
Tenir bons ingressos,  
fer calers.

Faltar a classe. Estar emprenyat.

Perdre facultats mentals a 
causa de la vellesa.

Fer una sorpresa, deixar 
bocabadat algú. 

Actuar sense escoltar  
els altres.

Criticar. No voler saber res més 
d’algú o d’alguna cosa.

Fer enveja.
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Fer neteja. Remugar en veu baixa. Fer pena o el ridícul.

Satisfer, convèncer. Fer el ridícul. Cometre una infidelitat.

Dissimular. Perdre les energies, 
defallir; deixar de 
funcionar; fer fallida.

Fer riure per causa  
de l’aspecte, sobretot  
de la indumentària.

Contrariar, molestar  
o destorbar algú.

Guanyar diners. Fer el ridícul.
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Exasperar. Decidir-se. Orinar, pixar.

Sorprendre’s,  
meravellar-se,  
espantar-se.

Conversar, xerrar.

Recordar. Fer el xafarder. Arribar tard.

Esforçar-se molt a  
aconseguir alguna cosa.

Fer el desentès d’una  
cosa que no interessa. 

Anar tirant, anar fent.
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39Capítol 4. Els catalans fem coses

Completa cada frase amb les paraules que hi falten. No facis el préssec!

És millor dir a algú que se’n 
vagi a fer   
que no pas que se’n vagi  
a la merda.

Ep! Espavilem-nos o farem                       
         !

A l’institut, quan fèiem                                       
            , anàvem  
a l’estany de Banyoles  
a donar pa sec als ànecs.

El cotxe fa                      , tot el 
dia l’haig de dur al mecànic.

Vaig anar-hi per res  
perquè ja era tancat.  
Vaig fer l’                     .

M’estic pixant! Me’n vaig  
a fer un    .

La temporada ha anat molt 
bé: han fet l’                        !

No facis l’                  , que  
ja saps de què et parlo.

Les veïnes de Melianta 
sempre la fan                           
al carrer.

Has de fer un 
 
i comprar-te un mòbil  
nou, Megan!

Trobaràs les respostes a la pàgina 153
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