
Sense cap ni centener.- ?e Sant Pere a Sant Pau - Pagant, a Sant Pere can

ten.- Anar d'Herodes a Pilat.- Tal dia farà un any.- Qui fa un cove fa un

cistell.- El més calent, a l�aigüera.- Somniar truites.- Bona excusa té el

malalt ••• - Tal hi va qui no s¿ho creu.- De calent· en calent, es pelen.

Anar fent (com el Met de Ribes).- Tirar del tros.- Tirar de la rifeta.-

De porc i de senyor ••• - ��iXK�x��x9t§t��:Kxfªx��xxki3{���.- F;.:-ne de seques i

de verdes.- Tal dia farà un any.- Fer l'orni.- Tornar-se aiguapoll.- Anar-
.��

,

---

se'n a can Pistraus.- Quan les filles s6n casadèe�T.- Déu d6na faves a qui
no té que í.xa.Ls ;» Ara hi corrol- Demà m'afaitaràs.- La feina dJ'en Jafà.-

Si vols estar ben!"':·;�rvi t.- Feina feta no té destorb.- Qui no vulgui pols,
que no vagi a l'era.- Fugir de fam i de feina.- Gallina vella fa bon caldo.,

Anar en orris.- Caure de corcoll.- De mal borràs._- Trempat ,com un gínjol."':
(,.,.�-- -----;;.'tJ;.=R..-- .

-..,._,__.

Fer cara de jutge.- Sortir de polleguera.- No n'hi ha un pam de net.- Qui

�[i
. j

oli remena, els dits se n�unta.- Un cas com un cab�- Bona IJ'hem feta, Je

�- Durar de Nadal a Sant Esteve.- Inflat com un gall de paI!§es.- Amb

pany i forrellat.- A pèl i a rep�l.- Lladres de carni ral.- Set canes gran.-
-------_.

De, .bar res
.

al sostre.- Fer servir de "mingo". - Fúmer-se del mòrt i de qui.._------

el vetlla.- Repicar i anar a la procêss6.- Fer dir els salms al revés.-
ContesjLar ..1g10rifLcaj¡1t _a matines •.=. L'úl_tima.paraula de� G-r:e-dG.- e V--8lXFe-

..-
.

-

.--_.- ------,._----� __./

.��:..l nano ;« Avisar el rector i els_.R�rroquian3.- Cara de tres déus
.- l_

La Mare de Déu de l'empenta.- El �at dels frares.� El gos de la marquesa.--'-,,----,

A can Patiràs.- El capità Aranya.- L"'os bertran.- Créixer com els arbres de
_"

"

la Rambla.- Estar sense flam" ni "emt'.- Fugir d"'estudi.- Anar a tres quarts.(�� .r,
_.-....._

de quinze.- Passar el s taps.- Fer la Ll.e sca ;-, Fer La gui tza.- Fer el paquet•

���._��... __ .r.-

)30ig £?m una cabra.- Boig com un llum.- El negoci d "
en Robert amb les cabr-es

, ---,--------

Posar a perir.- Estar a l'escap�a.- Vuits i nous i cartes que no lliguen,-- ----------.---
",' '-.'-�--'-

---- ·-_··�---'�_·-r-o·t-··'··"'_·.r",'·!"·

_
Donar-se per la pell.- Fer-se enr-arav.- Pelat com una rata.- A mata-degolla.-
Q�i �o vul�ui pols, �ue no vagi a i';-era-:-=r:-, anada -d� en T'i t6.-·��a���a,�-'-_ ", ::...--.;;::.:-.¡�...�

...-._---------

mal no pensa.- Servir-se de parroquià.- !�l:a balan.2ª-da.- ��m uns _

set quartans.- Entre poc i massa, la mesura rasa.- !er el pes.- Donar la
llauna (acomiadar d 'una feina). - Sortir de t.£�.���n t6.- Veure-li la de so ta;-

- --- "--- -
-�.-.

Fer un pa com unes hòsties.- Com una olla de cols.- Escapar-se pel forat de:. -----..__..---_._ ... _---.-.. - - ...... �

-_...-�

pany.-, Durar com lJ'oòra de la" Seu.- Anar'a l"'hospici en cotxe.- Eis c;�pt�s----.
.,.- . -_ .• -... -_.

----.----...---.-.---.--.--.--•••'_
-�:;.tIS!:ru"s(i la xocolata espessa).- Els �estos s'assemblen a les olles.- Fer el

,salt (a la dona o al marit).-, La processó va per dins.- Roda el mÓn i torn?.-

al Born.- Aixecar la llebre,- Saber el diable on jeu.- D'un tret matar dos

. pardalf3.- Viure dels aires del ce1.- ,Saber quin peu ca19a.- Si m
t'

embrutes,
--._-----

t'emmascaro.- De mica en mica, s'omple la pica.-

_" ,- ,�- ,.


