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 Expressions religioses populars  A bon sant t’encomanes. A fe que això és així. A Maria! A sants i a minyons, no els prometis si no els dons. Acabar com el parenostre. Acabar com el rosari de l’aurora. Adéu. Adéu-siau. Ai, Déu meu! Ai, Senyor! Això és cuina de convent. Això és el paradís. Això és el “timo” de l’estampeta. Això és menjar de déus. Això és música celestial. Això és un cas de barba franciscana. Això és una decisió salomònica. Això va a missa. Al cel sia. Al temps de dir un credo. Al·leluia! Alabat sia Déu. Alçar les mans al cel. Alt com un sant Pau. Amb cos i ànima. Amén! Amunt els cors! Anar a teta de monja. Anar a toc de campana. Anar a tota hòstia. Anar al cel amb cotxe. Anar amb el vestit d’Adam. Anar de primera comunió. Anar com Déu mana. Anar com Déu vol. Anar de pontifical Anar d’Herodes a Pilat. Anar en processó. Anar més just que les calces d’un capellà. Anar-se’n al cel. Anar-se’n al diable. Anar-se’n el sant al cel. Angelets! (Quan algú s’ennuega) Angelical. Armar un sagramental. Arribar a l’ànima. Arribar a misses dites. Ave Maria Puríssima!  Baixar del cel. 



Barba de caputxí. Batejar el vi. Bocatto di cardinale.  Cantar les absoltes. Caure l’ànima als peus. Clamar al cel. Com mil diables. Combregar. Content com unes pasqües. Cuina celestial.  D’on sortiran les misses? De bona fe. De tot hi ha a la vinya del Senyor. Deixat de la mà de Déu. Del temps d’Adam i Eva. Despullar un sant per vestir-ne un altre. Déu apreta però no ofega. Déu del cel! Déu el faci bo. Déu em perdoni. Déu hi faci més que nosaltres. Déu ho faci Déu ho vulgui. Déu i ajut / Déu i ajuda. Déu l’hagi perdonat. Déu meu! Déu n’hi do! Déu nos en guard. Déu sap quan / Déu sap com Déu sap que Déu tanca una porta però obre una finestra. Déu t’escolti. Déu t’ho pagui Déu vos guard. Donar a Déu el que és de Déu i al cèsar el que és del cèsar. Donar benedicció. Donar hòsties / Repartir hòsties. Donar-se al diable. Dormir com un àngel / Dormir com un sant. Dotzena de frare. Durar de Nadal a Sant Esteve.  El diable quan és vell es fa ermità. Els àngels hi canten. En capella. En nom de Déu. En un credo. En un avemaria. Endimoniat. Enredar (embolicar) el credo. Enterrament de tercera. Entrar pertot com el pet del dimoni. Enviar (engegar) al diable. Es diu el pecat però no el pecador. És un calvari. 



És un miracle. És un petó de Judes. És un sant Benet. Estar a la glòria. Estar al cel. Estar als llimbs. Estar amb els angelets. Estar com un déu. Estar més content que unes pasqües. Estar dat i beneït. Estar de mala hòstia. Estar al setè cel.  Fer capelletes. Fer caritat al dimoni. Fer l’angelet. Fer la pasqua. Fer la santíssima. Fer Pasqua abans de Rams. Fer penitència. Fer pudor d’encens. Fer un bisbe. Fer un pa com unes hòsties. Fer-se un cardenal. Fer-se’n creus. Fer vots per alguna cosa. Fill d’Adam. Fins al cel. Frare escalfallits. Fumata blanca / Fumata negra.  Gràcies a Déu. Gran com una catedral. Guanyar-se el cel.  Haver-hi matines Home de poca fe. Hòstia!  Iconoclasta. Infernal.  Ja t’ho diran de misses. Jesús! Jesús, Maria i Josep! Judici salomònic.  L’home proposa i Déu disposa. La Bíblia en vers. La processó va per dintre. Les ànsies del vicari maten el rector. Llàgrimes de capellà. Llançar les campanes al vol. Lloat sia Déu!  Mare de Déu! Menjacapellans. 



Menjar la fruita prohibida. Més llarg que una processó. Més lletja que un pecat. Més que el diable. Migdiada de canonge. Miracle! Muntar un ciri. Muntar un “cristu”.  Net com una patena. Ningú no és profeta a la seva terra. No dir aquesta ànima és meva. No em vinguis amb sermons. No és sant de la meva devoció. No estar catòlic. No estar per hòsties. No hi ha una ànima. No poder amb l’ànima. No saber a quin sant encomanar-se. No saber de la missa la meitat. No saber ni senyar-se. No tenir cara per senyar-se. No voler beure del calze. Nostre Senyor té un bastó que pega i no fa remor.  O tots frares o tots lladres. Ofendre Déu. On Crist va perdre l’espardenya.  Pagar just per pecador. Pagar les misses. Pagar la penitència. Paper bíblia. Parlar del sexe dels àngels. Passar per la vicaria. Passar un àngel. Passar un calvari. Pecar per massa / Pecar per poc. Pecat mortal. Pecat venial. Peccata minuta. Penjar els hàbits. Per més inri. Per l’amor de Déu! Per tots els sants! Per un frare no es perd un convent. Perdre l’oremus. Petó de Judes. Pixar aigua beneita. Plagui a Déu. Plorar com una Magdalena. Pobre diable. Portar pocs capellans a l’enterrament. Posar cara de funeral. Posar dalt del cel. Posar el crit al cel. Posar en un altar. 



Predicar amb l’exemple. Pujar al cel.  Quan Déu vulgui. Quan Judes era fadrí i sa mare festejava. Que Déu ens agafi confessats. Que Déu ens empari! Què dimonis fas? Que els déus et conservin la vida. Que santa Llúcia et conservi la vista. Quedar-se per vestir sants. Queixar-se com un Jeremies. Qui dimonis ets? Qui estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra. Quin bé de Déu! Quina creu!  Redéu! Remoure cel i terra. Repicar i anar a la processó.  Saber-ho com el parenostre. Saber més que set bisbes. Saber on el dimoni es colga. Sancta sanctorum. Sant Antoni gloriós! Sant de guix. Santa paraula. Santes pasqües. Se m’ha anat el sant al cel. Semblar un funeral. Semblar un sant Llàtzer. Semblar una ànima amb pena. Sense encomanar-se ni a Déu ni al diable. Sentir tocar campanes. Ser de la pell de Barrabàs / Ser de la pell del dimoni. Ser l’hòstia. Ser més dolent que Caïm. Ser més llarg que la bragueta d’un capellà. Ser posseït pel diable. Ser un àngel. Ser un bon samarità. Ser un escolà d’amén. Ser un gat dels frares. Ser un cap de frares. Ser un Judes Ser un sant. Ser una ànima freda. Ser una rata de sagristia. Ser una torre de Babel. Si Déu vol. Si a Déu plau. Sortir amb un ciri trencat. Sursum corda.  Tenir àngel. Tenir el diable al cos. 



Tenir el sant d’esquena. Tenir més paciència que Job. Tenir més raó que un sant. Tirar capellans. Tocar a matines. Tots els camins duen a Roma. Trencar les oracions. Treure el sant “Cristu” gros.  Una veritat com un temple.  Valer un credo. Valga’m Déu. Valga’m sant Pacià que és el primer sant que es va afaitar. Vendre’s l’ànima. Vés en nom de Déu. Vés-te’n al diable! Verge del Carme. Verge santíssima! Viacrucis. Vigílies. Visió profètica. Viure com un canonge. Voler entrar al cel a despit dels sants.  Perquè alguns sants i santes han esdevingut patrons  Sant Amadeu, patró dels exiliats (perquè quan resava sempre quedava absent) Sant Cristòfol, patró dels automobilistes (perquè es dedicava a passar gent a coll-i- be per la vora d’un riu) Sant Felip Neri, patró dels humoristes (perquè era molt alegre) Sant Francesc de Sales, patró dels periodistes (perquè va ser tota una notícia quan va dir que ser sant no era un monopoli de l’església) Sant Gabriel, patró dels carters (perquè va ser qui va portar la bona nova a Maria de la seva pròxima maternitat) Sant Isidre, patró dels pagesos (perquè mentre ell resava, els àngels conreaven els   camps) Sant Ivó, patró dels advocats (va estudiar dret amb tanta passió que ni dormia) Sant Josep, patró de paletes i fusters (perquè amb el seu treball humil va fer que a   Maria i Jesús no els faltés mai ni roba ni aliment) Sant Lluís, rei de França, patró de perruquers i perruqueres (perquè sempre duia   pentinats elegants) Sant Mateu, patró dels banquers (perquè havia estat recaptador d’impostos) Sant Ubald, patró dels boxejadors (perquè tenia un temperament molt fort i sempre   s’encarregava de separar les persones que es barallaven) Santa Apol·línia, patrona dels odontòlegs (perquè li van arrencar les dents ja que   sempre tenia el nom de Crist a la boca) Santa Cecília, patrona dels músics (perquè tot i ser cega ensenyava als infants cecs   amb l’arpa i l’orgue) Santa Marta, patrona de les mestresses de casa, cuiners i hostalers (perquè va   convidar Jesús a dinar)  Menjar celestial  Aigua del Carme. Aromes de Montserrat. Bisbe (embotit) 



Bunyols de Quaresma. Cabell d’àngel. Caprice de Dieux. Coca de sant Joan. Crema de sant Josep. Esperit de vi. Grana de capellà (postres de músic) Rovells de santa Teresa. Mona de Pasqua. Ossos de sant. Ous de Pasqua. Pa d’àngel. Pa de sant Jordi. Panets de santa Clara. Pastís de Nadal. Pets de monja. Pastís de Santiago. Teta de monja. Torrades de santa Teresa. Tortell de Reis. Tortell de sant Antoni. Tortell de sant Cristòfol. Vi de missa.  El sant més...  Dur: sant Roc. Fort: sant Son. Quadrat: sant Marc. Bo: sant vitx. Complet: sant Sera. Assegut: sant Tat. Absent: sant Va. Avar: sant Queda. Acolorit: sant Màfor. Acabat: sant Cer. Esperat: sant Vanà. Esbojarrat: sant Boi.  El súmmum d’un...  Arquebisbe: arribar a misses dites. Bisbe: que li surti un cardenal al cos. Capellà: que la processó li vagi per dintre.  Cardenal: fer-se pregar. Escolà: no saber de la missa la meitat. Frare: estar viu de miracle. Monja: no anar com Déu mana. Mossèn: anar de mala fe. Papa: estar deixat de la mà de Déu.  Acudits  Quina és la fórmula de l’aigua beneïda? HDéuO  



Un sacerdot posa una font plena de pomes enmig d’una taula amb un cartell que posa: “Agafa’n només una, Déu t’està mirant”. Un altre sacerdot posa una altra font plena de galetes amb el mateix cartell. Un noiet espavilat canvia el segon cartell per aquest altre: “Agafa les que vulguis, Déu està pendent de les pomes”.  — Quins són els sants més barats?  — Sant Pere Donat i sant Pere Regalat.  — Per què se’n va el capellà? — Perquè sinó seria un capaquí.  — Per què es toca l’orgue en esglésies i temples? — Perquè quan comença a sonar, sentim el poder de Déu i quan ja s’ha acabat,     donem gràcies a Déu.  — Per què el corn francès és un instrument diví? — Perquè quan es bufa, només Déu sap què en sortirà.  


