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                               Idiomes

Frases fetes

Frases hechas

Idioms

Expressions idiomatiques

 

Cadascuna de les llengües que es parlen reflecteix
una manera diferent de veure i explicar la realitat.
Les  frases  fetes,  els  refranys  i  les  dites  són  un
exemple de com les diferents cultures descriuen i
interpreten  els  sentiments  i  el  món  que  ens
envolta.

De  vegades  les  expressions  són  força  semblants
degut,  problablement,  al  mateix  origen  de  les
llengües  i  a  la  proximitat  dels  pobles  que  les
parlen. 

D’altra banda  hem  de  tenir  en  compte  que
actualment hi ha una gran influència, molt difícil
de  quantificar  i  de  reconèixer,  que  prové
majoritàriament de l’anglès i del castellà en el cas

del català, i  que afecta no només el préstec de
paraules sinó el calc d’expressions i frases fetes .

No  deixa  de  ser  interessant  i  curiós  fer  una
comparació  entre  els  idiomes  que  ens  són  més
propers per veure en què ens assemblem i què ens
diferencia.

Quan en  català volem dir que algú està despistat,
diem que està a la lluna; fins i tot podem dir que
està a la lluna de València, igual que en castellà.
Per  cert,  aquesta  expressió  ve  del  S.XIV  i  es
refereix  als  que  en  arribar  tard  a  la  ciutat  de
València s’havien de quedar a dormir fora de les
muralles  contemplant la lluna.

En francès, quan algú està absent també es creu
que Il est dans la lune, en canvi els britànics quan
estan desatents és perquè they have their heads
in the clouds, és a dir, als núvols o potser també
estan embadalits  perquè han estat away with the
fairies, molt lluny encantats amb les fades.

En fi, la lluna, les fades i els núvols sempre s’han
associat  a  sommiar,  a  sortir  de la  realitat….i  no
només en català.

 

 


