
Dites i Refranys de Carnestoltes 
 

 
Amors de Carnestoltes, amors de revoltes. 
 
Amors de Carnestoltes, casaments de revoltes. 
 
Ballades per carnestoltes, baralles per Tots Sants. 
 
Carnaval gelat, espiga granada. 
 
Carnestoltes i Dijous Sant, sense lluna no es veuran. 
 
Carnestoltes mullades, Pasqües assolellades. 
 
Carnestoltes mullats, Pasqües eixutes. 
 
Carnestoltes quinze voltes i Nadal fos cada mes, que cada dia 
fos Pasqua i Quaresma mai vingués. 
 
Carnestoltes, quinze voltes, i Nadal de més a més; Pasqua, de 
vuit en vuit dies; Quaresma, no tornis més. 
 
Carnestoltes, quinze voltes, i Nadal de més a més; tots els dies 
fossin festa i la Quaresma mai vingués; la butxaca, proveïda, no 
digués jamai que no; tot el dia cridaria noia, porta’m el porró. 
 
Casament de Carnaval, casament que res val. 
 
De Nadal a Carnaval, set setmanes per igual. 



 
De Nadal a Carnestoltes set setmanes desimboltes. 
 
De Nadal a Carnestoltes tot el món va en tretze voltes. 
 
De tard o de primer, carnestoltes pel febrer. 
 
Del Carnaval no facis cabal. 
 
Després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrera. 
 
Després de Sant Anton Carnestoltes són. 
 
Dijous Gras, coques de llardons. 
 
Donar raó al gat, que farem Carnestoltes. 
 
El Dijous Gras, botifarra menjaràs. 
 
El Dijous Llarder, botifarra menjaré. 
 
Els Carnestoltes donen voltes. 
 
Fer cara de Dijous Sant i fets de Carnestoltes. 
 
La dona que carnavaleja després tereseja. 
 
La neu de Sant Andreu, fins a Carnestoltes la veureu. 
 
Les bogeries de Carnestoltes per Tots Sants surten a llum. 



 
Les bromes de Carnestoltes són penes de Tots Sants. 
 
Més tard o més matiner, Carnaval dins del febrer. 
 
Ni Nadal sense nevada, ni Quaresma sense pluja, ni Carnestoltes 
sense lluna. 
 
Nuvi amb cabells blancs fa carnestoltes. 
 
Pel Carnaval, tot s’hi val. 
 
Pel Dijous Gras, carn fins al nas. 
 
Pel temps de les Carnestoltes, molt vi i moltes poca-soltes. 
 
Per als boigs tot l’any és Carnestoltes. 
 
Per Carnaval, més vi que pa. 
 
Per Carnestoltes totes les bèsties van soltes. 
 
Per Carnestoltes, bones voltes. 
 
Planta el cep per Carnestoltes i tindràs bones redoltes. 
 
Pluja per Carnestoltes, Pasqües bones. 
 
Quan el pare fa Carnestoltes, els fills fan Quaresma. 
 



Qui per Carnestoltes es soleia per Pasqua crema la llenya. 
 
Rialles de Carnestoltes, ploralles de Tots Sants. 
 
Sant Maties i Carnestoltes poc es porten. 
 
Sant Pau bromic troba Sant Antoni, Sant Antoni allarga la mà i 
troba Sant Sebastià, Sant Sebastià reganya les dents i troba 
Sant Vicenç, Sant Vicenç rosega les crostes i troba 
Carnestoltes, Carnestoltes dura tres dies vet aquí Sant Maties, 
tant de nit com de dies. 
 
Si neva per Sant Andreu, fins a Carnestoltes la veureu. 
 
Si plou per la Concepció, plou per Carnestoltes, per Setmana 
Santa i per Resurrecció. 
 
Si plou per Nadal plou per Setmana Santa i per Carnaval. 
 
Si plou per Pasqua plou per Carnestoltes i per Setmana Santa. 
 
Siga tard o pel primer, carnestoltes pel febrer. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 


