
Frases fetes 
 
 
Frase A bodes em convides A cau d'orella A collibè A hora baixa 
1a pista estic content és un secret un de dos no camina no queda gaire llum 
2a pista molt content només tu el sabràs cama aquí, cama allà s'acaba el dia 
solució amb molt de gust en veu baixa agafar algú a cavall quan es fa fosc 
 
Frase A la gatzoneta A les palpentes Al rovell de l’ou Amb una esgarrapada 
1a pista ja no sóc tan alt se n’ha anat la llum no ser a l’última fila no té gaire temps 
2a pista puc besar els genolls les mans pel davant com el dijous no ho farà lentament 
solució ajupit sobre els talons a les fosques, palpant al mig o al millor lloc precipitadament 
 

Frase A totes passades A tres quarts de quinze Tants caps, tants barrets Fer cara de tres déus 
1a pista és una mica tossut que compri un rellotge jo penso això sembla força enfadat 
2a pista ja li poden dir que no tots l’hem d’esperar ell pensa allò com un jutge 
solució sigui com sigui sense cap puntualitat cadascú té una opinió fer cara molt severa 
 
Frase Casa de barrets Estar com a cal sogre Com un sant Pau Ser una cuca de forat 
1a pista moltes cites una cama sobre l’altra No és un tap de bassa Es posa vermell 
2a pista moltes dones repapat al seient Pot jugar a bàsquet Quequeja i tremola 
solució prostíbul amb tota comoditat Molt alt Ser molt tímid 
 
Frase Ser curt de gambals De bat a bat De cal Déu De gom a gom 
1a pista No arriba gaire lluny Entra l'aire No gaire petit N'hi caben dos més? 
2a pista No li ho faràs entendre Entra la llum Una mica més gros No, no hi caben 
solució De poc enteniment Del tot obert Molt gran o gros Totalment ple 
 
Frase Demà m’afaitaràs! De Nadal a Sant Esteve De pa sucat amb oli Fer una cosa d’esma 
1a pista No m’aixecaràs la camisa Durarà dos dies No és massa perfecte No cal fixar-s’hi 
2a pista No m’enganyaràs pas No durarà més Ni massa consistent Amb poca atenció 
solució No m’ho crec pas De curta durada De poc valor o importància Maquinalment 
 
Frase De vint-i-un botó Una dotzena de frare En un tres i no res Fer salat 
1a pista No vaig així a la feina Més de dotze Molt de pressa Adormir-se 
2a pista Hi vaig un dia de festa Menys de catorze Encara més de pressa Passar de l'hora 
solució Molt mudat Tretze Instantàniament Arribar t ard 
 



 
Frase Ésser ample d'espatlles Ésser a les beceroles Ésser can Seixanta Ser  la bóta de S.Ferriol 
1a pista No fa el ploricó És a la primera lliçó No hi troben les coses Avui n'hi ha, demà també 
2a pista Sap encaixar els cops No en sap gaire més No hi desen bé les coses I demà passat... i l'altre 
solució Suportar les contrarietats Ésser a l'inici d'una cosa Ésser un lloc desordenat No acabar-se mai 
 
Frase Ésser cul i camisa Ésser dat i beneït Ésser de la ceba Ésser del morro fort 
1a pista Demà sortiré amb en Joan Ja no s'hi pot fer res Estima Catalunya Ell farà la seva... 
2a pista Demà passat també Ja és signat el document Catalunya i res més continuarà amb la seva 
solució Avenir-se molt Ésser una cosa ja resolta Ésser molt catalanista Ésser molt tossut 
 
Frase Ésser del ram de l'aigua Ésser de poca vida Ésser el cul del Jaumet Ésser faves comptades 
1a pista Li atreuen els semblants Amb un plat en té prou Ara sóc aquí, ara allà 40 PTA, ni més ni menys 
2a pista Els del propi sexe No li'n posis pas més Ara hi vaig, ara en torno Justa la fusta! 
solució Ésser homosexual Ésser poc menjador Ésser molt bellugadís Ésser exacte, just 
 
Frase Són  figues d’un altre paner Ésser flors i violes Ésser la mare dels ous Ésser la nina dels ulls 
1a pista Això no ve al cas No hi ha cap problema Volies saber per què? Avui van junts 
2a pista No hi té res a veure! No ho trobaràs difícil Doncs, aquesta és la raó Demà també hi aniran 
solució Tractar-se d’altra cosa Ésser fàcil i plaent Ésser la causa d’una cosa Ésser el preferit 
 
Frase Ésser tap i carabassa Ésser una arracada Ésser una olla de cols Foc d'encenalls 
1a pista Me l'estimo molt Una hora parlant No tenen ordre Ahir estava enamorat... 
2a pista Més que els altres Dues hores parlant Ni organització I avui ja no ho està 
solució Anar sempre junts Ser molt pesat conversant Haver-hi molta confusió Engrescament poc durador 
 
Frase Ésser una sangonera Ésser un clau Ésser un corcó Ésser un pet aviciat 
1a pista Em fa gastar diners Em causa problemes Una hora molestant No l’acontentaràs pas... 
2a pista Em fa gastar més diners I maldecaps Dues hores molestant aquest nen malacostumat 
solució Ser causa de moltes 

pèrdues 
Ésser un turment Ésser molt pesat Ser un nen molt consentit 

 
Frase Ésser un poll ressuscitat Ésser un sac d'ossos Ésser al cap del carrer Ésser de bona fusta 
1a pista Abans no tenia un duro Gairebé no pesa No discutiré més No coneix el metge 
2a pista Ara, ves-li al darrere! Gairebé no té greix No hi ha res més a dir No li fa mal res 
solució Ésser un nou ric Estar molt prim Concloure una discussió Ésser robust, sa. 
 


