En canto á estrutura deste TFM, ademais do apartado relativo aos obxectivos e metodoloxía, 

consideramos necesario outro capítulo, necesariamente breves, sobre o concepto de refrán e a historia 

dos estudos paremiolóxicos nas linguas implicadas, antes de pasar a reproducir o repertorio 

confeccionado. As conclusións e as referencias bibliográficas darán fin ao traballo.  

 

2. A familia “Refrán”   Entre primos e irmáns non metas as mans. 

A ausencia dunha delimitación clara para os termos “refrán” en galego e “proverbe” en francés fai 

que a miúdo se relacionen con outras expresións aparentadas, de sentido próximo, coas que comparten 

certos trazos, malia que cada termo presenta particularidades e características de seu que o diferencian 

dos outros en xeral, e do termo “refrán” en particular.  

Segundo Zuluaga Ospina (1975: 226), todas estas combinacións do “acervo lingüístico do falante” 

teñen por característica fundamental a súa “Starrheit” ou “Frozenness”, é dicir o seu carácter fixo, de aí 

a súa denominación como “expresións fixas” ou “unidades de texto repetido”. Esa fixación pode 

manifestarse de distintas formas, xa sexa pola “inalterabilidade da orde dos compoñentes, a 

invariabilidade dalgunha categoría gramatical, a inmodificabilidade do inventario dos compoñentes ou a 

insustituibilidade destes elementos compoñentes”.  

Dentro destas “expresións fixas”, distínguese, por unha parte, entre os “enunciados 

fraseolóxicos”, “comúnmente llamados refranes, proverbios, adagios, paremias, sentencias, 

máximas, wellerismos, dialogismo, equivalentes a sintagmas verbales” e, por outra parte, as 

“unidades fraseolóxicas” que integran un predicado completo pero que “no constituyen por sí 

mismas un enunciado completo o minitexto” (Zuluaga Ospina, 1977: 631). Nesta categoría, Corpas 

Pastor (1996: 88) inclúe tamén as locucións, entendidas como unha “unidad fraseológica del 

sistema de la lengua con los siguientes rasgos distintivos: fijación interna, unidad de significado y 
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fijación externa”, con todo “no constituyen enunciados completos y, generalmente, funcionan como 

elementos oracionales”. Con todo, as denominadas “locuciones clausales”, que se enmarcan dentro 

das “locuciones oracionales” (Corpas Pastor 1996: 109), si contan cunha estrutura oracional. E por 

ese motivo, e tamén por mostrar en ocasións un carácter sentencioso como en gardar as aparencias, 

estar vinculadas ao ámbito popular como en facer boa (ou mala) feira, amosar unha estrutura 

rítmica ou ter unha disposición bimembre como en botar lume pola boca, ás veces chegan a 

asimilarse ás paremias, como por exemplo no caso de Rien n’est meilleur qu’une bonne femme. 

García Page (2008: 36) non só incide tamén na proximidade entre ambas nocións, senón que advirte 

igualmente que “muchos refranes de actual estructura unimembre, incluso, bimembre, como 

muchas construcciones comparativas deben describirse como locuciones" (2008: 9), como é o caso, 

por exemplo, de É mellor o mal arreglo que un bo preito.  

2.1 Trazos comúns aos enunciados fraseolóxicos   Viño e vinagre irmaus son: un vai á misa e o 
outro non. 

Como acabamos de ver, é habitual que os enunciados compartan certas características, aínda que 

non todas, ou que o fagan con trazos diferenciadores, de xeito que, como afirma Anscombre (1994:95), 

“on sent confusément qu’ils ne sont pas synonymes, sans pouvoir cependant étayer cette intuition”. Pero 

malia a súas desemellanzas, Arnaud (1992), de acordo coas consideracións doutros estudosos, conclúe 

que o conxunto dos “enunciados fraseolóxicos” comparten ata sete calidades, das que as catro primeiras 

adoitan ser restritivas. Indicamos a continuación estas características.   

2.1.1 O sentido referencial   Se queres saber cando é abril, a anduriña viracho dicir. 
O enunciado frástico con valor específico designa unha situación e inscríbese nunha relación 

referencial de tipo denominativo e de natureza “metalingüística”, que require dun acto de denominación 

previo, como apunta tamén Kleiber (1984: 79). Deste xeito, pódese dicir que existe unha convención 

referencial que une o enunciado fraseolóxico, como signo, ao seu referente. Por exemplo, A cada porco 

lle chega o seu San Martiño vincúlase convencionalmente a un conxunto de entidades extralingüísticas 

determinadas. 

2.1.2 O sentido funcional   Por dicir as verdades pérdense moitas amizades. 
O enunciado fraseolóxico cumpre unha función comunicativa en canto a unha situación 

determinada, aínda que a miúdo o faga de forma codificada. En efecto, non só pode interpretarse 

literalmente, senón que adoita conter un sentido figurado e incluso ser este a súa única interpretación 

posible. Malia que este aspecto responde a unha postura dominante por parte dos semiólogos, algúns, 

como Dundes (1965: 15), consideran que sendo unha característica puramente funcional, esta pode 

aplicarse tamén ás unidades fraseolóxicas, como por exemplo no caso da locución andar na boca da 

xente. 
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2.1.3 O sentido proposicional  Cada cousa é para o que é, e o zapato é para o pé. 

Sen dúbida esta é a función que maior interese suscita entre os lingüistas, ao entender que supón a 

expresión dun precepto de valor xenérico relativo ao comportamento humano con respecto ao contorno. 

Algúns, como Levine (1988), tentaron clasificar os contidos proposicionais en grandes temas, como 

“home e muller”, “xuventude e vellez” etc. Outros moitos analizaron as diferenzas e as similitudes 

dalgúns enunciados fraseolóxicos comparándoos en diferentes linguas e culturas. Así, por exemplo, en 

Deux patrons font chavirer la barque fronte a Too many cooks spoil the broth ou a Muchas manos en la 

olla echan el guiso a perder. 

2.1.4 A función didáctica  Non te deitarás sen aprender unha cousa máis. 

Os enunciados fraseolóxicos e, entre eles, especialmente os refráns, agochan unha breve lección de 

moral ou sabedoría; é, como o denominou Rodegem (1973: 701), “un énoncé sapientiel”.  

2.1.5 O carácter tradicional  Como pasan os tempos, pasan os pensamentos. 

Gran parte dos enunciados fraseolóxicos teñen unha orixe remota ou derivan dun precursor antigo. 

Con todo, aínda que habitual, este trazo non constitúe unha condición indispensable. Tal é o caso, por 

exemplo de Des goûts et des couleurs, on ne discute pas herdado do latín De gustibus et coloribus non 

disputandum ou de Les montagnes ont accouché, une petite souris est née, popularizada por Jean de La 

Fontaine (TLFi, s. v. montagne), inspirándose no célebre verso de Horacio Parturiunt montes, nascetur 

ridiculus mus. Pola contra, en La fonction crée l’organe non existe unha orixe antiga, nin ilustre, senón 

que o refrán naceu para resumir as teses de Lamarck, precursor de Darwin (Arnaud, 1992: 12). 

2.1.6 O carácter metafórico  Por moito que se saiba é máis o que se ignora. 
Como xa vimos, hai refráns metafóricos, outros cuxo significado debe interpretarse de forma literal 

e outros que poden explicarse de ambas as dúas maneiras. Así Qui vole un œuf, vole un bœuf pode 

interpretarse tanto metafórica como literalmente, mentres que o seu equivalente en galego é totalmente 

literal Quen rouba na fame, tamén rouba na fartura. Pola contra, Fai o que debas e non o que queiras 

ou Fais ce que dois, advienne que pourra só poden interpretarse de xeito literal en ambas as dúas 

linguas. E Ver o argueiro no ollo alleo e non ver no seu o fungueiro e On voit la paille dans l’oeil de 

son voisin et non la poutre dans le nôtre só poden interpretarse metaforicamente. 

2.1.7 Estruturas prototípicas   Para a túa casa o madeiro córtao no xaneiro. 
Aínda que este constitúe un dominio complexo que deu orixe a unha disciplina propia, podemos 

constatar que, tanto dende un punto de vista xeral, como no ámbito particular dos enunciados 

fraseolóxicos aquí recollidos, galegos e franceses, moitos refráns adoitan reiterar determinados patróns. 

- Sintacticamente, temos habitualmente as seguintes estruturas: 

X non é Y.   Pauvreté n’est pas vice. 
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Si X, entón Y.  Si tu veux la paix, prépare la guerre. 

Máis X, máisY.  Plus on est de fous, plus on rit. 

X é mellor que Y.  Máis val paxaro na man que cento voando.  

- Os refráns tamén acostuman preservar estruturas fosilizadas, habitualmente herdadas da súa orixe 

arcaica, coa vontade de garantir unha transmisión exacta. Estas “anomalías sintácticas”, como as 

denomina Arnaud (1992: 20), constitúen a miúdo unha proba de que estamos en presenza dun 

refrán, ademais de facilitar a súa lembranza e a transmisión de xeración en xeración. Entre elas 

podemos mencionar: 

• Alteración da orde das palabras, como no exemplo galego De longas vías saen longas 

mentiras ou no francés A beau mentir qui vient de loin. 

• Ausencia do verbo, como en Un ollo no prato e outro no gato ou en À bon chat, bon rat. 

• Ausencia de artigos, como por exemplo en Pan balorento, alegra ao famento que podería 

traducirse en francés por Ventre affamé n’a pas d’oreilles. 

• Relativo xenérico sen antecedente, como no refrán galego Quen ten padriño bautízase e non 

seu equivalente en francés Celui qui a un parrain se fait baptiser. 

- Retoricamente, fronte á sinxeleza formal, existe tamén a complexidade poética manifesta, a través 

de diversas figuras retóricas que facilitan a brevidade do enunciado e a condensación semántica, 

ao tempo que favorecen tamén a súa memorización. Así ocorre coas seguintes: 

• As estruturas bimembres, como en Afortunado en cartas, desgraciado en faldras e no seu 

equivalente francés Heureux au jeu, malheureux en amour. 

• As rimas, como no exemplo O que de mozo non traballa, de vello durme na palla, ou no 

enunciado francés À chaque oiseau, son nid est beau. 

• As repeticións, tales como Qui peut le plus, peut le moins, ou Onde vai o máis, vai o menos. 

• A antítese ou a asíndeto, como nos exemplos Despacio pensa e obra á presa e Qui se marie à 

la hâte, se repent à loisir. 

• As paronomasias, tales como O que ten tenda que a atenda, e se non, que a venda ou no 

exemplo francés Qui trop s’excuse s’accuse. 

• As aliteracións, como en O home, de solteiro, amoroso; e de casado roñoso. 

• O uso do presente do indicativo con valor eterno ou atemporal, como nos exemplos Mentres 

non hai morte, non hai mala sorte ou L’espoir fait vivre. 

2.2 Trazos diferenciadores dos enunciados fraseolóxicos     O aire, o aire, irmán do vento. 
Tras determinar as calidades relativas aos enunciados fraselóxicos e que motivan esa 

proximidade entre as distintas paremias, pasamos a nomear, por orde alfabética, os principais 

enunciados e definir os seus elementos diferenciadores, malia que en ocasións existen certos 
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matices discrepantes entre os investigadores. Pasamos a resumir a categoría e a desenvolver os 

principais enunciados máis comúns que se relacionan co refrán. 

O adaxio corresponde a “un dito xurídico” que tamén se caracteriza pola súa antigüidade e por 

ser froito da experiencia (Arnaud, 1992: 15), como por exemplo en La plume est serve, la parole est 

libre, cuxo equivalente galego é Onde hai cartas, calan barbas. 

O aforismo distínguese esencialmente por resumir de forma breve e concisa un ditame moral 

ou filosófico, atribuído normalmente a algunha personalidade, como por exemplo, o de San Agustín 

A medida do amor é amar sen medida. 

O apotegma caracterízase pola súa brevidade e o seu enxeño. Emite unha mensaxe sentenciosa 

ou exemplarizante facendo uso dun curto diálogo que pon en boca de personaxes representativos 

dunha clase ou categoría específica. Ademais, os apotegmas adoitan contar cunha autoría coñecida 

e atribuírse a unha persoa de autoridade, de xeito que é “honrosa para el que la dice y provechosa 

para el que la oye” (Covarrubias, s.v. apophthegma). Sen embargo, co paso do tempo, a 

exemplaridade que promulgaban foi decaendo mediante a vulgarización dos temas e dos personaxes 

empregados, ao tempo que se reforzada o seu efecto xocoso e que se diluía a súa autoría ata o 

anonimato. Son exemplo deste arte os apotegmas de Quevedo, os de Erasmo e os de Plutarco como 

o famoso La paciencia tiene más poder que la fuerza.   

A cita, en opinión de Álvarez de la Granja (2003: 14), correspóndese a un “correlato non 

anónimo dun enunciado lexicalizado con valor específico” pero entende que se caracteriza porque 

“non depende de se o emisor sabe ou non quen é o seu autor, senón de se a expresión se emprega 

(como fórmula ou refrán, segundo o caso) ou se cita”. Álvarez de la Granja retoma neste sentido o 

exemplo de Arnaud (1991) que diferencia entre a expresión Laissez venir à moi les petits enfants 

empregada nun sermón que recolle as palabras de Xesús e que, neste caso, ten valor de cita, fronte a 

mesma expresión empregada con ton sarcástico en relación a un comportamento inmaturo ou nunha 

situación dada e que, nestoutro caso, equivale entón a un refrán. 

O dialoxismo, tamén de uso popular, constrúese normalmente sobre unha estrutura oracional 

bimembre ou trimembre, que recorre en ocasións elementos mnemotécnicos para transmitir, de 

xeito xocoso e baseándose na experiencia, unha mensaxe que, sen embargo, no ten alcance de valor 

de verdade universal. Moitas veces aseméllanse a microtextos narrativos, con mostras de discurso 

dialogado como, por exemplo en Díxollo o millo á liñaza: ‘Lavada: aos tres días nada!’ E ela 

respondeu: ‘Nugallán: un mes debaixo do terrón, e aínda se vou ou non’. 

A máxima expresa de forma breve e concisa un precepto, unha norma moral ou un modelo de 



M.I.L.A. 2018-2019 - Contribución ao dicionario fraseolóxico galego-francés Verónica Rodíguez Ferreiro 

14	

conduta. A miúdo considérase sinónimo de aforismo, pero este último atribúese xeralmente a 

algunha personalidade. Son exemplo de máximas as recollidas na obra titulada Maximes et 

réflexions morales de La Rochefoucauld (1664) como La nature fait le mérite et la fortune le met en 

oeuvre. 

O proverbio é un enunciado sentencioso que segundo Lázaro Carreter (1980, 211) "nace, no en 

el acto de su invención, sino en el de la aceptación y absorción por la comunidad". Isto implica 

necesariamente que debe garantirse a súa transmisión por escrito, é dicir por vía literaria, contando 

así cunha orixe coñecida, unha procedencia culta e un ton máis grave, como acontece normalmente 

nos proverbios derivados da Biblia, como por exemplo Dar a Deus o que é de Deus e a César o que 

é do César. 

O slogan caracterízase “pola súa finalidade publicitaria ou didáctica e tampouco son anónimos, 

dado que son concibidos como propios dun grupo concreto, con independencia de que se coñeza ou 

non o seu autor individual” (Álvarez de la Granja, 2003: 14), definición comunmente aceptada por a 

maioría dos paremiólogos e da que podemos citar a título de exemplo Just do it. 

O truísmo proverbial expresa de forma breve e sinxela un dato de aparente banalidade facendo 

uso a miúdo de fórmulas consagradas, repetitivas ou tautolóxicas, pero en ningún caso metafóricas 

(Arnaud, 1992: 15), como por exemplo en Ce qui n’est pas commencé, ne peut être fini. 

O wellerismo fai gala dunha ironía virulenta expresada por algún personaxe ficticio “dans le 

but de persifler en même temps que l’on souligne naturellement des faits, des défauts réels” (Claver 

Zouogbo, 2009:218). Denuncia principalmente os defectos da envexa, a folgazanería, a crueldade, a 

violencia etc. e, deste xeito, permite ao locutor tomar distancias con respecto dunha situación 

concreta, de modo que carece do espírito didáctico ou moralizador que acompaña a miúdo a maioría 

das paremias. O termo derivaría do persoaxe de ficción Sam Weller da obra Pickwick Papers de 

Charles Dickens. Podemos citar a título de exemplo o Heureux qui vivra, disait Maria Tusivra. 

O refrán é, para Álvarez de la Granja (2003: 8) un enunciado fraselóxico que encerra un valor 

de verdade xeral, con significado descritivo, situacional e pragmático. O dito é, segundo Arnaud 

(1992:15), un tipo de refrán que se enmarca dentro dunha temática específica, que pode ser 

metereolóxica, como en francés En avril ne te découvre pas un fil, en mai fait ce qui te plaît ou en 

galego Abril esfora, pero maio amola; ou xeográfica, como por exemplo Rome ne s’est pas faite en 

un jour ou o seu equivalente galego Roma e Pavía non se fixeron nun día; ou tamén laboral como 

no caso francés de Ce sont les cordonniers qui sont le plus mal chaussés e no galego Na casa do 

ferreiro, coitelo de pau.  
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3. O concepto de refrán  Se queres saber quen es, pregúntalle ao teu veciño. 

O térmo “refrán” pode parecer doado de definir, xa que constitúe un vocábulo de uso común, fronte 

ao máis técnico de “paremia”. Por iso, calquera falante, podería propor unha definición e seguramente 

contaría cos seguintes semas: “expresión de carácter popular, que fai referencia a unha verdade 

constatada, que se repite no tempo en condicións idénticas etc.” Pero non é tan sinxelo. 

3.1 As definicións dos dicionarios  Fillo aínda non temos e xa nome lle poñemos. 

 A dificultade á hora de definir a palabra refrán vén dada fundamentalmente pola falta de 

consenso que existe ao respecto. Se consultamos os principais dicionarios de galego e de francés, 

atopamos unha diversidade de enfoques, se ben na maioría dos casos a definición responde á 

concepción popular do termo, isto é, á idea que teñen en mente os falantes. Con todo cómpre salientar 

que nin no Larousse, nin no TLFi se alude á “forma fixa”. 

- DRAG, s.v. refrán: “Frase curta de forma fixa coa que se expresa un pensamento popular baseado 

na experiencia, polo xeral con rima e de sentido figurado”. 

- DEGC, s.v. refrán: “Refrán, proverbio, adagio, dicho agudo y sentencioso de uso común. Especie 

de apotegma familiar”. 

- DIGALEGO, s.v. refrán: “Frase sentenciosa de forma fixa que se basea nas reflexións da 

sabedoría popular”. 

- Petit Robert, s.v. proverbe: “Formule présentant des caractères formels stables, souvent 

métaphorique ou figurée, et exprimant une vérité d’expérience ou un conseil de sagesse pratique 

et populaire, commun à tout un groupe social”. 

- Larousse, s.v. proverbe: “Court énoncé exprimant un conseil populaire, une vérité de bon sens ou 

une constatation empirique et qui est devenu d’usage commun”. 

- TLFi, s.v. proverbe: “Sentence courte et imagée, d’usage commun, qui exprime une vérité 

d’expérience ou un conseil de sagesse et auquel se réfère le locuteur”.  

3.2 Delimitación das características dos refráns  Tanto é o teu valer como o teu ter. 

Sen embargo, como acabamos de ver, a miúdo resulta complexo diferenciar as diferentes 

voces entre si. Con tal motivo, para delimitar as características esenciais e inherentes aos 

refráns, e identificalos como tales, diferenciándoos de calquera outra construción similar, 

Arnaud (1992) enumera os seis criterios seguintes, que posteriormente retoma de xeito algo 

máis exhaustivo Anscombre (1994) e que, de modo xeral, tamén secunda Corpas Pastor (1996) e 

Álvarez de la Granja (2003):  
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• Criterio 1 : a lexicalidade 

• Criterio 2: a autonomía sintáctica 

• Criterio 3: a autonomía textual 

• Criterio 4: o valor de verdade xeral 

• Criterio 5: o carácter anónimo 

• Criterio 6: o carácter metafórico 

3.2.1 Criterio 1: a lexicalidade  Trato feito, nunca desfeito.  

O criterio da lexicalidade remite ao carácter estereotipado, preconstruído e codificado do refrán, 

que lle permite ser recoñecido como tal pola maioría dos falantes. Esta é unha das principais 

características das estruturas proverbiais e así o consideran, entre outros, Gross (1982: 161-162) Kleiber 

(1988: 45), Arnaud (1992: 8) e Anscombre (1994: 106). Este trazo pode ser verificado mediante uns 

tests clásicos de substitución e inserción propostos aos falantes. Compárense os seguintes enunciados: 

Ex. Quand on parle du loup, ……. on en voit la queue. 

Contraexemplo: Oignez vilain, il vous poindra; …… poignez vilain, il vous oindra.  

No exemplo, a maior parte da xente é capaz de terminar a frase cando se lles presenta unha 

versión truncada da secuencia; non así no contraexemplo, que tan só os especialistas e 

amantes da lingua son capaces de recoñecer como a famosa frase citada en Gargantua 

(Rabelais, 1596: 105) e retomada despois por Flaubert (1889: 334) na súa correspondencia. 

Así, seguindo a perspectiva sincrónica e selectiva de Arnaud (1992: 8), (e 

independentemente de contar cunha autoría recoñecida), esta última sentenza non podería ser 

considerada refrán, dado que a súa lexicalidade non está asegurada para a maioría dos 

falantes. A pesar disto, no TFLi s.v. poindre e s.v. oindre considérase como un proverbe e 

non como unha máxima.  

En efecto, atendendo ao trazo da transmisión exacta que caracteriza os refráns, estes adoitan manter 

estruturas sintácticas fosilizadas, como a orde alterada das palabras, a ausencia de verbo, de 

determinantes, de antecedente do relativo etc. Xustamente esas “anomalías sintácticas”, como as 

denomina Arnaud (1992: 20), promoven a “hipótese de supervivencias arcaizantes” da que fala 

Anscombre (1994: 97), e da que deriva a súa “hipótese da fixación”, ambas as dúas delatoras da 

presenza dun refrán; se ben “ce n’est pas en fait en tant qu’elle est fixe qu’une forme sentencieuse est 

identifiée comme telle. C’est parce que cette fixité permet d’identifier les tournures syntaxiques et les 

traits sémantiques (voir rhétoriques) qui la caractérisent comme telle” (Anscombre, 1994: 97). 

Non obstante, a pesar de incidir Anscombre (1994: 95) sobre o “aspecto formulario” dos refráns, 

estes poden sufrir certas refaccións dende un punto de vista diacrónico e tamén diatópico, así como 

presentar simples variantes comparativas. Somolinos Rodríguez (1993: 56) fala de “actualizacións” para 
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referirse as variacións temporais e cita a modo de exemplo o refrán francés D’autrui cuir, large courroie 

convertido en Du cuir d’autrui, large courroie. Eso sucede inevitablemente debido á natureza viva das 

linguas, das que dependen os refráns. Outro exemplo pode ser Il n’est feu que de bois vert que procede 

do refrán en francés antigo Verde büche fait chaut feu (Le Roux de Lincy, 1842: 47). Dende unha 

perspectiva xeográfica, constátase que existen certas variantes rexionais ou nacionais, que se dan de 

forma máis representativa na lingua francesa, pola ampla extensión dos territorios francófonos. Por 

exemplo, o refrán empregado en Francia À quelque chose malheur est bon adoita converterse en Du 

malheur des uns naît l’avantage des autres en Suíza. Tamén se rexistran a miúdo variantes dun mesmo 

refrán como por exemplo Escribáns e ameixeiras, líbremos Dios das miñas leiras que convive con 

Frades e ameixeras, Dio-las quite das miñas terras. 

3.2.2 Criterio 2: a autonomía sintáctica  A bo entendedor poucas palabras bastan. 

Enténdese por autonomía sintáctica a posibilidade que ten o refrán de anunciarse de xeito natural, 

sen supoñer ningunha alteración circundante. É dicir que non precisa ser introducido por un suxeito ou 

un íncipit, nin promover unha inversión de palabras, porque, segundo afirma Anscombre (1994: 96), 

“les proverbes sont des phrases complètes, se suffisant à elles-mêmes”. 

O certo é que os primeiros estudos establecían o criterio da “complétude syntaxique” (Arnaud, 

1992: 8), pero os numerosos casos de elipse ou posible truncamento, como en Falando do lobo…. que 

se deixa a miúdo en suspenso, supuxeron a reconsideración deste criterio por parte de Kleiber (1990: 

85) e Arnaud (1992:9) a favor da proba que segue, cuxo criterio de verificación semella máis fiable. A 

secuencia mettre tous ses œufs dans le même panier, que Arnaud (1992: 9) chama “predicado 

lexicalizado”, precisa dun íncipit do tipo “il ne faut pas/jamais” ou “on ne doit pas” para ser introducida 

no discurso: Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier e, por tal motivo, non pode ser 

considerada un refrán. Ademais, de acordo con Gross (1982: 163), eses “predicados lexicalizados” 

tamén adoitan manifestar variantes de tempo, número e incluso complementos. Por todo ilo, estes 

chamados “predicados lexicalizados” ou “locucións proverbiais” só poderían chegar a considerarse 

refráns no caso de que, mediante unha aparición reiterada e prolongada no tempo, se consolidara no 

discurso algunha das súas formas. 

3.2.3 Criterio 3: a autonomía textual  O que poida ser libre, non se cative. 

Esta autonomía textual denota a posibilidade de aparecer no discurso de forma independente 

respecto dunha situación de intercambio oral diádico (Álvarez de la Granja, 2003: 10) e seguir sendo 

comprensible fóra dese discurso. Arnaud (1992: 10) lembra que Thérond (1972) xa vinculara esta 

calidade ás “fórmulas conversacionais” e Anscombre (1994: 101) xustifica que precisamente debido a 

esa autonomía, a miúdo introdúcense os refráns mediante un xiro ou expresión do tipo “sempre se dixo 
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que”, como diriamos por exemplo Sempre se dixo que nunca choveu que non escampara.  

O test que se propón consiste en comprobar se a expresión é comprensible fóra do discurso ou se, 

pola contra, é preciso remitirnos a el para entendela debidamente, como ocurre con C’est le cas de le 

dire! que non pode ser entendible sen vincularse ao discurso. 

3.2.4 Criterio 4: o valor de verdade xeral  Os amigos certos son os probados con feitos. 

Este criterio dos “énoncés phrastiques lexicalisés à valeur spécifique”, de Arnaud (1992: 11), en 

correspondencia cos “clichés” de Norrick (1985) e as “expressions figées phrastiques” de Kleiber 

(1988) comporta o lado prescritivo dos refráns. É dicir, implica a súa capacidade para enunciar unha 

constatación ou un precepto con valor de verdade de orde xeral, a diferenza doutras expresións 

idiomáticas que se inscriben dentro dun marco aspecto-temporal subordinado ao contexto da 

enunciación. Así, ao conservar ese carácter intemporal, o refrán cumpre coas características dos 

enunciados fraseolóxicos antes citadas, a saber o sentido funcional que atende a súa función 

comunicativa, aínda que a miúdo codificada, o sentido proposicional na súa condición de precepto de 

orde xeral baixo a forma de constatación e a función didáctica consecuente, lección de moral ou 

sabedoría que deriva dese “énoncé sapientiel” de Rodegem (1973: 701)  

Kleiber (1990: 241) matiza que os refráns son frases xenéricas que designan situacións tamén 

xenéricas, ao expresar unha relación independente de calquera situación particular. Anscombre (1994: 

104) desenvolve esta característica ata xeneralizala e dicir que “les phrases génériques sont en fait des 

arguments d’universalité”, cuxa veracidade se presupón. Sen embargo, vemos que a miúdo os refráns 

contan con versións antagónicas sobre un mesmo tema, cada unha de elas, paradoxalmente, co mesmo 

carácter de verdade universal. Así, por exemplo, confróntanse Qui ne risque rien, n’a rien e Prudence est 

mère de sûreté ou tamén O primeiro amor é o mellor fronte a Viño e amores, dádeme os vellos, que son 

mellores. Esta aparente contradición non é tal se entendemos que o refrán non ten por finalidade facilitar 

información, senón só servir “de cadre et de garant à un raisonnement”, dado que a calificación dunha 

situación non deixa de ser un xuízo individual. Anscombre (1994: 100) establece este símil ilustrativo “La 

somme des proverbes est, de ce point de vue, comparable au corps des lois, et le locuteur d’un refrán est 

comparable à l’avocat qui utilise une loi: il n’est pas l’auteur de la loi, cet auteur étant la justice”. 

A proba para comprobar o criterio de valor de verdade xeral consiste en facer preceder o enunciado 

dunha formula como “isto é verdade en si mesmo”. No seguiente exemplo Ceci est vrai en soi: les petits 

ruisseaux font les grandes rivières cúmprese a condición, mentres que en Isto é verdade en si mesmo, aí 

falache non é válida. 

Neste sentido hai que recoller a observación de Anscombre (1994: 99), segundo o cal non se ten 
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constancia de ningún refrán co verbo en pretérito imperfecto, porque “l’imparfait caractérise toujours 

une entité située strictement dans le passé de l’énonciation, ce qui est contradictoire avec l’intemporalité 

du refrán”. Así, na súa condición atemporal, ese compendio de sabedoría non pode provir nin dunha 

percepción, nin dun feito particular, senón que constitúe unha apropiación dunha fonte descoñecida e, 

na súa condición de “marcador de evidencialidade” non pode concibirse nin co uso do condicional, nin 

co emprego de obriga epistemolóxica, nin introducido mediante construcións de tipo “seméllase que”, 

“parece que” etc. (Anscombre, 1994: 95).  

Así, constatamos que os refráns recollidos no noso repertorio amosan, na gran maioría dos casos, o 

verbo conxugado ao presente do indicativo. Tamén recorren con frecuencia ao imperativo ou a 

perífrases verbais con valor preceptivo do tipo “ha de ter”. Outro dos recursos empregados para a 

transmisión de valor de verdade xeral reside na ausencia de artigos ou no uso do artigo definido ao 

singular que, en ambos casos, transmiten unha idea de xeneralidade ou de conxunto. Pola contra, o 

emprego do artigo indefinido reflicte xustamente esa indefinición ou imprecisión do termo e adquire o 

senso de “calquera”. Por último, os pronomes indefinidos ou relativos sen antecedente contribúen 

igualmente á transmisión desa xeneralidade. 

3.2.5 Criterio 5: o anonimato  O que é do común, non é de ningún. 

A pertenza do refrán ao fondo común lingüístico e cultural dos falantes dunha lingua constitúe 

outro dos seus trazos fundamentais. Mais é preciso ter en conta, como apunta Arnaud (1992: 11), que un 

aforismo, ao igual que un slogan, poden pasar a formar parte do refraneiro desde o momento en que se 

perde a noción da súa autoría, como por exemplo Un train peut en cacher un autre inicialmente creado 

para unha campaña publicitaria da SNCF, ou Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer, pronunciado 

por Voltaire ou aínda Mexan por nós e hai que dicir que chove, que dixo Castelao e que pasou a ser 

utilizada de maneira xeralizada polos galegofalantes.  

Valorar a efectiva inclusión destas sentenzas dentro do refraneiro non é doado por ser, como indica 

Corpas Pastor, “una cuestión de grado, que depende, en última instancia, del nivel cultural de los 

hablantes y del grado de abstracción y generalidad de la unidad en cuestión.” (Corpas Pastor, 1996: 

148).  

Así, para evitar na medida do posible unha avaliación subxectiva, convén levar a cabo un estudo 

lingüístico para ponderar o grao de información dos falantes, establecer o criterio de maioría etc. 

3.2.6 Criterio 6: o carácter metafórico  Dígocho filla; enténdemo, nora. 

A meirande parte dos estudos lingüísticos realizados ata o de agora sobre os refráns, principalmente 

os de Greimas (1960), Pineaux (1973), Rodegem (1973) e Rey (1980) insisten na necesidade de engadir 
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estoutro criterio: o carácter metafórico do refrán, para poder distinguilo doutros enunciados de natureza 

análoga, como por exemplo os ditos.  

No entanto, este é un punto controvertido, pois tanto Norrick (1985: 49) como Arnaud (1992: 14) 

entenden que este condicionante arrastrado dende Aristoteles é carente de fundamento, posto que son 

moitos os refráns que poden ser interpretados así mesmo de forma metafórica e de xeito literal, como 

sucede con caso de Après la pluie, le beau temps ou Despois de maio ven San Xoán. 

Por outra banda, tanto Anscombre (1994: 98) basándose en Zumthor (1976), como logo Kleiber 

(2000: 45) vinculan a metaforicidade coas condutas humanas, de xeito que o trazo distintivo dos refráns 

non sería o seu carácter metafórico, senón a súa descripción da natureza e do comportamento humano, 

como nos exemplos Un homme averti en vaut deux ou Un homo non chora aínda que leve as tripas 

fora.  

3.3 Recapitulación  O nome vai sempre diante do home. 

Todos os estudos realizados ata o de agora converxen esencialmente nun mesmo punto: a extrema 

dificultade para clasificar e definir os refráns, de aí que tan só recollemos algunhas propostas máis ou 

menos consensuadas entre os lingüistas.  

a. “Un refrain prototypique est un refrain métaphorique, poétiquement chargé, à la syntaxe 

anormale, ancien et didactique.”, aínda que os “truismes proverbiaux soient exactement à 

l’opposé de ce prototype” (Arnaud, 1992: 22)  

b. “El refrán es la paremia por excelencia, pues en él se dan las cinco características mencionadas 

anteriormente: lexicalización, autonomía sintáctica y textual, valor de verdad general y carácter 

anónimo.” (Corpas Pastor, 1996: 148)  

c. “Entendo por refrán un enunciado fraseolóxico que encerra un valor de verdade xeral, isto é, 

unha verdade (una idea completa concibida e presentada como verdade) válida en calquera 

tempo. E de acordo con Arnaud, os refráns teñen tres tipos de significado: descritivo: a verdade 

xeral; situacional: o tipo de situación no que se enuncia o refrán; pragmático: a intención coa que 

se enuncia o refrán, o seu valor comunicativo, funcional.” (Álvarez de la Granja, 2003: 8)  

d. “[...] les proverbes sont formés sur un nombre limité de moules rythmiques, fixes dans un état 

donné d’une langue, et qui représentent une ‘métrique naturelle’. Ces moules varient 

diachroniquement avec les états de la langue, y compris lexicalement.” (Anscombre, 2005: 26)  

 

 

3.4 Breve historia da paremioloxía en galego e francés   Amigos e libros, poucos, bos e ben coñecidos. 
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A pesar de existir dende a Antigüidade recompilacións de refráns, ditos, máximas etc, non foi 

ata o século XIX que se contou con unha disciplina lingüística propia, a “paremioloxía”. Dentro da 

península ibérica, a obra Introducción a la lexicografía moderna de Julio Casares (1950) marcou un 

punto de inflexión nos estudios fraseolóxicos e paremiolóxicos, xerando un novo impulso que se 

materializou de xeito patente a partir dos anos 80, multiplicándose o número de estudos dedicados e 

formáronse grupos de investigación en diferentes universidades, como FRASEONET en Santiago 

de Compostela.  

En efecto, en Galicia, a pesar da rica tradición refraneira, non abundan os repertorios 

paremiolóxicos. O Refranero gallego de Xosé Pérez Ballesteros con máis de 3.000 referencias e datado 

do 1884 podería ter sido dos primeiros máis importantes, pero figura extraviado (Ferro Ruibal, 2012: 

311). A colaboración dese mesmo autor no Dicionario Galego do ano 1913 permitiu recuperar esa 

valiosa labor, xunto coas achegas doutros repertorios paremiolóxicos máis modestos como os de 

Sarmiento (1730) e Sobreira (1792). Dende entón, seguiron publicándose outros, entre os que cabe citar 

o de Ferro Ruibal (1995) por ser o máis completo. Engádense algún dicionario fraseolóxico, como o de 

López Taboada e Soto Arias (2008), e estudos paremiolóxicos que, na súa maioría, versan sobre 

temáticas específicas, do mar ou o do tempo meteorolóxico principalmente. Ao fin e ao cabo, os refráns 

galegos, á diferencia dos franceses, non só sufriron o menospréceo de ser formas populistas e non 

cultivadas, senón que, ademais, tamén afrontaron os devires da propia lingua galega. 

Así, co obxecto de agrupar e organizar debidamente o resultado de todos estes novos estudios, 

en 1994 fundouse o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro. A 

publicación regular dunha revista especializada e dunha biblioteca online de estudos fraseolóxicos, 

contribúe á coordinación e impulso da investigación paremiolóxica galega. Colaboran así de forma 

directa los paremiólogos galegos máis relevantes, como Germán Conde Tarrío, membro do Grupo 

de Investigación FRASEONET e Maribel González Rey. Pola proximidade da lingua e da cultura, 

tamén se rexistan colaboración regulares con estudosos españoles, como Gloria Corpas Pastor como 

membro do Consello Consultivo de EUROPHRAS y Julia Sevilla Muñoz, creadora e coordinadora 

do Refranero multilingüe do Centro Virtual Cervantes, fundadora da revista Paremias e creadora e 

responsable do Grupo de Investigación PAREFRAS. 

Pola contra, en Francia impulsouse o uso das linguas vulgares cando o latín aínda dominaba a 

vida intelectual de toda Europa, de xeito que durante a Idade Media xa se consolidou o prestixio da 

lingua franca, de modo que neses primeiros manuais de gramática xa se incluía un apartado de 

proverbios, refráns e paremias varias. De feito, na obra Les claircissement de la langue francoyse 

do inglés John Palsgrave de recóllese a seguinte frase: “Vous remarquerez que, de toutes les langues 

du monde, le français est la plus riche en proverbes […]” (Palsgrave, 1530: 787).  
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O impulso da Escola de Praga calou de forma significativa nos paremiólogos franceses entre os 

que destacan varios cuxos estudos tiveron unha influenza notable na maioría das investigación 

paremiolóxicas, como é o caso de Algirdas-Julien Greimas, fundador da semioloxía estrutural, Jean-

Claude Anscombre, director emérito no CNRL, Georges Kleiber, Neal Norrick ou Alain Rey. 

No entanto, a pesar do rexurdimento do interese polos refráns, en materia de paremioloxía 

comparada galego-francés, só temos constancia, ata o día de hoxe, de traballos de Germán Conde Tarrío 

que, ademais de varios estudos, publicou no 2001 o Dicionario de Refráns onde, se recollen as posibles 

equivalencias tanto en castelán como en francés, xunto con apuntamentos de tipo enciclopédico no 

encabezamento de cada apartado temático.  
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4. Repertorio paremiolóxico galego-francés  Estorniños e pardales, todos queren ser iguales. 

 

4.1 Refraneiro galego-francés cunha visión positiva sobre a muller   A quen dan en que 
escoller, danlle en que entender. 

4.1.1 A muller é felicidade 

1. a. As mulleres, onde están, sobran; e onde non están, boa falta fan (DEGC, s.v. muller; Moreiras 

Santiso, 1978: 71).  

b. As mulleres, onde están, sobran; e onde non están, boa falla fan (Sesto López, 1976: 37; 

Lorenzo Fernández, 1983: 19). S 

S Xeralmente considérase que este refrán incide na suposta natureza dupla das mulleres, que por 

unha parte molestan e por outra son indispensables. Con tal motivo non se pode considerar como 

un refrán absolutamente positivo para o sexo feminino.  

E As dúas oracións coordinadas encerran senllas cláusulas de relativo adverbializadas, cunha 

estrutura paralelística, e dous xogos de oposición: onde están fronte a onde non están, e tamén 

sobran fronte a boa falta fan. Todos estos factores favorecen a súa memorización e transmisión 

1.1 La femme est un mal nécessaire (Quitard, 1861: 38). 

V Ambos recoñecen que a muller é necesaria, aínda que poida ser mala. O francés válese aquí dun 

adaxio e non dun refrán. Este resulta máis categórico ao reducirse a súa expresión a unha frase 

curta e simple, característico das sentenzas ou máximas.  

O O francés deriva directamente do latino Mulier malum necessarium. 

S Empregado dende a Antigüidade, este refrán recoñece a dependencia do home respecto da 

muller e por tanto a necesidade de convivir con ela do mellor xeito posible.  

E O elemento retórico francés recorre a unha oración simple e curta de grande efectismo, a causa 

fundamentalmente da unión paradoxal de dous elementos en aparencia contraditorios: mal e 

nécessaire; é dicir a necesidade do mal. 

1.2 Deux bons jours a l’homme sur terre, quand il prend femme et quand il l’enterre (Dournon, 

1986: 219) 

1.3 L’homme a deux bons jours sur terre: quand il prend femme et quand il l’enterre (Dournon, 

1986: 148) 

1.3 L’homme a deux beaux jours sur terre celui où il se marie et celui où l’on enterre sa femme. (SEF, 

1976: 76) 

V Só se establece unha equivalencia parcial entre o refrán galego e o francés, porque as formas de 

ambos son diferentes, aínda que o significado sexa moi próximo ao expresar todos eles a 

necesidade de contar cunha muller malia todos os seus posibles defectos. 
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O As dúas primeiras versións rexístranse procedentes do Languedoc, mentres que o terceiro 

parece ser orixinario da Provenza (SEF, 1976: 76). 

S Este refrán segue a liña do anterior e incide novamente sobre o feito de que a pesar dos 

problemas da convivencia, un dos días máis felices do home é cando casa coa muller. Sen 

embargo, a miúdo interprétase que a muller só é capaz de proporcionar esa felicidade o día da 

voda, mentres que o resto da vida o home está desexando que morra. 

E Sintacticamente hai unha xustaposición entre a primeira e a segunda parte dos refráns, aínda 

que nesta segunda parte só se expresan as adversabial relativas con “quand”. Trátase de dous 

tetrasílabos con rima consonante e estrutura paralelística con “quand il”. Obsérvase o uso do 

presente do indicativo atemporal como de costume. A maiores, no primeiro refrán francés 

focalízase sobre os “deux bons jours” e, deste xeito resulta máis expresivo.  

1.4 Sans les femmes les deux extrémités de la vie seraient sans secours et le milieu sans plaisir 

(Quitard, 1861: 90), (Noël et Carpentier, 1839: 542). 

V Non hai equivalencia real máis aló de transmitir a necesidade de contar coas mulleres polo 

menos ao principio e ao final da vida. Pero mentres o refrán galego balancea e finalmente admite 

esta circunstancia, esta sentenza móstrase máis positiva e defende os motivos que xustifican tal 

afirmación.  

S O papel da muller é necesario ao principio e ao final da vida, mentres que o resto do tempo 

aportan felicidade.   

E Non estamos ante unha forma característica de refrán. A sentenza está formada por dúas 

oracións coordinadas, na segunda das cales o verbo está sobreentendido. A anteposición do 

complemento sans les femmes focaliza a atención sobre as mulleres. Tamén se amosa unha 

estrutura paralelística ao final das coordinadas sans secours - sans plaisir, que á súa vez implica 

unha contraposición. Ambos os dous complementos presentan polo demais a mesa forma ca 

inicial “sans les femmes”. 

 

2. O que non ten muller, ben a quixera ter (DEGC, s.v. muller; Moreiras Santiso, 1978: 77; Sesto 

López, 1976: 40).  

S Este refrán recoñece que todos os homes queren “ter muller” é dicir unha compaña de vida, 

aínda que non existe explicitamente ningunha mensaxe moralizante de carácter relixioso que 

defenda unha relación estable. 

E Como en tantos refráns, temos aquí unha estrutura bimembre para unha oración complexa 

iniciada por una relativa. Está construído como dous hexasílabos con rima en –er.  

2.1 Qui de femme honnête est séparé d’un don divin est privé (Quitard, 1868: 6). 

V Só temos unha equivalencia aproximada. En efecto, mentres o refrán galego se refire a unha 
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condición xeral “non ter muller”, o refrán francés remítese ás consecuencias de tela tido e xa non 

a ter. Ademais, o refrán galego móstrase como unha lamentación, o refrán francés é máis 

alarmante desde un punto de vista relixioso, pois supón a privación dunha contribución divina.  

O O refrán francés podería ser derivado de “Disciplina illius datum Dei est.” (Eclesiastés: XXVI, 

17), porque se entende que unha boa muller é como un don divino capaz de dar sabios consellos, 

sosego, asistencia, alegría… é unha benfeitora en todas as circunstancias da vida e non se pode 

encontrar maior tesouro “procul et de ultimis finibus pretium ejus.” (Proverbios: XXXI, 10) 

S O refrán expón as consecuencias negativas que supoñería perder unha boa muller “honnête 

femme”, cuxa compaña relaciónase coa divindade.  

E Este refrán francés amosa a particularidade de presentar a consecuencia de forma negativa, 

moito menos habitual. Sen embargo, ambos refráns presentan a mesma estrutura bimembre de 

oración complexa iniciada por una relativa, tan común ás secuencias sentenciosas. O refrán 

francés presenta unha estrutura bimembre con rima oxítona ou aguda en [é]. Podería tamén falarse 

dunha aliteración en “d’un don divin”.  

2.2 Chanceux l’homme qui a une femme, mais dix fois plus chanceux qui a plusieurs femmes 

(Stenström, 1999: 154). 

V Tan só podemos considerar unha equivalencia parcial. Ambos insisten na dita que supón contar 

cunha muller.. 

O O refrán en francés é orixinario da rexión do Baixo Congo, que hoxe pertence en parte á 

República do Congo, en parte á República Democrática do Congo e incluso á provincia 

francófona angolana de Cabinda. 

S O refrán recolle que é tal a ledicia que supón contar coa compaña dunha muller que nunca é 

dabondo. Nótese que non se impón ningunha condición á muller para que poida garantir esa 

felicidade, nin que sexa fermosa, nin que sexa boa…, senón que se sobreentende que na súa 

propia condición de muller está ese don de poder outorgar felicidade. Algúns poden ver aquí unha 

xustificación para a poligamia que se practica aínda hoxe nalgunhas rexións do Congo, malia que 

non sexa recoñecida nin autorizada legalmente. Neste contexto, é preciso anotar que tamén existe 

a poliandria, practicada sobre todo na ampla rexión do Kasai occidental e aí si recoñecida e 

legalizada. 

E O refrán ten unha estrutura bimembre formada por dúas frases que amosan a mesma estrutura e 

están coordinadas entre si pola conxunción adversativa “mais”. Presenta a mesma estrutura 

sintáctica e incluso os mesmos termos na primeira e na segunda parte, salvo que nesta última se 

produce unha epífora de gradación ascendente. Esa ratificación tamén se produce grazas ao efecto 

da anáfora, que insiste sobre o cualificativo “chanceux”.  

 

Daniel Martín González�
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3. Quen ten boa presa e boa muller, que máis pode querer? (Sesto López, 1976: 41; Zamora 

Mosquera, 1972: 214) 

S Este refrán afirma que o home que ten muller e que ten dabondo para comer non precisa nada 

máis. Por suposto, é preciso extrapolar a mensaxe a tempos pasados, nos que a miúdo era dificil 

garantir o sustento vital para a propia supervivencia. De acordo coa teoría de Maslow (1943: 8), 

tras satisfacer as necesidades básicas fisiolóxicas e de seguridade, o home que conta coa compaña 

dunha muller alcanza os niveis superiores da pirámide de afiliación e recoñecemento e só así pode 

alcanzar a cúspide da autorrealización. Malia a todo, hai certa cosificación da muller ao poñer a 

mesma altura “presa” e “muller”. 

E Amosa unha estrutura bimembre de oración complexa iniciada por unha cláusula de relativo 

con función de suxeito que revirte a forma dunha interrogativa retórica. A erotema serve para 

ratificar a afirmación implícita. Así mesmo, tamén hai unha rima en –er para favorecer a 

memorización. 

3.1 Celui qui est bien vu des femmes n’a ni faim ni soif (Jézégou, 2001). 

V Aínda que mediante una forma diferente, o refrán francés, ao igual que o galego, pon de 

manifesto que o home que conta co apoio das mulleres, non lle falta de nada. Novamente aquí 

emprégase a imaxe da comida e da bebida como necesidades básicas para a supervivencia, 

entendida esta dende unha perspectiva pasada, e que podemos extrapolar aos demais aspectos 

indispensable para alcanzar a felicidade. 

O Trátase aparentemente dun refrán de orixe bretona, aínda que de uso moi estendido tamén nas 

rexións francófonas de África. 

S Dende unha visión tradicional, o refrán francés recoñece a capacidade da muller para satisfacer 

as necesidades de benestar, coidado e alimentación. Con todo, tamén pode interpretarse dende un 

punto de vista máis amplo e relacionarse con todo o que precisa para ser ditoso. 

E Este refrán emprega unha constru de relativo con antecedente “celui qui”, moi habitual nas 

paremias. Sen embargo, non emprega ningunha estrutura retórica específica para favorecer a súa 

memorización e tan só se pode apelar á súa brevidade e o uso das aliteracións das consonantes 

labiais [b], [v] e [f]. 

 

4. Quen ten muller, ten o que ha mester (DEGC, s.v. muller; Moreiras Santiso, 1978: 77; Sesto 

López, 1976: 41). 

S O feito de contar cunha muller abonda para cubrir todas as necesidades que, ao non estar 

detalladas, expándense a todos os ámbitos, e non só, como se podería pensar, ás cuestións 

domésticas. O home que ten muller alcanza a felicidade, pois con ela ten todo o que precisa para ser 

ditoso.  
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E Amosa unha estrutura bimembre de oración complexa iniciada por unha cláusula de relativo con 

función de suxeito. A repetición do verbo “ten” crea unha simetría con efecto acumulativo e permite 

reforzar a idea expresada. A forma de pareado con rima final en –er favorece a memorización do 

refrán. 

4.1. Rien n’est meilleur qu’une bonne femme (Quitard, 1861: 4). 

V Non se trata dunha equivalencia exacta, pero ambas secuencias transmiten ideas moi similares 

pola semellanza entre “o que ha mester” e “rien n’est meilleur”, ainda que no refrán francés non 

se exista a vinculación con “ter muller”, senón que se refire á muller de forma xenérica. 

O A versión francesa deriva aparentemente das sentenzas morais de Abeilard “Nil meliùs muliere 

bona, nil quam mala pejus.” (Dareste, 1846: 412), de xeito que, dende un punto de vista 

puramente paremiolóxico, este non sería propiamente un refrán, senón unha máxima, pero a 

maioría da xente ignora a súa orixe e, polo tanto, pódese engadir ao campo dos refráns. 

S Na versión francesa esta mesma afirmación declámase con máis grandilocuencia ao precisar 

que “rien n’est meilleur”. Hai, sen embargo, un matiz diferenciador, xa que a sentenza francesa 

limitar o refrán só a aquelas mulleres que son boas.  

E O refrán francés fai uso dunha comparación de superioridade. A súa brevidade facilita a 

memorización e, xa que logo a súa transmisión. 

4.2 Qui a trouvé une bonne femme a trouvé le bien par excellence, et il a reçu du Seigneur une 

source de joie (Quitard, 1861: 5). 

V Non se trata dunha equivalencia exacta; o refrán galego móstrase un tanto máis comedido na 

súa expresión e non inclúe connotacións de carácter relixioso, ao contrario do proverbio francés 

máis máis grandilocuente e con referencia a Deus. 

O Podería ser unha transmisión do Proverbio bíblico “Qui invenit mulierem bonam, invenit 

bonum et hauriet jucundiatatem a Domino.” (Proverbios: XVIII, 12) 

S Unha boa muller asimílase ao un ben supremo, de xeito que o home que a ten ha de 

considerarse ditoso e bendicido por Deus. 

E Tanto o refrán galego como o refrán francés fan uso da estrutura proverbial prototípica de 

oración complexa iniciada por unha cláusula de relativa. O pronome relativo suxeito ten un 

sentido de indefinición e equivale a “calquera”. O refrán francés recorre á hipérbole mediante a 

locución adverbial “par excellence” de “ao máis alto nivel”. Nótese que en francés se mantivo a 

estrutura orixinal latina. 

4.3 Une bonne femme est le plus grand bienfait de la Providence (Quitard, 1861: 5). 

V No existe unha equivalencia plena na expresión, pois aínda que o significado pode entenderse 

próximo, o refrán francés é máis xenérico e non se circunscribe “para o home”. Hai que remarcar 

que o galego se amosa algo máis comedido, xa que mentres este afirma que tendo muller, non se 
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precisa nada máis para ser feliz, o refrán francés eleva esta felicidade á súa máxima expresión e 

vincúlao a Deus; dálle orixe divino. 

O A paremia francesa podería derivar do poema “Petit Plet” do século XIII do trouvère Chardy e 

ser por tanto inicialmente unha cita.  

S Este refrán de clara influencia relixiosa define a muller como o maior don de Deus ao home.  

E Unha frase simple e curta basta para asegurar a memorización. A secuencia francesa constrúese 

en base a unha hipérbole que, como afirmaba La Bruyère (1880: 72) “exprime au-delà de la vérité 

pour ramener l’esprit à la mieux connaître.”  

4.4 Celui qui a avec lui une femme, Dieu est avec lui (Ould Ebnou et Ould Mohameden, 2008: 26). 

4.5 Celui qui a la femme de son côté a Dieu avec lui (Ould Ebnou et Ould Mohameden, 2008: 134). 

V Aquí tampouco a equivalencia non é plena e novamente o refrán francés ten unha clara 

influencia relixiosa. Merece a pena sinalar que aquí non se condiciona o apoio de Deus á 

necesidade de que sexa unha “bonne femme”, senón que o refrán se extende a todas as mulleres. 

O O refrán francés é de uso principalmente en Mauritania, antiga colonia francesa. Vese unha 

influencia bastante probable dos Proverbios bíblicos (Proverbios: XVIII, 12). 

S Ao igual que o refrán galego, transmítese a idea de que a presenza da muller na vida do home 

lle outorga a plenitude. En efecto, ao ter unha muller ao seu carón, o home galego conta con 

todo o que precisa e o home francés ten con el a Deus, con todo o que representa (bondade, 

felicidade etc.) 

E As dúas variantes presentan estruturas diferentes. A primeira antepón o complemento de 

obxecto que consta dunha relativa, dándolle así maior énfase, mentres que a segunda está 

encabezada por unha cláusula de relativa con función de suxeito. Apréciase a repetición do 

pronome persoal “lui” e do demostrativo “celui”. 

4.6 Heureux le mari d’une bonne femme, car le nombre de ses années est doublé (Quitard, 1861: 5). 

V Para poñer en paralelo os dous refráns é preciso extrapolar a idea de que tendo “o que é mester”, 

o home é “heureux” e que tal felicidade lle outorga a paz e tranquilidade necesaria para prolongar 

os seus anos de vida. Novamente aquí o refrán francés mostra unha clara influencia cristiá da que 

carece o refrán galego. En efecto, o uso do substantivo “mari” supedita esa felicidade ao vínculo 

do matrimonio e ao respecto aos dogmas da Igrexa, do mesmo xeito que tamén o condiciona a ser 

unha “boa muller”. 

O O refrán francés ten como posible orixe a frase bíblica “Mulieris bonae beatus vir: numerus 

enim annorum illius duplex.” (Eclesiastés: XXVI, 1) 

S Este refrán francés asegúralle ao home que de casar cunha boa muller, vivirá tan feliz que os 

seus anos de vida se duplicarán. A muller é pois garantía non só de felicidade, senón tamén de 

saúde e lonxevidade. 
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E No refrán francés a segunda parte aparece como unha explicación da primeira. Ao iniciar a 

frase co adxectivo cualificativo, este ponse de relevo sobre esta condición que se explica a través 

do refrán. 

4.7 Qui a une femme de bien, vit longtemps bien (Dournon, 1986: 146; Le Gai, 1852: 146).  

V Estamos ante unha equivalencia parcial tanto na forma, como no fondo, pois mentres o refrán 

galego afirma que o home que ten muller xa conta con todo o que precisa, o refrán francés sostén 

que coa compaña duna cunha boa muller, o home vive máis anos e vive mellor grazas. 

S O refrán entende que unha muller de ben, é dicir unha boa muller, de boa moral, fai ao home 

máis feliz. 

E O refrán amosa unha estrutura bimembre cunha cláusula de relativa a modo de primeira parte e 

suxeito da segunda. A estrutura bimembre refórzase polo uso dunha falsa epífora, subliñando así o 

termo “bien” e facilitando a rima, pero sobre todo na súa condición de procedemento de poesía 

lírica. 

 

4.1.2 A muller é amor de nai 

5. Ao que ten nai non hai que chorar (Moreiras Santiso, 1978: 61). 

S O refrán pon de relevo a importancia da nai, cuxa presenza e apoio abonda para poder afrontar 

calquera das circunstancias negativas da vida. 

E O refrán ten unha estrutura impersoal hai que, no seo dunha oración principal negativa e unha 

cláusula de relativo con antecedente, que lanza unha verdade categórica. A anteposición do 

complemento directo permite focalizar sobre el todo o peso do refrán. Non existe rima entre os 

dous compoñentes da oración composta.  

5.1 Je n'envie pas celui qui porte de beaux habits, j'envie celui qui a une mère pour lui faire son lit 

(Belamri, 1986 : 38). 

V A expresión formal do refrán é moi diferente da anterior. Canto ao contido comparte con el a 

importancia que se lle concede á nai, se ben introduce un elemento inicial de comparación 

implícita (a vestimenta) que serve para ponderar aínda máis a importancia concedida á nai. 

O O refrán francés rexístrase como orixinario da Alxeria, país con lazos moi estreitos coa antiga 

metrópole, en parte polo gran número de desprazados franceses “pied-noir” e, por outra parte, 

polo gran número de inmigrantes alxerianos en Francia (arredor dos sete millóns).  

S Este refrán fai uso dunha metáfora para transmitir toda a súa mensaxe, de xeito que os beaux 

habits fan referencia a unha posición acomodada, á posesión de riquezas, mentres que a expresión 

faire son lit implica os coidados dunha nai cara aos seus fillos, co que supón de preocupación polo 

seu benestar. Aínda que comparte unha visión tradicional da nai como figura vinculada ao fogar, 
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non deixa de mostrar dela unha visión moi positiva. 

E O refrán presenta unha estrutura bimembre composta de dúas oracións xustapostas, e onde a 

segunda parte explica a primeira. Ambas presentan un paralelismo total na súa construcción 

mediante a anáfora je n’envie pas celui qui… – j’envie celui qui…, salvo no feito que a primeira 

nega e a segunda afirma, o que implica que a xustaposición ten carácter adversativo ou de 

oposición. Así mesmo, a oposición entre as metáforas beaux habits relativa á riqueza e ao luxo, 

fronte a faire le lit que amosa a humildade do día a día, reforza o contido do refrán e dótao dunha 

expresividade notable. Por último, aínda que a afirmación do refrán se atribúe aparentemente a 

unha primeira persoa je, o seu valor exemplificante ou moralizante faise extensible a calquera 

persona. 

 

6. Desgraciados os fillos que quedan sen pai, pero máis desgraciados son os que quedan sen nai 

(Moreiras Santiso, 1978: 63; Sesto López, 1976: 43; Zamora Mosquera, 1972: 79). 

S O refrán fai fincapé no rol preponderante da nai por riba do pai, dentro da familia. O feito de 

que se empregue a palabra fillo, no canto de “neno” ou “cativo”, podería incidir na idea de que a 

necesidade da nai se estende ao longo de toda a vida, e non só durante a crianza. 

E A oración está composta por coordinación adversativa, de modo que se plasma unha antítese 

entre a afirmación da primeira cláusula e a da segunda. A focalización do adxectivo 

“desgrazados” e “máis desgrazados” ao comenzo de cada secuencia realza as dramáticas 

consecuencias da desaparición dunha nai. Polo demais, ambas as dúas cláusulas presentan unha 

estrutura sintáctica absolutamente paralela, o que, unido á rima [-ai] contribúe á súa 

memorización.  

6.1 Qui perd son père aura pour oreiller le genou, qui perd sa mère aura pour oreiller la pierre du 

seuil (Belamri, 1986 : 38). 

V Refrán moi semellante ao anterior, non só no relativa ao significado, senón tamén na expresión 

paralelística e na configuración retórica, aínda que esta se plasma de maneira diferent. 

O Alxeria 

S Ambos refráns denuncian a desgraza que supón a perda de calquera dos proxenitores, pero 

remarcando que o falecemento da nai supón aínda maior malura. O refrán francés pon de 

manifesto que as condicións nas que transcorre a vida dun orfo de nai son máis duras ca aquelas 

que ten un orfo de pai, pois mentres este dorme sobre unha superficie dura como o xeonllo, aquel 

faino sobre a máis dura de todas, a pedra. A precisión aportada por seuil podería incluso 

extrapolarse á carencia de fogar.  

E O refrán presenta unha estrutura bimembre con dúas frases xustapostas que ofrecen un valor 

sobreentendido de contraposición. De novo existe un total paralelismo na construción sintática 
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mediante o emprego dos mesmos elementos, destacando entre eles a anáfora, e en idéntica orde 

estas últimas ao final de cada oración, de modo que o contraste se confía ás secuencias son père – 

sa mère e le genou – la pierre du seuil. A metáfora comunícalle un maior impacto visual e, xa que 

logo, un dramatismo máis intenso á paremia 

 

7. Morte de pai, casa non desfai, pero si morte de nai (Sesto López, 1976: 44). 

S O refrán deixa patente que o falecemento da muller dentro dunha unidade familiar supón un 

auténtico cataclismo no fogar, debido ao seu rol múltiple de organizadora da casa, coidadora dos 

fillos e dos avós, mantedora da harmonia entre todos os membros etc. 

E Este refrán amosa unha estrutura algo diferente, onde o foco se pon no acontecemento morte de 

pai – morte de nai mediante a súa tematización. A organización sintáctica realízase por medio 

dunha coordinación adversativa. Neste caso, o paralelismo entre ambas cláusulas está 

sobreentendido, pois na segunda omítese desfai casa, que vén substituído polo adverbio si. Así 

mesmo, recóllese a presenza da metáfora “desfacer unha casa” que alude a “desfacer unha familia, 

deixala sen guía, sen amparo”. Tamén se aprecia o elemento da rima en [aj]. Por último, a 

ausencia de artigos nas frases nominais dota de máis forza os conceptos implicados. 

7.1 Qui lui a pris son père n’a rien pris, qui lui a pris sa mère n’a rien laissé.  

V Dáse unha equivalencia parcial do contido e da forma. En efecto, nestre refrán francés non se 

fai referencia explícita á morte, aínda que pode interpretarse neste sentido o verbo “prendre”. Do 

mesmo xeito, e establece o papel nuclear da nai dentro do fogar e se pon de relieve a maior 

necesidade de contar ca nai con respecto a contar co pai.  

O Alxeria. 

S É máis abstracto porque fai referencia ao compoñente sapiencial. Pérdense as connotacións 

materiais do fogar, pero permanecen as emocionais. Cómpre dicir que a influencia do pai se atopa 

aquí especialmente minimizada, pois o seu efecto redúcese á nada. 

E De novo nos atopamos ante unha estrutura bimembre composta por dúas oracións xustapostas, 

cun valor de contraposición entre elas. Ambas as dúas secuencias reproducen a mesma 

organización sintáctica, comenzando por unha anáfora qui lui as pris. A antítese lévase a cabo 

mediante a substitución de son père por sa mère e de n’a rien pris por n’a rien laissé. As oracións 

encerran unha hipérbole que realza a expresión.  

 

8. a. Amor como o da nai, nono hai (Sesto López, 1976: 42). 

b. Amor de nai, outro millor non hai (Sesto López, 1976: 42). 

c. Amor? O da nai que outro non hai (Zamora Mosquera, 1972: 35). 

d. Amor? O da nai, que outro millor non hai (Moreiras Santiso, 1978: 76). 
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S O refrán coloca o amor materno por riba de calquera outro amor posible; e mesmo como o 

único amor verdadeiro. Este refrán alude de novo á muller como nai pero incidindo 

explicitamente no amor que transmite.  

E A primeira variante rematiza as secuencia amor como o da nai, ao poñela ao inicio do periodo 

sintáctico. Tamén se pode considerar a presenza dun hipérbato pola dislocación do 

complemento directo. O segundo caso aparece como unha secuencia encabezada por unha frase 

nominal seguida dunha aposición que podería entenderse como unha xustaposta con valor 

causal. Nas dúas últimas, este efecto conséguese mediante unha interrogación inmediatamente 

respondida. En todos os casos, salvo no terceiro, plásmase unha comparación, con emprego ou 

non do termo millor. No terceiro refrán non se produce realmente comparación, pois o que se 

afirma é que non hai máis amor ca o da nai, non que este sexa mellor ca ningún outro, de modo 

que a expresión do contido resulta máis radical. Dende o punto de vista sintáctico, as dúas 

últimas paremias presentan un nexo causal onde que = porque. A presenza ou non de coma nos 

refráns con interrogacións responde únicamente á puntuación adoptada polo compilador, xa que 

en realidade sempre se establece unha pausa na dicción. Cómpre destacar igualmente en todos 

os casos a presenza de rima.  

8.1 Le chef-d’œuvre de Dieu, c’est le cœur d’une mère (Banys, 2004 : 169). 

8.2 Le cœur d’une mère est le chef-d’œuvre de l’amour (Banys, 2004 : 169). 

V Malia que ningunha destas variantes amosa unha estrutura característica de refrán, senón máis 

ben de máximas, tanto en galego, como en francés, enxálzase o amor materno como o máis puro e 

forte. Sen embargo, non se dá unha equivalencia exacta, debido ás connotacións relixiosas que 

presenta unha das versións en francés. 

S A primeira variante debe verse dende unha perspectiva cristiá, xa que se exalta o amor maternal 

como a maior ou máis importante obra de Deus. Na segunda, a alusión relixiosa desaparece e o 

corazón da nai é considerado como a obra mestra do amor, non de Deus. 

E En ambos os dous casos a orde de palabras é canónica con suxeito-verbo-atributo e polo tanto 

estamos ante unha oración directa e sinxela, aínda que na primeira o suxeito está retomado polo 

pronome “ce”. A diferenza fundamental entre as dúas variantes é a orde inversa das frases 

nominais que exercen as funcións de suxeito e atributo, coas diferenzas sinaladas dos 

complementos de Dieu – de l’amour. O emprega da coma no primeiro caso débese á presenza do 

pronome ce (c’), que retoma a secuencia inmediatamente anterior. A nivel retórico, á parte da 

hipérbole de considerar o corazón da nai como a obra mestra de Deus e mesmo do amor. En 

realidade, o corazón fai referencia ao amor que é capaz de transmitir unha nai.  
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4.1.3 A muller é sabia 

9. a. Cando discutas coa muller, pensa que has de perder (Moreiras Santiso, 1978: 69; Sesto 

López, 1976: 36). 

b. Cando rifes coa muller, pensa que has de perder (Zamora Mosquera, 1972: 55). 

S A miúdo emprégase este refrán para facer alusión á suposta teimosía das mulleres. Sen 

embargo, tamén sería lóxico pensar que as mulleres gañan habitualmente as batallas 

dialécticas porque son mellores á hora de analizar as situacións, de expor argumentos de peso, 

de replicar axeitadamente ás oposicións do seu interlocutor, e por que non, para persistir na 

defensa daquilo no que cren.  

E O refrán está formado por unha subordinada temporal que antecede a principal, a cal inclúe 

á súa vez unha completiva en función de complemento directo. A rima en [-er] favorece a 

fixación do refrán. 

9.1 Les hommes ont toujours raison, mais les femmes n’ont jamais tort (Bisignani et Isaert, 2014: 97). 

V Ambos refráns só amosan unha equivalencia parcial, pois no refrán francés móstrase que 

tanto os homes como as mulleres cren estar en posesión da verdade. 

S O refrán delata con ton irónico que todos, tanto os homes como as mulleres, cremos ter 

razón cando discutimos con outra persoa. 

E O refrán está formado por dúas frases coordinadas entre si adversativamente. Dende un 

punto de vista retórico, articúlase en forma de paradoxo. 

 

10. O consello da muller é pouco, mais o que non o sigue é un louco (Moreiras Santiso, 1978: 48; 

Sesto López, 1976: 26). 

S O refrán é claro: recoñécese a sabedoría da muller e, polo tanto, o erro de quen non se atén a ela. 

A mención de que o consello é pouco pode entenderse como que é conciso ou que se dá en 

contadas ocasións. 

E Trátase de dúas oracións coordinadas adversativas, a segunda de cuxas cláusulas inclúe unha 

subordinada de relativo en función de suxeito. A rima consonante entre pouco e louco contribúe a 

que o refrán se fixe na mente dos falantes.   

10.1 L’avis de la femme est de peu de prix, mais qui ne le prend pas est un sot (Conde Tarrío, 

2001: 304; Dournon, 1986: 150). 

V A equivalencia entre os refráns é case plena tanto na forma, como no contido.  

O Este cifrán foi citado polo duque de Bretaña, Carlos de Blois, beatificado en 1904, en relación 

coa defensa das terras de Bretaña, pero a súa traxectoria debe de ser máis antiga. 

S O refrán denuncia que malia a pouca transcendencia atribuída aos consellos das mulleres, estes 

teñen demostrado ser de gran valor, de xeito que non seguilos demostra falta de intelixencia. 
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E A sintaxe do refrán vén conformada por dúas oracións coordinadas adversativas; tras o nexo 

adversativo aparece unha cláusula de relativo en función de suxeito. A orde dos elementos é 

sempre a esperada. Respecto do refrán podemos destacar aquí a ausencia de rima. 

10.2 La barbe dit le jour ce que la natte dit la nuit (Desalmand et Stalloni, 2013: 62). 

10.3 La barbe exécute le jour la volonté de la tresse la nuit (Ould Ebnou et Ould Mohameden, 

2008: 136). 

V Non hai equivalencia na expresión pero si pode advertirse unha equivalencia parcial no 

contido en canto en canto que se alude as recomendacións da muller. En realidade, alude á 

influencia da muller como conselleira (quizáis incluso como manipuladora) fronte ao home, 

que pon en práctica as recomendacións que a muller lle fixo na intimidade da noite. 

O As dúas variantes francesas remóntase ao século XVI. 

S A barba representa ao home e a trenza á muller, que durante moito tempo, e incluso agora 

nalgunhas sociedades ou círculos sociais, só pode falar libremente co home cando están sós, o 

que acontece habitualmente cando regresa á casa, é dicir de noite. É entón cando ela lle 

transmite os seus consellos que el adoita reportar ao día seguinte. Cabe resaltar que un refrán 

atestado dende o século XVI recoñeza a participación indirecta da muller nas tomas de 

decisións, ao tempo que se lles negaba calquera actuación socialmente visible. 

E Ambos refráns encerran senllas metonimias nas que a barba representa o home e a trenza a 

muller. Obsérvase tan só unha diferenza ao nivel da estrutura, xa que no primeiro o 

complemento de obxecto directo encerra unha subordinada relativa en función de suxeito, 

ausente no segundo. 

 

4.1.4 A muller é traballadora 
 
11. A muller, sempre algo ha de facer (Sesto López, 1976: 17). 

A facenda da muller, sempre está feita e por facer (Lorenzo Fernández, 1983: 15; Sesto 

López, 1976: 33). 

S Aínda que, en ocasións, estes refráns empréganse con sorna para afirmar que a muller 

sempre está a argallar, tamén poden verse como unha denuncia do gran número de tarefas que 

tradicionalmente se lle atribuíron; dende as tarefas do fogar e o coidado dos fillos ata as 

labores do campo e/ou de marisqueo. 

E Os dous fan uso da apóstrofe para por en evidencia o suxeito: a muller e o seu traballo. A 

rima en –er favorece en ambos casos a súa memorización e transmisión. A maiores, no 

segundo detéctase unha aliteración en [f]. 

11.1 La bonne femme n’est jamais oisive (Quitard, 1861: 9). 
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V Trátase dunha equivalencia parcial non só porque a secuencia francesa restrínxese á muller 

boa, senón tamén na forma porque reviste a forma dunha máxima.  

S O refrán é susceptible dunha dobre interpretación. Por unha parte, como as mulleres sempre 

están a traballar (dentro ou fóra do fogar, coidando dos fillos, dos país, axudando a terceiros), 

pode transmitir que todas as mulleres son boas. Pero ao mesmo tempo, tamén podería 

interpretarse como unha coacción a estar sempre a traballar so pena de non ser considerada 

unha “bonne femme”.   

E O refrán consiste nunha frase simple e curta, sen elementos retóricos. A súa memorización e 

transmisión están supeditados a súa sinxeleza y brevidade. 

 

4.1.5 A muller é inspiradora e fai mellor o home 

12. a. A muller é a metade do home (Moreiras Santiso, 1978: 77). 

b. A muller é a mitá do home (Sesto López, 1976: 34). 

S Ás veces este refrán é obxecto dunha interpretación errada pois enténdese dende un enfoque 

machista ao estimar que o valor da muller equivalería á metade do valor dun home ou sequere 

unha parte importante. Sen embargo, o verdadeiro significado é outro: á muller correspóndelle a 

metade do valor que se lle atribúe a un home; ou dito doutro modo, é acredora da metade dos seus 

logros.  

E O refrán presenta a forma sintáctica dunha oración simple copulativa. Como elementos 

retóricos a penas poderían sinalarse a súa propia brevidade e sinxeleza, que impacta e axuda á 

memorización, e a aliteración do fonema nasal bilabial, que incrementa a sonoridade. 

12.1 La femme est la moitié de l’homme (Quitard, 1861: 61). 

V A equivalencia é plena, tanto no fondo como na forma. 

O Quitard (1861: 87) relaciónao co versículo bíblico “C’est pourquoi l’homme quittera son père 

et sa mère, et s’attachera à sa femme; et ils seront deux dans une seule chair”(Génesis: II, 24). 

S Non debería entenderse no sentido de que a muller vale a metade do que vale o home, senón 

desde a perspectiva, xa explicada, de que contribúe en gran medida ao seu desenvolvemento. Se o 

adaptamos ao significado bíblico, viría indicar que home e muller constitúen as dúas metades do 

que debería ser un todo único. 

E Sintacticamente trátase dunha oración simple de carácter sentencioso. Talvez sexa algo fortuíto, 

pero, tendo en conta a relación que gardan a miúdo os refráns coa versificación, non deixa de ser 

curioso que o número de sílabas da secuencia la femme sexa exactamente a metade das que 

presenta la moitié de l’homme. 
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12.2 Un homme sans une femme n’est qu’un demi-homme (CCM, 2018).   

V A equivalencia de sentido co refrán galego é plena, aínda que se exprese á inversa. 

O De novo, segundo Quitard (1861: 87), podería derivar do versículo bíblico antes citado “C’est 

pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et s’attachera à sa femme; et ils seront deux dans 

une seule chair.” (Génesis: II, 24) 

S O home non é quen de desenvolver por si só todo o seu potencial, senón que precisa da 

colaboración esencial dunha muller ao seu carón.  

E A estrutura sintáctica encerra unha adversativa exclúente. Neste sentido, a secuencia n’est que 

resulta máis expresiva que outras posibles alternativas, tales como seulement.  

12.3 La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l’homme (CCM, 2018).  

V Esta paremia equivale parcialmente ao refrán galego: desde o punto de vista do contido, o 

significado está próximo, pero desde a perspectiva formal, a maneira como se expresa é moi 

diferente, pois aquí se recorre á unha metáfora. 

O Trátase dunha paremia procedente dos Tuaregs que se asentan nas rexións centrais dos países 

francófonos Nixeria, Mali e Alxeria. 

S A sentenza transmite a idea de que a muller. É o apoio moral do home, e quen o axuda a levar a 

cabo as accións da súa vida, quen o “suxeita” e fai que faga o correcto tamén. 

E Cómpre sinalar tamén a natureza sentenciosa da paremia, ao estar conformada por unha 

afirmación mediante o verbo être en presente. A subordinada relativa co seu antecedente, 

ceinture, encerra a metáfora na que consisite a paremia. Figuras como a metáfora, polo seu efecto 

de choque e por basearse a miúdo en elementos próximos á vida das persoas, como neste caso o 

pantalón e o cinto, contribúen eficazmente a fixar a sentenza na memoria colectiva. 

 

13. A muller fai o home (DEGC, s.v. muller; Moreiras Santiso, 1978: 77; Sesto López, 1976: 35). 

S Á parte da interpretación máis literal, pois é evidente que a muller lle da vida ao home, o refrán 

ten un significado máis xeral ao transmitir que é a muller a que fai do home unha persona madura 

con boas cualidades. 

E Estamos ante unha oración simple e afirmativa de natureza sentenciosa, na que o único 

elemento retórico, máis alá da oposición muller - home, é o emprego do verbo facer en sentido 

figurado. Son a súa brevidade e rotundidade as que impactan os participantes na situación 

comunicativa.  

13.2 Les femmes font les hommes (Quitard, 1861: 88). 

V Trátase dunha equivalencia perfecta no plano do contido e case perfecta no plano formal, coa 

única diferenza de que a formulación xenérica se fai en francés mediante o plural.  

S Desde a dimensión máis puramente física (nacemento, coidados,…) ata a influencia exercida a 
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nivel emocional e educativo, as mulleres, nas súas múltiples dimensións de nais, avoas, irmás, 

amigas, mozas etc., son parte decisiva, ou incluso única segundo a paremia, na formación, 

actividade e eventual éxito dos homes. Podemos lembrar aquí a frase do filósofo Joseph Maistre: 

“Faire des enfants, ce n’est que de la peine. Mais le grand honneur est de faire des hommes, et 

c’est là ce que les femmes font mieux que nous. Croyez-vous, messieurs de l’Académie, que 

j’aurais beaucoup d’obligations à ma femme si elle avait composé un roman, au lieu de faire un 

fils?” (Houssaye, 1855: 312) 

E Estamos de novo ante unha oración simple e breve de carácter sentencioso, na que é posible 

percibir certa aliteración dos fonemas çl ç e çf ç. 

 

14. Non hai home ruín, sendo a muller boa (Mera, 2015). 

S O refrán recoñece que a influencia da muller sobre o home sempre resulta positiva, sempre que 

ela teña boas calidades. 

E A estrutura sintática preséntanos unha oración complexa con valor condicional, na que a 

apódose é encabezada por un xerundio “non hai.. + xerundio”. Precisamente o uso desta forma 

non conxugada do verbo, característica da fala popular en construcións coma esta, xunto á 

sinteticidade do conxunto, incrementa o impacto do refrán. A oposición entre os adxectivos ruín, 

aplicado ao home, e boa, referido á muller, resulta moi eficaz dende o punto de vista retórico. 

14.1 La femme est le savon de l’homme (Quitard, 1861: 86). 

V Máis alá da alusión clara á cuestión da hixiene, o significado da paremia francesa pode estender 

o seu significado a outros aspectos da vida tales como o comportamento, os modais, … de 

maneira que sería equivalente da galega, aínda que a forma da expresión sexa distinta. 

O Segundo Quitard (1861: 87), podería ter relación, tanto na forma coma no significado, coa 

expresión savonette à vilain, empregada antes da Revolución para referirse á carga ou á terra que 

un plebeo adquiría para converterse en nobre; era, pois, aquilo que lle permitía ennobrecerse. 

S O home mellora en moitos aspectos baixo a influencia da muller, ben sexa para conquistala ben, 

simplemente polo contacto ou convivencia con ela.  

E Non se trata propiamente dun refrán, senón dunha máxima polas súas características de ser unha 

oración curta en modalidade afirmativa e que reviste o aspecto dunha definición mediante o 

emprego do verbo être. A metáfora á que se recorre e que relaciona femme e savon é outro 

elemento que permite lembralo con máis facilidade. 

14.2 Sans les femmes les hommes seraient des ours mal léchés (Mésangère, 1823: 334; Quitard, 

1861: 87). 

V Considerando o significado amplo desta sentenza, no sentido de que a muller xoga un papel 

esencial na transformación positiva do home, a súa equivalencia coa galega é bastante grande. 
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O Esta paremia ten orixe provenzal. En Francia existe unha gran tradición folclórica arredor dos 

osos, como a festa de Arles-sur-Tech, en Occitania, declarada patrimonio inmaterial da 

humanidade.  

S A muller consegue mellorar o home, non só no seu aspecto exterior, senón en todas as ordes da 

vida.  

E A sentenza, formada por unha frase curta e sinxela, non ofrece unha estructura característica dos 

refráns. A frase proposicional sans les femmes encerra en realidade unha hipótese do tipo “se as 

mulleres non existisen” e é un complemento da oración; de aí o verbo en condicional. Desde o 

punto de vista retórico, estamos de novo ante unha metáfora, na que se identifica os homes cos 

osos. Estes, en canto nacen, están recubertos dunha membrana que a osa lles retira a base de 

lambetadas. Así, máis alá dunha posible alusión ao aspecto exterior do home, que sería 

visiblemente peor sen a man da muller (c.f. a paremia francesa anterior), vén afirmarse que é esta 

quen fai madurar o home e o prepara realmente para a vida. 

 

15. a. Non hai macho sen femia (Sesto López, 1976: 25; Zamora Mosquera, 1972: 154). 

b. Home sin muller, home non é (Zamora Mosquera, 1972: 120). 

S Aínda que o primeiro refrán podería ter unha interpretación inicial máis restrinxida, no senso de 

que a muller é quen dá a luz o home, o certo é que ambos os dous inciden na imprescindible 

achega da muller á formación, á realización persoal e ao desenvolvemento da vida do home.  

E Malia a súa evidente proximidade, existen tamén elementos diferenciadores canto á estrutura e 

aos recursos retóricos das dúas paremias. As principais diferencias son que a primeira temos unha 

oración simple, mentres que na segunda xustaponse o complemento oracional “sen muller” ao 

modificador “home”. De calquera xeito, atópanse puntos en común moi destacados: as frases 

nominais sen artigo, as frases preposicionis sen femia – sen muller, a modalidade de afirmación 

negativa… Canto ás diverxencias, o primeiro refrán recorre ao verbo haber e ao contraste dos 

termos macho/femia, máis próximo ao mundo rural que se quere, mentres que o segundo emprega 

o verbo ser, incidindo así na esencia do home, e contrapón as voces home/muller. Ademais, nesta 

última paremia, a anáfora que supón comenzar ambas secuencias polo substantivo home reforza, 

sen dúbida, a súa expresividade.  

15.1 Les femmes sont à l’homme ce que les fleurs sont au printemps (Larcher, 1861: 363). 

V O refrán pode entenderse en varios planos, pero existe cando menos unha equivalencia parcial 

polo importante papel que se lles atribúe ás mulleres na vida dos homes. 

S O refrán representa de forma poética a contribución da muller ao crecemento individual do 

home. Máis alá dunha mera interpretación ornamental, a idea é que non hai primavera sen flores, 

como non hai home sen muller; é un elemento ineludible que constitúe a esencia da primavera 
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E A oración de relativo ce que actúa como atributo de les femmes, e presenta á súa vez unha 

estructura sintáctica similar á da oración principal. No seu conxunto, a paremia ten carácter de 

comparación. Desde o punto de vista retórico, esta susténtase na equiparación les femmes=les 

fleurs e l’homme=le printemps. O singular desta última frase nominal explicaría tamén o singular 

da secuencia l’homme, fronte ao plural das outras frases nominais 

15.2 Un homme sans femme est un arbre sans fleurs (CCM, 2018).   

V Paremia moi similiar á francesa anterior Les femmes sont à l’homme ce que les fleurs sont au 

printemps, mesmo no recurso retórico a elementos similares. 

S Do mesmo xeito que unha árbore sen flores é unha árbore triste, sen vida, o home sen muller 

non poder ter unha realización completa. A comparación cos xardíns ou as árbores sen flor ou sen 

froito son frecuentes para referirse a situacións desprovistas do seu elemento esencial. De todos 

xeitos, atopamos máis paremias con esa comparación en galego ca en francés. Existen así “unha 

muller / un matrimonio sen fillos é como unha árbore / un xardín sen flor”. 

E Desde o punto de vista sintáctico, estamos ante unha oración simple. Retoricamente, a paremia 

susténtase nunha metáfora, mediante a cal se identifica o home sen muller coa árbore sen flores. 

Por outro lado, a estrutura simétrica “un… sans… est un… sans…” reforza a expresión. O plural 

sans fleurs fronte a todas as demais frases nominais en singular vén dado pola evidencia de que 

nunha árbore non adoita haber unha única flor, senón moitas. 

 

16. Quen boa muller ten, seguro vai e seguro vén (Moreiras Santiso, 1978: 29; Sesto López, 1976: 40). 

S O home que ten ón a compaña dunha muller camiña máis seguro pola vida, poiselle axuda cos 

seus consellos e a súa sabedoría e constitúe o seu sostén. A muller é guía na vida do home. A 

referencia ao camiño de ida e volta pode aludir tamén aos momentos favorables e desfavorables 

da existencia. Téñase en conta que todo isto ocorre se a muller é “boa”; logo existen mulleres que 

non o son.  

E O refrán plásmase sintacticamente nunha oración coordinada copulativa, cuxo suxeito é unha 

cláusula de relativo. A anteposición do complemento directo boa muller non só propicia a rima, 

senón que ten, a súa vez, un claro efecto de reforzo expresivo. O paralelismo nas secuencias 

isométricas seguro vai e seguro vén, con anáfora e anteposición do complemento predicativo 

contribúe a crear o mesmo efecto e a favorecer a lembranza da paremia. Por outra banda, existe 

unha metáfora clara, pois o percorrido ao que aluden as accións de ir e vir, mostradas de xeito 

antitético, non é outro que a vida mesma.  

16.1 Qui est aimé de femme a beau chemin (Le Gai, 1852: 254). 

V O refrán mostra un grao de equivalencia importante, tanto no sentido, como na forma, ao 

recorrer igualmente á metáfora do camiño e á cláusula de relativo inicial. En efecto, se no caso do 
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galego se aludía á seguridade no camino, o seu sentido podía estenderse ao feito en xeral de ter 

unha boa vida. 

S Cando o home conta co apoio da muller, é dicir cando ten unha muller que o quere e se 

preocupa por el, entón o seu tránsito pola vida é mellor. A referencia ao amor dunha muller pode 

entenderse en sentido amplo, non limitado só ao que proporciona unha parella sentimental. 

E A oración é curta pero complexa, posto que inclúe unha subordinada adxectiva. Polo demais 

volve aparecer o recurso á frecuente metáfora da vida como camino. Advírtase como, fronte ao 

refrán galego, a orde das palabras é aquí lineal, como consecuencia da maior rixidez da sintaxe 

francesa. 

4.1.6 A muller é tenaz e sempre consegue o que quere 

17. A muller e o ouro pódeno todo (Mera, 2015). 

S Aínda que se puidese detectar algunha connotación negativa pola asociación da muller co ouro, 

que pode comprar todo, o bo e o malo, salientamos aquí o recoñecemento da capacidade feminina 

para conseguir todo aquilo que se propón. 

E Estamos ante unha oración simple e breve, de confección sinxela e coa orde de palabras 

habitual (suxeito-verbo-complementos). Precisamente nese carácter sinxelo e directo radica o seu 

impacto. Desde o punto de vista retórico, cómpre mencionar a asociación entre a muller e o ouro, 

tomado metaforicamente aquí como sinónimo de diñeiro, e a hipérbole que supón unha 

afirmación sen fisuras. A elección da voz ouro pode responder tamén á busca dunha certa rima 

asonante, imperfecta, coa palabra “todo”. 

17.1 Tout se fait dans le monde par quatre grands D. À savoir: Dieu, Diable, Dame, Denier 

(Dournon, 1986: 111). 

V A equivalencia é parcial pois no refrán francés se recollen dous elementos que faltan no 

refrán galego. En efecto, este ultimo ten un enfoque máis pagán ao non mencionar nin a Deus, 

nin ao diaño, cínguese, xa que logo, a realidades mais tanxibles.  

S O refrán enumera os catro axentes que moven o mundo, entre os cales figura a muller. A 

mención a Dios e ao diaño en primeiro lugar enmárcanse na tradición cristiá. 

E Estamos ante unha oración simple que encerra unha hipérbole. A rima masculina en [-e]  axuda 

a que o falante lembre a paremia, que é bastante longa. A mención do diñeiro en último lugar 

pode estar motivada pola busca desta rima.  

17.2 Faveurs, femmes et deniers font de vachers chevaliers (Dournon, 1986: 88). 

V Estamos ante unha equivalencia parcial tanto na forma, coma no significado. 

S Este refrán incide de novo no poder das mulleres, ás que se lles atribúe, literalmente, a 

capacidade de transformar os vaqueiros en cabaleiros, isto é, de dotar de méritos a quen non os 
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ten. O feito de que apareza na enumeración xunto aos favores e ao diñeiro podería supoñer certas 

connotacións negativas para a muller, pero primamos aquí o recoñecemento do seu gran poder.  

E Estamos ante unha oración simple coa orde de palabras esperada. A metáfora de converter os 

paisanos en cabaleiros encobre certamente a idea máis xeral de facer pasar algo ou a alguén polo 

que non é. Por último, cómpre destacar a rima en [-jé] entre as dúas partes, ou versos do refrán 

que contribúe á súa lembranza deste, así como a ausencia de artigos. 

 

18. A muller, onde pon o ollo, pon o logro (Moreiras Santiso, 1978: 62; Sesto López, 1976: 35; 

Zamora Mosquera, 1972: 24). 

S Recoñécese a capacidade da muller para alcanzar os seu propósito, calquera que sexa, sen aludir 

aos medios de que se vale para facelo (traballo, esforzo, pero tamén intelixencia, astucia…) 

E A estrutura sintáctica é a dunha oración composta por subordinación. É xustamente a 

subordinada de relativo a que se focaliza ao quedar intercalada entre o suxeito e o verbo da 

oración principal. O refrán encerra unha hipérbole obvia na súa mesma formulación, non dando 

cabida á excepción do que se afirma. Polo demais, emprégase unha metonimia moi frecuente na 

fala, consistente en utilizar o órgano polo sentido que lle corresponde (ollo / vista). A rima 

asonante en [o] e [ó] ten a súa misión habitual: dotar de ritmo á paremia e facilitar a súa 

memorización.  

18.1 Ce que diable ne peut, femme le fait (Quitard, 1861: 21). 

V Estamos ante unha equivalencia parcial en canto á forma, dado que o refrán francés 

introduce nocións relixiosas. 

O Deriva do refrán latín “Quod non potest diabolus milier evincit”(Quitard, 1861: 21). 

S Malia certas connotacións negativas para a muller, ao comparar o seu poder, non co de Deus, 

senón co do diaño, que, na tradición cristiá, se asocia ás malas accións, quedámonos coa visión de 

que a muller é capaz de conseguir todo o que se propón. 

E Neste caso, o elemento focalizado é o complemento directo da oración principal, que encerra 

unha cláusula de relativo. A dislocación deste complemento fóra do seu lugar habitual (detrás do 

verbo) fai necesario o emprego dun pronome con valor anafórico para retomalo (le fait). Sen 

embargo, a disposición dos elementos no interior de cada oración resulta absolutamente simétrico: 

diable ne peut / femme le fait. A sintaxe presenta certos elementos fosilizados que corresponden á 

lingua de hai séculos e que son proba da antigüidade do refrán, como por exemplo os termos 

diable e femme sen artigos. Por último, a paremia constrúese sobre unha hipérbole clara.  
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19. a. Coa muller e co diñeiro, non te mofes, compañeiro (DEGC, s.v. muller).  

b. Coa muller e co diñeiro, non te burles, compañeiro (Zamora Mosquera, 1972: 63). 

c. Coa muller e co diñeiro, non xogues, compañeiro (Lorenzo Fernández, 1983: 28). 

S Equipárase á muller ao diñeiro, dando a entender que a perdida de calquera dos dous 

supoñería un importante prexuízo na vida do home. 

E Trátase dunha frase imperativa na que, pola importancia e o poder que teñen, antepón o 

complemento ao verbo para focalizar a atención sobre el, e que remata mediante unha 

apóstrofe final dirixida aos homes. O uso da voz “compañeiro” fai pensar que a elección do 

refrán corresponde a outro home e aproxima a secuencia a un dialoxismo. Aparece tamén un 

pleonasmo nos dous primeiros, xa que os verbos “mofarse” e “burlarse” rexen a preposición 

“de”, non “con”. 

19.1 Il faut craindre sa femme et le tonnerre (Le Gai, 1852: 262). 

V Dáse unha equivalencia parcial tanto na forma, como no contido. O refrán francés transmite 

a mesma mensaxe de forma máis sinxela e contundente.  

O Pódese ver a influencia do refrán de Virxilio (I a.C.) Notumque furens quid faemina possit.  

S Os homes deben temer a ira das mulleres ao igual que as tormentas. 

E A oración simple emprega unha construción impersoal “il faut”. Equipárase a muller e o 

trono. 

 

20. O que quer a muller, eso se ha facer (DEGC, s.v. muller). 

S O refrán pode ter dúas intepretacións: que a muller ten tanta intelixencia e bo criterio que é 

preciso seguir as súas propostas, ou ben que a muller tanta capacidade de convicción que é capaz 

de facer que todos sigan os seus ditados. En calquera caso, queda patente o recoñecemento do seu 

poder.  

E Trátase dunha oración complexa cunha subordinada adxectiva en función de suxeito. O 

complemento directo aparece desprazado ao primeiro lugar do período e, xa que logo, focalizado; 

retómase a seguir mediante o demostrativo anafórico eso, tamén adiantado ao verbo. Por último, 

hai que menciona a rima consoante en [-er] entre as dúas partes heptasílabas da paremia. Todos 

estes elementos configuran un refrán breve, pero contundente e con moita forza expresiva. 

20.1 Tout se passe toujours comme la femme le désire (CCM, 2018).   

V Trátase dunha equivalencia case plena en canto ao significado (polo menos nunha das 

interpretacións), aínda que non na forma. 

O Refrán da Martinica, departamento de ultramar francés.  

S A muller consegue sempre que se cumpran os seus propósitos, polo seu tesón e a súa 

capacidade de convicción. 
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E A estrutura sintáctica do refrán presenta unha oración principal e outra subordinada adverbial de 

modo: comme la femme le désire. Polo demais, a orde de palabras é a ortodoxa normal, co único 

trazo destacable do pronome anafórico le, que retoma o pronome indefinido tout. 

20.2 Ce que femme veut, Dieu le veut (Dournon, 1986: 143; Mésangère, 1823: 697; Quitard, 1861: 

12). 

V Este refrán ofrece unha equivalencia parcial con respecto ao refrán galego, que non 

menciona a intervención divina. 

O Quitard relaciona esta refrán cos adaxios “Nobis animus est deus” atribuído a Menandre e 

“Quod volumus sanctum est.” citado por San Agustín, a pesar de que se empleaban 

indistintamente para homes e mulleres (Quitard, 1868: 12). Poderían interpretarse ambos os 

dous no sentido de que na forza de voluntade é a garantía para conseguir o que desexamos 

porque convertemos o noso espíritu pasa a ser o noso guía, ao igual que Deus e co obxetivo 

convértese en algo sagrado.  

S Os desexos da muller son como os designios de Deus: cúmprense necesariamente; dito doutra 

maneira, sempre se realizan porque é coma se coincidisen cos desexos divinos. Pondérase, deste 

xeito, a capacidade da muller para facer cumprir a súa vontade. 

E A organización sintáctica é semellante á do refrán galego O que quer a muller, eso se ha facer.: 

unha oración composta que inclúe unha subordinada relativa en función de complemento directo, 

situada en primeira posición e, polo tanto, enfatizada, á vez que se retoma na oración principal 

mediante o pronome anafórico le. Por outro lado, ambas oracións presentan a mesma estrutura. 

Aparece aquí outro exemplo de morfosintaxe fosilizada, indicio da antigüidade da paremia: ce que 

femme veut, coa frase nominal sen artigo. Lonxe de resultar banal, a rima idéntica veut/veut ten un 

efecto expresivo que reforza a afirmación; trátase dunha epífora. 

20.3 Ce que veut une femme est écrit dans le ciel (Dournon, 1986: 143). 

V Outro refrán parcialmente equivalente ao galego con resonancias relixiosas. 

O Trátase en orixe dunha máxima de La Chaussée, pero como a maioría dos falantes actuais 

descoñecen a súa procedencia, asimílase a un refrán. (Le Roux de Lincy, 1842, 144) 

S Esta paremia é moi similar á anterior Ce que femme veut, Dieu le veut. Asimila os desexos da 

muller aos designios divinos, de modo que a súa consecución é inevitable.  

E Estamos ante unha oración composta na que o suxeito é unha subordinada de relativo en 

función de suxeito. Fixémonos en que a forma da secuencia no seu conducto é practicamente 

idéntica á do refrán galego. Destaca a metáfora da oración principal. 

20.4 Ce que femme veut, Dieu en tremble (CCM, 2018).  

V Malia as referencias relixiosas aquí presentes, o sentido do refrán francés está próximo ao do 

galego; mesmo a estrutura é bastante similar. 
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O Este refrán é de orixe picarda. 

S O mesmo Deus ten medo dos propósitos e desexos da muller. Esta idea pode interpretarse no 

sentido de que o cumprimento de ditos desexos é inevitable. 

E Repítese a organización sintáctica dunha oración complexa, na que que o complemento directo 

está situado na primeira posición do período, o que supón a súa focalización. A función deste 

complemento, que inclúe a cláusula subordinada, é a de suplemento do verbo da oración principal 

(trembler de quelque chose), suplemento que se retoma mediante o pronome adverbial en con 

valor anafórico. A secuencia femme veut é unha fosilización morfosintáctica dun estadio 

lingüístico afastado, dado que hoxe sería une femme veut ou la femme veut, o que nos indica a 

antigüidade do refrán. Reparemos en que tamén aquí a primeira parte (ce que femme veut) non só 

é idéntica ou similar á doutras paremias francesas, senón tamén á galega. Por último, a brevidade 

volve máis contundente a afirmación. 

20.5 Les femmes et les huitres feraient faire du cidre aux pierres (Abalain, 2001: 61). 

V A denotación do refrán é similar á da paremia galega, aínda que a forma de expresala e as súas 

connotacións sexan distintas. 

O Trátase dun refrán orixinario da Bretaña (Abalain, 2001: 61). 

S A muller é omnipotente, ata o punto de facer posible o imposible. A asociación da muller coa 

ostra débese ao valor simbólico deste molusco. A ostra é obxecto de admiración desde hai séculos 

pola súa misteriosa capacidade para crear perfectas e luminosas esferas de nácar a partir de 

elementos estraños que se introducen no seu interior. Asimilada na Antigüidade ás divindades 

fecundadoras relacionadas coa lúa e cos mares, na simboloxía cristiá a ostra relacionouse coa 

Virxe María e a Inmaculada Concepción. Deste xeito, o refrán loa a incrible capacidade da muller 

para extraer os mellores resultados a partir dos elementos máis pobres. En canto ás coordenadas 

culturais, lémbrese que a sidra é un produto emblemático da Bretaña, considerado como un elixir 

de xuventude na civilización celta. 

E Desde o punto de vista sintáctico, a oración presenta unha construción factitiva.  

 

21. O que non alcanzan barbas, consígueno faldras (Moreiras Santiso, 1978: 61; Sesto López, 

1976: 26). 

S O refrán recoñece que o poder das mulleres é maior ca o dos homes á ora de conseguir algo. 

E : Sintacticamente, trátase dunha oración composta na que a cláusula subordinada adxectiva ou 

de relativo desempeña a función de complemento directo do verbo da cláusula principal. A 

proxección do complemento á primeira posición pon o foco sobre él e dota o refrán de forza 

expresiva. Homes e mulleres están representados por senllas sinécdoques, barbas e faldras. Por 

último, cómpre destacar o recurso da rima asonante [á-a]. 
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19.1 Les hommes font les lois, les femmes font les moeurs (Dournon, 1986: 149; Quitard, 1861: 

91). 

V Estamos ante a unha equivalencia parcial dado que o refrán francés está mais acoutado e é 

mais específico. 

O Posiblemente orixinario da versión dialectal da Provenza “Leïs hoès fan leïs, leïs frémos fan 

leïs murs.”, tal como o cita Huibert na súa obra Connétable de Bourbon (Quitard, 1861: 91). 

S Malia que, nunha primeira interpretación, podería pensarse que a influencia da muller queda 

relegada ao ámbito familiar, mesmo social, dos costumes, unha intepretación máis profunda 

levaríanos a pensar que, se as leis teñen o seu fundamento nos costumes (polo menos, en gran 

medida), o poder das mulleres resulta máis decisivo ca o dos homes. 

E Sintacticamente, o refrán organízase en forma de dúas oracións xustapostas, con valor 

copulativo ou adversativo, que presentan exactamente a mesma estrutura (suxeito-verbo-

complemento). Podería sinalarse unha certa aliteración de líquidas e nasais, incluso da fricativa 

labiodental xorda [f]. 

 

22. Se a muller che manda botar do tellado embaixo, pide a Dios que sexa baixo (Lorenzo 

Fernández, 1983: 63). 

S A muller ten un poder de convencemento tan forte que é capaz de persuadir a outra persoa para 

que actúe incluso contra os seus propios intereses. Isto demostra a súa astucia, capacidade de 

análise, intelixencia e dotes de liderado.  

E O refrán organízase sintacticamente como unha oración composta condicional real coa orde 

habitual de prótase e apódese. Á súa vez, tanto na prótase coma na apódose existe unha 

subordinada substantiva en función de complemento directo. A nivel retórico, estamos ante unha 

metáfora na que a suposta orde da muller representa en realidade calquera propósito que ela poida 

ter. A rima, aínda que practicamente idéntica, é derivada e consegue un certo efecto expresivo. O 

refrán ten un carácter humorístico e aseméllase a un dialoxismo. 

21.1 Où la chienne a marché, le chien marchera aussi (Stenström, 1999: 157). 

V Existe unha equivalencia parcial de significado, malia que a expresión estea bastante 

distante. 

O Refrán orixinario do Congo (Stenström, 1999: 157). 

S Represéntase a capacidade da muller para tomar as rendas da situación e para convencer o home 

que siga o seu camiño. Á muller atribúselle liderado e dotes de convicción. 

E A organización sintáctica consiste nunha oración composta por subordinación, na que a 

subordinada relativa pasa á primeira posición, destacando así sobre o resto dos compoñentes. A 

repetición do mesmo verbo e do mesmo substantivo reforzan a capacidade expresiva do refrán, á 
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que contribúe tamén a súa brevidade. Salienta a asociación da muller e do home co mundo 

animal, neste caso a cadela e o can, recurso bastante frecuente nas paremias africanas, ademáis de 

que esos animais pertencen á esfera de vida cotiá dos falantes. 

 

4.1.7 A muller é organizada e vela pola casa 

23. A casa sen muller, cen ollos ha mester (Lorenzo Fernández, 1983: 14; Sesto López, 1976: 33). 

S A muller aparece aquí de novo como a gardiá do fogar. Na liña dos anteriores, a razón 

estaría na súa intelixencia e intuición, nos coidados que dispensa e, en xeral, na súa 

capacidade de xestión. 

E Oración simple afirmativa na que a anteposición do complemento respecto ao verbo 

introduce un forte elemento expresivo. Tamén podería existir unha certa aliteración de 

sibilantes que achegan a sonoridade ao refrán. Por último, cómpre sinalar a rima en [-er] como 

recurso expresivo e memorístico. 

23.1 La bonne ménagère est un trésor; femme alerte vaut son pesant d’or (Glehello, 2018). 

V Aínda que a forma do refrán é bastante distinta, o significado achega unha concepción da 

muller bastante próxima á do refrán galego, só que o enfoque adoptado é o da ponderación 

directa da muller. 

S O refrán reivindica a importancia da ama de casa e, fronte á tamén habitual infravaloración 

do seu labor, considéraa un tesouro pola súa xestión e o celo con que custodia o fogar. 

E A estrutura sintáctica consiste en dúas oracións xustapostas afirmativas, a segunda das cales 

explica dalgunha maneira o sentido da primeira, e podería mesmo entenderse como a súa 

consecuencia con “de modo que”; tamén podería interpretarse como meramente acumulativas. 

Desde o punto de vista retórico, resulta fundamental a rima, aínda que tamén adquire certa 

importancia a diferente posición do adxectivo nas frases nominais bonne ménagère / femme 

alerte. Cómpre sinalar igualmente a hipérbole que comporta a segunda oración. Por outra 

banda, a fixación de secuencias como femme alerte sen artigo, hoxe infrecuentes, contrástase 

con “la bonne ménagère” e remítenos a un estadio da lingua anterior e fainos pensar que 

podería tratarse dun refrán antigo. 

 

24. A boa muller a casa sabe encher (Lorenzo Fernández, 1983: 13). 

S O refrán recolle a capacidade de traballo e organización das mulleres para prover á súa 

familia de todo o necesario.   

E O refrán constrúese sobre a base dunha composta subordinada substantiva en función de 

complemento directo. Fai uso dunha metáfora, cunha rima en [er] para facilitar a súa 
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memorización. 

24.1 Prenez des femmes, elles vous apporteront des richesses (Schipper, 2008: 117). 

V Pode considerarse como unha xeneralización ou un extracto do refrán galego.  

O Rexístrase como procedente das rexións francófonas magrebís. 

S O refrán asevera que as aptitudes femininas, xa sexa para traballar, para administrar bens 

etc. son garantes dunha boa calidade de vida para o home. Indirectamente tamén pode suxerir, 

pola contra, que o home carece de tales facultades. Téñase en conta que sería equivocado 

relacionar esas riquezas co pagamento do dote, pois no Magreb ese pagábaa o home, 

contrariamente aos costumes occidentais. 

E O refrán confórmase de dúas oracións xustapostas, a segunda das cales ten valor causal. 

 

25. Casa sen muller, nunca rica pode ser (DEGC, s.v. muller; Lorenzo Fernández, 1983: 27; Sesto 

López, 1976: 37). 

S O refrán recoñece a capacidade de traballo, xestión e aforro das mulleres, considerándoas 

auténticas “empresarias”, indispensables para levar a ben a economía doméstica. Aos seus 

propios dotes como xestora únese o amor pola familia e a busca do seu benestar en todos os 

ámbitos, incluído no económico. 

E Oración simple na que a anteposición ao verbo do atributo rica, xunto coa rima consoante 

en [-er], contribúe a fixar o refrán na memoria. Por outro lado, o adverbio negativo nunca 

reforza a negación, ao non admitir excepcións. 

25.1 Brave femme dans une maison vaut mieux que ferme et que cheval (Dournon, 1986: 148). 

V A equivalencia é parcial desde o punto de vista da expresión, aínda que a idea transmitida é 

bastante similar. 

S As alusións á granxa e ao cabalo enmarcan o refrán no ámbito da vida rural. Na Idade 

Media, a ferme podía ser tamén un tipo de usufruto, e durante o Antigo Réxime, era unha 

concesión que o rei facía a algúns particulares para que puidesen cobrar certas rentas públicas 

(TLFi: s.v.: ferme). Ao afirmar que a muller é máis importante que ditos elementos, pondérase 

a súa función non só como soporte da familia, tal é como reflicte a palabra maison, senón 

tamén como xestora e xeradora de riqueza. O cumprimento do refrán limítase á condición de 

que a muller sexa brave, do mesmo xeito que noutros refráns se restrinxía á muller boa. O 

adxectivo brave ten unha semántica complexa, pois inclúe trazos que van desde a fermosura 

ata a rectitude, pasando pola valentía. 

E Trátase dunha oración comparativa, na que o segundo termo, ferme et cheval,  e tomado 

metonímicamente por un todo que serían as posesións, as riquezas, e aínda unha posición 

económica desafogada. Está constuido con frases nominais sen artigo. 
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26. a. Quen rico ser queira, estas cousas ha de ter: ovella e abella e a pedra que terbella, egua 

parideira e muller goberneira (Mera, 2015). 

b. O que rico queira ser ha de ter a ovella, a abella e a pedra que trebella, unha muller 

goberneira e unha vaca manteigueira (Mera, 2015). 

c. Quen rico ser queira, que teña egua parideira e muller goberneira (Mera, 2015). 

d. Quen rico ser queira, que teña égoa parideira e muller goberneira (Sesto López, 1976: 

40). 

S O refrán lista o que precisa o home para levar unha vida sen estreitezas. Ao remitirse ao 

gando e ás ferramentas de traballo, enmárcase no ámbito labrego, que é o maioritario en 

Galicia. Con todo, o refrán recoñece a necesidade de contar coa capacidade de traballo e 

organización dunha “muller goberneira”, para logralo.   

E Independentemente da súa extensión ou precisión, pois os dous primeiros son mais 

detallados que os dous últimos, os catro refráns amosan unha estrutura practicamente idéntica 

que se divide en dúas partes: o que se pretende e o que se precisa para telo. Todas estas 

variantes recorren á estrutura proverbial prototípica “o que...” ou “quen…” onde o suxeito é 

unha cláusula de relativo. Tamén percibimos un xogo fonético cunha unha aliteración en [r] 

na primeira parte preséntase e unha asonancia en [a] na segunda, así como unha rima 

consonante en [-eira], salvo na b) que resulta menos eficaz dende o punto de vista expresivo 

pola ausencia de anteposición do infinitivo. A paremia a) tamén é máis “narrativa”. 

Constátase que as variantes c) e d) son máis concisas e directas, cun “que” completivo que fai 

máis fluida a sintaxe. 

26.1 Bonne épouse, charrue d’or (CCM, 2018).   

V O refrán francés pode verse como unha versión resumida do refrán galego. Sen embargo hai 

que destacar unha diferenza no condicionante; o refrán galego alude a capacidade 

organizadora da “muller goberneira”, mentres que o refrán francés require de ela que sexa 

unha “bonne épouse”, intervindo aquí connotacións de tipo moral ou cultural e preséntase 

como achegadora de riqueza con “charrue d’or”. Cómpre destacar o carácter máis “narrativo” 

da versión galega. 

S O refrán francés asegura ao home unhas óptimas condicións de vida familiar se conta ao seu 

carón cunha boa muller.   

E Trátase dunha frase atributiva onde o verbo está sobreentendido. Esta parataxe de dous 

grupos nominais xustapostos vehicula a mesma equiparación ao nivel de contido. O refrán fai 

uso dunha metáfora.  
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27. Lar sen muller e barca sen leme logo vai para o garete (González Pérez, 1993, 2051). 

S A través deste refrán recoñécese de novo a muller como a única capaz de xestionar e 

administrar a casa.  

E Sintacticamente, a paremia presenta a forma dunha oración simple afirmativa; en realidade, 

o verbo non concorda co suxeito, composto de dúas frases nominais coordinadas. Como 

elementos retóricos cabe destacar a comparación implícita entre a casa e o barca e, xa que 

logo, entre a muller e o temón; a metáfora continúa ao declarar que casa e barco irían, 

segundo da terminoloxía mariñeira “ao garete” sen a intervención decisiva da muller. Por 

último, existe unha rima asonante entre leme e garete. 

27.1 La maîtresse roue fait tourner le moulin (Dournon, 1986: 353). 

V Trátase dunha equivalencia bastante alonxada tanto no senso como na forma. No refrán 

galego móstranse as consecuencias negativas de non contar coa presenza dunha muller no 

fogar e establécese unha comparación co ámbito pesqueiro, propio de Galicia. Sen embargo, e 

malia expoñer esa mesma idea, o refrán francés emprega unha afirmación rotunda transmitida 

por medio dunha metáfora labrega que pode aplicarse á muller, aínda que o seu sentido 

habitual é moito máis xenérico. 

S A casa só pode funcionar mediante a xestión da muller. 

E Sobre a base dunha oración simple cunha perífrase factitiva, emprégase unha metáfora na 

que a muller é representada pola roda e o home identifícase co muíño.  

27.2 Il faut toujours que la femme commande (Dournon, 1986: 145). 

V A equivalencia neste caso é un tanto deficiente, dado que a paremia francesa abarca 

aparentemente un dominio moito máis amplo ca galega. 

O Segundo Quitard (1861: 49), este tamén sería un refrán extraído do conto de Voltaire Ce qui 

plaît aux femmes, que puido ser inspirada, á súa vez, nun antigo refrán recollido no texto 

sagrado do Avesta. 

S Fronte ao papel resolutivo que a miúdo se lle atribúe ao home, tanto nas decisións que 

afectan a vida persoal coma nas relativas ao ámbito social e profesional, aquí se recoñece que 

é a muller a que debe exercer o mando e, polo tanto, decidir (lembremos a calidade de boa 

xestora que se lle adxudica noutras paremias). Malia a ausencia de especificación sobre o 

ámbito no que cómpre que a muller desempeñe esas funcións de goberno, na sociedade 

tradicional, adoita ser o da casa e a familia. Podería tamén estenderse a un ámbito máis xeral. 

E Desde o punto de vista sintáctico, estamos ante unha oración composta por subordinación, 

na que a subordinada substantiva exerce a función de suxeito. Polo demais a estrutura é 

sinxela e a mensaxe directa, desprovista de elementos retóricos 
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28. Na casa sen muller, que goberno pode haber? (DEGC, s.v. muller; Sesto López, 1976: 38) 

S O refrán pon de manifesto a incapacidade do home para xestionar a facenda e a necesidade 

de que o faga unha muller, que si está dotada das calidades idóneas. En efecto, tal e como 

vimos noutros casos, no fogar galego tradicional, situado nun contorno rural ou marítimo, a 

muller non só realiza as tarefas do fogar, senón que coida dos fillos, do marido, dos maiores, 

traballa no campo e ademais administra a economía familiar. Esta forza da muller galega 

quedou demostrada cando houbo de sacar adiante casa e fillos por si soa nos numerosos casos 

en que os homes tiveron que emigrar.  

E Estamos ante unha oración simple en modalidade interrogativa, na que o desprazamento do 

complemento circunstancial ao comenzo da secuencia pon de relevo dito elemento. A 

interrogación é de carácter retórico. É de destacar a rima consonante en [-er] entre as dúas 

partes nas que se podería dividir a paremia, rima que, como sinalamos noutros casos, facilita a 

súa memorización. De novo, secuencia sen artigo “sen muller” que confire un estatus de 

“categoría”. 

28.1 La femme est la clef du ménage (Dournon, 1986: 146). 

V Trátase dunha equivalencia en canto ao significado, pois a estrutura da paremia é diferente á 

da secuencia galega. 

O En realidade, trátase dunha máxima extraída do verso do conto Ce qui plaît aux dames de 

Voltaire, que acabou pasando ao acerbo de refráns franceses, unha vez que se perdeu a noción 

da súa autoría. O verso en cuestión puido inspirarse, a súa vez, noutro refrán preexistente 

recollido no texto sagrado da Avesta (Quitard, 1861: 48). 

S O refrán amosa a muller como a pedra angular que sustenta o fogar e a unión dos seus 

membros. Polo demais, sendo a familia a base da sociedade, a función fundamental da muller 

podería extrapolarse á sociedade no seu conxunto.  

E Sintacticamente, trátase dunha oración simple copulativa en modalidade afirmativa. Desde 

o punto de vista retórico, baséase nunha metáfora que presenta a muller como o alicerce do 

fogar.  

 

29. Unha muller forte e brava é o goberno da casa (Sesto López, 1976: 41). 

S O refrán recoñece a coraxe das mulleres e a súa capacidade para tomar as rendas da casa. 

Ao contrario da imaxe habitualmente débil e dependente que habitualmente se transmite da 

muller, aquí móstrase forte e valente. É preciso lembrar que en Galicia o concepto “casa” non 

só se refire aos labores do fogar, ao coidado dos fillos e dos maiores, senón que adoita incluír 

tamén o traballo do campo e a atención aos animais que poida haber (vacas, ouvellas, porcos, 
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galiñas, coellos…), e mesmo o marisqueo en zonas marítimas. 

E A paremia ten a estrutura dunha oración simple copulativa, en modalidade enunciativa 

afirmativa, que se divide en dúas metades, ou versos, octosilábicos con rima asonante [a - a]. 

Podería sinalarse unha débil aliteración do fonema çr ç. 

29.1 La femme fait la maison (Quitard, 1861: 6). 

29.2 Les femmes font et défont les maisons (Abalain, 2001: 64; Maloux, 2009: 197). 

29.3 Les femmes ne sont pas des maçons, mais elles font et défont les maisons (Maloux, 2009: 

197). 

V Estas paremias, con algunha lixeira diferenza entre elas, presentan unha equivalencia 

parcial coa galega en razón da idea que transmiten, aínda que a expresión sexa distinta. O 

significado central é que a muller é a alma do fogar e a garante da súa boa xestión, pero 

mentres o refrán galego condiciona esta xestión ao seu carácter forte, o francés xeneralízao 

por completo dando así por sentado que todas as mulleres teñen esa capacidade de forma 

innata. 

O Segundo Quitard (1861: 6), o refrán podería ter orixe nas palabras do rei Salomón “Sapiens 

mulier aedificat domum suam: insipiens exstructam quoque manibus destruet.” (Proverbios, 

XIV, 1) 

S As tres variantes deste refrán ratifican que a muller é a que ten a capacidade de “construir” e 

organizar o fogar; pero esa mesma forza podería permitirlle destruílo. A segunda e a terceira 

versión poderían aludir tamén á diferenza no efecto que exercen sobre o fogar as “boas” e as 

“malas” mulleres.  

E A primeira paremia estrutúrase como unha oración simple afirmativa de gran brevidade e 

contundencia. A segunda presenta unha coordinada copulativa, tamén afirmativa. E a terceira 

ten forma de coordinada adversativa, na que a primeira parte é negativa e a segunda inclúe de 

novo unha coordianda copulativa. Como elemento retórico, cómpre sinalar o usa da metáfora: 

as mulleres fan e desfan, constrúen e destrúen, as casas, malia non seren albaneis.  

 

4.1.7 A muller é esposa  
 

30. Á túa muller estímaa polo que valla e non polo que traia (DEGC, s.v. muller; Sesto López, 

1976: 36). 

S O refrán insta os homes a valorar as súas mulleres por riba do dote que poidan achegar ao 

matrimonio, costume implantada en Galicia baixo a influencia do Cristianismo. 

E A anteposición do complemento de obxecto directo permite enfatizar o elemento sobre o 

que recae a acción. Hai un paralelismo entre “polo que valla” e “polo que traía” e rima 
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consonante en [á – a]. 

30.1 Fille honnête et morigénée est assez riche et bien dotée (Quitard, 1861: 2). 

V Hai unha forte equivalencia a nivel do significado, aínda que ambos refráns difiran na 

forma. 

S Faise fincapé nas boas calidades á hora de casar, que estén por riba das posibles achegas 

económicas ao matrimonio. 

E O refrán confórmase mediante unha frase atributiva con dobre modificador. O suxeito é 

atributo. Hai unha rima aguda en [é]. 

 

31. a. Muller casada…? burra e amolada (Moreiras Santiso, 1978: 22; Sesto López, 1976: 38).  

b. Muller casada…? amolada e mal pagada (Moreiras Santiso, 1978: 22; Sesto López, 1976: 

38; Zamora Mosquera, 1972: 140). 

S A paremia pon sobre aviso as mulleres sobre as duras condicións do matrimonio. Non hai 

unha visión positiva da figura da esposa, pois non recibe remuneración económica, está “mal 

pagada”, nin tampouco social ou emocial, e emprégase o recurso á animalización con “burra”. 

E A estrutura bimembre componse dunha interrogativa con verbo sobreentendido e de dous 

cualificativos coordinados a modo de resposta que o vinculan co dialoxismo. Percíbese unha 

rima consonante en [-áda] que é triple no caso da segunda paremia.  

31.1 Qu’est-ce que le mariage, mère? Fille, c’est filer, enfanter et pleurer (CCM, 2018).   

V Existe equivalencia no significado e especialmente na forma polo recurso á interrogación.  

S A paremia úsase para desenganar ás mozas sobre o matrimonio e, contravindo así os soños 

das mozas, móstrase duro e desilusionante.  

E A interrogativa permite captar máis facilmente a atención do oínte. A rima aguda da 

segunda parte da paremia contribúe a calar un efecto de acumulación que permite prolongar 

mentalmente a enumeración das tarefas penosas consideradas tradicionalmente femininas e 

dos seus resultados. 

 

32. Na casa de Gonzalo, máis pode a galiña que o galo (Zamora Mosquera, 1972: 95). 

S O refrán recoñece que no interior das casas as mulleres mandan sobre os homes.  

E Trátase dunha oración comparativa, que inclúe o recurso a unha animalización da muller e 

do home en “galiña” e “galo” respectivamente. Dase ademáis unha rima asonante en [á – o].  

32.1 Celui qui prend une femme, il prend son maître (Dournon 149). 

V Só se da unha equivalencia parcial no fondo e na forma, dado que o refrán francés é moito 

máis explícito e categórico.  

S Ao casar, o home pasa a someterse aos mandatos da súa muller. 
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E O refrán presenta unha estrutura proverbial prototípica de oración complexa iniciada por 

unha relativa e cunha construción paralelística. A transmisión do refrán baséase nese trazo e na 

forza da afirmación, xa que non existe rima. 

 

2 Conclusión  O que se escribe, lese. 

Os refráns, tamén chamados “evanxeos pequenos”, pola fe que o pobo ten neles, “veñen de antigo, 

están no mundo; naide coñece onde nasceron. Pero tamén siguen nascendo hoxe” (Zamora Mosquera, 

1972: 11), porque constitúen unha parte importante da representación social, remiten ás costumes pero 

tamén ás ideas tradicionais e ao mundo circundante. Por esta razón, permiten unha análise fidedigna da 

realidade colectiva, incluso evolutiva, mediante a constatación dos anhelos expresados e das ensinanzas 

extraídas en cada época. Así, se moitos dos antigos refráns remiten á meteoroloxía, é porque o seu 

coñecemento resultaba fundamental para os labores do campo e do mar, único sustento dunha sociedade 

rural. Do mesmo xeito, no norte e no leste de Francia atopamos un maior número de refráns que 

recomendan a austeridade, pola influencia do protestantismo. 

Existe a idea de que hoxe en día o uso de refráns na fala cotiá diminuíu considerablemente, debido 

aos modos de vida máis modernos que nos afastan das fontes orixinais dalgunhas destas paremias. Sen 

embargo, varias enquisas levadas a cabo, como, por exemplo a realizada por Sonia Gómez-Jordana 

(2006) para a súa tese doutoral codirixida por Amalia Rodríguez Somolinos e por Jean-Claude 

Anscombre, demostran que na actualidade aínda seguen a usarse os refráns na vida diaria. Do mesmo 

xeito, vemos que nas nosas sociedades contemporáneas, profundamente consumistas, recórrese a miúdo 

ao uso de sentenzas ou refráns en campañas publicitarias destinadas ao gran público, ás veces de forma 

“lexítima” e outras de xeito distorsionado, de maneira que chegan a crearse incluso antiparemias, é dicir, 

falsos proverbios con sentido amoral e/ou oposto ao orixinal, como unha brincadeira ao consumidor. A 

creación destes novos refráns ou locucións proverbiais veñen retroalimentar os nosos refraneiros, non 

sen previamente consolidar na nosa memoria a marca da que son imaxe. Exemplos coñecidos son a 

vella sentenza “Du pain, du vin e du boursin” ou o máis recente anuncio de Gadis “Vivamos como 

galegos”. Os estudos de psicolingüística e de lingüística comparada analizan xustamente a función 

desas unidades fraseolóxicas na interacción cos interlocutores: o tipo de produtos que se valen destas 

ferramentas na súa publicidade, a relación existente entre o produto e a imaxe, a recepción da mensaxe 

por parte dos consumidores etc. 

A natureza dos refráns, esa amálgama de verbas e cooperación anónima ao longo dos séculos que, 

con aparente simplicidade, enuncia a constatación de feitos relacionados co sentido común e ás veces 

coa sabedoría trivial a miúdo desfasada, suscitan irremediablemente unha gran fascinación por esas 
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contradicións intrínsecas á súa propia natureza; unha aparente sinxeleza que, sen embargo, ten a 

capacidade de adaptarse a case calquera circunstancia, de poder extrapolarse libremente a partir dunha 

imaxe en ocasións inusual, como en Il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Esas 

imaxes, a miúdo relativas á natureza ou aos animais, poñen en paralelo ese mundo natural coa realidade 

social circundante, co obxectivo de transmitir unha mensaxe de carácter global. 

Neste traballo intentamos axuntar o interese crecente dos estudos lingüísticos e lexicográficos polos 

refráns co empuxe do movemento feminista nos últimos tempos, elaborando unha pequena contribución 

ao dicionario paremiolóxico galego-francés mediante a necesaria selección dun certo número de refráns. 

Foron estes os que vehiculan, polo menos parcialmente, unha imaxe positiva da muller.  

O traballo resultou complexo, dado o case inexistente número de traballos sobre paremioloxía 

comparada entre o galego e o francés, a pesar da interacción que durante décadas se produciu entre 

ambos os dous pobos como consecuencia da inmigración. Pero a maior dificultade vén do feito de 

atopar paremias realmente equivalentes entre as dúas linguas, de xeito que esta equivalencia ha de 

entenderse sempre en sentido laxo, tanto en relación co significado, como ca forma, pero tamén con 

respecto ao tipo de enunciados fraseolóxicos, que poden non ser equivalentes entre a paremia galega e a 

francesa, pois abrímonos a todos eles, sen limitarnos aos refráns en sentido estrito. 

Así e todo, o traballo puxo de manifesto un considerable grado de similitude entre refráns galegos e 

franceses no ámbito da muller traballadora, malia as diferenzas que se poden apreciar e que podemos 

resumir nun maior peso das connotacións relixiosas no ámbito francés e, por iso mesmo, en parte tamén 

unha maior lonxitude fronte á elevada presenza, explícita ou sobreentendida de elementos do rural para 

os refráns galegos. Aínda que aquí non figuren recollidos, si percibimos no noso estudo un maior 

número de refráns galegos vinculados á herdanza celta do matrilineado, case inexistentes en francés, 

mentres que neste abundan máis aqueles que recomendan un trato amable cara á muller e que desdeñan 

a importancia acordada á beleza.  

Observamos que habitualmente non se dan equivalencias plenas, aínda que nalgúns casos si poden 

aparecer tanto no significado como na forma, tal é o caso por exemplo de A muller é a metade do home 

– La femme est la moitié de l’homme. Tamén constatamos un maior número de estruturas fosilizadas na 

lingua francesa e o emprego usual de estruturas bimembres iniciadas por unha cláusula de relativo en 

función de suxeito. En términos xerais, podemos indicar que os refráns francés adoitan ser máis lungos, 

máis “narrativos”, mentres que os galegos gustan máis de concisión e brevedade, calidade que a míudo 

abonda por si soa para garantir a súa memorización e transmisión, sen que sexan necesarios outros 

recursos como a rima ou a metáfora. 

Con este traballo só quixemos facer unha pequena aproximación ao que sería un dicionario de 

paremias galego-francés, con certo carácter enciclopédico, polas anotacións engadidas e relativas á 
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orixe, aos elementos retóricos etc. Está na nosa intención proseguir con este apaixonante proxecto, que 

tamén iremos paulatinamente incorporando a páxina web creada para tal efecto  http://refrans-

proverbes.com (Rodríguez Ferreiro). Nos primeiros tempos seguiremos coa temática da muller e 

concretamente con aqueles refráns que amosen unha visión positiva sobre o xénero feminino, con fin de 

contribuír, coa mesma modestia, ao movemento de reivindicación da muller, aínda que sexa preciso 

recoñecer que, tanto en galego como en francés, atopámonos cunha maioría de refráns que mostran a 

supremacía do home. E, sen embargo, Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont 

raison (Bisignani et Isaert, 2014: 131). 

En efecto, como din os indios navajos, Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde 

qui t’entoure. Por iso, pola nosa responsabilidade social, pola nosa condición de lingüistas e por sermos 

mulleres, entendemos que está dentro da nosa obriga loitar ao mesmo tempo contra o esquecemento 

destas “pílulas de sabedoría” e contra os constantes micromachismos que embeben a nosas falas, tanto a 

galega, como a francesa. Isto no quere dicir que haxa que esquecer aqueles refráns que mostran unha 

visión negativa da muller, pero ao tempo que se conservan nas recompilacións lexicográficas e 

etnográficas, han de desterrarse do seu emprego na fala. Porque, como ben dixo Simon Veil (1995): 

“Vous savez, malgré un destin difficile, je suis, je reste toujours optimiste. La vie m’a appris qu’avec le 

temps, le progrès l’emporte toujours. C’est long, c’est lent, mais en définitive, je fais confiance.” 
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