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Totes les frases fetes tenen una cosa en 
comú: no es poden traduir literalment. 
Sobre el pedestal neix amb la inten-
ció d’aconseguir traduir-les de manera 
visual per tal de facilitar-ne l’entesa i 
convidar a l’espectadora a reflexionar 
sobre els seus significats.
Així doncs, decidim utilitzar les jogui-
nes com a elements centrals amb els 
quals plasmar el significat de les frases 
fetes. Concretament ens centrem en 
l’ús de ninots per la seva proximitat i 
aparent simplicitat com a objectes d’ús 
estès. D’aquesta manera pretenem que 
els nostres receptors aprenguin men-
tres es diverteixen. 
Centrant-nos en la  investigació, l’hem 
basat en tres categories conceptuals: 
frases fetes neutres, frases fetes his-
tòriques i frases fetes políticament 
incorrectes. En cada estudi hem selec-
cionat 5 frases que hem convertit en 
ninot mitjançant una metodología ba-
sada en la simplicitat dels conceptes. 
El resultat final ens ha permès ado-
nar-nos de la importància, el significat i 
l’arrelament cultural d’aquestes expres-
sions i frases fetes i com, alhora, ens 
parlen tant de la història i la societat 
del passat com de l’actual. A mode de 
conclusió pretenem presentar la dua-
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litat evolutiva entre la societat passada, 
moment on van ser creades i transmeses 
gran part de les frases fetes, i la societat 
actual on moltes han quedat en desús o 
obsoletes en el llenguatge i comunicació 
quotidians.
La representació física de l’estudi la 
muntarem com a exposició itinerant i 
interactiva on els visitants trobaran els 
ninots que representen les frases fetes 
classificats en diferents alçades. Aques-
tes alçades determinaran la moralitat 
percebuda de cada frase. Aquest ordre 
no serà estable, doncs es convidarà als 
mateixos visitants a alterar-lo i ade-
quar-lo en funció de la seva pròpia per-
cepció. 
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Les frases fetes son elements de la cultura popular molt 
arrelats als territoris d’on provenen. Aquesta vinculació 
territorial del significat provoca que siguin conceptes 
molt difícils d’entendre i traduir de manera literal. 
Sobre el pedestal neix de la hipòtesi de si les frases fetes 
es poden traduir en objectes tangibles per tal de facili-
tar-ne la seva comprensió i entendre el seu significat.
Tractar-se d’elements del llenguatge amb un significat 
figuratiu fa que siguin idees de difícil comprensió si es 
desconeix l’idioma i/o el context en el qual son usades. 

Aquest Treball de final de grau, pretén acostar l’ús i el sig-
nificat de les frases fetes al públic genèric mitjançant una 
classificació en tres categories conceptuals:  
Frases fetes Neutres: Representades amb un objecte sim-
ple quadrat.
Frases fetes Històriques: Representades amb un objecte 
simple rodó.
Frases fetes políticament incorrectes: Representades amb 
un objecte simple triangular.
Així doncs es pretén abordar les frases fetes des d’òpti-
ques històriques, culturals i socials.
Alhora s’explicarà l’orígen de les expressions per tal d’en-
tendre’n el context i s’incitarà a reflexionar i pensar sobre 
l’orígen i sobre la percepció actual de les expressions. 
Cal remarcar però, que aquest projecte no preten deter-
minar quines expressions son correctes o incorrectes, o 
determinar el significat absolut de cada frase feta.
L’objectiu final és incitar al receptor a que creï la seva pro-
pia reflexió i percepció a través del imputs i informació 
que  facilitem al llarg de l’estudi. Paralelament es vol crear 
un espai d’aprenentatge col·lectiu d’enriquiment cultural.

Les frases fetes estaran representades mitjançant ninots 
interactius que han sigut pensats i fets amb molt detall, 
per tal de que siguin el més fidels possible als significats 
que volen transmetre. 
El procés de traducció de frase / concepte a un objecte 
tangible, s’ha realitzat amb una metodologia pensada per 
facilitar la concepció del significat. Aquesta metodologia 
va sorgir en el procés d’investigació i formalització dels 
ninots. 
Així, es pretén simplificar al màxim el concepte fins a 
reduir-lo en una forma simple com son els ninots però al-
hora atorgant-ne una simbologia també simplificada com 
és el quadrat, la rodona o el triangle. 
El resultat és una exposició itinerant, on els visitants po-
drán agafar i tocar els ninots mentre reflexionen i propo-
sen noves classificacions conceptuals de les frases fetes 
de major a menor correcció moral.

Motivacions personals

Aquest projecte neix de la 
fascinació per les frases 
fetes per part de l’autora 
i la voluntat d’incidir en la 
comprensió i divulgació 
d’aquestes. Descobrir com 
frases amb molta història 
i significat es trobaven en 
desús va encendre l’espur-
na de voler plasmar-les de 
manera amena i visual.
Creiem fermament que les 
frases fetes obren les por-
tes a un món ric i extens de 
la llengua, el llenguatge, la 
història i la cultura popular 
d’un territori; recuperar-les 
ens permet viatjar al pas-
sat i descobrir el significat 
d’unes expressions que 
ens indiquen moltes coses 
del que som en la societat 
actual.
Volem posar en valor les 
frases fetes, demostrar com 
són el mirall d’un territori i 
una cultura, com ens re-
presenten i, sobretot, com 
podem aprendre moltes 
coses d’elles.

Objectius

Apropar les frases fetes al 
públic genèric. 
Aprendre sobre les frases 
fetes, el seu significat i l’ori-
gen geogràfic.
Crear elements físics que 
ens ajudin a transmetre 
el significat de les frases 
fetes.
Reflexionar sobre el seu ús 
en l’actualitat.
Reflexionar sobre la seva 
coherència en la societat 
moderna.
Reflexionar sobre si les 
frases fetes son inclusives i 
encaixen amb els corrents 
culturals i de pensament 
actuals.
Crear un espai i un seguit 
d’objectes que permetin 
interacció i aprenentatge 
tangible de manera amena i 
divertida.
Transformar idees intangi-
bles en elements físics.
Simplificar significats i con-
ceptes de les frases fetes 
per per facilitar-ne l’entesa i 
comprensió.
Fomentar i incentivar la 
curiositat de l’espectador i 
crear en descobrir les fra-
ses fetes.

Paraules Clau

Aprenentatge
Somriure
Curiositat
Interacció
Frases Fetes
Joc
Humor
Idioma
Representar
Traduir
Sentit figurat
Difusió
Humor
Reflexionar
Simpàtic

introducció
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Per començar a introduir el 
tema i per entendre’l, co-
mençarem explicant breu-
ment què són les frases 
fetes i quines son les seves 
característiques.
Aquest projecte neix a 
partir de la idea introduïda 
anteriorment de com una 
frase feta no es pot traduir 
literalment. 
Partirem del projecte de 
l’Adriana Díaz Lopez, on, 
mitjançant l’estudi de l’ar-
ticle The Comprehension 
and Semantic Interpreta-
tion of Idioms de Flores 
d’Arcais (1993), analitza els 
diferents significats, pro-
pietats i característiques de 
les frases fetes.
L’autora (1993: 79) defineix 
de tres maneres les frases 
fetes:

En primer lloc, ens diu que 
les frases fetes són aquelles 
que el seu significat no el 
podem esbrinar mitjançant 
el sentit literal de les parau-
les que la componen. 

En segon lloc ens diu que, 
encara que hi hagi algunes 
frases que no compleixen 
aquest requisit, la majoria 
estan formades per un verb 
i un sintagma nominal. 

Per últim i molt important 
pel nostre projecte, expli-
ca com el sentit literal és 
totalment diferent al sentit 
figurat, i que, per tant, si 
s’intenta descompondre la 
frase feta, el significat figu-
rat desapareix.

Aquesta última definició és 
clau pel projecte, ja que, 
aquest, busca explicar el 
sentit figurat de les frases 
fetes. Sentit que pot ser 
difícil de desxifrar per a una 
persona que no té costum i 
coneixements específics o 
no està familiaritzada amb 
elles. A més ho explica-
rem de forma que es pugui 
concebre el sentit literal de 
la frase però també que es 
pugui entendre per a quina 
ocasió s’utilitza cadascuna.

Sentit literal

Quadrat

Sentit figurat

Fort

“estar quadrat”

Si, per exemple, amb la frase 
feta “estar quadrat” ens quedem 
només amb el sentit literal, pen-
saríem en una persona que el seu 
cos té forma quadrada. En aquest 
cas no s’allunya molt del signifi-
cat figurat, no obstant, si des-
coneixem el sentit figurat de la 

frase, ens perdem el rerefons i la 
veritat de la que ens parla: d’una 

persona de complexitat forta.

Per a que no hi hagi dub-
tes el sentit figurat segons 
l’enciclopèdia catalana és 
aquell que té un si significat 
no propi, que implica una 
metàfora o una altra figura 
del llenguatge.
En canvi el sentit literal, 
segons l’enciclopèdia cata-
lana és sentit que posseeix 
una locució o un gir atenent 
als significats individuals i 
a la combinació dels seus 
components

“Les frases fetes són aquelles 
que el seu significat no el po-
dem esbrinar mitjançant el sen-
tit literal de les paraules que la 
componen.”

Flores d’Arcais (1993)

Qué són les frases fetes
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A continuació, seguint amb l’anàliais que 
fa l’autora Ariadna Díaz López (2020) de 
l’article de Flores d’Arcais (1993), farem un 
breu resum sobre les diferents propietats 
d’una frase feta:
La classificació bàsica, separa a les frases 
fetes en funció de 4 tipus de propietats: la 
congelació, la flexibilitat, la transparència 
i l’opacitat.
Segons Flores d’Arcais (1993: 80), la di-
ferència entre una frase feta congelada i 
una flexible, és com, la congelada, no pot 
ser modificada; la simple modificació de 
passar la frase de singular a plural, provo-
ca una pèrdua del seu sentit figurat. Díaz 
López (2020) ho exemplifica amb la frase 
“com està el pati”. Si aquesta és passada 
a plural: “com estàn els patis”, perd el seu 
sentit figurat i passa a ser literal. 
En canvi una frase feta flexible seria total-
ment el contrari: Díaz López,(2020) ens 
proposa l’exemple de: “No pares de tocar 
la pera”. Quan aquesta és passada a plural: 
“Li agrada tocar-nos la pera”, manté el seu 
sentit figurat.
Pel que fa a la transparència i opacitat, 
Flores d’Arcais (1993: 80) explica que les 
frases fetes transparents són aquelles que 
ens deixen entreveure el seu sentit literal. 
Díaz López (2020), ens proposa la frase 
“A palabras necias oídos sordos”. En canvi 
les opaques són aquelles que necessitem 
més informació per esbrinar el seu signi-
ficat, per exemple necessitem un context 
històric o social. Com la frase “Bufar i fer 
ampolles”.

 4 tipus de propietats, 
la congelació i la flexibilitat, 
i la transparència i l’opacitat.

congelació flexibilitat

transparència opacitat

si modifiques canvia 
el significat i perd el 

sentit

entreveuen el seu 
sentit literal.

no entreveuen el seu 
sentit literal.

la pots modificar 
sense perdre el sentit.

“un bé negre”
“uns bens negres”

“donar gat per llebre” “partir peres”

“estar forrat”
“estan forrats”

L’exercici que farem a continuació és, un 
cop entès que són les frases fetes i les se-
ves característiques, seleccionarem unes 
quantes, per tal d’entendre en profundi-
tat el seu significat, tant el literal com el 
figuratiu. I les anirem esbocinant, per tal 
de traduir-les en un nino. Per fer-ho busca-
rem l’explicació de la frase feta, escollirem 
una paraula clau per poder anar reduint 
la frase fins a fer un símil amb una forma 
mínima, (quadrat, rodona). A partir d’aquí 
començarem a fer propostes de nino fins a 
crear el definitiu. La idea és que qualsevol 
persona pugui entendre i aprendre el sig-
nificat figurat de la frase feta, interactuant 
amb l’objecte.

Característiques de les frases
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Si parlem del món de la literatura i el disseny hi ha tres 
referents molt importants per al nostre projecte, ja sigui 
per la seva manera de plasmar les coses, o per la seva 
visió metafòrica. Per començar Joan Brossa (Barcelona, 19 
de gener de 1919 – 30 de desembre de 1998), poeta dra-
maturg i artista plàstic, conegut entre altres coses, pels 
seus poemes visuals. Aquí adjuntem un parell d’imatges 
que representen a la perfecció la seva manera de plasmar 
els seus poemes visuals.

© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Barcelona

© Fundació Joan Brossa, VEGAP, Barcelona

Un altre dels nostres referents conceptuals, és Javier 
Jaén (Barcelona, 1983), com ens explica la revista gràfi-
ca és dissenyador gràfic i il·lustrador, conegut pels seus 
treballs irònics i amb doble sentit. També per la seva 
conceptualització i potencia visual, combina tipogràfica, 
dibuix i fotografia. A continuació podem observar algun 
dels seus treballs.

El mago, Javier Jaén, 2018

Guante Trump, Javier Jaén, 2015

Javier Jaén
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Per últim Isidro Ferrer (Madrid, 1963) il·lustrador i dissen-
yador gràfic que tal com ens explica a la seva pàgina web 
“Decenas de libros, cientos de carteles,delicados objetos, 
enormes fachadas, cortos de animación, esculturas, tex-
tiles, imágenes de marca, lámparas. Cualquier soporte, 
técnica, canal de comunicación, le sirve a Isidro Ferrer 
para expresar con imágenes su pasión por el teatro de la 
vida.” (Ferrer, n.d.). També us ensenyarem algun dels seus 
treballs.

Alicia y las ciudades invisibles, Isidro Ferrer, 2018El ruido, el silencio y todo lo demás, 
Isidro Ferrer, 2016

Com podreu observar hi ha 
un factor comú entre els 
referents, tots tres visualit-
zen un concepte de manera 
metafòrica, i juguen amb els 
objectes. És a dir, fan un pro-
cés d’entendre el concepte 
o idea que volen transmetre, 
aquesta idea és intangible, i 
la transformen en un objecte 
físic i visual amb el qual l’es-
pectador entén al moment el 
que aquests artistes ens volen 
transmetre. Són uns genis de 
la metàfora. 

És per això que són referents 
molt potents pel nostre pro-
jecte, ja que fem el mateix 
procés, tot i que la nostra 
intenció és la de jugar amb la 
interacció de l’objecte i no tan 
centrat en el joc visual està-
tic.

Són uns genis 
de la metàfora.

referents
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Durant l’experimentació i la 
investigació pràctica, amb 
la finalitat d’aconseguir 
transformar els diferents 
significats en objectes 
tangibles i interactius,es va 
conformar la següent me-
todologia per tal de crear 
la classificació conceptual i 
els ninots.
Ja que el procés de traduc-
ció intangible - tangible, és 
bastant complex, la meto-
dología  escollida es basa 
en quedar-se amb la essèn-
cia de la frase de la següent 
manera:.

En primer lloc, del significat 
de la frase feta, per exem-
ple “donar gat per llebre”, 
que vol dir “ ensarronar / 
enganyar donant una cosa 
per una altra o fent veure 
allò que no és”, segons el 
Diccionari de sinònims de 
frases fetes, de la UAB, per 
M.Teresa Espinal, escollim 
la paraula que més engloba 
el conjunt del significat. 
Aquesta paraula la deno-
minarem paraula clau. En 
aquest cas, la paraula que 
més resumeix el significat 
de l’expressió és enganyar.  
A continuació busquem el 
significat d’aquesta parau-
la: “Fer caure en error amb 
una falsa aparença. Caure 
en error, judicar falsament. 
Induir a error amb artifici, 
perfidia. Mancar a la fide-
litat. Eludir, distreure.Dece-
bre (Vilaseca, 2019).  

Així doncs reduim el sig-
nificat a dos conceptes: 
enganyar i falsa esperança, 
que l’obtenim de la paraula 
clau y que resumim com a 
expectativa vs realitat.

En segon lloc, a partir de 
la simplificació del signifi-
cat de la frase feta, fem un 
exercici visual a través d’un 
objecte simple, en aquest 
cas un quadrat. La idea és 
traduir aquests dos con-
ceptes en un objecte visual 
simple com és un quadrat. 
Per traduir enganyar i falsa 
esperança a quadrats, ho 
fariem a través del taman-
ys:

expectativa

realitat

Un cop fets aquests dos 
procesos, fer la traducció 
amb un objecte és molt 
més senzill, ja que hem 
aconseguit arribar a la part 
més simple i essencial del 
significat real. aquesta part 
essencial ens ajuda a fer la 
frase  més propera i menys 
complexa, per tant,  ens 
ajuda a entendre i explicar 
amb més facilitat el sentit 
figurat que amaga cada 
frase.

metodología 

La metodolo-
gía es basa en 
arribar a la part 
més simple i 
essencial del 
significat real.

La metodologia és una part 
importantíssima del projecte, ja 
que tota la investigació es du a 
terme fent-la servir.

metodología
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mudar la pell, 

canviar radicalment 
de manera d’ésser o 
de sentir/canviar de 
manera de ser i 
de procedir

=

pasa d’un color a
un altre totalment diferent

“el mateix quadrat”

L’objecte simple, per explicar
el concepte de canviar,

s’expressa amb un quadrat que 
pasa d’un color a un altre.

verd blanc

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

mudar la pell
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El primer esbós per rea-
litzar el ninot de mudar la 
pell, va ser molt més literal 
i no acabava d’explicar el 
significat figurat de la frase.
La idea inicial va ser pensar 
en un ninot al qual se li po-
dia treure la pell. Aquesta 
pell després es podia guar-
dar en un maletí que porta-
va el mateix ninot. El pro-
blema rau en com aquesta 
representació és molt literal 
i però poc intuitiva per en-
tendre què ens vol dir.
La segona idea va derivar 
a fer el ninot i una pell que 
també es podia treure, 
donar-li la volta i tornar-li a 
posar. En aquest procés, el 
color canviava en donar-li 
la volta. 
Aquesta representació sí 
que parlava més del signifi-
cat figurat, però alhora era 
poc pràctica.

procés 
1.1
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

maleta

pell

nino

nino

pell 1

pell 2

procés
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Unió dels dos ninos
es fica un dins de l’altre

reversible
el vols blanc o el vols negre?

Teles de colors foscos Teles de colors clars

Finalment, com ens expliquen les múltiples definicions de 
la frase “mudar la pell”, el seu significat rau en la trans-
formació i canvi radical d’una opinió, sentiment o aspec-
te d’una persona. D’aquí agafarem com a paraula clau: 
radical.

De les múltiples definicions de radical ens quedem amb 
aquesta: “Que canvia del tot, de dalt a baix. Canvi radical 
de les temperatures. Propostes radicals. Mesures radi-
cals.” (Vilaseca, 2019)
 ja que és la més adequada pel context de la frase.

Així doncs el que ens diu és que un mateix quadrat passa 
de ser blanc a negre.
Finalment per explicar aquesta frase farem un ninot 
reversible, un mateix ninot, per tant un mateix quadrat, 
persona.. Que passa d’un color (estat d’ànim, opinió..), a 
un altre totalment oposat. Utilitzem el color per expressar 
la oposició i per expressar la generalitat d’opcions (ànim, 
opinió, aspecte..).

El joc consisteix en donar-li la volta al ninot i veure com es 
transforma, així aconseguim explicar d’una manera molt 
visual el seu significat.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

velcro

formalització final
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Com podem observar, al 
resultat del ninot reversible, 
els colors escollits son per 
una banda colors molt vius, 
 

en els dos casos, hi ha formes 
orgàniques, en forma de pedaços 
per dotar-lo de més caràcter 

butxaca

Per últim el mecanisme és 
fàcil: obrir la butxaca del 
cul i donar-li la volta

I per l’altra banda colors 
molt apagats

la intenció és deixar clar 
que és la mateixa persona. 
Per això es completament 
igual excepte un lleu canvi 
en l’expressió.

resultat
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Exemples d’ús de la frase
Durant la seva estada a 
l’estranger ha mudat la pell; 
quina diferència de tracte, 
ara!

Frases sinónimes
mudar de bandera, canviar 
de pell, girar la pell, ésser 
un altre home.

Frases antónimes
seguir la bandera, seguir 
endevant

Ús Frases antónimes
Segueix la bandera del seu 
pare, és un comunista con-
vençut, No ens queda altra 
solució que tirar endavant.

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

neutres objecte simple quadrat28

per saber més

neutres objecte simple quadrat29



donar gat per 
llebre, 

ensarronar / enganyar 
donant una cosa per 
una altra o fent veure 
allò que no és

el que realment és.

el que creus que será

L’objecte simple, per explicar
el concepte de enganyar,

s’expressa amb tamany 
i expectatives.

expectativa realitat

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

Donar gat per llebre

neutres objecte simple quadrat31

donar gat per llebre
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El primer esbós per realit-
zar el ninot de donar gat 
per llebre, sí que ens mos-
trava els dos animals però 
no acababa de representar 
la sensació d’engany.

La idea inicial va ser pen-
sar en un ninot amb dos 
caps: per una banda un 
gat i per l’altre una llebre, 
quan tenies el cap de gat 
cap amunt el de la llebre 
quedava tapat i si el giraves 
passava al revés.

La segona idea en canvi, sí 
que ens generava la idea 
d’engany, ja que era un ni-
not amagat en una estruc-
tura on posava gat, i, quan 
pujaves el palet sortía la lle-
bre, de totes maneres vam 
descartar la idea perqué 
volíem donar-li un plus més 
a la sensació d’expectativa 
vs realitat.

procés 
1.2
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

mateix nino 
que es gira

surt una llebre

procés

neutres objecte simple quadrat33

procés
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Dins de la caixa, hi ha un 
gat, en comptes d’una 

llebre com indica la caixa

Nino d’un gat

Caixa amb dibuix de
llebre. 

expectativa

realitat

Per aquesta frase és molt important la paraula clau en-
ganyar, que, com mostravem en l’exemple de metodolo-
gía, ens diu que és crear unes falses expectatives.
Enganyar: “Fer caure en error amb una falsa aparença. 
Caure en error, judicar falsament. Induir a error amb arti-
fici, perfidia. Mancar a la fidelitat. Eludir, distreure.Dece-
bre” (Vilaseca, 2019)

Per aquesta frase és molt important la paraula clau en-
ganyar, que ens diu que es crear unes falses expectatives.
En traduir-ho a formes simples, ho explicarem dient que 
l’expectativa és un quadrat molt gran i la realitat és un de 
molt petit.
En aquest cas com ens explica el llibre “Per què 
diem...l’origen de 100 dites populars” d’Albert Vidal (2016), 
l’expectativa seria la llebre i la realitat el Gat. 
Com a fet anecdòtic, aquesta frase s’utilitzava durant el 
segle XX quan es dubtava si la llebre que et veníen en 
algunes botigues de carn, era realment una llebre i no un 
gat.

Per explicar-ho amb el ninot, el joc consistiria en una 
caixa on aparentment es mostra que dins hi trobarem una 
llebre, ja que socialment la llebre era menjar de molt bona 
qualitat. Un cop s’obre la caixa, s’hi troba un gat. D’aques-
ta manera es mostra la idea de com t’han donat “gat per 
llebre”. 
És una manera molt simple i clara per entendre el 
concepte d’engany al qual es refereix la frase.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

cartulina

formalirzació

neutres objecte simple quadrat35

formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat

neutres objecte simple quadrat36

ninot

neutres objecte simple quadrat37



Exemples d’ús de la frase
És fàcil confondre la mar-
garina amb la mantega, i 
a vegades et poden donar 
gat per llebre.

Frases sinónimes
donar garsa per perdiu, 
pintar-li la cigonya, donar 
figues per llanternes, fer 
veure sant Cristòfol nan

Frases antónimes
dir tot el que fa al cas

Ús Frases antónimes
És una persona que sempre 
diu tot el que fa al cas

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

neutres objecte simple quadrat38

per saber més

neutres objecte simple quadrat39



estar forrat, 

persona molt exitosa 
en els negocis i que 
guanya molts diners.

quadrat

L’objecte simple, per explicar
el concepte de ric,
s’expressa amb l’or.

d’or

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

estar forrat

neutres objecte simple quadrat41

estar forrat
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En canvi en el cas de la fra-
se feta “estar forrat”, des de 
l’inici la idea era molt clara:
Fer una unió entre el sentit 
literal i el figurat, amb la 
paraula forrar i transmetre 
el fet de tenir molts diners

procés 
1.3
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

“forro” de tela

bitllets

nino sense forro

nino amb forro

procés

neutres objecte simple quadrat43

procés

neutres objecte simple quadrat42



Persona forrada de bitllets

forro de bitllets

cos persona 

Per aquesta frase és molt important la paraula clau en-
ganyar, que ens diu que és crear unes falses expectatives. 
Enganyar: “Fer caure en error amb una falsa aparença. 
Caure en error, judicar falsament. Induir a error amb arti-
fici, perfídia. Mancar a la fidelitat. Eludir, distreure. Dece-
bre” (Vilaseca, 2019).
Per aquesta frase és molt important la paraula clau en-
ganyar, que ens diu que és crear unes falses expectatives. 
Al traduir-ho a formes simples, ho explicarem dient que 
l’expectativa és un quadrat molt gran i la realitat és un de 
molt petit. 

En aquest cas l’expectativa seria la llebre i la realitat el 
Gat. Tal com ens explica el llibre “per què diem.. l’origen 
de 100 dites populars” d’Albert Vidal. Com a fet anecdò-
tic, aquesta frase s’utilitzaba, ja que, durant el segle XX, 
amb freqüència es dubtava si la llebre que et venien a 
algunes botigues de carn, era realment una llebre i no un 
gat. 

Per explicar-ho amb el nino, el joc consistiria en una caixa 
on aparentment ens mostra que dins hi trobarem una 
llebre, ja que socialment la llebre era menjar de molt bona 
qualitat, un cop obres la caixa trobes un gat, que s’assem-
bla molt morfològicament, però la seva qualitat era molt 
inferior. És una manera molt simple i clara per entendre el 
concepte, d’engany al qual es refereix la frase.

material

Teles de colors Plantxa

Fil i agulla cotó 

oueras cola blanca

paper transfer

formalització

neutres objecte simple quadrat45

formalització

neutres objecte simple quadrat44



El resultat en forma de 
ninot és un personatge que 
està folrat de bitllets, els 
bitllets escollits i represen-
tats són els de 500 euros, 
ja que és la quantitat més 
alta. Els colors utilitzats són colors 

neutres per la cara i cos, negre 
per marcar les faccions i rostre 
i per últim els lila/ blau i blanc 
propi d’un bitllet de 500 euros.
 

El forro està fet amb paper trans-
fer sobre tela, per tal que sigui 
resistents múltiples vegades.

Pel que fa al mecanisme 
d’interacció, es convida a la 
persona a forrar i desforrar 
el personatge.

La intenció és mostrar que 
el significat de l’expressió 
és fer referència a una per-
sona que viu envoltada de 
diners.

resultat

neutres objecte simple quadrat46

ninots
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Exemples d’ús de la frase
Aquest home ve de bona 
família, esta forrrat!

Frases sinónimes
De casa bona, nedar en 
la prosperitat, tenir molts 
pinyons.

Frases antónimes
A cavall de l’euga blanca, 
amb les mans al cap, amb 
una mà al davant i una altra 
al darrere.

Ús Frases antónimes
S’ha venut el negoci i fa 
temps que va a cavall de 
l’euga blanca; té prou feina 
a mantenir-se, Creia que al 
casino es faria milionari i 
n’ha sortit amb les mans al 
cap, S’ho ha jugat tot; qual-
sevol dia el veurem amb 
una mà al davant i una altra 
al darrere, no li quedarà ni 
la camisa

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

neutres objecte simple quadrat48

per saber més

neutres objecte simple quadrat49



i un be negre 
amb potes rosses
 
expressió de negació 
desmentint 

mai rectangle

“un quadrat sempre sera 
quadrat”

L’bjecte simple, per explicar
el concepte de rebutjar,

s’expressa amb l’afirmació de 
que un quadrat sempré serà un 

quadrat mai un rectangle

quadrat rectangle

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

i un be negre amb potes rosses

neutres objecte simple quadrat50

i un be negre amb potes rosses

neutres objecte simple quadrat51



En el cas de la frase ”i un be 
negre amb potes rosses”, va 
passar una mica com amb 
d’altres frases explicades 
anteriorment: la primera 
idea es quedava coixa de 
significat.
En aquest cas, es tractava 
d’un joc de “vestir al be”, 
on teníem un be al qual li 
podíem afegir la llana negra 
i els mitjons rossos per les 
potes. 
En aquest cas, però, no ens 
negava res, no ens ajudava 
a entendre que l’afirmació 
era incorrecta i que sempre 
ho sería com l’expressió 
significa.
De nou, era massa literal i 
poc representatiu del signi-
ficat figurat.

procés 
1.4
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

ovella negra amb llana

ovella sense llana

ovella

llana negra

mitjons

procés

neutres objecte simple quadrat53

procés
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potes negres 
del bé negre

retolador 
aparentment rossa

retolador 
realment negre

Bé negre

Paraula clau: rebutjar: “Algú no accepta (alguna cosa) per-
què la considera de mala qualitat, indigna d’ésser accep-
tada.”(Vilaseca, 2019)
I un be negre, així doncs significa que no admetràs de cap 
manera l’afirmació d’algú altre. 
Si ho analitzem amb la mateixa expressió, l’afirmació se-
rien les potes rosses i la negació, és a dir el rebuig seria el 
be negre. Com estem desmentint-ho, de cap manera un 
be negre pot tenir les potes roses.
Partint d’aquest anàlisi, farem la reducció a un objecte 
simple:
Un quadrat sempre serà un quadrat i mai un rectangle.

Un cop entès això la formalització de la joguina per tal 
d’explicar aquest concepte seria la següent:
El primer prototip jugava amb la idea d’un ninot en for-
ma de be i uns mitjons roses per posar-li, però ens vam 
adonar que aquest objecte no explicava realment el seu 
significat figurat, sinó que es limitava a reproduir la frase 
literal.

Finalment la formalització és un ninot en forma de be 
negre i un retolador aparentment de color ros. El joc con-
sisteix a pintar-li les potes negres del be amb el retolador 
groc, per afirmar la frase “un be negre amb potes rosses”, 
un cop comences a pintar, resulta que el retolador pinta 
negre i no ros, per tant estem desmentint l’afirmació. MAI 
un be negre tindrà les potes rosses.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

borrisol

rotulador

formalització

neutres objecte simple quadrat55

formalització
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Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

foto

resultat

neutres objecte simple quadrat56

ninot
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Exemples d’ús de la frase
I un be negre amb potes 
rosses! Això que dius no és 
cert.

Frases sinónimes
I ca, planta-me-la al cla-
tell, creu-t’ho, i un colló 
de mico, i un ou, a l’igual, 
botifarra de pagès.

Frases antónimes
agafar-se les coses tal com 
vénen,tòrcer el coll, pren-
dre’s les coses tal com són.

Ús Frases antònimes
Si no sap agafar-se les 
coses tal com vénen, patirà 
molt ,T’has de prendre les 
coses tal com són, però 
sense capficar-t’hi , Des-
prés d’escoltar les meves 
raons va tòrcer el coll. Per 
fi, va acceptar el meu pro-
jecte.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

neutres objecte simple quadrat58

per saber més
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partir peres
 
desavenir-se, 
separar-se els que 
anaven units i 
concordes el quadrat y surt guanyant el quadrat x surt perdent

“dos quadrats es separen”

L’objecte simple, per explicar
el concepte de separar-se,
s’expressa amb dos quadrats 

que es separen, un surt perdent i 
l’altre guanyant.

quadrat y quadrat x

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

partir peres
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Per últim, amb l’expressió 
partir peres, el procés va 
ser similar al d’estar forrat: 
des d’un inici vam aconse-
guir una idea que plasmés 
tant el significat literal com 
el figuratiu.
En aquest cas i com us 
explicarem a continuació la 
idea final és mostrar dues 
mitjes peres que no es po-
den ajuntar.
Aquest son els primers es-
bossos d’on vam partir per 
posteriorment formalitzar 
el ninot final

procés 
1.4
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

imans es repelen  + +

pera x

pera y

procés

neutres objecte simple quadrat62

procés
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pera y

pera x

imán +

imán +

Paraula clau: separar-se: “Posar l’una en una part i l’altra 
en una altra (dues o més persones o coses que estan l’una 
al costat de l’altra, reunides, mesclades).” (Vilaseca, 2019)

En aquesta frase hem de buscar una manera d’explicar 
que dues persones es separen, de manera que no volen 
tornar a estar juntes mai. 
De manera simple sería que un quadrat i una rodona junts 
són el resultat d’un quadrat i una rodona separats.

Per explicar-ho mitjançant la propia frase i el ninot, el joc 
es basa en dues mitjes peres que cadascuna representa a 
una persona diferent i, per tant, tenen faccions diferents a 
la cara. Cada part porta un imán de càrrega positiva, això 
provoca que els imans es rapelin i és impossible unir les 
dues parts.

Així doncs és una manera molt visual que mostra la propia 
frase i també ens explica el seu significat, en aquest cas 
que dues persones no vulguin tornar a estar juntes.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

escuma

imans

formalització
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formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat

neutres objecte simple quadrat66

ninot
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1.5

Exemples d’ús de la frase
Van haver de partir peres 
perquè no s’entenien en el 
negoci.

Frases sinónimes
tirar cadascú pel seu cantó, 
trencar el plat bonic, po-
sar-se de punta, anar ca-
dascú pel seu costat

Frases antónimes
fer les paus, fumar la pipa 
de la pau, reconciliar-se 
amb Déu. 

Ús Frases antónimes
Fa poc temps que han fet 
les paus; van estar renyits 
molts anys, Crec que ja fa 
massa temps que ens bara-
llem. Ha arribat el moment 
de fumar la pipa de la pau, 
Volia reconciliar-se amb 
Déu, perquè ja feia massa 
dies que no s’havia confes-
sat.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

neutres objecte simple quadrat68

per saber més

neutres objecte simple quadrat69
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índex



Un cop entès qué són les frases fetes, com s’expressen i 
com les podem identificar, i mostrades les de significat 
més neutre, comencem a profunditzar en el seu significat 
i el seu origen. 
El segon camp d’estudi, les frases fetes històriques, ens 
parla i explica tot allò que no sabem ni podem desxifrar 
de les frases. Per molt que entenguem el seu sentit literal 
i el seu sentit figurat, darrera l’expressió s’amaguen expe-
riències vitals, perquè les frases fetes són vida, han passat 
coses, ha passat història i sobretot han passat persones 
que s’han encarregat d’agafar un fet, donar-li un nom i 
fer-se’l seu. És per això que aquestes frases fetes han anat 
passant de generació a generació, d’any a any i de segle a 
segle de tal manera que avui dia encara les conservem. 
Algunes potser ja no s’utilitzen tant, inclus han pogut que-
dar obsoletes, però absolutament sempre ens parlaran 
d’un fet real, d’un moment en concret i sempre ens ama-
garan una història darrera.

A partir d’aquest camp 
d’estudi i en endavant, des-
cobrirem que darrere de les 
frases fetes, que es presen-
ten de manera simpàtica i 
propera s’amaguen multitud 
de coses.

Aquest gràfic representa d’on 
surten les frases fetes, es a dir, 

quin context les envolta.

història

cultura

societat

frases fetes

El segon camp d’estudi, les 
frases fetes històriques, ens 
parla i explica tot allò que no 
sabem ni podem desxifrar de 
les frases.

camp d’estudi històric 
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Per començar aquest viatge 
al passat, ens aventurem al 
món d’en Joan Amades.
Joan Amades és un expert 
de la cultura i el folklore ca-
talà. És l’autor d’el customa-
ri català, on ens explica les 
costums culturals i socials 
catalanes i ho fa explicant 
el context històric i social, 
i tot fent referències de 
frases fetes, dites i refranys 
que sorgeixen a partir dels 
fets que relata.
És una clara demostració 
de com les frases fetes ens 
parlen de tota una societat, 
de qui som, de qui èrem i 
d’on venim, i ens mostren 
el canvi de paradigma en el 
transcurs dels anys. 
Com diu Josefina Roma a 
la reedició del llibre Les es-
posalles, costums i creen-
ces de Joan Amades per 
la biblioteca de tradicions 
populars:
“Amades mostra també 
un gran coneixement dels 
folkloristes catalans que 
l’havien procedit o de lin-
güistes com Alcover o Grie-
ra. Naturalment, avui, des 
d’una relectura actual, els 
conceptes i les teories de 
molts d’aquells autors citats 
per Joan Amades no han 
resistit el pas del temps.“

Per exemple si parlem del 
festeig dels casaments, 
Joan Amades ens explica: 
“Antigament, que la vida 
rural no era tan col·lectiva 
com avui, quan hom desi-
tjava casar-se, sovint es 
presentava el conflicte de 
cercar parella.” (Amades, 
1933)
Explica com els sastres, pa-
raires, qüestors i els guar-
daboscos, acostumaven a 
encarregar-se d’aparellar 
o aconsellar als homes i 
sobre amb qui ho podien 
fer. També hi intervenien 
els pares de família. 
En aquest llibre també ens 
explica tota la resta de 
costums en quant a l’amor 
i el festeig. De tots aquests 
fets, trobem refranys com 
“si vols tenir la filla segura, 
festeja primer la mare”, o: 
“Poques dones s’han casat 
amb l’home que han esti-
mat”. 

fet històric fet històric

any 1 any 50

frase feta
frase feta

Amb el pas del temps, la frase 
feta i el fet històric, perden unitat 

i disociem la  relació de l’una 
amb l’altre. L’any 1, s’origina la 
frase a causa d’un fet, amb els 

anys en canvi, podem o no saber 
la història dels nostres avantpas-
sats, però la frase feta encara la 

coneixem o utilitzem.

Les frases fetes, ens parlen de tota una 
societat,de qui som, de qui eren i d’on 
venim, i ens mostren el canvi de
paradigma en el transcurs dels anys. 

Joan Amades
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Pel que fa a les professions, Joan Ama-
des, al llibre “Arts i oficis” de la biblioteca 
de Tradicions Populars, ens explica com 
era la vida i ofici dels serrallers, fusters, 
mestres de cases, sastres, sabaters, ba-
rretaires, teixidors, flassaders, tintorers, 
blanquers, llibreters, naipers, cistellers, 
terrissers, vidriers i un exténs número més 
d’oficis.
Un dels casos que ens explica és d’on surt 
una versió de la cançó de les mentides que 
diu:
 “A les muntanyes de Ceret - un conill 
n’agafaren i en feren cent i un barrets - del 
pèl que li llevaren.”

I és que Amades diu que els barretaires 
eren anomenats conills despectivament, ja 
que pel poble era un fet graciós que com-
pressin pells de conills per fer els barrets.

O els moliners, que eren vists com a lla-
dres, i tenien fama que es quedaven l’oli i 
la farina, d’aquí trobem refranys com:
“De moliner mudaràs, però de lladre no 
sortiràs.”
“Moliner fariner es queda la farina i diu 
que el batan se l’ha menjada” 
“De moliner a lladre no hi ha sinó una 
escala.”

Però Amades no ens parla només de cos-
tums i actes del dia a dia, sinó que al llibre 
“El Mal Donat” de la biblioteca de Tradi-
cions Populars, ens parla de supersticions, 
maleficis, encanteris i amulets de l’època, 

El món dels arts i oficis, 
ens va regalar un immens 
número d’expressions

que han dotat de riquesa el món dels mots 
i refranys. 
Per exemple per allunyar la malura que 
pugui tenir  l’aigua d’una font o d’un càntir, 
abans de beure és deia:
“Jesús, Maria, Josep,
si aquesta aigua m’ha de fer mal,
traieu-me-la del devant.”

En cas que fos fruita es deia:
“Jesús, Maria, Josep: - si hi ha cap bruixa,
amb la capa de sant Josep la’n trec.”

O per una cosa tant simple com caçar una 
mosca deien:
“Mosca biosca, - cosca la cosca,
el mosquitet - corre per la paret.”
 

moliners lladres=

per la societat

el resultat són frases 
fetes i expressions

De moliner mudaràs, però 
de lladre no sortiràs.

Exemple d’un cas on un fet social 
i històric va derivar a frase feta. 

En aquest cas sobre un ofici.

arts i oficis
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Per altra banda, trobem a l’Albert Vidal, (Barcelona 1940) 
llicenciat en història, art dramàtic i publicitat. També es 
dedica a la paremiologia - disciplina que estudia refranys 
i proverbis-, i ha publicat artícles i llibres parlant sobre 
això.
Hi ha un vers escrit per Albert Vidal al pròleg del llibre 
“Per què diem... l’origen de 100 dites populars” que ens ha 
marcat i donat pes al que volem transmetre i reflexionar 
en aquest projecte. 
 “La història es pot escriure de moltes maneres. Hi ha la 
història oficial, la que escriuen els vencedors; la història 
no oficial, que gairebé mai no poden escriure els vençuts; 
la gran història de passats més o menys gloriosos; la 
història desconeguda, que només s’intueix per escassos 
vestigis; la història del present, la que es constitueix dia 
a dia… i també la petita història de les expressions po-
pulars, sovint universals, però que formen part del patri-
moni lingüístic i cultural d’una comunitat determinada.” 
“En resum, dites populars que han arribat fins a nosaltres 
com un reflex de les maneres de sentir dels pobles, tant si 
estan circumscrites a una zona geogràfica particular com 
si  abracen una àrea més extensa.” (Vidal, 2016)

Tal i com explicavem a l’inici d’aquest camp d’estudi, un 
cop entès què son les frases fetes, volem saber-ne més, 
descobrir què amaguen, què ens diuen, com podem com-
prendre com és la nostra cultura actual, i com ha canviat 
entenent com ho era en el passat a través d’ una cosa tant 
petita però a la vegada tant important com son les frases 
fetes.

Aquest llibre ha influenciat molt  aquesta investigació, ja 
que hem pogut obtenir una gran part d’història sobre les 
frases escollides,però també ens ha servit per entendre i 
descobrir moltes altres. 
Per exemple que “fer campana”, es va començar a uti-
litzar, pels nens que no anaven a la classe del mossèn, 
i eren castigats a tocar la campana a les cites i festejos 
religiosos que tocaven aquella setmana. O que l’expressió 
“tocar el dos”, no ens parla del número, si no de “dors” es 
a dir esquena, i es que quan es viatjava en diligencia, just 
abans d’engegar el vehicle el conductor el que feia era 
fuetejar l’esquena dels cavalls, per posar-los en marxa i 
començar el trajecte.
Per tant, no només ens parla de la nostra cultura actual, si 
no que podem aprendre història d’una manera molt més 
divertida i propera, inclús ens pot ajudar a entendre com 
funciona i quins rituals es duen a terme al nostre territori.

“La petita història de les 
expressions populars, sovint 
universals, però que formen part 
del patrimoni lingüístic i cultural 
d’una comunitat determinada.”

(Albert vidal, 2016)

món
territori

geografia
poble

frases fetes

Com expliquem a la pàgina 
anteorior, les frases fetes són 

teritori, geografia i poble.

Albert Vidal
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És per això que l’article de l’Ana Serradilla Castaño al seu 
artícle la enseñanza de frases hechas: un método para 
integrar la cultura en el aula (220) ens ha semblat molt 
encertat i molt inspirador, Serradilla Castaño ens explica 
com d’important i profitós pot ser, ensenyar un idioma, a 
través de la seva cultura i per tant les seves expressions, 
ella defensa que les frases fetes són un gran exemple 
que ajuda al fet que els seus alumnes entenguin millor la 
cultura i els hi ajudi a aprendre l’idioma. L’Ana Serradilla 
Castañons ens ho explica a través d’exemples, en primer 
lloc escull les cançons per exemple: 

“será porque es más fácil escribirlo / o demostrarlo, que / 
montar un numerito de esos de fatalidad. (“Si hay Dios...”, 
Alejandro Sanz). En “¿Qué pasa contigo, tío?” encontra-
mos multitud de expresiones como tener el cuerpo de 
jota, dar bandazos, dormir la marmota, dar la gana, dar 
candela..” “¿Qué hace un estudiante de español con este 
material? Expresiones como dar en el clavo, quedar en 
agua de borrajas, ponerse las pilas, pagar el pato, hacer 
de tripas corazón, montar un numerito, volverse majara... 
deben ser aprendidas por el alumno dentro de un contex-
to real y debe integrarlas en su comunicación diaria pero, 
¿qué hace el profesor para enseñarlas e integrarlas dentro 
de un marco cultural? No creemos que dar listas de ex-
presiones y hacer únicamente ejercicios de llenar huecos 
sea la mejor solución. El objetivo de esta comunicación 
es presentar cómo enseñamos estas frases y cómo pode-
mos conseguir que el estudiante de ELE las integre en su 
comunicación diaria y amplíe sus conocimientos sobre la 
cultura española.” (Serradilla Castaño, 2000) 

També reflexiona sobre com podem introduir la cultura 
amb costums de la nostra vida diària com horaris de feina, 
oci i temps lliure. 

El segon exemple del que ens parla Serradilla Castaño, és 
introduir a l’aprenentatge de la geografia, a través de les 
frases fetes moltes d’elles parlen de la història geogràfica 
d’un territori, per exemple: “No hi ha moros a la costa”, 
“estar a la lluna de València” o “Armar-se la de Sant Quin-
tí”, des de la perspectiva divertida de l’expressió podem 
aprofundir en la realitat d’un territori

Serradilla també menciona la relació entre frases fetes, 
cultura i religió en el cas d’Espanya i Catalunya la religió 
catòlica i és que també trobem moltes frases que ens 
parlen d’ella com per exemple: “Acabar com el rosari de 
l’Aurora”, “No saber de la missa la meitat”, “Estar deixat de 
la mà de Dèu” o “Pagar justos per pecadors”. En definitiva 
del que ens parla l’Ana Serrallada Castaño, és d’alternati-
ves d’ensenyar, i de com podem aprofitar aquestes ex-
pressions tan properes i originals per entendre i aprendre 
sobre la cultura d’un país o regió.

“El objetivo de esta comunica-
ción es presentar cómo enseña-
mos estas frases y cómo pode-
mos conseguir que el estudiante 
de ELE las integre en su comuni-
cación diaria y amplíe sus cono-
cimientos sobre la cultura espa-
ñola.” 

(Serradilla Castaño, 2000)

aprenentatge 
d’un idioma

aprenentatge 
d’una cultura

frases fetes

Les frases fetes ens poden ajudar 
a entendre millor un idioma apro-
pant-nos a la cultura del territori.

ensenyar amb frases
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A continuació tal i com hem fet al camp d’estudi anterior, 
frases fetes neutres, un cop entès d’on surten i quin és 
l’origen de les frases fetes, seleccionarem unes quantes 
per tal de mostrar en profunditat el seu significat, tant 
el literal com el figuratiu. Així, les anirem treballant i 
mostrant el procés que ens ha portat a traduir-les en un 
ninot. 
Per fer-ho buscarem l’explicació de la frase feta, escolli-
rem una paraula clau per poder anar reduint la frase fins 
a fer un símil amb una forma mínima, rodona. A partir 
d’aquí començarem a fer propostes de nino fins a crear el 
definitiu. La idea és que qualsevol persona pugui enten-
dre i aprendre el significat figurat de la frase feta, inte-
ractuant amb l’objecte.

metodología

concepte complex

simplificat

metodología
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fer xivarri, 

Gran desordre 
sorollós produït per 
molta gent.

rodona

L’objecte simple, per explicar
el concepte de soroll,

s’expressa amb el material.

paraula clau

Per què...l’origen de 100 frases fetes per Albert 
Vidal.

de metall

fer xivarri
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origen
2.1
Aquí coneixerem la història 
de cada frase feta.

Pel que fa a l’origen de la frase, Albert Vidal al llibre “per 
què diem l’origen de 100 dites populars” (2016), ens expli-
ca que aquesta frase es va començar a utilitzar en el segle 
XIX, una part de la població catalana va començar a adap-
tar costums franceses, i és que, fer xivarri és una adapta-
ció de la paraula francesa Charivari, que significa cridòria. 
També ens explica que si busquem la praula al diccionari 
Larouse la defineix com un soroll ensordidor, i aquí és on 
trobem la clau de l’origen de la frase feta, ja que, també 
ens explica que aquest soroll està feta amb xiulets, casso-
les i objectes de casa. 
Albert vidal també ens dius “D’altra banda, si busquem en 
un diccionari de sinònims, per exemple el de Santiago Rey, 
trobarem que xivarri es refereix també a uns esquellots, la 
qual cosa es correspon amb la idea original, de la mateixa 
manera que les actuals cassolades populars per protestar 
d’alguna cosa.” (Per què diem l’origen de 100 dites pupu-
lars, pg.94)

xivarri en català,
adaptat del Francès

Charivari en Francès

origen
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Com ens diu la definició, 
fer xivarri és fer soroll, és 
per això que van sorgir 
varies idees a l’inici de la 
investigació d’aquest ninot.
En primer lloc la idea era 
fer un ninot amb tela im-
permeable que fa soroll al 
moure-la, però en aquest 
cas, no acabava de fer mas-
sa soroll i per tant no era 
representatiu.
La segona idea era fer un 
ninot amb cascavells a dins 
o al voltant que fes soroll al 
moure’l, però la idea tam-
poc ens acabava de fer el 
pes.

procés 
2.1
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

nino amb 
cascavells

nino de material
impermeable

procés
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moure el cos

xapes

soroll al moure’s

La paraula clau és soroll: “So que no és la veu humana o 
d’un animal ni el so d’un instrument músic, so no musical 
degut a impulsions irregulars i confuses” (Vilaseca, 2019), 
efectivament el soroll el soroll ve de sons irregulars i con-
fuses d’aquí també partirem per formalitzar el ninot.

Així doncs, l’objecte simple d’aquesta frase és una rodona 
metall, aquest fa un soroll irregular quan li dones un cop i 
va directament relacionat amb l’origen de la fras.
I el ninot será en forma de persona o múltiples persones, 
que faci molt soroll, envoltat de xapes que faran soroll 
al moure’s i amb relació al material de les cassoles d’on 
sorgeix la frase.
Desde el moment que l’agafes fa soroll, fa soroll constant 
per tant ens indica que el seu significat és fer soroll, es a 
dir fer xivarri.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

xapes

formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat
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ninot
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Exemples d’ús de la frase
Aquesta classe fa molt xiva-
rri, és una falta de respecte 
per la professora

Frases sinónimes
Ésser un galliner, orgue de 
gats

Frases antónimes
Muts i a la gàbia, no sen-
tir-se ni un piu, no sentir-se 
ni una mosca.

Ús Frases antónimes
Ara prou xerinola!; muts i 
a la gàbia!, que és hora de 
posar-se a la feina, Allà dalt 
de la muntanya no se sentia 
ni un piu, Eren les quatre de 
la matinada i no se sentia ni 
una mosca.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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tenir el ball de 
sant vito, 

Algú que no pot estar 
quiet.

rodona

L’objecte simple, per explicar
el concepte de inquiet,
s’expressa amb una roda.

paraula clau

Per què...l’origen de 100 frases fetes per Albert 
Vidal.

roda

tenir el ball de  Sant  Vito
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En el cas de la frase feta 
“tenir el ball de sant vito”, 
l’expressió fa referència a 
una malaltia que fa moure’s 
contínuament a qui té la 
desgràcia de patir-la.
Pel que fa a la traducció 
física de la idea, hi havia 
diverses opcions:
En primer lloc l’opció de fer 
un ninot que es movia  de 
costat a costat però sense 
caure. Així, es mostrava 
com ens parla de la parau-
la inquiet, no obstant ens 
donava la impressió que 
es podía confondre amb 
equilibri.
També vam pensar en un 
ninot que mogués el cap 
tota l’estona. Aquest si que 
encaixava molt amb la defi-
nició, però la formalització i 
resultat no ens acabava de 
fer el pes,

procés 
2.2
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

nino no para de moure el cap

nino equil·librista

procés
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origen 
2.3
Aquí coneixerem la història 
de cada frase feta.

Com ens explica Albert Vidal al llibre “Per què diem, l’ori-
gen de 100 dites populars” (2016), l’origen d’aquesta frase 
feta és remunta a l’edat mitjana on l’origen encara era 
desconegut, ja que, aquesta frase s’origina a partir d’una 
malaltia en concret Corea també denominada Sindrome 
de Hungton “una dolència neurodegenerativa hereditaria, 
que afecta els ganglis basals del cervell i es caracteritza 
per les alteracions cognitives i motrius dels pacients, els 
quals fan tot de moviments incontrolables i sobtats que 
acaben per afectar les accions primàries, com ara asseu-
re’s, estar-se quiet, mastegar. etc.” (pg. 193) 
Antigament a les persones que patien aquesta malaltia les 
portaven al Sant de sant Vito, un personatge del segle III 
nascut a Sicília. Vidal també ens explica sobre Sant Vito 
“De família pagana, Vitó va adoptar el cristianisme d’ama-
gat, però denunciat pel seu propi pare, fou empresonat i 
torturat per ordre de l’emperador Valerià. Alliberat mira-
culosament per un àngel, es dedicà a l’apostolat fins que 
fou reclamat per curar el fill de l’emperador Dioclecià, que 
patia epilèpsia. Així i tot Dioclecià - flagell de cristians- 
n’ordenà la detenció.” (pg 194) Vito finalment va ser mar-
tiritzat submergint-lo sota l’aigua, aquest fet li va causar 
múltiples convulsions, per tant no parava de moure’s a 
conseqüència va adquirir el nom de ball de Sant Vito i és 
el protector de ballarins i epilèptics.

Protecció del
 Sant Vito

Malalts de 
Sindrome de Hungton

origen
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el cos no para de 
moure’s

motor dona
voltes

La paraula clau d’aquest ninot será inquiet: “Que no sap 
estar tranquil” (Vilaseca, 2019), amb no saber estar tran-
quil, entenem que és molt mogut i que per tant no parar 
de moure’s sería una bona similitud amb la definició d’in-
quiet.

Així doncs l’objecte simple serà una roda ens sembla que 
al partir de l’objecte simple rodona, la similitud més gran 
d’una rodona i moure’s sería una roda o una pilota, ja que 
aquetses per la seva fisionomia, donen peu al moviment.

Per últim el resultat consistirà en fer un ninot que es mo-
gui això ho aconseguirem amb un motor que introduirem 
dins del cos del ninot, per tant aquest no pararà quiet i 
estarà en constant moviment, això farà que a simple vista 
poguem entendre el seu significat.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

motor

formalització
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En el cas del Ball de Sant 
Vito, el ninot consta d’un 
mecanisme per tal de que 
es mogui tota l’estona i 
automàticament.

els colors utilitzats han sigut un 
neutre pel cos, gris per la faldilla i 
un verd més cridaner pels cabells.

motor

Per últim el mecanisme és 
una bola amb un motor que 
no deixa de donar voltes, al 
introduir-ho dins del nino, 
fa que aquest no pari quiet.

la intenció d’aquest per-
sonatge és expressar la 
inquietud, el no saber estar 
quiet, no parar de moure’s.

resultat
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ninot
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Exemples d’ús de la frase
Què fas movent-te tant? 
Sembla que tinguis el ball 
de sant Vito

Frases sinónimes
Anar en dansa, ésser un 
nervi, picar-li el cul.

Frases antónimes
Com una bassa d’oli, deixar 
respirar, 

Ús Frases antónimes
Quan ell no hi és, la casa 
està com una bassa d’oli, 
car tot ho somou i altera, 
Després de tants dies de 
concentració, deixa respirar 
els jugadors una miqueta i 
dóna’ls festa aquesta tarda.

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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de pacotilla, 

Una cosa  de poca 
qualitat i valor escàs.

rodona

L’objecte simple, per explicar
el concepte de poca qualitat,

s’expressa amb el material.

paraula clau

Per què...l’origen de 100 frases fetes per Albert 
Vidal.

de paper

de pacotilla

històriques objecte simple rodona116

de pacotilla
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origen 
2.3
Aquí coneixerem la història 
de cada frase feta.

Com ens explica Albert Vidal al llibre “Per què diem, l’ori-
gen de 100 dites populars” (2016), l’expressió “de pacoti-
lla”, sorgeix a una antiga fonda al segle XIX a Barcelona, 
Can Tunis, era molt econòmica, de fet Vidal ens explica 
que hi havia dues tarifes, una molt econòmica on només 
entrava dormir i un altre una mica més cara on t’oferien 
companya per passar la nit. 
Vidal també ens explica, que a la fonda també freqüen-
taven burillaires, aquests, s’encarregaven d’agafar les 
burilles de tabac del terra i fer “paquetilles”, després les 
venien per la resta de barris obrers. “No cal dir que es 
tractava d’un producte d’ínfima qualitat, però el mot pa-
quetilla es va popularitzar i va passar a designar els pa-
quets de tabac de picadura, és a dir l’apropiat per carago-
lar cigarretes o bé per fumar pipa. També va donar nom a 
l’indret on es desenvolupava aquesta pràctica d’economia 
submergida, que es consolidà com Can Paquetilla.” (pg. 
209) 
A 1888, amb motiu de la primera Exposició Universal, 
Vidal ens explica que tot i la resistència del propietari, la 
fonda va acabar enderrocada per ordre de consistori de 
Barcelona. 
Així doncs “Amb el temps, desapareguda ja la fonda, el 
mot paquetilla es podria haver anat transformant en pa-
cotilla, que, segons el diccionari, vol dir precisament coses 
de qualitat inferior, de poc valor.” (pg. 210)

Fragment del llibre Per què... l’origen de 
100 dites per Albert Vidal

Fonda económica on 
feien nit persones amb 

poc recursos

Aquestes venien 
paquetilles per 

guanyar-se 
uns calers

origen
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origen
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En el cas de la frase feta, 
tenir el ball de sant vito, hi 
havía varietat d’opcions, 
entre elles, l’opció de fer un 
nino que donava tombos de 
costat a costat, però sense 
caure, aquest, es movia fet 
que esn parla de la parau-
la inquiet, no obstant ens 
donava l’impressió de que 
es podía confondre amb 
equil·libri.
També vam pensar en un 
nino, que mogués el cap 
tota l’estona, aquest si que 
encaixava molt amb la defi-
nició, però la formalització i 
resultat no ens acabava de 
fer el pes,

procés 
2.3
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

nino no para de moure el cap

nino equil·librista

procés

històriques objecte simple rodona120

procés
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ninot

de paper

La paraula clau en aquest cas és Pobre :  
“Escàs, insuficient, ineficient, etc.” (Vilaseca, 2019), 
d’aquesta definició ens quedem amb la paraula escàs, 
poca cosa.

Continuem amb l’objecte simple al que hem arribat en 
aquesta frase és una rodona feta d’un material molt 
econòmic o que poguem trobar fàcilment de manera gra-
tuïta, per tan direm que és una rodona de paper de diari.

En quant a la idea definitiva del nino, pel moment és con-
truir un nino 100% de paper de diari, segünt el mateix estil 
i estètica dels anteriors però mostrant un sol material que 
aparentment és molt simple i bàsic per fomentar la idea i 
la sensació de poca qaulitat.

material

Paper de diari

formalització
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formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat
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ninot
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Exemples d’ús de la frase
M’ha regalat un ordinador 
de pacotilla!

Frases sinónimes
De nyigui-nyogui, de sego-
na categoria, de pa sucat 
amb oli, de pa i figa, de pa 
i raves.

Frases antónimes
Denominació d’origen.

Ús Frases antónimes
Aquest producte té deno-
minació d’origen, per això 
és més car.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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per saber més
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acabar com el 
rosari de l’aurora, 

Fracassar, acabar 
malament, amb 
baralles.

rodona

L’objecte simple, per explicar
el concepte de baralles,

s’expressa amb la destrucció.

paraula clau

Per què...l’origen de 100 frases fetes per Albert 
Vidal.

feta malbé

acabar com el rosari de l’aurora

històriques objecte simple rodona128

acabar com el rosari de l’aurora
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origen
2.4
Aquí coneixerem la història 
de cada frase feta.

Emili Casademont i Comas, ens explica al diari de Girona 
el 9 d’octubre de 2011, la història que s’amaga darrera de 
la frase “Acabar com el rosari de l’Aurora” i és que resulta 
que durant anys passats era costum celebrar la processó 
del Rosari de l’Aurora, tots els diumenges del mes d’ocut-
bre,aquesta porcessó sortía de ben matí i Casademont i 
Comas ens explica que:  “la gent resava el rosari i cantava 
els Goigs de la Mare de Déu del Roser. “
També apunta que a la provincia de Girona, “s’iniciava 
a la catedral, que baixava a la Vall de Sant Daniel i que 
tornava al seu punt de partida, on quedava dissolt. En 
aquella època, el citat Rosari de l’Aurora gironí s’acabava 
pacíficament” (Casademont i Comas, 2011)
 I és que, que la porcessó acabés pacíficament no era un 
fet comú, Casademont ens explica que a la resta del país 
s’hi produïen aldarulls i concloïen a cops de pal. 
I és per aixì que va sorgir la frase feta “Acabar com el 
Rosari de l’Aurora”, ja que acquesta ens parla d’acabar en 
baralla, tal i com succeïa en aquest esdeveniment.
Però per què? Segons l’historiador Antoni Pladevall, “fou 
el moviment revolucionari del mes de setembre del 1868, 
que suposà l’exili de la reina Isabel II, el que propicià 
aquells aldarulls. Així, a les pàgines de la Gran Enciclo-
pèdia Catalana, hi explica el següent: «Un dels primers 
signes anticlericals del 1868 fou l’intent de desbaratar i 
d’impedir a Barcelona i a d’altres llocs els rosaris de l’au-
rora, intent que originà autèntiques baralles campals entre 
devots i agitadors».”( Antoni Pladevall, 2010)

Processó

Sempre acavaba en 
baralla

origen
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origen
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Pel que fa a la traducció 
física, hi havía una idea cla-
ra: que la interacció amb el 
ninot, fos trencar-lo / des-
truir-lo, la primera idea va 
ser que fos de paper i amb 
un misto que es cremés, 
però era massa ràpid, amb 
una sola intervenció.

procés 
2.4
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

cremar el nino

mistos

introducció
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procés
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figura de ceràmica

martell

donar-li cops 
fins que no queda 

nino

La paraula clau per a la frase acabar com el rosari de l’au-
rora, serà Baralla: “Acció de barallar-se.” (Vilaseca, 2019).

Partint de la definició que ens parla de l’acció de barallar-
se, pensem l’objecte simple i la idea final del ninot.
Per començar basant-nos en lo anterior l’objecte simple 
serà una rodona feta malbé, es a dir, una rodona amb mal 
formacions.

Següint amb la idea del nino pensem en un nino amb el 
que ens poguem barallar i que avabi trencat / amb cops, 
com passa a la vida real amb les baralles.
Després de pensar altres opcions com hem explicat 
abans, finalment ens quedem amb la idea d’un nino fet 
de ceràmica i un martell, la interacció amb el visitant serà 
que aquest participi donant-li cops de martell al ninot de 
ceràmica per a que aquest mica en mica i visitant a visi-
tant es vagi trencat.

material

Ceràmica

Martell

formalització
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formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat
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ninot
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foto

Exemples d’ús de la frase
Van començar la festa 
molt engrescats, però va 
haver-hi baralles i tot es 
va acabar com el rosari de 
l’aurora

Frases sinónimes
Acabar com l’aigua a les 
figues, tornar-se aiguapoll, 
anar-se’n a terra, anar-se’n 
al diable, anar aigua avall

Frases antónimes
Arribar a port, arribar a 
bona fi, tornar les aigües a 
mare.

Ús Frases antónimes
Hem tingut molts contra-
temps i disgustos, però 
per fi hem arribat a port; ja 
tenim el contracte firmat, 
Aquest projecte arribarà a 
bona fi si aconseguim els 
recursos necessaris, Ara 
tot està revolt, però quan 
les aigües tornin a mare, 
passat aquest moment 
de desorientació, tot serà 
diferent.

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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per saber més
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Com explica a les motivacions personals, el projecte 
neix per la fascinació cap a les frases fetes i amb inten-
ció de posar-les en valor i destacar la seva originalitat 
d’una manera simpàtica i propera.
No obstant, un cop començat el projecte, i amb la 
recerca de frases fetes, van començar a aparèixer 
algunes frases que ens despertaven un neguit i debats 
ètics. És aquí on veurem com a la vida no tot són “flors i 
violes”.
En concret, la frase que va obrir aquest calaix, va ser 
“Ser un calçasses”, el seu significat oficial ens parla 
d’una parella on l’home de la casa es deixa manar per la 
dona. 
Això ens va fer reflexionar, i adonar-nos que no ens sen-
tim a gust amb aquesta afirmació i per tant potser avui 
día no sería políticament correcta.
A partir d’aquí vam començar a descobrir tot un ventall 
de frases, amb les mateixes característiques, frases que 
podien ser poc inclusives i polèmiques en l’actualitat.

A vegades, una frase feta, 
normalitzada en el passat, a 

l’actualitat ha perdut veracitat, 
inclús pels canvis de visió de la 
societat, aquestes han quedat 

massa tradicionals i és possible 
que per part de la societat ja no 
siguin correctes, o bé l’utilitzin 

amb un altre significat.

segle XX segle XXI

canvia la manera de veure i 
pensar la frase

frases feta
y

frases feta
y

És aquí on 
veurem com a 
la vida no tot 
són “flors i 
violes”.

introducció
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introducció
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Les frases fetes, depenen molt 
del context, ja que, poden arribar 

a ofendre en un context 
inadeqüat.

les frases fetes
depenen molt del context 

en qu eles diem

Roger Pérez i Brufau, al seu 
article “Metàfores i frases 
fetes que fan mal”, ens 
parla de com una frase feta 
pot ofendre o fer mal a una 
persona segons el context 
en la que sigui utilitzada. En 
concret si la realitat no es 
correspon amb l’imput físic 
o cultural original i segons 
si aquella persona entén el 
sentit figurat de la frase. 
Pérez i Brufau identifica 
aquest tipus de frase quan 
la persona que l’utilitza sent 
vergonya o incomoditat un 
cop dita. 

Pérez i Brufau, ens posa uns 
exemples per fer-ho més 
entenedor:

“Pensem en l’expressió 
“aquest nen es menjarà el 
món”, per exemple, dita en 
plena Àfrica, fa mal i des-
perta sentiment de dolor. 
Com que el menjar man-
ca físicament, l’expressió 
—en no correspondre la 
realitat amb l’origen literal 
de l’expressió— desperta 
l’input original d’on prové 
i la metàfora conceptual 
—menjar = assolir, fer seu, 
dominar— que fonamen-
ta la frase feta resta en un 
segon terme, quan en una 

situació “normal” això no 
succeiria i s’accediria direc-
tament a l’input metafòric 
a través del processament 
de la frase feta com a 
construcció, no a través del 
processament de cada un 
dels seus elements, espe-
cialment la paraula clau de 
la frase feta, en aquest cas, 
“menjar”.”
(Pérez i Brufau, 2008)

En aquest cas estaria afec-
tada per la cultura i situació 
d’un territori, també ens ho 
explica amb una frase que 
fa referència a una caracte-
rística física:

“Pensem també en l’expres-
sió “que no ho veus?” —tot 
i que es refereixi a “que no 
ho
entens?”—, dita a un cec, 
en no correspondre la 
realitat amb l’input original, 
aquest és
desvetlla, mentre que si la 
realitat s’hi correspon no hi 
ha problema de “fer mal”.”

(Pérez i Brufau, 2008)

frase 
feta

context

una frase feta pot ofendre o fer mal 
a una persona, segons el context en 
la que sigui utilitzada, en concret si 
la realitat no es correspon amb 
l’imput físic o cultural original i 
segons si aquella persona entén el 
sentit figurat de la frase.

frases ofensives

pol. incorrectes objecte simple triangle152
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En segon lloc parlarem d’un 
article de Fernando Álvarez 
Montalbán, on ens parla 
de la importància de saber 
l’origen real de les frases 
fetes, ja que poden parlar 
sobre coses negatives, i es-
tan arrelades a un col·lectiu 
o cultura.

Álvarez Montalbán té una 
manera d’explicar aquest 
tipus d’expressions molt 
interessant, diu: “Las expre-
siones acuñadas se utilizan 
de un modo mecánico sin 
pretender referirse cons-
cientemente a los pueblos o 
culturas a los que se alude. 
Se utilizan simplemente 
para ilustrar ciertas con-
ductas sociales o ciertas ca-
racterísticas del ser huma-
no. Son, pues, metáforas de 
uso público.”  (Montalbán, 
2014:1)
Álvarez Montalbán fa un 
anàlisi a partir de la frase 
“hacerse el Sueco”, explica 
com aquesta frase fa refe-
rencia a una persona que 
no es vol comprometre a 
fer alguna cosa, i per tant 
fa veure que no ho veu/es-
colta. 
És important en aquest cas 
saber l’origen, ja que, en 
primer lloc pensaríem que 
les persones nascudes a 
Suècia, son persones que 

no es comprometen.
Però la realitat, tal i com ex-
plica Fernando, és que hi ha 
diferents possibles orígens, 
que res tenen a veure amb 
els habitants de Suècia. 
En primer lloc l’origen po-
dria ser d’una ciutat Valen-
ciana, Sueca, on els Suecs 
valencians, quan anaven 
a la capital no acabaven 
d’entendre les coses, o bé 
no les volíen entendre. En 
segon lloc faria referència 
al “zueco”,“la época de 
los romanos, según esta 
interpretación, “sueco” no 
tendría nada que ver con 
el pueblo nórdico, sino que 
derivaría de la palabra 
latina “soccus”, especie de 
zapato bajo de madera que 
en castellano habría evolu-
cionado a la forma “zueco”.” 
(Montalbán, 2014:4)

En tercer lloc, Fernando ens 
explica que l’origen també 
podria derivar de la paraula 
“Zoquete”.
També parla d’altres op-
cions com el turisme es-
tranger a Espanya durant 
els anys 60 o la guerra dels 
anys 30.

“Las expresiones acuñadas se 
utilizan de un modo mecánico sin 
pretender referirse conscientemen-
te a los pueblos o culturas a los que 
se alude.”

Origen i significat 
que li atribuïm.

significat i origen real

Molts cops donem per fet que 
una expressió ens parla sobre un 

determinat col·lectiu

frase feta 
sobre un col·lectiu

(Álvarez Montalbán, 2014)

frases  ofensives
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Per últim hem analitzat, a través de la pàgina web de 
l’ajuntament de Barcelona, la guia sobre llenguatge in-
clusiu per tal d’esbrinar quines paraules no es consideren 
inclusives actualment i aplicar-ho a les frases fetes. 
En aquesta recerca, ens vam trobar que la pròpia guia 
esmentava unes quantes frases fetes, recurrents encara 
en l’actualitat i que es consideren homòfobes o sexistes, 
proposant-nos unes altres per substituir-les. A la pàgina 
del costat ús el citem.

Després de llegir i reflexionar, sobre aquests articles, hem 
arribat a la conclusió que tot i ser una decepció perquè 
resulta que aquelles frases que teníem tan idealitzades 
també tenen la seva part negativa, a la vida res és blanc o 
negre. 
Així doncs hem decidit treure-li suc a aquesta problemàti-
ca, ja que, al final, les frases fetes són història, i ens parlen 
de la societat i cultura de diferents èpoques. Per tant ens 
sembla una molt bona manera crear reflexions a  través de 
les frases fetes, ja que aquestes ens poden mostrar aquest 
canvi entre la societat d’avui dia i la de l’època en què van 
sorgir aquestes frases.

Reflexions Proposta

“Que et donin pel cul”

No s’ha de criminalitzar una 
pràctica sexual general-
ment associada a relacions 
gais.

“Ves a pastar fang”

“Això és una mariconada”
Utilitzar mariconada, que 
parteix d’un insult, és 
homòfob.
 

“Això és una ximpleria” 

“Plores com una nena!” 
Evita els estereotips sexis-
tes que generen desigual-
tat.

“Crida i plora tant com 
vulguis!”

(Ajuntament Barcelona, 2019)

Crear reflexions a  través de les 
frases fetes, ja que aquestes ens 
poden mostrar aquest canvi 
entre la societat d’avui dia i la 
de l’època en què van sorgir 
aquestes frases.

frases ofensives
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La investigació comença 
amb la recerca sobre com 
parlaven les frases fetes 
de les dones i com parla-
ven dels homes. Gràcies al 
diccionari de sinònims de 
frases fetes de la UAB, per 
M. Teresa Espinal (2018) i 
a través del seu buscador 
hem trobat totes les frases 
fetes on la paraula homes 
fos la protagonista.

Els resultats de les paraules 
atribuïdes als homes a les 
frases fetes és el següent:
testaferro, treballador, vell 
x4, perdut, polític, pro-
metedor, prosperar, ric, 
robust, informal, intracta-
ble, jove, jurista, mediocre, 
hipòcrita, honrat, humil x2, 
important x2, influent x2, 
faldiller (referint-se a les 
dones), forçut x3, fracassat, 
grosser, corpulent, créixer, 
desatent, distingit, escan-
dalós, executiu, ambigu, 
amenaça, arruïnat, canviar 
x2 i coratjós.

A algunes d’aquestes fra-
ses, al final de l’explicació 
remarquen que actualment 
també es poden utilitzar 
amb un nom propi o la 
paraula dona, tot i ser en 
primera instància utilitza-
des amb la paraula home.

En segon lloc hem buscat 
aquelles frases fetes que 
continguin la paraula dona:
assistenta/criada/major-
doma x6, prostituta x15, 
menstruació.

A continuació mostrarem el 
llistat de les corresponents 
frases fetes i el seu signifi-
cat, per ser més concrets, 
mostrarem només aquelles 
que no accepten una varia-
ció a home/dona.

investigació
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Recerca sobre com parlaven les 
frases fetes de les dones i com 
parlaven dels homes

Amplitud de frases fetes per 
descriure als homes

No hi ha Amplitud de frases fetes 
per descriure a les dones

Homes Dones

Frases sobre força, sabiesa i  
rellevancia

O prostituta o assiestenta



Frases fetes homes: ASSISTENTA/CRIADA 
dona de fer feines SN, 
dona que treballa fent 
feines domèstiques i que 
cobra generalment per 
hores.
dona de fer feines SN, 
dona que treballa fent 
feines domèstiques i que 
cobra generalment per 
hores.
dona de claus SN, serventa 
de confiança encarregada 
de les claus i de l’economia 
d’una casa
dona de govern SN, ser-
venta de confiança enca-
rregada de les claus i de 
l’economia d’una casa
dona de casa SN, dona 
que té cura de l’organit-
zació interna d’una casa; 
generalment és la muller 
del cap de família
dona i madona SCoord, 
mestressa de disposar com 
vulgui els seus béns / que 
té domini absolut

SENYOR
bon home SN, fórmula 
usada per a adreçar-se a 
un home que hom troba al 
carrer sense conèixer-lo

SUBSTITUT
home de palla SN, persona 
que no fa sinó prestar el 
seu nom en un afer

TESTAFERRO
home de palla SN, home 
mancat de voluntat pròpia, 
de personalitat, de forma-
litat

VELL
home d’anys SN, vell / 
home que fa molts anys 
que viu 
home de temps SN, home 
d’edat, més aviat vell

PERDUT
ésser home a l’aigua SV, 
estar perdut, sense espe-
rances de salvació 

PETIT
esquitx d’home SN, un 
home molt menut / un 
home molt petit o insigni-
ficant

POLÍTIC
home d’estat SN, qui 
regeix un estat o s’ocupa 
d’afers estatals 

ROBUST
tros d’home SN, home 
robust 

PARLAR
parlar com un home SV, 
parlar molt bé, amb molta 
raó o en forma molt bella 

GUERRER
home d’armes SN, guerrer 
que en els exèrcits medie-
vals anava amb dos o tres 
arquers, un escuder, un 
patge i un vailet

FALDILLER
home de faldilles SN, afec-
cionat a les dones

FEBLE
home moll SN, home de 
caràcter feble, sense vo-
luntat / home dèbil d’espe-
rit, que no té duresa 

FRACASSAT
ésser home a l’aigua SV, 
trobar-se en una situació 
desesperada

FRANC
home llis SN, persona fran-
ca, sense engany ni artifici 

GROSSER
home gruixut SN, home 
grosser, d’enteniment curt

CRÈDUL
bon home SN, simple, 
crèdul 

CRÉIXER
fer-se un home SV, créixer, 
un noi, arribar a l’edat 
adulta 

DESGRACIAT
pobre home SN, de poca 
entitat 

DISTINGIT
ésser tot un home SV, tenir 
les maneres, la distinció, 
la noblesa que escau a una 
persona d’alt rang

ESCANDALÓS
home de tro SN, home que 
fa molt de soroll, que fa 
parlar molt d’ell 

CANVIAR
ésser un altre home SV, 
(algú) haver canviat molt 
en les seves qualitats, acti-
tuds, en el seu aspecte, etc

Frases fetes dones:

VIGILAR
fer de dona vella SV, 
vigilar el jovent d’ambdós 
sexes per evitar que s’exce-
deixin en festejar, en l’esp-
lai col·lectiu, etc. 

DONA
ja és una dona O, expres-
sió emprada per a indicar 
que una noia ja té la mens-
truació

PROSTITUTA
dona de cadira SN, pros-
tituta / dona que, per un 
preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona de la vida SN, pros-
tituta / dona que, per un 
preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona de la vida alegre SN, 
prostituta / dona que, per 
un preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona de mala vida SN, 
prostituta / dona que, per 
un preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona de món SN, prostitu-
ta / dona que, per un preu 
convingut, s’avé a mantenir 
relacions sexuals amb algú
dona de vida lleugera SN, 
prostituta / dona que, per 
un preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona errada SN, prostituta 
/ dona que, per un preu 
convingut, s’avé a mantenir 
relacions sexuals amb algú
dona fàcil SN, dona de la 
qual hom obté fàcilment 
els favors

dona galant SN, dona que, 
per un preu convingut, 
s’avé a mantenir relacions 
sexuals amb algú / dona 
que té intrigues amoroses
dona mundana SN, pros-
tituta / dona que, per un 
preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona perduda SN, pros-
tituta / dona que, per un 
preu convingut, s’avé a 
mantenir relacions sexuals 
amb algú
dona pública SN, prostitu-
ta / dona que, per un preu 
convingut, s’avé a mantenir 
relacions sexuals amb algú
dona trivial SN, prostituta 
/ dona que, per un preu 
convingut, s’avé a mantenir 
relacions sexuals amb algú
mala dona SN, prostituta 
/ dona que, per un preu 
convingut, s’avé a mantenir 
relacions sexuals amb algú

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal
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Creiem important esmen-
tar totes aquestes frases, 
per fer visible la diferència. 
També perquè és una bona 
reflexió, ens parla d’his-
tòria i ens mostra el pes 
del homes a la societat i 
de com les dones es veien 
limitades a fer les coses de 
casa, ser mares o prostitu-
tes. 
És la realitat d’un temps de 
l’història de la sococietat, 
però també l’arrel del que 
som ara, i el mirall d’un 
patriarcat que ens diu com 
han de ser i què s’espera 
dels homes, dones i perso-
nes.  
Per tant és interessant re-
flexionar en com a l’actua-
litat poden afectar, ofendre 
i ser poc inclusives algunes 
d’aquestes frases, i l’exer-
cici d’introspecció que fem 
ara, però que en el seu mo-
ment estava normalitzat.

Per acabar amb aquest 
bloc hem buscat analitzar 
les frases en referència a 
efeminat i ens hem trobat 
amb frases com “ser un 
faldilletes”, “una doneta”, 
“perdre oli” o “tenir plo-
ma”, totes elles parlen de 
l’home i fan similitud a 
assemblar-se a les dones 
en quant a feblesa i delica-
desa.

Per últim buscant la parau-
la manar i la frase “portar 
els pantalons” de la  que 
també fa referència a l’afir-
mació de que qui mana 
són els homes i com a fet 
excepcional a una casa qui 
mana és una dona. 
És curiós i també ens 
parla d’una època el fet 
de demostrar-ho amb una 
peça de roba com serien 
els pantalons que només 
portaven els homes i no va 
ser fins anys més tard que 
es va normalitzar per les 
dones.

A continuació, comença-
rem amb l’anàlisi de 5 
de les frases fetes ante-
riorment esmentades. La 
finalitat és també construir 
un ninot per cada frase, 
que ens ajudi a entendre la 
frase feta, tal i com hem fet 
amb les frases fetes neu-
tres i històriques. 
Tot i que aquestes son més 
polèmiques, el procés serà 
la mateix, i ens ensenyaran 
el seu significat real. Així, 
el que volem és incitar a un 
reflexió introspectiva. Per 
tant, per cada frase ana-
litzarem el seu significat i 
l’anirem desglossant fins 
arribar a traduir-la a una 
forma simple i mínima, per 
tal d’acabar construint el 
ninot.

metodología
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portar els 
pantalons, 

Es diu principalment 
de les dones que 
comanden més que el 
seu marit

qui esta per sobre de qui?

L’objecte simple, per explicar
el concepte de manar,

s’expressa la posició.

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

dona

home

portar els pantalons
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En el cas de la frase feta, 
portar els pantalons, ha si-
gut dificil formalitzar i sim-
plificar el concepte manar.
Les primeres idees, van 
ser buscar simbologia de 
la paraula, y vam trobar la 
imatge del dit assenyalant, 
la idea prèvia va ser fer dos 
ninots i un pantaló, i que 
aquest s’anessin intercan-
viant.

procés 
3.1
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

dona

home

procés
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home

dona

per devant i per 
darrera, quí esta per 

sobre de qui?

La paraula clau escollida per aquesta expressió és Manar: 
“tenir sota la pròpia autoritat, dirigir” (Vilaseca, 2019). Ma-
nar com ens expliquen significa tenir autoritat, recordem 
que “portar els pantalons” atorga l’autoritat a la dona de la 
casa. 

Ja que és un concepte difícil d’explicar en aquest cas 
també hem buscat la iconografia de manar i ens hem 
trobat a persones cridant, enfadades i molt clau: un dit 
assenyalant. 

Un cop investigat el concepte, passem a l’objecte simple i 
ho expressem amb les posicions per tant seria una rodona 
per sobre de l’altre. Ara si passem al ninot, la idea final 
jugarà amb les posicions i amb la iconografia.
 En el cas del personatge, és a dir, el ninot en si jugarà 
amb la posició pel que fa a què per un costat serà una 
dona i per un l’altre un home així mostrem la qüestió de 
preguntar-nos qui està per davant de qui?, i si és necessa-
ri que això passi.  El ninot tindrà una estructura de filferro 
per dins pensada per poder moure les extremitats en el 
sentit dels dos personatges, ja que la mà estarà assen-
yalant. 

Al final el que busquem és estirar el fil per fer reflexionar 
al receptor, per què pantalons?, actualment els porta to-
thom. Per què ha de manar un o l’altre? Per què el fet que 
mani una dona era dolent? Hem de parlar d’home i dones 
o de persones?

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

acuareles

formalització
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resultat

170

ninot
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Com veiem a la imatge, el 
resultat és un ninot simple 
on destaca els seus panta-
lons i les diferències físi-
ques d’un i altre.

Tots els colors utilitzats pel cos 
són bastant neutres per destacar 
els pantalons.

En aquest ninot el meca-
nisme no existeix, són els 
mateixos receptors que 
juguen, giren el nino i re-
flexionen.

Ens hem basat en distin-
cions cis normatives, ja que 
partim de la visió de l’èpo-
ca.

La intenció és deixar clar 
que qui mana porta els 
pantalons però reflexionar 
sobre qui els porta. I si és 
més just o menys ridícul 
que els porti un o l’altre.



Exemples d’ús de la frase
En aquella família qui porta 
els pantalons és l’àvia.

Frases sinónimes
portar les calces, menar la 
dansa.

Frases antónimes
Abaixar el cap, passar per 
l’aplanador, passar per la 
pedra. 

Ús Frases antónimes
Després de la reprimenda 
va haver d’abaixar el cap 
davant el seu superior, Ne-
cessita que el facin passar 
per l’aplanador; ha agafat 
molts mals costums i cal 
corregir-lo, No s’entendrà 
de raons; estic segur que 
ens farà passar per la pe-
dra.

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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fer de dona vella,

vigilar el jovent 
d’ambdós sexes per 
evitar que s’excedei-
xin en festejar, en 
l’esplai col·lectiu

un triangle

que vigila
què s’amaga darrera?

L’objecte simple, per explicar
el concepte de vigilar,
s’expressa amb l’espinell.

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

amb un forat

fer de dona vella
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En el cas de la frase feta, 
fer de dona vella que ens 
parla de tafanejar a la resta, 
i de ficar-se en les coses 
de la resta. Des de l’inici ho 
teníem molt clar, no hi ha 
cosa més essencial per una 
dona vella que uns prismà-
tics o la espiell de la porta.

procés 
3.2
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

ulls de tafanera

prismatics

espiell

procés
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La paraula clau de fer la dona vella és tafanejar: “Algú, 
exercir la seva curiositat en coses que no li importen, en 
afers d’altri.” (Vilaseca, 2019), com bé explica el diccio-
nari invers de la llengua catalana, tafanejar és ficar-se en 
coses que no tenen res a veure amb la persona que ho fa, 
per tant ficar-se en la vida de la resta. 

En aquest cas l’objecte simple el representarem amb un 
triangle amb un forat, per poder veure que s’amaga darre-
re d’ell. 

Per a la formalització física d’aquest ninot, la idea final 
és fer-ho convertint els ulls del personatge en dos vidres 
pels quals podem observar que s’amaga darrere amb total 
discreció, són els ulls que tot ho veuren. 

Amb aquest ninot la reflexió que plantegem és com des 
de petits se’ns diu, o bé, escoltem la típica frase de “és 
que les dones són més tafaneres que els homes”, “les 
dones lluiten sempre entre elles i es critiquen”, “com els hi 
agrada xerrar a les dones”, i altres expressions que segur 
que podem afegir a aquesta llista.

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

espiell

dona

tafanera
els ulls que tot ho veuen

formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat
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Exemples d’ús de la frase
Quan es reuneix tot el jo-
vent a casa meva, em toca 
fer de dona vella, 

Frases sinónimes
Fer d’espelma, aguantar la 
capa, aguantar l’espelma.

Frases antónimes
Cada ocell al seu niu, ca-
dascú a casa seva.

Frases sinónimes
És dels que pensen que 
cada ocell al seu niu, No 
m’expliquis el que han fet o 
han deixat de fer. Cadascú 
a casa seva.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal
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1.3

ser un tros 
d’home,

home robust

un triangle

L’bjecte simple, per explicar
el concepte de robust,
s’expressa amb la força

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

de plom

tros d’home
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Un tros d’home, ens parla 
d’un home robust, per tant 
hem d’aconseguir mostrar 
un home fort i ben plantat. 
La primera idea va ser molt 
literal, es tractava d’un ni-
not que tingués els braços 
molt forts. 
La segona idea, tampoc 
acabava d’encaixar, ja que 
jugava més amb fort i tros, 
consistia en un ninot que és 
muntes i desmuntés. Però 
s’allunyava molt de la pa-
raula clau robust i és perdia 
el significat que volíem 
transmetre.

procés 
3.3
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final 

home fort 

extremitats fortes que és 
monten

procés
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La paraula clau de tros d’home és robust: “Que té una 
constitució forta, vigorosa” (Vilaseca, 2019). Per tant amb 
el disseny definitiu hem d’aconseguir transmetre força. 

L’objecte simple atorgat a aquesta frase i partint de la 
paraula clau és un triangle de plom, ja que aquests és un 
material que pesa molt i has de tenir molta força per trac-
tar amb ell. 

A l’hora de definir el ninot final, vam pensar que una ma-
nera divertida d’expressar força seria no per un aspecte 
físic sinó per la interacció del receptor amb el nino, és a 
dir, que aquest necessiti tenir força per poder interactuar 
amb aquest nino. D’aquesta manera immediatament ens 
adonem del seu significat. Per tant, el nino consisteix en 
un personatge, representat com la típica imatge que es 
tenia d’home ben plantat, que està ple de sorra de gat, 
això fa que pesi moltíssim i que costi molt agafar-lo. 

Amb aquest nino plantegem reflexionar sobre la masculi-
nitat i els seus estereotips. Els homes deixen de ser homes 
si no són forts i robusts? Està canviant aquest estereotip o 
encara el conservem?

material

Teles de colors

Fil i agulla

cotó 

sorra de gat

1. Metall blavenc, inelàstic, 
fusible i pesant

home

pesa moltíssim

formalització
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El ninot de la frase feta 
“tros d’home”, està fet en 
un sòl bloc, un tros, la in-
tenció és mostrar una imat-
ge de persona “ben plan-
tada” i seriosa per això la 
seva indumentària: camisa 
i corbata. Tot un tòpic però 
és una imatge que moltes 
persones tenen marcada.

bàsicament destaquen tres co-
lors, el marró, el vermell i el verd, 
el marró ens recorda a un tronc 
d’arbre i aquest ens recorda al 
concepte robust. El vermell i el 
verd són colors que també acom-
panyen a la imatge d’arbre.

Per últim el mecanisme 
consisteix en la interac-
ció directa del receptor, 
la simple acció d’intentar 
agafar-lo ja t’indica el seu 
significat.

La intenció és jugar amb la 
força, que siguis el visitant 
el que l’hagi de fer, si té 
força podrà jugar amb ell si 
no, no.

resultat
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Exemples d’ús de la frase
Es va quedar parat en veure 
aquell tros d’home que li 
passava dos pams d’alçària,

Frases sinónimes
Home de pa i tros, ésser un 
Hèrcules.

Frases antónimes
Ésser tot pell i ossos, ésser 
un carquinyoli, ésser un 
secall.

Ús Frases antónimes
Des que va patir anorèxia, 
és tot pell i ossos: encara 
no s’ha recuperat del tot, És 
un carquinyoli d’ençà que 
està malalt,
 La teva xicota és un secall. 
A veure si li dius que mengi 
una miqueta més.

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot
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1.3

tenir ploma,

Un home que té la 
feblesa, la delicadesa, 
les maneres, les 
accions semblants a 
les d’una dona

un triangle

L’objecte simple, per explicar
el concepte de delicat,

s’expressa amb el material

paraula clau

Diccionari de sinònims de frases fetes, de la UAB, 
per M.Teresa Espinal.

de sorra

tenir ploma
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La primera idea de la for-
malització de la frase feta 
tenir ploma, va ser pensar 
en materials poc pesants 
com el paper, les plomes, 
etc. 
La segona idea va ser aga-
far aquest ninot poc pesant 
i fer una titella. Però cap de 
les dues idees ens acabava 
de fer el pes amb la con-
ceptualització del ninot.

procés 
3.4
investigació de conceptes 
i materials fins arribar al 
resultat final titella

procés
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Amb la frase feta tenir ploma, ha sigut molt difícil escollir 
la paraula clau per definir el significat, no obstant això, 
finalment hem escollit la paraula delicadesa: “Sensible a 
les menors impressions exteriors, fàcil de deteriorar-se o 
espatllar-se, no robust, malaltís” (Vilaseca, 2019). D’aques-
ta definició ens centrarem en sensible i fàcil de deterio-
rar-se. 

L’objecte simple partint de la definició de delicadesa, 
seria un triangle de sabó, és a dir com una bombolla de 
sabó. 

Bé, convertir aquest concepte en un ninot no ha sigut 
fàcil, donant-li moltes voltes hem arribat a la següent 
idea, ja que fer un nino de sabó no és viable, la similitud 
que hem trobat amb una cosa que es destrueixi fàcilment 
en tocar-la, ha sigut un nino fet de sorra, el pots construir 
però no agafar ni tocar, o l’hauràs de tornar a construir. 
Amb aquesta idea volem transmetre la delicadesa de ju-
gar i interactuar amb aquest personatge. 

La reflexió que plantegem és: Un home pel simple fer de 
ser delicat s’assembla a una dona? Què no hi ha dones 
fortes i 0 delicades?, Pel fet que un home ho sigui, deixa 
de ser masculí? Per què es relaciona la delicadesa amb 
l’homosexualitat? No pot tenir ploma una persona hetero-
sexual i un homosexual ser un tros d’home?

material

Teles de colors

Personatge de sorra

Fil i agulla

cotó 

filferro

acuareles

formalització
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foto

Aquest nino,està en procés 
de formalització, es per 
això que aquesta informa-
ció la obtindrem un cop 
acabat.

resultat
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Exemples d’ús de la frase
En Benjamí té ploma; jo 
diria que li agraden els 
homes.

Frases sinónimes
Perdre oli, ésser un doneta, 
ésser un faldilletes

Frases antónimes
Fort com un cavall, fort 
com un toro.

Frases sinónimes
El seu promès era fort com 
un cavall, Des que va al 
gimnàs està fort com un 
toro.

foto

Informació recollida al Diccionar de sinònims 
de frases fetes per M.Teresa Espinal

ninot

pol. incorrectes objecte simple traingle202

per saber més

pol. incorrectes objecte simple triangle203



exposició

L’exposició és una part molt 
important del projecte, la 
idea s’ha anat desenvolupant 
i transformant a la vegada 
que la resta d’investigació.
La idea sempre ha sigut una 
exposició interactiva i sim-
pática, on els participants ho 
passin bé i sobretot apren-
guin i reflexionin.
A continuació anirem ex-
plicant tot el procés que ha 
patit la idea des de l’inici fins 
la idea final i definitiva.

exposició
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Per començar, teníem molt 
clar que volíem que tota 
la exposició tingués sentit 
i acompanyés a la resta 
de projecte. Així doncs, a 
partir del concepte neutre, 
com a primer camp d’estu-
di, vam buscar quin era el 
seu significat. 
Una cosa neutre és aquella 
que està al mig de dos ex-
trems, per tant vam buscar 
els extrems que podía tenir 
una sala d’exposicions.
Ho vam plantejar en el cas  
que es fes a una paret, per 
tant tenim 4 extrems, dos 
verticals i dos horitzontals.

Partint que el mig sempre 
serà el més neutre, vam 
decidir fer dues classifi-
cacions, amb les variants 
verticals classifiquem les 
frases de més morals so-
cialment a menys morals, 
en quant a les horitzontals 
ho farem de menys benefi-
ci propi a més

sala extrem y
moralment correcte

extrem y
moralment no correcte

extrem x
+ benefici propi

extrem x
- benefici porpi

coordenades y
alçada

coordenades x
posició

punt neutre

procés inicial

pol. incorrecte objecte simple triangle206

procés inicial

pol. incorrecte

simulació d’un espai amb les 
coordenades
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Tot seguit vam classificar 
cada frase feta segons la 
seva moralitat i el seu 
benefici propi

classificació de frases

pedestal segons classificació

Posició de 5 pedestals a l’hora 
segons la seva classificació

Així doncs cada frase feta 
tenía la seva coordenada 
vertical i horitzontal, això 
determinaria la seva po-
sició en alçada i la seva 
posició en amplada.

Ens interessa molt jugar 
amb la posició, ja que 
aquesta també ens parla 
de la frase, per exemple 
en el cas de la frase “estar 
forrat” que ens parla d’una 
persona de classe alta, si 
aquesta la col·loquem a 
més alçada, ens mira des 
de dalt, has de pujar esg-
laons, ens parla del propi 
significat

La idea de col·locar els 
ninots a la paret, va deri-
var a pedestals, ja que ens 
donaven més joc perquè 
les persones interactuessin 
amb ells i veure’ls des de 
tots els angles.
Així va començar la inves-
tigació de com fer aquest 
pedestals i del seu estil 
gràfic
La primera prova va ser 
visualitzar quines gràfiques 
sortien de les posicions de 
coordenades de les frases.
Tot seguit van sorgir tres 
possibles gràfiques per 
cada camp d’estudi, extre-
tes de les coordenades.

classificació
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És a dir, en el primer cas, 
les frases fetes neutres, la 
gràfica sortiria de la forma 
de la unió entre el punt 
moral i el punt de benefici 
propi, en aquest cas amb 
formes ondulades. Cada 
frase tindria el seu propi 
pedestal.

Per últim les històriques, la 
forma era un rectangle

En el de les polítiques una 
rodona

Exemple amb la frase partir peres

moralment correcte

moralment incorrecte

benefici propisense benefici propi

gràfica 1
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Però totes aquestes op-
cions es van descartar i es 
van transformar en 
retícules.

Cada camp d’estudi, amb 
la posició de les seves 
frases fetes, creava una 
retícula i d’alla obteniem la 
gràfica de l’exposició

Lorem ipsum 
dolor sit 
amet, con-
sectetuer 
adipiscing 
elit, sed diam 

Lorem ipsum 
dolor sit 

amet, con-
sectetuer 

adipiscing 
elit, sed diam 

CARA A CARA B

CARA C CARA D

De nou aquesta idea va ser descartada, ens vam adonar 
que aquesta gràfica als pedestals lluitava massa amb els 
ninots i que ens estavem allunyant del nostre objectiu 
inicial, amb aquestes idees expositives, l’essència i la 
simplificació aplicades a tota la metodologia es perdien 
en un mar de formes i colors, a més no acabava d’acon-
seguir la participació i interacció que voliem amb el 
públic.

gràfica 2
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Així és com vam arribar a 
la idea final, el que vam fer 
va ser començar a sim-
plificar tot el que havíem 
fet fins ara, en comptes 
de jugar amb 4 extrems, 
ho vam reduir a 2, els de 
l’alçada, i en comptes de 
colocar cada frase a una 
coordenada, establiriem 15 
coordenades. Per tant cada 
frase estaría colocada de 
l’1 al 15 en la seva coorde-
nada, també els pedestals, 
amb 15 alçades.

15 alçades - 15 pedestals

moralment més correcte

moralment menys correcte

10 cm de diferència
 entre cada un

Per tal que els ninots s’em-
portin el protagonisme, 
els pedestals seràn blancs, 
i portaran una cartela on 
s’indicarà la frase, el signi-
ficat i el seu objecte simple 
corresponent (quadrat, 
rodona o triangle), per tal 
de guiar al participant i fer-
li entendre a la llegenda a 
quin camp d’estudi pertany 
cada frase.
En un inici volíem gravar 
la frase a sobre del pedes-
tal, però llavors és quan 
vam acabar de definir com 
voliem que fos la nostre 
exposició, i és que volem 
participació, així doncs 
definitivament les carteles 
seran una fusta externa 
que es podrà canviar de 
pedestal a pedestal, per 
a que els participants les 
puguin classificar.

En conclusió el joc de la 
visita, serà: 
1. Jugar i interactuar amb 
els ninots. 
2. Entendre que ens estan 
dient i el seu significat.
3. Agafar la taula de clas-
sificació que ens donen a 
l’entrada junt amb el llibre 
de sala i classificar cada 
frase de l’1 al 15 segons el 
nostre concepte moral. 
El següent día la expo serà 
col·locada segons les clas-
sificacions dels visitants 
previs.
El primer día d’exposició 
els ninots estaran classifi-
cats segons es pensaven 
en el moment en què van 
sorgir, a partir d’aquí cada 
día anirà variant segons  
les classificacions. 
Gràcies a això podrem fer 
visualitzar quin ha sigut 
el canvi de paradigma de 
l’època en què van sorgir 
les frases fetes. Alhora 
també crearem la reflexió 
de si el significat d’aques-
tes ha variat o ha canviat 
de forma.

gràfica final
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Annex setembre

Aquesta memòria està inacabada, l’annex i la presentació es faran al mes 
de Setembre. Durant aquest temps les tasques que es realitzaran per 
completar la memòria i el projecte seran:

- Acabar de formalitzar tots els ninos 
- Acabar de formalitzar tots els pedestals
- Fer la fulla de sala de l’exposició itinerant 
- Fer les fotos per afegir-les a l’annex de la memòria.
- Conclusions



Estudi sobre les frases fetes
i la seva formalització física


