
B A R B A R I S M E S  

Sabates de tacó alt 

Sabates de taló alt 

 

El testic del crim 

El testimoni del crim 

 

Pesa quatre tonellades 

Pesa quatre tones 

 

Han concedit una tregua 

Han concedit una treva 

 

És abogat 

És advocat 

 

Viu a Alicant 

Viu a Alacant 

 

No fages això 

No faces això 

 

És extranger 

És estranger 

 

Valla publicitària 

Tanca publicitària 

 

Hi ha molta crissis 

Hi ha molta crisi 

 

S’han agotat tots els recursos 

S’han esgotat tots els recursos 

 

Compra un parell de pepinos 

Compra un parell de cogombres 

 

Tothom el va traïcionar 

Tothom el va trair 

 

Compra una mica d’atun 

Compra una mica de tonyina 

 

Faça’m un recibo 

Faça’m un rebut 

 

Posa les claus al llavero 

Posa les claus al clauer 

Veranejar a la costa 

Estiuejar a la costa 

 

Hi ha telaranyes 

Hi ha teranyines 

 

Ens hem d’arriesgar 

Ens hem d’arriscar 

 

El tren arriba amb retràs 

El tren arriba amb retard 

 

Estudie inglés 

Estudie anglés 

 

Estudie alemà 

Estudie alemany 

 

Deixa’m el metxero 

Deixa’m l’encenedor 

 

Necessite més aclaracions 

Necessite més aclariments 

 

Té els pàrpados inflats 

Té les parpelles inflades 

 

Estarem molt apretats 

Estarem molt estrets 

 

No està al nostre alcanç 

No és al nostre abast 

 

L’escala és de màrmol 

L’escala és de marbre 

 

Fes un borrador del projecte 

Fes un esborrany del projecte 

 

Se senten molts aplausos 

Se senten molts aplaudiments 

 

Viu a l’octau pis 

Viu al vuité pis 

 

No xafes el céspet 

No trepitges la gespa 

Això és un robo 

Això és un robatori 

 

Quin disfràs et posaràs? 

Quina disfressa et posaràs? 

 

Compra-li un joguet 

Compra-li una joguina 

 

Camina amb muletes 

Camina amb crosses 

 

Els panyals del nen 

Els bolquers del nen 

 

Mireu el primer pàrraf 

Mireu el primer paràgraf 

 

Vull un pastel de crema 

Vull un pastís de crema 

 

És pelirrojo 

És pèl-roig 

 

La ret ferroviària 

La xarxa ferroviària 

 

La sede del govern 

La seu del govern 

 

Una mançanilla, si us plau 

Una camamilla, si us plau 

 

Avui és el meu cumpleanys 

És el meu aniversari/natalici 

 

Necessite un destornillador 

Necessite un tornavís 

 

Volen sentar-se? 

Volen seure? 

 

Demanen limosna 

Demanen caritat/almoina 

 

Bitllet d’ida i vuelta 

Bitllet d’anada i tornada 

 


