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LÈXIC

Tocar ferro
Eugeni Reig

L tocar ferro
medieval, significa ‘prevenir-se 
contra la mala sort, contra la des-

per a cometre assassinats, individus que 
quasi sempre eren malcarats i sovint 
tenien defectes físics, com ara ser gepe-

-

o qualsevol arma adient, que en aquella 

encara emprada per les persones supers-

tocar 
madera tocar en 
la primera edició del Diccionari de la 
llengua catalana
Catalans (1995) trobem: «tocar ferro 
(o tocar fusta) Prevenir-se contra la 

Diccionari 
de la llengua catalana -
dia Catalana, tercera edició ampliada i 
actualitzada (Barcelona, novembre de 
1993), arreplega tocar ferro però no 
tocar fusta. En les entrades ferro i fusta 

tocar (10) 
diu: «tocar ferro fig

Gran diccionari de la llengua catalana 

tocar, diu: 
«tocar ferro (o fusta) fig -

clar que està copiat del que diu la pri-

-

«tocar ferro (o tocar fusta
que és una mostra més de servilisme lin-

castellà es diu tocar madera, nosaltres 
fem la traducció literal i la convertim en 

que, o bé són molt antics entre nosal-

ara tocar fusta, que no són gens antics 
en la nostra llengua i que, damunt, són 

-

En el Diccionari català-valencià-ba-
lear
res de tocar fusta -
sió tocar ferro
tocar ferro
tocar diu: «Tocar ferro: prevenir-se con-

ferro diu: 
«Cult. pop.—Es general la superstició de 
creure que tocar ferro o qualsevol objecte 

cosa que porta mala sort, la gent supersti-

El Diccionari de locucions i frases 
fetes -
plega tocar ferro però no tocar fusta. 

tocar ferro
Dius que no t’ha succeït mai cap 

desgràcia anant amb cotxe? Toca ferro! 
-

no cridar massa, 
no refiar-se Ara per sort les coses 
marxen bé. [Toca ferro, no cridis massa, 
no te’n refiïs], que duri!

El Diccionari de frases fetes català-
castellà castellà-català

tocar ferro però no 
tocar fusta tocar ferro (v. sin. no 
cridar massa

El Diccionari de sinònims de fra-
ses fetes de M. Teresa Espinal (2004), 

tocar 
ferro i tocar fusta i en tots dos casos diu: 
«SV

tocar 
fusta

Diccionari de la llengua cata-
lana

Fóra bo que els responsables de la 

innecessari tocar fusta
Diccionari nor-

matiu de valencià -
-

sió tocar fusta.
tocar 

fusta, com en castellà, en italià és tocar 
ferro, com nosaltres. El costum de tocar 
fusta per a previndre la mala sort és molt 
antic i probablement es remunta a les 
creences religioses dels celtes, els quals 
consideraven que els arbres eren éssers 

-
naven la seua protecció. El cristianisme 

tocar ferro és molt més moderna, és 

toquem ferro tocar fusta 

-
-

tellà que és la llengua que ens pressiona 
tocar 

fusta
-

sal que ens acosta a la major part de les 
-

toca 
ferro -
tals volent fer veure que tenia els testi-

toca fusta es toca el cap 
-

-
cles de ferro a ser un poble amb el cap de 

u


