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El maig és un mes molt dolç           El maig és molt generós    

tots els camps treuen florida          i ens incita a fer viatges

i esclata per tot el món                  perquè encén amb mil colors,

un desig de nova vida.                    tendrament, tots els paisatges 

           ........                                                                 Miquel Martí i Pol 

L'esclat de la 
primavera ha arribat 
amb tota la seva 
intensitat. La saviesa 
popular mai queda al 
marge de les 
vicissituds del temps: 
J. Amades ens recorda 
que el mes de maig 
representa “el retorn 
al temps de les flors i  
de la verdor, en que 
tota la naturalesa 
s'enjoia i engalana 
de gaies i coloraines i 
perfums delicats”.

El refranyer ho pondera:

Hermós com un maig o Florit com un maig.

Maig arribat, un jardi a cada prat.  
Una flor no fa maig ni una gota raig.  
Pel maig totes les herbes tenen virtut.  
La flor de l'hermosura com la flor de maig dura.

La flor nascuda dins del maig crida l'amor i  
porta ventura i així ho evidencien les dites:

Temps de floretes,temps d'amoretes.  
Qui tracta amb floretes sent amoretes.  
Les flors criden les amors.

El maig també és mes festes:

Pel maig, festes a raig.  
Maig festejador, posa la filosa a l'escó.  
El maig és boig, moltes festes i de pa poc. 

Les pluges de maig -enguany tan 
escadusseres!- són decisives per a la collita 
dels pagesos:

Una pluja de maig i tres d'abril valen més que 
els bous i el carril.  
Maig plujós, dolent per a l'hort, i per al camp, 
hermós.  
Pluges de maig garrofes a raig.  
Maig calent  i plujós fan l'any ric i abundós.  
Trons pel maig, vents a raig.

...I així podríem anar omplint pàgines i 
pàgines perquè el costumari ens ofereix un 
vast panorama de refranys que ens mostren 
la tradició de la nostra cultura i testimonien 
el pas del temps i...

Maig passat, art plegat !


