CARCAIXENT

Hem fet un recull de les dites, frases fetes, Dites, refranys i frases fetesrefranys i cançonetes més
populars de Carcaixent. Estan ordenades alfabèticament. De segur, que moltes d’aquestes
expressions les useu habitualment, o les heu sentides als vostres pares i avis. Si no és així, ja
podeu anar aprenent-vos-les. Esperem la vostra contribució a ampliar la llista.
DITES, REFRANYS I FRASES FETES
“Arrancà” de bou i “parà” de rossí
A bon sant t’encomanes!
A burro vell, albarda nova
A burro-barra
A cabassades
A caramull
A cavall donat, no li mires el dentat
A estall
A gos flac, tot són puces
A l’abril, aigües mil
A la fira no vages si no tens diners, que voràs moltes coses i no compraràs res
A la primera “cullerà”…una mosca!
A la taula i al llit al primer crit
A l'estiu la figa és per al piu
A l'estiu tot lo món viu
A manta
A mitan
A mort
A mos redó
A per ella, que és femella
A poqueta nit
A quatre pates
A rebolcons
A Sant Joan bacores, verdes o madures, segures!
A tota hòstia
A vora riu no faces niu
A vorem, diuen els cegos
Acabar com el ball de Parra
Acabar com el ball de Torrent
Acabar com una "picà" de fesols
Ací cada u va per a d'ell, com els de Beniparrell
Ací, qui talla l'abadejo?
Açò no va ni cara a l’aire
Açò sí que és bo
Agarrar un batistot
Agarrar un cinc de copes
Agarrar-se a una paret llisa
Agradar més que l'arrop a les “aueles”
Aigua...als patos!
Això és d'allà on el Nostre Senyor va perdre el gorro
Això és falta de verga!
Això són excuses de mal pagador
Ajuntar-se la fam i les ganes de menjar
Al be
Al vell, foc amb ell!
Allò que no vulgues per a tu, no ho vulgues per a ningú

Amb diners…torrons!
Amics pocs i bons
Anar a canviar-li l'aigua al canari
Anar al tall
Anar amb peus de plom
Anar arrere com els carrancs
Anar ben servit
Anar com cagalló per séquia
Anar davant de les tronades
Anar de capa caiguda
Anar el carro pel pedregal
Anar en l'erta
Anar en dansa
Anar la processó per dins
Anar més mudat que Girineldo
Anar més que Meló
Anar per baix mà
Anar xafant ous
Anar-se´n a fer la mà
Anar-sen a l'altre "barrio"
Anar-se´n de “picos pardos”
Anar-se’n a fer punyetes
Anar-se'n a l'hort de Simbala
Anar-se'n en el rabo entre les cames
Anar-se'n per la tangent
Apegar-se com una llepassa
Ara ve lo bo!
Armar un cartapell
Arribar la sang al riu
Arreglar-li a algú el saquet
Arrop i talladetes!
Ausades
Avant va el carro
Barcelona és bona si la bossa sona
Ballar com una trompa
Beneixida, Alcàntera, Càrcer i Cotes, els quatre pobles de les granotes
Beure al gallet
Bon dia pel matí
Bona nit cresol, que la llum s´apaga
Busca qui t’ha pegat!
Buscar una agulla en un paller
Cagar al vol
Cagar per mig cul
Cagar-se en els pantalons
Caguen Déu!
Caldera vella, bony o forat
Cantar les quaranta
Cantar victòria
Cantar les quaranta
Caragol trau les banyes que ix el sol
Carcaixent i dolces, els collons m'espolses
Carcaixent, bona terra i mala gent

Caure-li (a algú) la bava
Carnestoltes moltes voltes,
Nadal de mes a mes,
Pasqua tots els dies,
Quaresma, no tornes més
Cel a borreguets, aigua a canterets
Cinc i cinc deu, toca’t la punta del peu
Clavar el clau per la cabota
Com la burreta de Victòria, sense pena ni glòria
Com la nóvia de Pinet, amb la cara llavada i el monyo fet
Com qui no vol la cosa
Com si mai haguera trencat un plat
Contar fil per randa
Córrer més que un xavo rovellat
Córrer seca, meca i la Vall d'Andorra
Costar més que l'obra de la Seu
Costar un renyó
Costar un ull de la cara
Cremar més que un dimoni
Criar com a conills
Curar-se en salut
D’on no hi ha, no es pot traure
D'ací cent anys tots “calvos”
D'Algemesí ni dona ni rossí, ni res que siga d'allí
D'allò diguen res i d'allò que veges la meitat
De Benifaió, més llarg que redó
De donar no es fa ningú ric
De fora vindran i de casa ens trauran
De forment, ni un gra
De gaidó
De nit, tots els gats són “pardos”
De tot hi ha en la vinya del Senyor
Debades ningún frare pega cabotades
Deixar més net que Carracuca
Deixar en l'estacada
Deixar molt a desitjar
Deixar-se de romanços
Demanar més que el govern
Déu cagat!
Déu i ajuda
Déu proveirà!
Dijous, toca't els ous
Dinar a hora de rics
Dir-li a algú més que a un porc
Divendres, figues tendres
Dona la llanda!
Donar la “gotà”!
Donar la matraca!
Donar més pena que una brossa en l’ull
Donat s’ha mort i el fill diu que no dóna res
Dormir la mona
Dormir més que els algeps
Dos dones i un pato, mercat
Dos i dos quatre, bufa'm l'altre

Dos no es barallen si un no vol
Dur per la “calle l’Amargura”!
Durar menos que una "trencà" de guitarra
Eixir-se'n de mare
El bon obrer arremulla primer
El burro a l'herba
El Llanterner: Apanye cossis i llibrells!
El Llimonero: Aigua llimó! Mantecao helao!
El mestral entra per la porta i se n'ix pel fumeral
El mort li diu al degollat: qui t’ha fet eixe forat?
El Pellero: Pell de conill barate mistos!
El ponent la mou i el llevant la plou
El qui és desgraciat, amb els collons entropessa
El Rei de la Pana, té cuc?
El sant quant més lluny fa més miracles
Els cementeri està ple de valents
Els d’Alzira bufen en caldo gelat
Els diners i els collons són per a les ocasions
Els valents cauen de cul
Empinar el colze
Emportar-se la palma
En acabant
En el país dels cegos, el tort és el rei
En glòria estiga
Enrotllar-se com les persianes
En són…una caterva!
En un obrir i tancar d'ulls
En un tres i no res
Entre cap i coll…bescoll!
Entre l’haca i el mestre es menjaran les carabasses
Entre poc i massa hi ha una tassa
Enviar a pastar fang
Eres mal catxotxes!
Escampar el poll
Esperar en candeletes
Està poc cuit!
Està poc madur!
Estalviant, estalviant...quebrarem!
Estar al "pie del cañón"
Estar amb l'aigua al coll
Estar atavanat
Estar “calvo” com una bola de billar
Estar de bon any
Estar de mala veta
Estar fet tot un artista
Estar fet un drap
Estar fet un sant Llàzter
Estar fet un tocacampanes
Estar fet una cataplasma
Estar granadet
Estar guaixat
Estar més “tieso” que un orgue
Estar més “tieso” que un fus
Estar més a soles que la una

Estar més allà que ací
Estar més bo que el pa
Estar més bufat que un cep
Estar més calent que el tio de la tela
Estar més calent que el tio de la veta
Estar més calent que un rabossot
Estar més clar que l'aigua
Estar més coent que un all
Estar més content que un gos amb un os
Estar més cremat que l’haca del Guapet
Estar més desmaiat que una guitarra
Estar més dolç que la mel
Estar més dur que un “calicanto”
Estar més dur que una pedra
Estar mes eixut que una sola de sabata
Estar més fart que Mahoma de la cansalada
Estar més flac que un canyot
Estar més fresc que una rosa
Estar més gelat que un poll
Estar més gordo que un sac
Estar més groc que un pet
Estar més lluent que una espasa
Estar més loco que un cabàs de gats
Estar més loco que una cabra
Estar més loco que una “petroliera”
Estar més marejat que un allioli
Estar més mort que viu
Estar més nét que una patena
Estar més pansit que una figa
Estar més pelat que el cul d'una mona
Estar més pudent que un carnús
Estar més ras que un peix
Estar més recte que un fil
Estar més roig que un perdigot
Estar més roig que un titot
Estar més roig que una tomaca
Estar més sa que un peix
Estar més sec que un abadejo
Estar més sol•licitada que la Xarito
Estar més sord que una rella
Estar més verd que una ceba
Estar mirant a les cucales
Estar quiet com una bassa d'oli
Estar roig com un pimentó
Estar tin-te i no caigues
Estic que bufe!
Faltar-li un regó
Faena fuig, menjar acosta't!
Fer cara de pocs amics
Fer cara de pomes agres
Fer com qui no fa
Fer com fan no és pecat
Fer creu i ratlla
Fer el fava
Fer eixir de polleguera

Fer eixir els cabells verds
Fer feredat
Fer fugina
Fer ganes de plorar
Fer harca
Fer l'agost
Fer mala espina
Fer manetes
Fer més anys que un camp
Fer més calor que en l’Àfrica
Fer més fred que en Chinchilla
Fer més fred que en la Sibèria
Fer més hores que Cascorro
Fer més mal que un porc solt en un regat
Fer més mal que una pedregada
Fer nona
Fer perla
Fer porra
Fer rogle
Fer un barret
Fer un dia de bandera
Fer un fred com un dimoni
Fer un fred que pela
Fer un sol que bada les pedres
Fer-se el llonguis
Fer-se la pasta agra
Fer-se un colpet
Feta la llei, feta la trampa
Ficar el braç dins la mànega
Ficar-se en camisa d'onze vares
Filar prim
Foc? A falles!
Fugir del foc i caure en les flames
Fumar més que un carreter
Gallina vella fa bon caldo
Gent de mitja capa
Guatla diu:- què fas, gat?
- Què fas guatla? Diu el gat!
Haver roba estesa
Haver sentit campanades
Hi ha de tot com en la vinya del Senyor
Hi ha per a donar i vendre
Huits i nous i cartes que no lliguen
I entonces...mig almud i quatre onces
Ja l’hem cagat, llaurador!
L’abundància mata la fam
La Barraca? Arre, haca!
La faena del matalafer, fer i desfer
La figa per estar bona ha de tindre tres senyals: pansideta, clavilladeta i picadeta pel pardal

La gallina de dalt caga la de baix
La Guàrdia Civil d'ara no és com la d'”antes”
La mare que et va parir!
La primavera la sang altera
L'aigua fa la vista clara
Les coses clares i el xocolate espés
Les desgràcies mai venen a soles
Les partides es guanyen quan s'arreglen
Les xiquetes de les Dies
sempre van de cinc en cinc,
i una li diu a l'altra:
- mira quines mamelles tinc!
L'has feta bona!
Llepar-se els morros
Lligar els gossos amb llonganisses
Lo que va davant, va davant
Mal si fas, mal si no fas
M´ho dius o m´ho contes?
Matinet i de pressa com els de la FESA
Me caguen els collons del Montgó!
Menja molt, caga fort i no li tingues por a la mort
Menjar com un canonge
Menjar menys que un pardalet
Menjar més que una revolta de riu
Mentrimentres
Més val caure amb gràcia que ser graciós
Més val tindre que desitjar
Mira com brama la tonyina!
Mira que la cosa té “pelendengues”!
Mirar de reüll
Mut i callosa!
N'hi ha més dies que llonganisses
Ni de bon tros
Ningú dóna duros a quatre pessetes
No anar ni cara l'aire
No arribar ni a la sola de la sabata
No estar molt catòlic
No cabre ni una agulla
No deixar estaca en paret
No deixar rama verda
No deixes sendes velles per novelles
No dir ni pruna
No eixir de la terra de Bernat
No en vull, no en vull; tres plats a caramull!
No és sant de la meua devoció!
No estar per a moltes rosques
No fer ni un brot
No fer ni pols ni remolí
No haver-hi mans
No mane Déu!
No mirar pèl
No parar en torreta
No saber de la missa la mitat
No saber amb qui et jugues els diners

No sé qui disfrutarà més si jo treballant o ell gastant-se’ls!
No t’encantes...que et llogaran
No t'acostes al foc, que et pixaràs en el llit
No tenir ni xixa ni llimonada
No tenir trellat ni forrellat
No tindre ni ofici ni benefici
No tindre ni panxa ni budells
No tindre on caure mort
No tindre pèls en la llengua
No tindre un pèl de tonto
No valdre ni un xavo rovellat
No vore tres dalt d'un burro
Oli demana la monja
Omplir-se les butxaques
On mengen dos mengen tres
- On vas?
- On caga Ramon!
- Pa tu la merda i pa mi el colom!
- Tu dorms en terra i jo en el llit!
- Tu menges merda i jo polit!
Paciència i una canya
Pagar i plorar
Panxa plena crida son
Pardal que vola a la cassola
Pare, esta haca l’he treta, l’altra haca la trac?
Pareix la “delicà” de Gandia
Paréixer la caldera de Pere Botero
Paréixer l'any dènou
Parlar com un llibre obert
Parle jo o passa un carro?
Passar la mà per la paret
Passar més fam que un mestre d’escola
Passar per la pedra
Pegar la tabarra
Pegar una cabotada
Pensar en la mona de pasqua
Per demanar que no quede
Per l'amor de Déu!
Per Nadal un pas de pardal
Per on passa banya
Per Sant Antoni creix el dia un pas de dimoni
Per Sant Vicent de la Roda s'allarga una hora
Per Santa Llúcia un pas de puça
Perdre els papers
Perdre la xaveta
Pita, pita que ta mare ja pitava!
Plorar a llàgrima viva
Plorar com una magdalena
Plou poc, però per a lo poc que plou, plou prou
Ploure més que quan soterraren a Safra
Pondre-li fins els pollastres
Portar un pet com un cadirer
Portar un pet com una destral
Portes més corfolls que una ceba
Posar a remulla
Posar les mans al foc

Puja i baixa i toca la marraixa
Quan el mal ve d’Almansa, a tots alcança
Quan la Murta fa capell, pica espart i fes cordell
Quan més dorms més son tens
Quan més en tens més en vols
Quan més sucre més dolç
Quasi res porta el diari
Quatre més cinc nou, bufa'm un ou
Que a ningú li passe!
Que passa? Que el campanar és més gran que la plaça
Què t'ha paregut, morrut?
Que ve el moro Mussa!
Quedar bé no costa una merda
Quedar com Camot
Quedar-se amb un pam de nas
Quedar-se per a vestir sants
Qui ací pateix allà gosa! I si és home, gos!
Qui envia no va
Qui es burla el dimoni li furga
Qui fa lo que pot no està obligat a més
Qui guarda sempre té
Qui menja no fa gasto
Qui no està, no s’encontra
Qui no plora, no mama
Qui no suma se'n ix!
Qui no té faena, Déu li'n dóna
Qui no vulga pols, que no vaja a l’era
Qui paga, mana
Qui riu últim riu millor
Qui s'ajunta amb un coixo, acaba coixo i mig
Qui té boca s'equivoca
Qui té fam somia rotllos
Qui té padrins el bategen
Qui té troncs fa estelles
Qui tinga collons per a vetlar que en tinga per a matinejar
Qui tot ho vol tot ho perd
Quina vida, si durara!
Quinze i quinze, trenta, qui no caga rebenta
Quinze i ratlla, i la pilota encalada
Recollons!
Saber amb qui es juguen els diners
Saber lo que no està escrit
Salut i força en el canut
Sant Antoni de Gavarda, feu miracle en Antella, caigué una “auela” al riu i si no la trauen s'ofega
Sant Blai gloriós, tanca la porta i endu-te la tos
Sempre plou quan no fan escola
Sempre queden putes que confessar
Sempre se'n recorden de Santa Bàrbara, quan trona
Ser car de vore
Ser cent i la mare
Ser com dos gotes d'aigua
Ser cul de mal “asiento”
Ser de mata morta
Ser dolç com l'arrop
Ser faves comptades
Ser fill de pare vell

Ser fort com una roca
Ser la bufa la gamba
Ser més “listo” que la fam
Ser més agarrat que un xotis
Ser més amarg que la fel
Ser més ample que llarg
Ser més animal que una haca
Ser més bast que un condó d'espart
Ser més blanc que la llet
Ser més blanc que la paret
Ser més burro que Tacó
Ser més burro que un solc d'herba
Ser més cabut que els d’Aragó
Ser més curt que les mànegues d'un "xaleco"
Ser més descarada que una mona
Ser més deshonrada que la Bendita
Ser més espavilat que un teuladí
Ser més fals que un xavo rovellat
Ser més feliç que el Guerra
Ser més fi que un pensament
Ser més fort que un roure
Ser més gos que un pont
Ser més guapo que un sol
Ser més lladre que Tallacordes
Ser més llarg que un dia sense pa
Ser més lleuger que una ploma
Ser més llis que la paret
Ser més mentirós que Capeta
Ser més negre que el carbó
Ser més perdut que Capa
Ser més pesat que el plom
Ser més pesat que una vaca en braços
Ser més puta que les gallines
Ser més roín que la carn de coll
Ser més roín que la terra de la Coma
Ser més tonta que un bolso
Ser més tonto que una col
Ser un argent viu
Ser un dimoni emplomat
Ser un ferrabràs
Ser un sompo
Ser una cosa per demés
Ser xauxa
Setze jutges d’un jutjat, mengen fetge d’un penjat
Si en vols més…para el cabàs!
Si la Candelària plora, hivern fora, i si es riu ja ve l'estiu
Si menges ceba de viu, no tremoles de mort
Si t’encantes, et llogaran!
Si tens fam, pega un bram
Si tens set, pixa i beuràs calentet
Suar la gota gorda
Suar més que un porc
Tancar amb pany i clau
Tavernes pel matí, Casinos per la vesprada i Bonrepòs per la nit
Tenir bona barra
Tenir mala sombra
Tenir més collons que el Tato

Tenir més diners que Peça
Tenir més “cuento” que Calleja
Tenir més merda que un palo de galliner
Tenir més moral que l'Alcoyano
Tenir més paciència que un sant
Tenir més tecles que un piano
Tenir patxorra
Tenir poca substància
Tenir una panxa com un estable
Tenir una ramalada
Tens més sort que els que pengen
Tinc fam, tinc son i tinc sed, si menge, si dorm i si bec, em passa la son, la fam i la sed
Tinc quimera!
Tindre bona mà
Tindre la cara folrada de vaqueta
Tindre més anys que el cagar aponat
Tindre més anys que un camp
Tindre més cara que un sac de “sellos”
Tindre més paraules que un advocat
Tira més un pel de figa que una maroma de barco
Tira-li un pa, que se'l fa!
Tirar els trastos
Tirar en pólvora de rei
Tirar la casa per la finestra
Tirar per terra
Tirar-li caixes “destemplades”
Tirar-s’ho al pap
Toni Bataroni, la capseta del dimoni
Torna-li la trompa al xic!
Tota pedra fa paret
Traure foc i flama
Treballar més que un negre
Trencar palletes
Tu tria-les flaques i fines que ja es faran gordes i gorrines
Ulls que no veuen…"caguerà" que xafes!
Una "rècua" de gitanos
Uns per altres la casa per agranar
Veges, a quina hora vols el caldo?!
Ves espai no t’escaldes!
Xarrar més que Tomaca
Xarrar pels colzes
Xe mira! Mira? Mira i el Rullo, cunyats!
Xiula-li que té agonia!
Xoc, xoco-roc, dos pa Ribera i tres pa Palop!

