
29 GENER, EL FOC I EL REFRANYER

FRUITES MARIA 
TERESA

C/. SARAGOSSA, 21 • TEL. 964 426 016
LES COVES DE VINROMÀ

Jugar amb foc, entretindre’s per diversió en coses 
que poden ocasionar malestar i disgusts.
Posar a foc i sang, arrasar, destruir els enemics d’un 
país. Assolar-lo.
Tocar a foc, fer sonar les campanes amb un to espe-
cial, molt ràpid, en senyal d’incendi.
Botar foc, incendiar.
Obrir foc, començar a disparar.
Alt el foc! parar, cessar de tirar.
Entre dos focs, al mig del foc de dues tropes enemi-
gues. Entre l’espasa i la paret.
Foc a discreció, a voluntat, sense ritme.
Foc granejat, disparar foc ràpid.
Afegir llenya al foc, fomentar la discòrdia i enemistad.
On foc es fa, fum ix. Per més que amagues el fet, 
sempre deixa rastre.
Tirar foc, estar molt enfadat, sofocat.
Foc fa cuina, que no xica eixirida, consell que es 
dóna quan es casen i significa que l’home deu aten-
dre abans a les bones qualitats de la dona que a la 
bellesa.
Llaurar a foc, curar o senyalar amb foc a un animal.
Alçar foc, incitar una rinya.
Si el foc està prop de l’estopa, el dimoni bufa, adver-
teix del perill que hi ha en tindre massa confiança 
entre homes i dones.
Témer a una cosa més que al foc, tindre una por 
extraordinària.
El foc del lladre crema per baix, per dalt no, denuncia 
els que aparenten bones raonetes i amaguen enganys 
i falsetats.
Per dir foc, no em creme, vol expresar que si  t’inte-
ressa una cosa lícita, és bó.

Dir foc i flama d’algú, parlar mal.
Foc a ell, que és novell, engrescar.
Foc mal apagat, incendi declarat, advertiment.
Fugint del foc hem caigut en la flama, mala elecció 
i pitjor resultat.
Templat a ferro i foc, s’empra per parlar de la forta-
lesa i valentia d’algú.
Bateig de foc, es diu de la primera vegada que es 
pren part a un combat.
Jugar amb foc, actuar de manera inconscient en situ-
acions que poden ser perilloses.
Posar la mà al foc per algú, estar absolutament segur 
del bon comportament d’una persona.
Traure les castanyes del foc, solucionar els problemes 
d’algú.
Desitge que vos haja agradat aquest recull de refranys 
i frases fetes al voltant del foc, també podrem obser-
var que sovint les usem sense donar-nos compte.

La mainada, agafada de la mà, roda la foguera


