
Centre Carles Salvador Moya Casterà, Lorena (castera.llengua@gmail.com)

LOCUCIONS, FRASES FETES i REFRANYS      SIGNIFICATS 

1. No donar abast. 
2. No donar l’abast. 
3. Abril i senyors, tots traïdors. 
4. A les acaballes. 
5. Passar per l’adreçador. 
6. Amb l’ai al cor. 
7. Traure’n l’aigua clara. 
8. Deixar a l’altura del betum. 
9. D’amagatotis. 
10. (Ser) bufar i fer ampolles. 
11. Anar mal dades. 
12. Caure-li l’ànima als peus. 
13. Acabar els anissos. 
14. D’antuvi. 
15. A quaranta anys, deixa’t de banys. 
16. Passar l’arada davant dels bous. 
17. Els arbres no deixen veure el bosc. 
18. Ser un vitet / Ser un argent viu. 
19. D’arrapa i fuig. 
20. Qui vulga peix(et), que es mulle el cul(et) 
21. No dir ni ase ni bèstia. 
22. Endavant les atxes! 
23. A avi que guanya, nét que s’escanya. 
24. Tallar el bacallà. 
25. Fer ballar (o anar) com una baldufa. 
26. Ser un poca-solta. 
27. Acabar com el ball de Torrent / el rosari de l’aurora. 
28. Qui no vulga pols, que no vaja a l’era.  
29. A balquena. 
30. De bat a bat. 

A. No et pots fiar de ningú. 
B. Obligar algú a fer una cosa que no vol. 
C. Aclarir. 
D. Deixar algú en ridícul. 
E. Dit d’una persona inquieta, que no para quieta. 
F. Proveir d’aliments un grup de persones. 
G. Ser una cosa molt fàcil de fer. 
H. Decebre’s, desil·lusionar-se. 
I. No tenir prou mans per fer una tasca. 
J. D’entrada, primerament.  
K. Si no vols patir determinades conseqüències, no prengues certes decisions.  
L. Abandona costums a una certa edat que poden ser perjudicials per a l’organisme. 
M. Acabar malament, a colps, generalment. 
N. En gran quantitat. 
O. Invertir l’ordre lògic de les coses, fent allò que s’hauria hagut de fer més tard. 
P. Sense ser vist. D’amagat. 
Q. Intranquil, amb temença. 
R. Els petits detalls ens distrauen d’allò veritablement important. 
S. Estar arruïnat. 
T. Obligar algú a fer el que no vol. 
U. Manar, dirigir un assumpte. 
V. Obert totalment.  
W. De pressa i corrents. 
X. Acabament, final d’una cosa. 
Y. Cal ambició i esforç per aconseguir les coses. 
Z. Empitjorar una situació. 
AA.  Callar. 
BB.  Fills que ho han tingut tot fàcil i no valoren l’esforç dels pares, ho malbaraten tot 

ràpidament.  
CC.  Persona poc seriosa. 
DD.   Expressió per indicar la voluntat de prosseguir en una acció malgrat les 

dificultats. 
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Centre Carles Salvador Moya Casterà, Lorena (castera.llengua@gmail.com)

LOCUCIONS, FRASES FETES i REFRANYS  

      
1. Barrim-barram. 
2. Ser/Estar a les beceroles. 
3. De besllum. 
4. En biaix. 
5. No digues blat fins que no estiga en el sac, i ben lligat. 
6. Tant de bo! 
7. A cor què vols. 
8. Per la boca s’escalfa el forn. 
9. Deixar bocabadat. 
10. Escampar la boira/el poll. 
11. Anar de vint-i-un botó. 
12. Més caga un bou que cent oronetes. 
13. Estirar/Allargar més el braç que la màniga. 
14. Brams d’ase no pugen/arriben al cel. 
15. Córrer la brama. 
16. Ser un brètol. 
17. No fotre ni brot. 
18. De bursada. 
19. Cames ajudeu-me! 
20. Fer campana/fugina. 
21. Ballar pel cap. 
22. Prendre de cap d’esquila. 
23. A capgirells. 
24. Enfilar-se com una carabassera. 
25. Vuits i nous i cartes que no lliguen. 
26. Aixecar la catifa. 
27. Cel a borreguets, aigua a canterets.  
28. Cremar-se les celles. 
29. Fer cofis i mofis. 
30. Anar (en) conill. 

SIGNIFICATS 

A. Caiguda en redó. 
B. Corrents. 
C. Dit d’una persona sense cap mena d’escrúpols. 
D. Estudiar molt. 
E. Descobrir alguna cosa que es vol mantenir oculta. 
F. Perdre els nervis. 
G. Fer despeses superiors al que admet la teua economia. 
H. Previsió meteorològica de pluges quan al cel hi ha núvols en forma de cotó fluix. 
I. Als inicis d’una cosa. 
J. Obliquament.  
K. Anar despullat, nu del tot. 
L. Recordar vagament. 
M. Sense parar gaire atenció en el que es fa. 
N. A contraclaror. 
O. Coses banals, raons fictícies, a les quals s’atorga poca importància. 
P. Exclamació de desig. 
Q. No cantes victòria fins al final (d’un assumpte o una qüestió). 
R. Eixir d’un lloc per esbargir-se. 
S. Cal ser discrets i no parlar en excés.  
T. Complicar les coses. 
U. Sorprendre. 
V. A plena satisfacció. 
W. Inesperadament. 
X. No s’ha de fer cas de qui parla sense raó. 
Y. Anar molt mudat. 
Z. No fer absolutament res. 
AA. Agafar algú mania. 
BB. El poder d’una persona important o forta destaca per damunt de moltes de menors 

o més dèbils.  
CC. Divulgar-se un rumor. 
DD. Faltar a classe 
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Centre Carles Salvador Moya Casterà, Lorena (castera.llengua@gmail.com)

LOCUCIONS, FRASES FETES I REFRANYS 

1. Portar/Tenir el cor a la boca.     
2. On va la corda va el poal.        
3. Afluixar els cordons.           
4. Tenir cori-mori.               
5. Anar/Fer de cos.            
6. Com més cosins, més endins.          
7. De cua d’ull.          
8. Ser curt de gambals.         
9. Anar en dansa.          
10. Fer dentetes.           
11. Déu dóna garrofes a qui no les pot rossegar.        
12. A dojo.       
13. Tocar el dos.           
14. Fer el dropo.            
15. Vendre/Donar duros a quatre pessetes.           
16. Agafar embranzida.          
17. Empassar-s’ho.           
18. Fer escarafalls/esparaments.       
19. Amb escreix.      
20. Arronsar les espatlles.             
21. Viure amb l’esquena dreta.             
22. Estar torrat/gat.              
23. Perdre els estreps.            
24. Enviar a pastar fang.             
25. Qui matina fa farina.      
26. Fer el fatxenda.                
27. Amb prou feines.                 
28. Si fa no fa.              
29. A cal ferrer, ganivet de fusta.             
30. Fer-li festes.        

SOLUCIONS 

A. No hem de confiar només en la providència o en la sort, sinó que en tot cal el 
nostre esforç previ.      

B. Negociar perdent-hi. 
C. A ull (sense comptar, pesar, mesurar)   
D. Presumir. 
E. Estar sense fer res. 
F. Viure sense treballar.    
G. Fer demostracions exagerades, insinceres, de reprovació o de rebuig. 
H.  Qui té abundància d’alguna cosa és qui menys en frueix. 
I. Demostrar ignorància. 
J. Gastar diners. 
K. Perdre la paciència.   
L. Ser molt sincer. 
M. Fer-li compliments o afalacs. 
N. Tenir sensació de gana. 
O. Despatxar de mala manera. 
P. Ser, dues persones, inseparables. 
Q. Tenir poca intel·ligència. 
R. Anar/Fer de ventre. 
S. Difícilment. 
T. Les relacions familiars no sempre són millors que amb estranys. 
U. Dissimuladament. 
V. Fer enveja.   
W. Anar-se’n, fugir. 
X. En gran quantitat.   
Y. Caure en un parany. 
Z. Sobradament.      
AA.Estar en plena activitat.    
BB. Estar embriac.  
CC.Agafar velocitat.    
DD. Quan algú té una cosa de la qual no pot gaudir, però que faria profit a algú altre. 
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Centre Carles Salvador Moya Casterà, Lorena (castera.llengua@gmail.com)

LOCUCIONS, FRASES FETES i REFRANYS 

1. Tenir el fetge gros. 
2. De fit a fit. 
3. A la folla. 
4. A frec. 
5. Anar carregat de front. 
6. Justa la fusta! 
7. A la garjola. 
8. A la gatzoneta. 
9. A gratcient. 
10. L’hoste i el peix menut al cap de tres dies put. 
11. Ser esquerp com un isard. 
12. Tenir molta llana al clatell. 
13. Estar com un llum. 
14. Ser de la màniga ampla. 
15. Si més no. 
16. Nogensmenys. 
17. Ser un nyap. 
18. Anar-se’n en orris. 
19. Fer patxoca. 
20. Donar-li peixet. 
21. Pengim-penjam. 
22. Ballar amb un peu. 
23. A preu fet. 
24. A dos queixos. 
25. Tal com raja. 
26. A recer/aixopluc. 
27. Ser un set-ciències. 
28. Fer el salt. 
29. Eixir el sol a mitjanit. 
30. Sense solta. 

SIGNIFICATS 

A. Almenys. 
B. A boca plena, en gran quantitat. 
C. Persona que defuig el tracte de la gent i viu retirada. 
D. En un joc o esport, afluixar per permetre que l’adversari guanye punts que 

altrament no podria guanyar, o no perda per una gran diferència. 
E. Dit d’una cosa absurda, inexplicable. 
F. Perdre’s, fracassar. 
G. Persona que presumeix de saber moltes coses. 
H. No amoïnar-se per res. Ser molt despreocupat/da. 
I. A cobert. 
J. Sense pensar ni meditar gaire. 
K. Fixament. 
L. Fer goig per la seua presència o per l’exuberància, una persona, del seu cos. 
M. Estar molt content/a. 
N. Tenir una sort inesperada, un cop de fortuna. 
O. Això mateix! 
P. Ajocat/da, tocant amb els talons les natges. 
Q. Actuar, algú, d’una manera irreflexiva. 
R. Ser poc despert, ignorant. 
S. Persona a la qual li han estat infidel. 
T. No s’ha d’abusar de l’hospitalitat per a no resultar molest/a. 
U. Empresonat/da. 
V. Ser permissiu/va  
W. Molt a la vora. 
X. Ser una mica eixelebrat, estar destarifat. 
Y. Enganyar la parella, ser-li infidel. 
Z. De qualsevol manera. 
AA. Així i tot, de totes maneres. 
BB. Expressament. 
CC. Al preu convingut. 
DD. Dit d’una cosa mal executada. 
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Centre Carles Salvador Moya Casterà, Lorena (castera.llengua@gmail.com)

LOCUCIONS, FRASES FETES i REFRANYS 

1. Ser un somiatruites. 
2. De sotamà. 
3. Ser el súmmum. 
4. Passar de taca d’oli. 
5. Qui no té tall, rosega els ossos. 
6. Ser un talòs. 
7. Demanar tanda. 
8. De tard en tard. 
9. Ser un tastaolletes. 
10. En temps de belluga, campe qui puga. 
11. A terminis. 
12. Tenir molta terra a l’Havana. 
13. Caure les teules. 
14. No venir a tomb. 
15. Embolicar la troca. 
16. A ulls clucs. 
17. Ser de l’ull del vent. 
18. Fer ulleres. 
19. Ensenyar les ungles. 
20. D’upa. 
21. Fer un vaitot. 
22. Ple a vessar. 
23. De viu en viu. 
24. Fer la viu-viu. 
25. Eixir amb la màrfega a arrastrons. 
26. De gran volada. 
27. Fer xerinola. 
28. Xitxarel·lo. 
29. Fer xixines. 
30. Dir més que a pèl de flotja (a algú). 

SIGNIFICATS 

A. Alguna vegada. 
B. Bravejar de riquesa dubtosa o només suposada. 
C. Ser molt viu/va, tenir llestesa, sagacitat.  
D. Sense anestèsia.  
E. Complicar les coses. 
F. Expressió que es diu d’una cosa increïble i insòlita. 
G. De categoria. 
H. Fer-se de nit. 
I. Mostrar-se agressiu/va. 
J. Quan algú s’ha excedit o extralimitat.  
K. Aparéixer una taca morada sota les parpelles. 
L. Curt d’enteniment, obtús. 
M. Prendre una decisió enèrgica. 
N. Retraure coses inoportunament.  
O. Dit d’una persona que s’il·lusiona amb coses impossibles.  
P. Molt ple. 
Q. Anar de festa, fer gresca. 
R. D’amagat. 
S. Anar fent, anar passant com es pot. 
T. Demanar l’ordre en una cua de gent que s’espera per comprar. 
U. Traure guany de situacions dolentes per a altres persones. 
V. Dit d’una persona jove, sense gaire experiència. 
W. Acusar-lo, dir-li coses fortes a la cara, insultar-lo reiteradament. 
X. No tenir relació. 
Y. Deixar baldat, fer a trossos.  
Z. Ens hem de conformar amb allò que tenim. 
AA. Gent d’alta consideració. 
BB. En diversos pagaments d’una temporalitat concreta. 
CC. Sense reflexionar, amb gran confiança, sense temor d’errar o de perdre’s. 
DD. Dit d’una persona que comença moltes coses i no n’acaba cap. 
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