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Amor López Jimeno[1]

1.  Εισαγωγή

Πέρα από την άποψή µας σχετικά µε ένα θέαµα που –είτε µας αρέσει είτε όχι– βυθίζει τις ρίζες του στη 
µακρινή αρχαιότητα, µε µυθικο-θρησκευτικές αναφορές και το οποίο παραµένει ζωντανό στην Ισπανία, την 

Λατινική Αµερική, την Προτογαλία και την νότια Γαλλία εδώ και αιώνες, αυτό που είναι αναµφίβολο είναι ότι 

η ταυροµαχία, µε τη λαµπρή τελετή της και τους συµβολισµούς της, και µε µια ορολογία δική της, έχει 

αφήσει τα βαθιά ίχνη της στην ισπανική καθοµιλουµένη γλώσσα. Και σαν απόδειξη, το καλύτερο κοµπλιµέντο 

που µπορεί να φωνάζει το πλήθος στην Ισπανία σε κάποιον, έστω και µη ταυροµάχο, είναι "torero, torero".

Είναι ολοφάνερο ότι µερικές εκφράσεις που χρησιµοποιεί στην καθηµερινή του οµιλία ο ισπανός οµιλητής –
ακόµη και αυτός που δεν έχει την παραµικρή σχέση µε τον ονοµαζόµενο “εθνικό εορτασµό”– προέρχονται 
από την αργκό της ταυροµαχίας. Χωρίς αµφιβολία, το να µεταφράσει κανείς αυτές τις εκφράσεις σε 

οποιαδήποτε ξένη γλώσσα είναι σχεδόν αδύνατο, αφού το σηµείο αναφοράς, δηλαδή, το θέαµα-η 

ταυροµαχία, δεν συναντάται σε άλλους πολιτισµούς. Έποµένως, στα λεξικά δεν θα βρούµε ούτε µία ειδική 

παράγραφο αφιερωµένη στην ταυροµαχία, όπως περιλαµβάνει ενίοτε το Λεξικό της Ισπανικής Βασιλικής 

Ακαδηµίας (DRAE). Αυτό µπορεί να δηµιουργήσει ένα άλυτο πρόβληµα στο µεταφραστή, ο οποίος πρέπει όχι 

µόνο να ξέρει τέλεια την ισπανική γλώσσα, αλλά και να έχει έστω και µια ελάχιστη γνώση ενός θεάµατος, το 

οποίο για τους αλλοδαπούς είναι γενικά αινιγµατικό και µυστηριώδες, ακόµη και άµεσα απεχθές. Γι’ αυτό το 

λόγο, οι µεταφραστές –και όχι µόνο στα Ελληνικά, βέβαια–, µπορεί να µεταφράζουν αυτές τις εκφράσεις 
λέξη προς λέξη, χωρίς να έχουν καταλάβει καλά καλά την έννοια τους, τουλάχιστον τη µεταφορική.

2. Η µετάφραση στα Ελληνικά

Αν και όπως ξέρουµε, στην αρχαία Μινωική Κρήτη υπήρχαν θρησκευτικές τελετές µε ταύρους, αργότερα 

αυτά τα θεάµατα χάθηκαν, χωρίς να έχει επιζήσει απολύτως τίποτα παρόµοιο στην Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο, 

το να µεταφράσουµε κυριολεκτικά αυτές τις εκφράσεις στα Ελληνικά η σε οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα 

δεν βγάζει κανένα νόηµα.

Λαµβάνοντας υπόψη το αυξανόµενο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την ισπανική γλώσσα 

και λογοτεχνία, και τις άφθονες µεταφράσεις που δηµοσιεύονται κάθε έτος από τα Ισπανικά στα Ελληνικά, 

θεωρούµε ότι µπορεί να είναι χρήσιµο για τους πολυάριθµους µεταφραστές, µελετητές, φιλόλογους και 

σπουδαστές των Ισπανικών, να εξηγήσουµε την έννοια αυτών των εκφράσεων και να προσπαθήσουµε να 

βρούµε µια ελληνική ισοδύναµη έκφραση, που να σηµαίνει περίπου το ίδιο πράγµα.

3.  Η ταυροµαχία ως θέαµα

Η «πάλη» καθορίζεται από ένα καθορισµένο τελετουργικό, φορτωµένο µε συµβολισµούς. Σε µια κανονική 

ταυροµαχία (και λέµε κανονική επειδή υπάρχουν και αλλά είδη, π.χ. µε άλογα, µε δύο ταυροµάχους –mano 

a mano–, µε ένα ταυροµάχο, κτλ.) σκοτώνονται έξι ταύροι, δύο από κάθε ταυροµάχο, µε σειρά αρχαιότητας. 
Αυτοί βγαίνουν στην αρένα σε µια καθορισµένη διάταξη –το λεγόµενο "paseillo"– και παρουσιάζονται στον 
Πρόεδρο της Αρένας. Αυτός φροντίζει να τηρηθούν οι αυστηροί κανόνες της 'τελετουργίας', κάνοντας 

σήµατα µε µαντίλια διαφόρων χρωµάτων, π.χ. άδεια για να αλλάξει "tercio",·για να βγάλουν τον ταύρο αν 

δεν κάνει για τη µάχη και να βγάλουν άλλον, ή, αν χρειάζεται, προειδοποιεί τον ταυροµάχο. Επίσης, 

απονέµει τα τρόπαια.
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Κάθε ταυροµάχος συνοδεύεται από την οµάδα του, (“cuadrilla”, µε τους λεγόµενους subalternos, δηλαδή 

τους µπαντεριγιέρος –banderilleros– και τον έφιππο –picador).

 

   

Η συµµετοχή κάθε ταυροµάχου χωρίζεται σε τρία µέρη, εποµένως κάθε ένα ονοµάζεται “tercio” (= ένα τρίτο 

1/3 ).

Στο πρώτο µερος, που λέγεται tercio de varas, συµµετέχουν ο ταυροµάχος και ο έφιππος. Ο ταυροµάχος 

φοράει ακόµα το καπέλο –montera–, και χρησιµοποιεί το “capote”[2] (= την κάπα), για να κάνει διάφορες 
φιγούρες ή “pases”[3]:

Από τέτοιες φιγούρες προέρχονται µερικές

εκφράσεις, όπως echar un capote, capear el 

temporal, a mi capote, dar largas, κτλ. (

παρακάτω).

Μετά ο "picador" (έφιππος) τρυπά τον ταύρο µε 

µια µακριά vara.
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(Επειδή το δέρµα του ζώου είναι πολύ πιο χοντρό από το καρφί, δεν υποφέρει 

τόσο όσο µπορεί να φαίνεται). Αυτό το κάνει για να του κόψει λίγο την 

ορµητικότητα, (acometida), µε την οποία βγαίνει από το στάβλο.

Μετά, βγαίνει ο έφιππος από την αρένα, τελειώνοντας έτσι το πρώτο τρίτο 

(cambia de tercio) και µπαίνει ο µπαντεριγιέρο. Αυτός µπορεί να είναι ένας 

κατώτερος από την οµάδα ή ο ίδιος ο ταυροµάχος (όπως εδώ στη φωτογραφία

[4]), και στο δεύτερο τρίτο –de banderillas– καρφώνουν στον ταύρο τις 
µπαντερίγιες:

 

Το τρίτο µέρος είναι το πιο αποφασιστικό, “η ώρα της αλήθειας”. Ο ταυροµάχος µένει µόνος του µε τον 

ταύρο, και τώρα χρησιµοποιεί ένα πανί πιο µικρό (“muleta”), κόκκινο από τις δυο πλευρές, και κρατά στο 

άλλο χέρι ένα σπαθί για βοήθεια ώστε να κρατήσει το πανί απλωµένο. Εδώ κάνει άλλες φιγούρες και είναι η 

ώρα να δείξει την τέχνη και το θάρρος του.

Από τις διάφορες φιγούρες που µπορεί να κάνει ο ταυροµάχος µε τη µουλέτα προέρχονται πάρα πολλές 

εκφράσεις, π.χ. tener mano izquierda, pasar por alto, arrimarse, escurrir el bulto, entrar al trapo κι άλλες.

Στο τέλος, παίρνει άλλο σπαθί (el estoque de matar, του οποίου η µαχαιριά λέγεται συνεπώς “estocada”) για 

να σκοτώσει το ζώο.
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Estocada hasta la bola estoques

Για να µην υποφέρει το ζώο, ο ταυροµάχος πρέπει να χώσει το σπαθί γρήγορα και βαθιά στην καρδιά του. Το 

να πετύχεις το ακριβές αυτό σηµείο είναι βέβαια, πάρα πολύ δύσκολο και θέλει µεγάλη συγκέντρωση, αφού 

ο ταύρος –ήδη κουρασµένος και τραυµατισµένος– είναι πιο επικίνδυνος τώρα που µυρίζεται τον θάνατο. Για 
να τον πετύχει στην καρδιά, πρέπει πρώτα να στέκεται ο ταύρος ακίνητος και να χαµηλώσει το κεφαλι 

(humillar). Γι' αυτό του κουνάνε το πανί χαµηλά µπροστά του. Πολλοί καλοί ταυροµάχοι αποτυγχάνουν όµως 

εδώ, και χάνουν τα τρόπαια (ένα δεύτερο αυτί για παράδειγµα) λόγω µιας άσχηµης estocada.

Κατά τους κανόνες, ο ταυροµάχος έχει µόνο 3 ευκαιρίες. ∆ιαφορετικά, ο Πρόεδρος θα τον προειδοποιήσει (= 

dar un aviso), κρεµώντας ένα άσπρο µαντήλι στον εξώστη του. Εάν ο ταύρος δεν πεθάνει αµέσως µε την 

estocada, για να µην υποφέρει άλλο, πρέπει να τον σκοτώσουν αµέσως. Τότε ο ταυροµάχος του δίνει µια 

χαριστική µαχαιριά, µε ενα µυτερό και κοντό στιλέτο (puntilla o descabello) ή µε ένα ειδικό σπαθί, που έχει 

ένα σταυρό στην άκρη για να µην µπει µέσα όλη η λάµα.

4. Τρόπαια 

Εάν το κοινό µείνει ικανοποιηµένο από το θέαµα, κουνώντας άσπρα µαντήλια ζητά από τον Πρόεδρο να 

βραβεύσει τον ταυροµάχο. Τα τρόπαια είναι διαδοχικά τα εξής: το ένα αυτί του σκοτωµένου ταύρου, τα δύο 

αυτιά, και –το ανώτατο– τα δύο αυτιά και η ουρά του ταύρου.

Εάν ένας ταυροµάχος βραβεύεται µε τουλάχιστον τέσσερα αυτιά, (2 σε κάθε ταύρο) στο τέλος της 

'παράστασης' του ανοίγουν τη µεγάλη πύλη (la puerta grande) και τον βγάζουν θριαµβευτικά έξω 

κουβαλώντας τον στους ώµους (salir a hombros). Εάν ο Πρόεδρος δεν δώσει τρόπαιο πάρα την παράκληση 

του κοινού, ο ταυροµάχος, για να το ευχαριστήσει, απλά κάνει ένα γύρο στην αρένα, λαµβάνοντας το 

χειροκρότηµα και τα δώρα (συνήθως λουλούδια) του πλήθους.

Σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρον να εξηγήσουµε άλλα πολλά σχετικά µε την ταυροµαχία, όπως τα διάφορα 

σύµβολα, την ειδική ορολογία, το ντύσιµο του ταυροµάχου, κ.λπ., αλλά δε διαθέτουµε χώρο. Το ντύσιµο του 

ταυροµάχου, για παράδειγµα είναι από µόνο του µια ολόκληρη τελετουργία στην οποία χρειάζεται τη βοήθεια 

των βοηθών του, και η οποία συνήθως πραγµατοποιείται σε απόλυτη σιγή, καθώς σε αυτές τις τελευταίες 

στιγµές εντείνεται το αίσθηµα του φόβου. Μάλιστα, παραδοσιακά λαµβάνει χώρα σε ένα ξενοδοχείο –και ας 
έχει ο ταυροµάχος την οικία του στην ίδια πόλη.

5. Εκφράσεις

Ας δούµε στη συνέχεια µερικές εκφράσεις.

1.   Atarse los machos: Machos λέγονται οι κορδέλες οι οποίες δένονται στο κάτω µέρος του παντελονιού 

του ταυροµάχου για να το συγκρατούν σταθερά στη θέση του. Όταν οι βοηθοί του ταυροµάχου τού δέσουν 

τα machos, σηµαίνει ότι είναι έτοιµος για τη µάχη. Από εκεί προκύπτει και η σχετική έκφραση, η οποία 

ουσιαστικά σηµαίνει «Ετοιµάζοµαι για µια δύσκολη µάχη». Σηκώνω τα µανίκια µου. Ανασκουµπώνοµαι. 

2.   Apuntillar (ή dar la puntilla): Κυρ.: Αποτελειώνω τον ταύρο. Μετ.: ∆ίνω το τελειωτικό χτύπηµα. ∆ίνω τη 

χαριστική βολή.

3.   Arrimarse: Λέγεται για τον θαρραλέο ταυροµάχο, που πλησιάζει πολύ τον ταύρο. Μετ. : Αντιµετωπίζω τα 

προβλήµατα αποφασιστικά. ∆εν υποχωρώ, αντιστέκοµαι. Λέγεται επίσης για όποιον πλησιάζει τους 

εξουσιαστές, ή γενικά σε πλησιάζει από συµφέρον.

Page 4 of 8Ισπανικές εκφράσεις από το ιδίωµα της ταυροµαχίας και η µετάφρασή τους ελληνικά

11/06/2014http://www.ispania.gr/arthra/ispanika/921-ispanikes-ekfraseis-tayromaxia-metafrasi-el...



4.   Buscar la querencia: O ταύρος έχει την τάση να πηγαίνει για προστασία προς ορισµένα µέρη της αρένας 

–συνήθως στο τοίχο– τα οποία λέγονται querencias. Μετ.: δηλώνει Νοσταλγία επιστροφής οίκαδε. 

5.   Cortarse la coleta: Κυρ.: ‘Κόβω την κοτσίδα µου’. Ο ταυροµάχος έχει µια µικρή κοτσίδα, που στις µέρες 

µας είναι ψεύτικη (ένα είδος περούκας), αλλά παλιά λειτουργούσε σαν προστασία καθώς προστάτευε τον 

αυχένα του ταυροµάχου σε κάποιο πιθανό πέσιµο. Όταν αφήνει –υποτίθεται για πάντα– το επάγγελµά του, 
στον τελευταίο του ταύρο, ένας άλλος ταυροµάχος του κόβει συµβολικά στην αρένα την κοτσίδα. Από εκεί 

µεταφορικά, µε την γενική έννοια σηµαίνει “τέρµα”: Τα παρατάω. Κόβω κάτι, το κάπνισµα, το φαγητό, το 

ξενύχτι, παντρεύοµαι... (πρβλ. τις εκφράσεις που λέγονται για τους αθλητές, όπως στο µποξ: «κρέµασε τα 

γάντια του», στο ποδόσφαιρο: «κρέµασε τα παπούτσια του», κτλ.). Χρησιµοποιείται επίσης για τον άνδρα, ή 

το ζευγάρι που έχει αρκετά παιδιά και δεν θέλει να κάνει άλλα.

6.   Dar la alternativa: Η alternativa είναι, ας πούµε, τα βαφτίσια ενός ταυροµαχου: Τελετή µε την οποία 

ένας βετεράνος, πεπειραµένος ταυροµάχος δίνει συµβολικά τη “muleta” και το σπαθί (ceder los trastos de 

matar, άλλη έκφραση) σε ένα νέο για να σκοτώσει τον ταύρο (αντί να το κάνει ο ίδιος). Έτσι ο νέος γίνεται 

Ταυροµάχος (“Matador, torero”), δηλαδή, µπορεί από κει και πέρα να µάχεται µε ενήλικους ταύρους (πάνω 

από 2 ετών) ενώ πριν λεγόταν novillero επειδη αντιµετώπιζε µόνο ταύρους µικρότερους των 2 ετών, οι 

οποίοι ονοµάζονται novillos. Η έκφραση χρησιµοποιείται σε περίπτωση που εναλλάσσονται δύο ή 

περισσότερα άτοµα για να πραγµατοποιήσουν κάτι, ή όταν κάποιος δίνει τη θέση του σε κάποιον άλλο. Όχι, 

δηλαδή, 'δίνω µια εναλλακτική', αλλά Παραχωρώ τη σειρά µου, τη θέση µου σε κάποιον άλλον. Σειρά σου… 

7.   Dar la vara: Αναφέρεται στο µέρος της ταυροµαχίας κατά το οποίο ο έφιππος τρυπά τον ταύρο στη ράχη 

µε τη βουκέντρα του. Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα για ανθρώπους, για κάποιον που επιµένει ξανά και ξανά και 

γίνεται φορτικός. Μου έγινε στενός κορσές. Μ’ έπρηξες. Μου είναι φορτικός. ∆εν τον αφήνει σε χλωρό κλαρί.

8.   Dar largas a alguien: Larga = Φιγούρα όπου ένας ταυροµάχος βγάζει τον ταύρο κάτω από τον έφιππο µε 

την κάπα απλωµένη και κρατουµένη µε µόνο ένα χέρι. Όποιος βαριέται να ζυµώσει, πέντε µέρες κοσκινίζει= 

αυτός που αποφεύγει την εργασία και προβάλλει συνεχώς δικαιολογίες. Του Αγίου Ποτέ. (Παραπέµπω) Στις 

ελληνικές καλένδες (δηλαδή ποτέ).

9.   Dar una cambiada: Φιγούρα όπου ο ταυροµάχος, κρατώντας το πανί µε ένα µόνο χέρι, γυρίζει το πανί 

από τη ροζ στην κίτρινη πλευρά τη στιγµή που περνά ο ταύρος από κάτω. Αλλάζω πορεία, µάλιστα απότοµα. 

Αλλάζω γνώµη απότοµα, χωρίς να δώσω εξηγήσεις. 

10.  Dar una estocada: (Βλ. πάνω φωτογραφία). Μετ.: Μαχαιριά στην καρδιά. Μου έκανες την καρδιά 

περιβόλι.

11.  Descabellado: από το descabello συνώνυµο µε την puntilla (βλ. Πάνω) Μετ.: Κάτι τρελό, µια τρελή 

ιδέα.

12.  Entrar a matar: Μετ.: Να πραγµατοποιήσεις κάτι, δηλαδή, να περάσεις από τα λόγια στην πράξη, να 

αποφασίσεις (π.χ. µε κάποιον που σου αρέσει). Χρησιµοποιείται συνήθως στην άρνηση: “no entra a matar” = 

δεν τελειώνει, δεν εκτελεί κάτι, το αφήνει ατελείωτο, το αφήνει στα µισά/ στη µέση, ιδιαίτερα για ερωτικά 

θέµατα.

13.  Entrar al trapo: = Το πανί. Κυρ.: Ό,τι κάνει ο ταύρος, που ορµά στο πανί. Μετ.: Όταν απαντάς στις 

προκλήσεις κάποιου. Τσιµπάω. Πέφτω στην παγίδα.

14.  (Dar un / entrar un) bajonazo: Κυρ.: µαχαιριά πολύ χαµηλά, που δεν σκοτώνει τον ταύρο µε την 

πρώτη. 'Χλαπάτσα', χάλια. Μετ.: Με πιάνει κατάθλιψη. Είµαι πεσµένος. Είµαι «down». Τα βάφω µαύρα.

15.  Estar para el arrastre: Από το ρήµα arrastrar "σέρνω". Πρόκειται για το τελευταίο µέρος της 

ταυροµαχίας, όταν σέρνουν µε δυο µουλάρια τον πεθαµένο ταύρο έξω από την αρένα. Και Estar derrengado. 

Λέγεται για τον ταύρο που είναι τραυµατισµένος στη µέση, στα νεφρά, και κυρίως στα πίσω πόδια. Είµαι 

πτώµα. Είµαι εξαντληµενος, ψόφιος. Μου βγήκε η γλώσσα. Με τη ψυχή στα δόντια, στο στόµα. Πνέω τα 

λοίσθια. Σέρνοµαι. Είµαι για πέταµα. Είµαι κουρέλι. Είµαι κοµµάτια. Λίγα είναι τα ψωµιά µου. 

16.  Estar al quite: Πάντοτε, όποτε υπάρχει ένας πιθανός κίνδυνος, σε κάποια απόσταση στο πλευρό του 

ταυροµάχου βρίσκεται κάποιος για προστασία, έτοιµος να τραβήξει τον ταύρο αλλού µε το πανί. Είµαι έτοιµος 

να τρέξω σε βοήθεια κάποιου. Είµαι στο πλευρό κάποιου. Εγώ είµαι εδώ!

17.  Farolear, tirarse o marcarse un farol: Φιγούρα όπου ο ταυροµάχος γυρίζει το πανί πάνω στο κεφάλι του 

και ταυτόχρονα στρίβει στον άξονα ώστε να περάσει ο ταύρος και να βγει πίσω από την πλάτη του. Μετ.: 

Γεγονός ή κάτι που λέγεται το οποίο όµως δε στερείται βάσης. Χρησιµοποιείται επίσης στο πόκερ. Λέω 

ψέµατα, υπερβάλλοντας στο µέγιστο, ελπίζοντας ότι δεν θα µε καταλάβουν, όπως στο πόκερ.
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18.  Hacer el paseillo: “Paseillo” λέγεται η ‘παρέλαση’ των ταυροµάχων και των βοηθών τους στην αρένα 

πριν αρχίσει η ταυροµαχία, που είδαµε στην αρχή. Χρησιµοποιήθηκε επίσης στην Ισπανία για ένα πρόσφατο 

νόµο που υποχρέωνε τους Βοηθούς (Καθηγητές) να πηγαίνουν για ένα χρόνο σε άλλο Πανεπιστήµιο 

προκειµένου να µονιµοποιηθούν. Σαν έκφραση λέγεται για κάτι που είναι πανεύκολο. Ήλθα, είδα, νίκησα 

που είπε ο Ιούλιος Καίσαρας. Είναι παιχνιδάκι. 

19.  Hacer un desplante: Όταν ο ταυροµάχος, σαν δείγµα θάρρους, στέκεται ακίνητος µπροστά στο κεφάλι 

του ζώου. Μετ.: Αγένεια, απρέπεια. Αφήνω κάποιον στα κρύα του λουτρού.

20.  Hasta la bola: Κυρ.: ‘Μέχρι τη λαβή (του σπαθιού). Λέγεται για τη µαχαιριά που σκοτώνει τον ταύρο. Ως 

το τέλος. Έως την καρδιά. Ως το κόκκαλο. Μέχρι τα µπούνια. 

21.  Humillar[5]: Λέγεται µεταφορικά για κάποιον που, αν δε χαµηλώσει το κεφάλι του, δεν εκθέτει τις 

αδυναµίες του, δεν µπορείς να τον σκοτώσεις ή να του κανείς κακό.

22.  La hora de la verdad: Η ώρα της αλήθειας.

23.  La suerte suprema: Κυρ.: ‘Η ανώτατη τύχη’, εννοώντας suerte στην ταυροµαχία όµως όχι την τύχη, 

αλλά κάθε µέρος της ταυροµαχίας[6]. Αυτή είναι δηλαδή το τελευταίο µέρος, όταν ο ταυροµάχος σκοτώνει 

τον ταύρο. Μετ.: Κάτι τελείως αποφασιστικό.

24.  Las dos orejas y el rabo: Κάτι εξαιρετικά καλό, κάτι θαυµάσιο, ένα αριστούργηµα.  

25.  Me pone banderillas: Μετ.: Μου τη δίνει, δεν τον µπορώ, δεν τον χωνεύω. Με εκνευρίζει. Με φέρνει 

στο αµήν.Τον σιχαίνοµα. Μου γυρίζει τα άντερα. 

26.  Meter una puya: Puya είναι η άκρη της βουκέντρας και puyazo ονοµάζεται το τραύµα από βουκέντρα. 

Μετ.: πείραγµα, επίθεση. Μου µπαίνει στη µύτη. Βάζω αλάτι στην πληγή.

27.  Meterse (o que te metan) en un embolao: = embolado, από το ρήµα embolar, κι αυτό από τη bola, –
µπαλίτσα–, που βάζουν στα κέρατα του ταύρου στις λαϊκές γιορτές για να µην χτυπήσει κανέναν. (Όχι όµως 
στις ταυροµαχίες). Μετ.: Βάζω/ φέρνω κάποιον σε δύσκολη θεση. 

28.  (torear) Mirando al tendido: Κυρ.: Κοιτάζοντας προς την πλατεία. Μετ.: Κάνω κάτι επικίνδυνο µε τα 

µάτια κλειστά.

29.  Pasar por alto: Περνάω κάτι στο ντούκου. Βάζω στην άκρη, παραλείπω. Π.χ. Se me pasó por alto = 

ξεχάστηκα.

30.  Pillarle el toro a alguien:∆εν προλαβαίνω. Με πρόλαβε, µε πρόφτασε κάποιος κίνδυνος. 

31.  Poner ο dar la puntilla: Puntilla ή descabello είναι ενα µυτερό και κοντό στιλέτο µε το οποίο σκοτώνουν 

τον πεσµένο ταύρο µια και καλή για να µην υποφέρει άλλο. ∆ίνω τη χαριστική βολή. ∆ίνω το τελειωτικό 

χτύπηµα. Αυτó είναι το τελευταίο. Με αυτό έφτασα στο αµήν. 

32.  Ponerse el mundo por montera: Montera = Καπέλο του 

ταυροµάχου. Ο µήνας έχει εννιά. ∆ε δίνω δεκάρα. Στα παλιά µου 

τα παπούτσια. Κάνω ό,τι µου καπνίσει. Κάνω ό,τι µου κατέβει.

33.  ¡Que Dios reparta suerte!: Παραδοσιακή ευχή που λενε οι 

ταυροµάχοι ο ένας στον άλλο την τελευταία στιγµή, ήδη στην 

πύλη της αρένας. Κυρ.: Ο Θεός να απονείµει τύχη. Ο Θεός 

βοηθός!

34.  Saltar la barrera: Κυρ.: Πηδάω πάνω από το φράχτη. Μετ.: Ξεπερνάω τα όρια.

35.  Saltarse a la torera: η έκφραση προέρχεται από την εικόνα που ο ταυροµαχος πηδά πάνω από τη 

barrera (προστατευτικός φράχτης που χωρίζει την αρένα από τις κερκίδες) όταν χάσει το πανί και τον 

κυνηγά ο ταύρος. Μετ.: Παραµελώ. Τα φορτώνω στον κόκορα. 
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36.  Tener un acicate: Acicate = σπιρούνι του έφιππου, το οποίο 

δεν εχει καρφιά για να µη πληγώσει το άλογο. Μετ.: Έχω ένα 

κίνητρο.

37.  Ver los toros desde la barrera: Να είσαι παρών σε κάτι χωρίς να κινδυνεύεις. Έξω από το χορό πολλά 

τραγούδια ξέρω. Μιλάω εκ του ασφαλούς. 

38.  Vestirse de luces: Traje de luces (δηλαδή 'φώτων') ονοµάζεται το ντύσιµο του ταυροµάχου, επειδή 

λάµπει λόγω των χρυσών κεντηµάτων του. Μετ.: Ντυµένος στην τρίχα.
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[2] Πανί µεγάλο και πολύ βαρύ, µε σχήµα βεντάλιας,µε χρώµα φούξια-ροζ, (ή µπλε) από τη µια πλευρά και 

κίτρινο από τη άλλη.

[3] Από το ρήµα pasar = περνάω.

[4] Ξεχωρίζουν από το ντύσιµο. Μόνο ο ταυροµάχος, µπορεί να φοράει χρυσά κεντήµατα, ενώ τα κεντήµατα 

των κατωτέρων του είναι αργυρά η µαύρα.

[5] Λέµε ότι ο ταύρος “ταπεινώνει” όταν χαµηλώνει το κεφάλι του και σκάβει µε το πόδι του πριν επιτεθεί, ή 

από αµυντική ανησυχία, όταν δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνος. Για να του καρφώσει ο ταυροµάχος το σπαθί 

στο σωστό σηµείο, στην Αχίλλειο πτέρνα θα λέγαµε, ο ταύρος πρέπει να χαµηλώσει το κεφάλι.

[6]"Suerte de varas: En la lidia taurina, cada uno de los lances. En la lidia taurina, cada uno de los actos 

ejecutados por el diestro, especialmente cada uno de los tercios en que se divide la lidia".  DRAE (2001).

 

Σχετικά άρθρα

02/03/2014 - Μεταφράζοντας τον Ελύτη στα ισπανικά

16/10/2013 - Εργαστήριο συλλογικής µετάφρασης, µε τον µεξικανό ποιητή Francisco Segovia

14/10/2013 - Francisco Segovia, όταν οι λέξεις υπερνικούν τις αποστάσεις

22/09/2013 - Εργαστήριο συλλογικής µετάφρασης µε τον µεξικανό ποιητή Francisco Segovia

17/09/2013 - Η βραχεία λίστα για τα Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης 2013

21/07/2013 - Macarena - Los del Rio (ελληνική µετάφραση)

30/05/2013 - Εκδήλωση για τη µετάφραση της λατινοαµερικάνικης λογοτεχνίας 

22/05/2013 - Επιχορηγήσεις µετάφρασης 2013 - Ayudas a la traducción 2013

20/05/2013 - Ricardo Arjona - El problema (ελληνική µετάφραση)

07/05/2013 - 9+1 λέξεις µε διαφορετικό νόηµα στα ισπανικά!

Μαρµαρογλυπτικη Ζαφειρης
glyptiki.blogspot.com

Μαρµαρινα τεµπλα,προσκυνηταρια, αµβωνες,κιονες,γλυπτικη.

Page 7 of 8Ισπανικές εκφράσεις από το ιδίωµα της ταυροµαχίας και η µετάφρασή τους ελληνικά

11/06/2014http://www.ispania.gr/arthra/ispanika/921-ispanikes-ekfraseis-tayromaxia-metafrasi-el...



 Συζητήστε αυτό το άρθρο στο χώρο του Φόρουµ (2 απαντήσεις). 
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