REFRANYS DE PASQUA
 A Nadal, al foc i, a Pasqua, al joc
 A Nadal, al foc, i a Pasqua, al sol
 A Pasqua els jocs, i a Nadal els focs
 Alegre com unes pasqües
 Als salerets (Setmana Santa) amanix los pecadets
 Altes o baixes, per abril les Pasqües
 Amb castanyes, vi de Pasqües
 Amoretes pel gener, per Pasqua muller i per Nadal bolquer
 Anar mudat com les Pasqües
 Au! Agulleta, que el dissabte s'acosta: punt pasqual i salt de llebre
 Bon dia i bon any que Déu nos dó, per Nadal bona porcella i per Pasqua un bon moltó
 Cada cosa a son temps... i d'estiu cigales, i de maig cireres... i per Pasqua formatjades
 Cada dia no és Pasqua
 Calors de Nadal són frescors per Pasqua
 Calors de Nadal són frescors per Pasqua; fredors per Nadal, calors pasquals
 Car com les putes en Setmana Santa
 Cara de bon any (o de pasqua)
 Carnaval amb la dona, Pasqua amb el capellà
 Carnestoltes mullades, Pasqües assolellades
 Carnestoltes mullades, Pasqües eixutes
 Carnestoltes, quinze voltes, i Nadal, de mes en mes; Pasqua, de vuit a vuit dies;
Quaresma, no tornis més
 Content com unes pasqües
 Convidat de mala gana, fins per Pasqua fa Quaresma
 De Nadal a Santa Agnès, temps de Pasqua és
 De Pasqua a Corpus Crist, un dijous pel mig
 De Pasqua a l'Ascensió, quaranta dies de perdó
 De Pasqua a Sant Joan
 De Pasqua a sant Joan, la pluja a pams
 De Pasqua a Sant Pere Andreu, tres setmanes i tres dies
 De Pasqües a Rams
 Després de Pasqua de Resurrecció, ni panses, ni figues, ni sermó
 Dolç com les coques de Pasqua
 El bon any ha de ploure per tres sants: per Setmana Santa, per les Lledanies i per Tots
Sants
 Els ocells, per la Quaresma festegen i per Pasqua es casen
 Entre les dos Pasqües vénen les basques
 Entre les Pasqües vénen les tasques
 Entre Pasqua i Pentecosta no mengis gaire la crosta
 Estar content com unes pasqües
 Estar més alegres que unes Pasqües
 Fer cara de pasqües
 Fer la Pasqua (a algú)
 Fer Pasqua abans de Rams
 Fins per sant Anton Pasqües són
 Guardeu rosegons, que entre les dues Pasqües vénen les basques
 I santes pasqües
 Jueus en pasqües, moros en bodes i cristians en plets gasten els diners

 L'evangelista sant Mateu cau pel setembre; sant Esteve, en desembre; març per
Quaresma; entre Pasqua i Cinquagesma, temps de carnal, i pel dia de Nadal, tots gall
mengen; i així sia, i bon amén
 La Pasqua de l'anyell, amb gran raó és abans de l'Ascensió
 La Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan l'era granellosa
 La setmana del Ram renta tos draps, que per Setmana Santa pluja a manta
 La Setmana Santa per l'abril fa l'any gentil
 Lo Nadal al foc, la Pasqua al sol
 Llarg com la Passió / Pasqua de Rams
 Maitines per Nadal, vespres per Pasqua Florida
 Més content que unes pasqües
 Moltes candeletes fan un ciri pasqual
 Moltes gotes de cera fan un ciri pasqual
 Nadal a la solana, Pasqua a l'ombra
 Nadal al foc, Pasqua al joc
 Nadal al foc, Pasqua al sol
 Nadal al sol, Pasqua al foc
 Nadal de fred, Pasqua de sol
 Nadal en divendres en es lloc i Pasqua en es foc
 Nadal festiu, Pasqua prop del caliu
 Ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca
 No convé, ni ara ni abans, fer la Pasqua abans de Rams
 No hi ha Pasqua florida que no hi hagi griva fugida
 No hi ha pitjor Quaresma que de Pasqua a Cinquagesma
 No serà Pasqua passada sense merla arribada
 Noies, punt llarg, que Pasqua s'acosta
 Ous, ous, bona Pasqua, bon dijous!
 Pasqua "granà", la falç a la mà
 Pasqua al sol, Nadal al foc
 Pasqua de Nadal, Pasqua bona; tot el que sobra a ma dama, tot ho dóna
 Pasqua Florida, Pasqua mala, tot el que sobra a ma dama, tot ho guarda
 Pasqua i Nadal, s'esperen amb alegria i passen com atre dia
 Pasqua i Quaresma mai vingués
 Pasqua marçal porta mal any
 Pasqua marçal, anyada mortal
 Pasqua Marçal, fam, o mortaldat
 Pasqua marçal, home mortal i collita reial
 Pasqua marçal, misèria mortal
 Pasqua marçal, mitja pedregada val
 Pasqua marçal, mortandat o fam
 Pasqua marçal, o molt bé o molt mal
 Pasqua marçal, poca herba i poc gra
 Pasqua marcenca, anyada primerenca
 Pasqua marcenca, fam i pesta primerenca
 Pasqua marcenca, fam primerenca
 Pasqua marcesca, la fam i la mort pesca
 Pasqua nevada, primavera gemmada
 Pasqua plujosa, anyada granosa
 Pasqua plujosa, collita abundosa
 Pasqua sense ous, com Nadal sense torrons




















































Pasqua sense truitada, com Nadal sense torronada
Pasqua tarcera, anyada primerenca
Pasqües fangoses, vinyes ufanoses
Pasqües marcenques, neu, guerra, fam i tombes fresques
Pasqües marcesques, fosses fresques
Pasqües plujoses, garbes granyoses
Per la Pasqua de Ressurrecció, ni peixó ni sermó
Per les Pasqües, misses curtes i balles llargues
Per Nadal al foc, i per Pasqua al joc
Per Nadal al foc, per Pasqua al sol
Per Nadal al foc, pes Pasqua al jóc
Per Nadal al sol i per Pasqua al foc, si vols que l'any sia bo
Per Nadal al sol per Pasqua a l'ombra
Per Nadal calor i per Pasqua fred, fan l'any bo i dret
Per Nadal i per Pasqua, puntada llarga i bona estirada
Per Nadal, calor, i per Pasqua fred, fan l'any bo i dret
Per Nadal, el porc en sal, i per Pasqua, al foc
Per Nadal, els focs; i a Pasqua, els jocs
Per Pasqua al carrer, i per Nadal al recer
Per Pasqua granada, l'espiga daurada; per Sant Joan, segada, i per Sant Pere, a l'era
Per Pasqua i per Nadal, cada u (o cada ovella) en es seu corral
Per Pasqua i per Nadal, cada u al seu hostal
Per Pasqua i per Nadal, punts de Santa Anna, cada tres una cana
Per Pasqua i per Nadal, qui res no estrena res no val
Per Pasqua o per la Trinitat
Per Pasqua, carn de corder; i per Nadal, de galliner
Per Pasqua, ous de garsa, i per l'Ascensió, ja hi ha garsó
Per Quaresma estima els teus i per Pasqua estima a Déu
Per Sant Gil, encén el gresol, apaga'l per Pasqua i vés a prendre el sol
Per Setmana Santa el cucut canta
Per Setmana Santa, el puput canta, i si no canta és perquè és mort o presoner a França
Per Setmana Santa, pluja o vent, altrament, no és santa
Per Setmana Santa, si el cucut no canta, és mor o pres a França
Per Tots Sants castanyes, per Nadal torrons, per la Pasqua mona i tot l'any bombons
Plouen cops de puny com ous per la Pasqua
Pluja per Carnestoltes, Pasqües bones
Presses de Pasqua, dormir poc i puntada llarga
Quan compliu? Quan compliu? Per Pasqüetes, per Pasqüetes fem el niu
Quan el cucut no canta per Setmana Santa és pres o mort o lligat a França
Quan la Pasqua cau pel març, el diable treu ses arts
Quan la Pasqua cau pel març, se n'alegra el diable
Quan la Quaresma és passada, Pasqua n'és ja
Quan les esllavissades tiren en avall, senyal que Pasqua s'escau en diumenge
Quan Nadal s'assoleia, per Pasqua s'atorreia
Qui no fa bunyols per la Setmana Santa és que és jueu
Qui per Carnestoltes s'assolella, per Pasqua crema la llenya
Qui per Nadal duu espardenyes per Pasqua duu els socs
Qui per nadal es torreia per Pasqua s'assoleia
Qui per Nadal espardenyeja, per Pasqua sabateja
Qui per Nadal juga al tocó, per Pasqua es calenta el taló

 Qui per Nadal s'assoleia per Pasqua es torreia
 Qui per Pasqua i per Nadal res no estrena, res no val
 Remena Pasqual
 Ser com les palmes d'Elx, que vingueren el matí de Pasqua
 Ser més just que les pasqües
 Ser un ciri pasqual
 Setmana Santa a l'abril, any molt gentil
 Setmana Santa marçal, molta pluja i temporal
 Setmana Santa marcenca, anyada plugenca
 Setmana Santa marcera porta la fam al darrera
 Setmana Santa mullada, collita de blat regalada
 Setmana Santa mullada, gran bladada
 Setmana Santa pel març, no la vulguis pas; Setmana Santa a l'abril, any molt gentil
 Si el cucut no canta per sant Benet, cantarà per Setmana Santa, o sinó, és senyal que
és mort o pres a França
 Si pel febrer calent estàs, per Pasqua tremolaràs
 Si pel Nadal fa estiu, per Pasqua, prop del caliu
 Si per Nadal al sol, per Pasqua a l'ombra
 Si per Nadal esperdenyeja, per Pasqua esclopeja, i si per pasqua esperdenyeja per
Nadal esclopeja
 Si per Nadal fa bo per Pasqua fa carbó
 Si per Nadal fa estiu, a Pasqua prop des caliu
 Si per Nadal fa estiu, la Pasqua prop del niu
 Si per Nadal fred no fa, per la Pasqua bé en farà
 Si per Nadal jugues a bitllons, per Pasqua et torraràs els talons
 Si per Nadal sóc al carrer, per Pasqua tremolaré
 Si per Nadal soleja, per Pasqua verdeja
 Si per Pasqua fa estiu, a Nadal prop del caliu
 Si per Setmana Santa el cucut no canta, o és mort, o és viu, o és pres a França
 Si plou molt per Pasqua, alegria dels pagesos
 Si plou per la Concepció, plou per Carnestoltes, per Setmana Santa i per Ressurrecció
 Si plou per la Puríssima Concepció, plou per Carnaval, Setmana Santa i Resurrecció
 Si plou per Nadal, plou per Setmana Santa i per Carnaval
 Si plou per Pasqua Granada, quaranta dies de durada
 Si plou per Pasqua, plorà per totes les festes assenyalades
 Si plou per Pasqua, plou per Carnestoltes i per Setmana Santa
 Si plou per Pasqua, plourà per totes les festes assenyalades
 Si sóc per Nadal al carrer, per Pasqua tremolaré
 Si tenc calor pes febrer, per Pasqua tremolaré
 Si vols trobar la Quaresma curta, manlleva diners per tornar per Pasqua
 Tenir cara de Pasqua i obres de Divendres Sant
 Tot l'any no és Pasqua; una a l'any, i no tot l'any

