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A Begur, pluja segur 

A blat tardà, sempre hi falta una pluja 

A bona hora plouen figues 

A casa nova no s’hi plou 

A la tardor, ni fred ni calor 

A l’abril, no et llaves ni un fil 

A l’agost, bull el mar i bull el most 

A l’estiu, tota cuca viu 

A l’hivern boirina, neu per veïna 

Al gener, tanca la porta i encén el braser 

Al maig, cada dia un raig 

Al juny la pluja és lluny, i si plou, cada gota és com el puny 

Arc de Sant Martí al matí, la pluja ja és aquí 

Aigua de juliol, omple el cossiol 

 

Cel rogent, pluja o vent 

Cel emborregat, aigua al terrat 

 

El setembre s’enduu els ponts o eixuga les fonts 

El bon dia comença per l’alba 

 

Hivern plujós, estiu abundós 

La lluna vella de maig, no marxa sense glaç 

Març marçot mata a la vella i a la jove si pot! 



Pel febrer, fred també 

Per l’abril, cada gota val per mil 

Per l’abril, gotes mil 

Per l’agost, a les set ja és fosc 

Per Sant Bartomeu, tronar sentireu 

Per Sant Andreu, pluja o neu, o fred molt greu 

 

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

 

Rojor al matí, la pluja és aquí 

Rojor la vespre, sol a la finestra 

 

Si plou per Sant Jordi, les cireres en orris 

Si pel novembre trona, la collita serà bona 

Si no vols l’arbre corcat, en lluna vella ha de ser tallat 

Si en septiembre ves llover, otoño seguro es 

 

Tramuntana, la mar plana 

Trons a Mallorca, pluja a la porta 

 

Vent marí sobre gelada, pluja o nevada 

Vent que bufa de França, unes vegades fred, altres bonança 

Vermellor al vespre, sol a la finestra 

Vol de mosquit, pluja tot seguit 

         

Moltes gràcies, Joan! 


