
EXPRESIÓNS DA ZONA 

A cabra sempre tira ao monte: Por máis que tratemos de escapar das nosa raíces, estas seguen 

aí. 

A confianza levouna o inglés: Non te fíes. 

A donde vas, Barrabás?: Expresión xocosa a modo de saúdo. 

Agora xa foi: Agora xa está. 

Aínda por riba!: Por si fora  pouco. 

A maiores: Ademais do que se acaba de dicir. 

Amighiños, si, pero a vaquiña polo que vale: Por moi boa relación que se teña, os cartos son 

os cartos. 

Andar á xaneira: Dise cando os animais están en celo. 

Andas piando por elas: Buscas enfrontamento. 

Árdelle o eixe: Ten moitas ganas de algo. 

Arrecende que  tumba: Hule mal. 

Arrecende que alimenta: Hule ben. 

Arredemo!: Expresión que denota sorpresa. 

Arreneghado sea o demo: Non mo podo crer. 

Arrombáronlle ben o carro: Déronlle unha malleira. 

Botar as balocas bastas/raras: Plantar as patacas xuntas /separadas. 

Bueno, ché! : Expresión de sorpresa. 

Cada un co seu, dicía o que iba roubando: Unha cousa é o que se di, e outra o que realmente 

se fai 

Cai chove, cai venta: Canto chove, canto venta! 

Cando o probe quere mallar sempre lle chove na eira: Unhas desgrazas traen outras consigo. 

Canta un grilo: Dise cando estás falando con alguén e esa persoa non che atende. 

Chámame ghorrión e bótame millo: Dá igual o que me digas mentras me atendas. 

Chegar e encher: Conseguir algo á primeira. 

Cheira que tira para atrás: Cheira mal. 



Cheo coma un burro: Farto. 

Choven chuzos de punta: Chove moito. 

Colgado por un pentenexo: Colgado por un fío. 

Coller unha lepa: Coller unha molladura. 

Comes cos ollos: Comer algo pola súa presenza.  Amosar a mirada unha gran paixón cara a 

alguén. Ollar con insistencia, con desexo, con interese etc.  

Como estaba a auga? Mollada?: Expresión xocosa que se emprega habitualmente para 

entablar conversa con alguén que chega da praia. 

Con sentidiño: Con precaución. 

De quen quen: Falso, de broma, de xoguete. 

Dichoso do problema que vén só: Menos mal que é un só problema e non hai máis. 

Dios cho paghe!: Moitas grazas! 

Dios diante!: Hai tempo! 

Díxolle o pote ao caldeiro: quita de aí que me enlixas: Cando fala o menos indicado. 

Éche o que hai: Así son as cousas. 

É coma andar ao mar con piñas: É unha perda de tempo. 

Éncheme o ollo: Encántame, gústame moito. 

Érache boa si colara: Non che creo. 

Eres o demo: Eres terrible. 

Eres un fol delas: Que mallan en ti, que che pegan. 

Érache boa! : Expresión de incredulidade. 

Es coma a carne do pescoso: Dise dunha persoa mala, ruín, de carácter duro. 

Es coma o piollo na borralla: És lento. 

Es coma un toxo: Díselle á persoa que é pouco sociable, arisca. 

Es de aquí ou vés á festa?: Saúdo das persoas maiores cando non coñecen a unha persoa. 

Es fino/a como a lan de ghato: Dise dunha persoa que é avispada. 

Esas pernas non chas comen nin os cans: Dise cando as pernas teñen mala apariencia (sucias, 

con golpes, feridas,...) 



Ese neno cómese crú: Refírese a un neno moi riquiño, que dá gusto velo. 

Esta boroa ten beserra: Este pan de millo non está bo. 

Está calma chicha: Está o mar moi tranquilo. 

Estar apañado: Sentirse preocupado ou impedido por algo, encontrarse nunha situación difícil. 

Estar a velas vir: Estar sen facer nada. 

Estar coma un peixe/ Estar coma un peixe na auga: Estar a gusto. 

Estar de bo ano: Ter kilos de máis. 

Estar de socio: Estar ocioso, sen facer nada. 

Estar doente: Que sofre algunha doenza ou enfermidade. 

Estar folghado: Estar sen facer nada. 

Estar na parra: Estar distraído. 

Estás coma un cabás: Estás tolo/a. 

Estás como has de ir: Estás tolo/a. 

Esto é un vindeover á porta da vila: Isto é asombroso. 

E ti, de quen vés sendo?: É a típica pregunta que fai a xente maior que che ve pola rúa. 

Preguntan de que familia eres. 

Eu máis ti, maraghota e media: Xuntos non facemos nada. 

Eu sonche máis de churrasco: Prefiro o churrasco a outra cousa. 

Excusa can para a porta: É tan mal encarado que non lle fai falta can para asustar á xente. 

Facer as contas por Noia : Cando non se fan as contas claras. 

Facerlle un traxe: Falar mal dunha persoa. 

Facer o maula: Finxir para librarse da obriga ou do traballo. 

Facer títeres: Armar un escándalo, facer o ridículo. 

Fai un frío que pela: Fai moito frío. 

Fai un sol de carallo: Quenta moito o sol. 

Fáltache unha fervedura: Que es algo tonto ou pouco intelixente. Ser pouco espabilado. Que 

non te comportas axeitadamente, ou dis cousas quen non veñen ao caso.  



Fas coma a ghaliña, xúntalo co peteiro e escanghallalo cas patas: O que fas por un lado 

desfalo por outro. 

Foi como a boda da Silvosa:  Nen faltou nin sobrou, foi a cousa xusta. 

Ghaliña vella fai bo caldo: É un eloxio á xente maior, especialmente ás mulleres. A veteranía é 

un grao. Ao igual que unha galiña vella aporta un sabor delicioso ó caldo, as mulleres maiores 

teñen moito que aportar pola súa experiencia. 

Hai que ir indo: Temos que marchar. 

Ir correlo Entroido: Ir de casa en casa disfrazado pedindo filloas, orellas ou moedas. 

Ir de baranda: Ir de festa, de farra. 

Ir en bulina: Ir rápido. 

Levar un revés: Ter un desengano. 

Madia leva: Pois claro! 

Malo será!: Aínda que haxa adversidades, sempre se sae adiante. 

Manda truco!: Expresión para manifestar asombro, sorpresa etc. 

Marcho que teño que marchar: Teño que irme. 

Masado coma un pulpo: Co corpo dolorido, magullado. 

Masárono coma un pulpo: Déronlle unha malleira. 

Mecághena nasión que che dou!: Expresión que denota enfado coa outra persoa. 

Mecághona leche!:  Para expresar extrañeza ou contrariedade. 

Mecághona mar salada!:  Para expresar extrañeza ou contrariedade. 

Mimá!: Expresión de asombro. 

Miña Nai!: Expresión de asombro. 

Morra o conto!: Non se fale máis do tema. 

Na casa da collona: Moi lonxe. 

Nase o sapo, nase a sapa: Por moi raro que sexa un ,sempre atopa parella. 

Nin arre, nin xo: Nin unha cousa, nin outra. 

Nin tanto arre que fuxe, nin tanto xo que se deite : Nin unha cousa nin outra, esaxerado. 

Nin tanto arre que fuxa nin tanto xo que pare :Nin tanto, nin tan pouco. 



Non carghes a burra en seco! : Non collas tanto peso que despois non poidas con el. 

Non é serto/ Non é do seu tempo: Dise dunha persoa parva, pouco espabilada ou con certo 

atraso intelectual. 

Non era nada, non era nada, e iba co ollo na man: Era máis grave do que parecía. 

Non  me amoles a pasiensia: Non me molestes. 

Non me dá na volta: Non me dá tempo. 

Non me sale da cabesa: Non se me esquece. 

Non me saques das casillas: Non me enfades. 

Non me toques o ghrelo: Non me vaciles. 

Non ter un can: Non ter cartos. 

Nunca chove a gusto de todos: Nunca algo está ben para todos. 

Nunca choveu que non escampara: Despois de malos momentos, virán tempos mellores. 

Nunca foi o corvo máis neghro que as ás: Significado similar ao anterior. Transmite ánimo. 

O carallo 29: Expresión con moitas acepcións (incredulidade, lexanía,..) 

O que os meus ollos ven, as miñas mans aprenden a facer: Facemos coas mans o que os nosos 

ollos ven. 

O que en paz está e gherra busca, nunca lle falta unha charramandusca: Se buscas problemas 

valos atopar. 

O que non ten sorte, ata na cama se esparra: O que non ten sorte ata cae na cama. 

O que ten cú, ten medo: Non hai ninguén que non pase medo nun momento determinado. 

Os trapexos están preñados: A roupa está húmida. 

Outra vaca no millo: Emprégase para indicar que unha persoa actúa igual de mal que outra. 

Tamén equivale a “Outro que tal baila” ou a Eramos poucos e pariu a avoa! (por se xa non 

houbese cousas malas ata o momento, chega outra máis). Pode utilizarse co sentido de “outro 

que se apunta repentinamente” . 

Pan reseso: Pan que non é fresco. 

Pasar leste: Pasar calamidades/Pasar fame. 

Plántateme fóra: Sal para fóra. 

Polo can baila o pan: Expresión que se emprega cando alguén fai algo únicamente por interese 

propio. 



Quedei coma dunha restreba: Cando se está moi canso despois dunha labor. 

Quedei  coma un Pepe!: Quedei farto coa comida. 

Quedou coma un peixe: Quedou a gusto. 

Quei mallou! : Canto traballou! /Canto trouleou! 

Quen ten cú ten medo: Non hai ninguén que non pase medo nun momento determinado. 

Que tarabelo es!:  Que traste eres! 

Que volvan as noces ó cesto:  Volver ao seu sitio. 

Sabe ás pedras: Está moi rico. 

Sabes moito, sabes o que lle esqueceu ao demo!: Dise dunha persoa resabida. 

Saleu escopetado: Saíu a toda presa. 

Saleu pitando: Saíu a toda presa. 

Sáltame o corazón pola boca: Estou fatigado. 

Se chove que chova: Conformámonos co que hai. Se o tempo non é bo, non queda outra 

opción que aceptalo. 

Se non morre, prende: Só hai dúas posibilidades, ou unha cousa ou outra 

Ser da punta da pola: Ser traveso. 

Tarde piaches: Opinas fora de tempo. 

Teñen moito conchamo: Teñen trato íntimo. 

Teñen todo a eito: Teñen todo desordenado. 

Teño ghana: Teño fame. 

Teño unha nasida: Teño moita dor (muscular, polo xeral) 

Ter cousas de a patacón: Ter ideas extravagantes. 

Ter maulitis: Ter poucas ganas de traballar, finxir para librarse do traballo. 

Tes as mans frías coma os tellos da neve: Tes as mans moi frías 

Tesme en ascuas: Tesme intrigado. 

Tes os pes quentes como rinchóns: Tes os pes moi quentes 

Ti es moito de canle e pouco de molleja: Gústache beber máis que comer. 



Tíroche o caldo?: Póñoche o caldo? 

Ti de quen es?/ Ti de quen ves a ser?: A que familia pertences? 

Tiran máis dúas tetas que dúas carretas: Tira máis o atractivo dunha muller que o resto do 

mundo. 

Tomala parva: Comer e beber despois de traballar, normalmente matalo parco, labrar,…algo 

que se fai coa axuda dos vecinos e logo se agradece desta maneira 

Un feixe de billetes: Un feixe de herba. 

Vaia por Dios!: Exclamación de pena. 

Vaiche boa! : Expresión de incredulidade 

Vaiche boa navalla: Expresión que se di como resposta a algo disparatado. 

Vaiche saír a tripa cajeira: Es un queixicas, non é para tanto. 

Vaiche vir a Ramponia: A Ramponia é unha figura imaxinaria coa que se lle mete medo aos 

nenos/as. 

Vai en cas…: Vai na casa de… 

Vai reinar por ahí: Vai xogar por ahí. 

Vai tomar vento!: Déixame tranquilo/a. 

Vanche dar as uvas: Estás tardando demasiado. 

Venme coma aghua de maio: É apropiado para o momento. 

Vouche dar unha somanta: Vouche dar unha paliza. 

Voume indo alá: Marcho. 

Xa podes ir pa o palleiro: Dise a quen queda moi farto despois de comer. 

Xente nova e leña verde, todo é fume: Fai referencia á insensatez, irresponsabilidade, pouco 

compromiso ou palabrería da xente nova. 

 


