La teva frase feta preferida
A Rubí tenim la mà trencada a posar fil a l’agulla i, sobretot,
mirem de no dir blat fins que no és al sac i ben lligat.
Aquestes han estat les frases fetes preferides pels rubinencs i les rubinenques i que hem descobert gràcies
en aquest joc lingüístic que ens ha proposat el Servei Local de Català de Rubí per al 2012.

Altres frases fetes...
bon vent i barca nova: expressió de comiat adreçada a algú o a alguna cosa que no sap greu que se'n
vagi o que es perdi; de mica en mica s’omple la pica: l'acció lenta però insistent arriba a tenir gran
eficàcia; escampar la boira: anar-se'n, marxar, passejar per distreure's; fer-ne cinc cèntims: explicar
breument alguna cosa a algú; tocar el dos: anar-se'n; tocar de peus a terra: adonar-se de les
limitacions imposades per la realitat; a l’estiu tota cuca viu: expressa que a l'estiu és relativament fàcil
conservar la salut i procurar-se aliment; haver-hi roba estesa: haver-hi present algú davant el qual no
convé parlar d'alguna cosa; especialment infants;

tal faràs, tal trobaràs: vol dir que les males accions solen ser castigades; ser de l’any de la picor: ser
d’un temps remot indeterminat; anar a quarts de quinze: anar molt fora del temps oportú; treure foc

pels queixals: manifestar una gran indignació, irritació; treure alguna cosa de polleguera: fer-la sortir
del seu estat o del seu curs normal, violentar-la, exasperar, fer perdre la calma; estar curat d’espants:
estar acostumat a experiències especialment desagradables, perills, adversitats; tocar la pera: molestar
algú; ser un somiatruites: ser un visionari, persona que s'il·lusiona amb coses impossibles o estranyes;

ser un tastaolletes: començar moltes coses i no continuar-ne cap, ser inconstant; ser cornut i pagar el
beure: fer una cosa a profit d'altri i sortir-ne perjudicat; anar de boca en boca: circular una nova o notícia;
anar de vint-i-un botó: anar mudat, molt ben vestit; treure les castanyes del foc: resoldre una situació
compromesa afrontant-ne el risc.
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