Locucions i frases fetes. Model de correcció
Escriviu el mot o mots que falten per completar la locució o frase feta.
1. Hi va assistir menys públic del que esperàvem; a tot estirar hi havia cent
persones.
2. Li ho va explicar amb tota mena de detalls. Sempre li ho explica tot fil per
randa.
3. L’àvia sempre li deia secrets a cau d’orella.
4. Van començar a caminar ben d’hora, a trenc d’alba / punta de dia .
5. De dalt estant el poble sembla molt petit.
6. Vam poder esquiar molt bé perquè hi havia neu a dojo/ cabassos.
7. No contestis ara; estàs massa enfadada. No és aconsellable prendre decisions
a cop calent.
8. Avançàvem a les palpentes. Era negra nit i topàvem amb els mobles.
9. Vam estar buscant els documents a tort i a dret, però no els vam trobar
enlloc.
10. Va vendre la casa a contracor, obligat pels deutes de joc.
11. La crisi econòmica ha fet que molts negocis se n’hagin anat en orris.
12. Aquest camp fa una hectàrea si fa no fa / si fa o no fa; com a màxim, una
hectàrea i mitja.
13. És ràpid treballant; en un tres i no res té la feina enllestida.
14. El va mirar de fit a fit, aguantant-li la mirada, sense parpellejar.
15. L’estrena de la pel·lícula va passar sense pena ni glòria. No en van parlar a
cap mitjà.
16. Ara encara fa massa sol per regar l’hort; ja ho farem cap al tard.
17. Sempre t’ho hem d’explicar tot dues vegades. Sembla que siguis curt de
gambals / curt d’enteniment.
18. Li va contestar, ras i curt / i llis , que no volia treballar amb ell. No va
afegir-hi cap excusa.
19. Cada vegada que proposen canvis en la distribució de la feina, la gerent fuig
d’estudi.
20. Quan van arribar al govern van fer algun canvi important, però uns mesos
més tard tot continuava igual. Va ser foc d’encenalls.
21. Cada vegada fa més bestieses, sembla que li falti un bull.

22. És una persona honesta. Si diu que no hi participa, creu-t’ho a ulls clucs.
23. Tothom va rebre. Van repartir llenya a tort i a dret.
24. La Marató d’enguany ha estat un èxit. S’ha recaptat amb escreix el que
s’havien proposat.
25. No cal anar de viatge a la quinta forca. A tocar de casa hi ha llocs interessants
que encara no coneixem.
26. M’agrada tenir-ho tot endreçat, però quan vénen els nebots de visita tot va en
doina. Mai no trobo el que busco.
27. No hi pots comptar. A l’hora de comprometre’s tot són excuses de mal
pagador.
28. Espereu en va; no vindrà pas.
29. Llegir les notícies em desespera. Quan veus el panorama n’hi ha per llençar el
barret al foc.
30. Si paguem a la bestreta / a l’avançada ens fan un descompte.
31. Organitzar una jornada d’intercanvi és una bona idea, però cal que anem a
pams. No podem improvisar un acte d’aquest tipus.
32. És un remei casolà que sempre funciona; és oli en un llum.
33. Ja trobarem una solució. T’ofegues en un got d’aigua, tu.
34. És un malcarat. Se’n va anar sense dir ni ase ni bèstia.
35. Cada any diem que pujarem a Montserrat a peu, però per naps o per cols no
hi podem anar. Quan no és un all, és una ceba.
36. Van marxar d’ esquitllentes / d’estranquis / d’amagat per no haver de
donar explicacions.
37. Aquesta habitació fa olor de resclosit. Obre les finestres de bat a bat perquè
es ventili.
38. Estava tan cansada que no tenia ni esma de parlar.
39. Teníem poc temps; ens vam prendre un cafè a peu dret i vam agafar el tren.
40. No vam haver d’esperar gens; va ser arribar i moldre.
41. Traduir un text pot semblar bufar i fer ampolles; però és més difícil del que
sembla.
42. Abans de dinar, podem anar fent boca amb un vermut.
43. Ja fa estona que rumies. Em pots explicar quina una en dus de cap?
44. Encara que sigui la primera vegada que hi jugo, no vull que em doneu peixet.
Perdent n’aprendré.
45. N’estava fart de callar. Va buidar el pap i ens va dir tot el que pensava.
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46. Ara no tinc temps que m’ho expliquis amb tots els pèls i senyals; n’hi ha prou
que me’n facis cinc cèntims.
47. Ara que en Jaume està malalt, haurem de fer el cor fort i fer-li costat.
48. Aquí no fem res de profit; més val que escampem la boira.
49. L’empresa és tan petita que l’encarregat ha de fer tots els papers de l’auca.
50. Sempre es barallen. El germà petit sempre que pot fa la guitza a la germana.
51. No canviem de tema; els horaris són figues d’un altre paner.
52. Els horaris no són un altre tema, són la mare dels ous.
53. Fa una temporada que totes li ponen: ha trobat feina, s’ha enamorat, li han
donat un premi...
54. No se sap acabar que ha suspès. Tenia coll avall que aprovaria.
55. T’ho has cregut? No és pas veritat. T’han aixecat la camisa.
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