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  RECULL DE FRASES FETES EN CATALÀ 

Aixafar la guitarra (a algú). Desbaratar els plans, els propòsit. 

Això són figues d’un altre paner. Això és una altra cosa, això és molt diferent del que pensàvem o el 
que dèieu 

Aixafar la guitarra (a algú). Desbaratar els plans, els propòsit. 

Anar amb una sabata i una 
espardenya 

Anar de qualsevol manera, descuidat. Amb mitjans insuficients 

Anar a escampar la boira     Anar-se’n d’un lloc amb el propòsit de distreure’s o tret per algú a 
qui li molesta 

Anar (anar-se’n) a pastar fang Engegar algú de mala manera 

Anar com l’anell al dit. Just i exacte per al que es necessitava. 

Anar de vint-i-un botó. Anar molt ben vestit, amb indumentària de festa 

Anar a escampar la boira. Anar-se’n d’un lloc amb el propòsit de distreure’s o tret per algú a 
qui li molesta 

Anar-se’n en orris. S’utilitza per referir-se a alguna cosa que s’ha espatllat, s’ha perdut 
o ha fracassat 

A alta hora de la nit. Molt tard 

A cop segur. Amb seguretat de tenir èxit. 

A la babalà. Sense posar-hi atenció 

A la tardor, ni fred ni calor. A la tardor no fa massa calor ni massa fred. 

Baixar del burro / Caure del 
burro. 

Desenganyar-se, abandonar una actitud de tossuder. 

Ballar-la. Trobar-se en un problema, en una dificultat, en una baralla, etc 

Barcelona és bona si la bossa 
sona. 

Barcelona és bona si hi ha diners 

Bufar i fer ampolles. Indica que una cosa és molt fàcil de fer 

Cames, ajudeu-me! Fugir, sortir corrent. 

Carregar-se les cames al coll. Anar caminant. 

Com ara plouen figues. El que hem sentit ens sembla impossible. 

Costar un ull de la cara. Costar molt, ser una cosa molt cara. 

Cremar-se les celles. Estudiar molt. 

D’Antons, Joseps i ases, n’hi ha 
per totes les cases. 

Hi ha problemes o disgustos a tot arreu i circumstàncies. 

De gom a gom. Completament ple; atapeït. 

Deixar (algú) amb un pam de nas. No deixar aconseguir a algú el que volia. 

De mica en mica s’omple la pica. Una cosa es fa lentament. 



  

2 

Av. 6 entre C/ 20 y 22 ·  San José Costa Rica ■  T: 2255-3671 ■  info@casalcatalacr.cat 
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D’estar per casa. De poca categoria. 

Donar gat per llebre. Enganyar donant una cosa per una altra o fent veure el que no és. 

Donar pel sac. Fer mal. 

Ensenyar l’orella. Revelar sense voler, una intenció amagada. No saber dissimular. 

Entre poc i massa. Ni tant, ni tan poc. 

Esperar que li treguin les 
castanyes del foc. 

Inèrcia, negligència, inactivitat, letargia. 

Estar amb l’aigua fins al coll. Trobar-se en grans dificultats econòmiques. 

Estirar més el braç que la màniga. Fer despeses superiors a les que li permet la seva situació 
econòmica 

Fer bones miques. Entendre, simpatitzar 

Fer com qui sent ploure. Obrar sense fer cas del que se li diu. 

Fer cara de pomes agres Estar enfadat. 

Fer figa. Perdre les energies, defallir; deixar de funcionar; trencar. 

Fer la guitza a algú. Contrariar-lo, produir-li molèstia. 

Fer sortir de polleguera. Exasperar. 

Ficar la banya. Empenyar-se. 

Fotre el camp. Sortir d’un lloc. 

Gratar-se la butxaca. Pagar, gastar- 

Haver begut oli. No tenir més remei. 

Haver-ne vist de verdes i de 
madures. 

Haver passat per situacions difícils 

Ja passa de taca d’oli. Ja s’ha fet la cosa massa greu. 

Llepar-se’n els dits (o els bigotis). Gaudir d’alguna cosa, trobar una cosa bona 

Mirar prim (filar prim). Ser escrupolós fent les coses. 

No badar boca. No dir res. 

No veure-hi més enllà del nas. Ser curt de comprensió i d’enteniment. 

Pagar els plats trencats. Rebre sense culpa. 

Perdre l’oremus. Embogir, perdre el domini de si mateix. 

Ploure a bots i barrals. Ploure molt. 

Posar fil a la agulla. Posar-se a fer una tasca. 

Ser un poca solta. Ser ximple 

Tallar el bacallà. Manar, dirigir. 

Tocar el dos. Anar-se’n. 
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Treure de polleguera. Exasperar. 

Treure foc pels queixals. Estar molt enfadat, o bé fer un gran esforç. 

Venir del ort. No estar al corrent del que passa. 

 


