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Monosíl·labs

Crac
Per influència de l’anglès s’ha generalitzat
l’ús de crack amb el significat de persona
que destaca en la seva especialitat. L’autor
del gol va ser el crack argentí. La forma
adaptada crac no és normativa, tot i que té
un ús molt estès, però tenim formes
alternatives com: geni, virtuós, mestre,
entès. Pregunta-ho a l’Eduard, que és un
entès en història. Segons el context, també
es pot fer servir un adjectiu: destre, hàbil,
capaç, enginyós, etc. Sempre se surt amb
la seva, és una noia molt hàbil.

Jab

 Si qui deu deu diu que deu deu diu el que deu i deu el que diu.

Aquest mes les consultes han estat, bàsicament, sobre sigles o mots monosil·làbics, és a dir, mots
d’una sola síl·laba. Les compartim!

Consultes
(Fonts: OPTIMOT i

TERMCAT)

App
Tot i que la forma catalana completa és
aplicació mòbil, l’escurçament app és
àmpliament utilitzat. El TERMCAT l’ha
incorporat com a denominació sinònima per
fer referència al programa informàtic que
desenvolupa una tasca específica en un
dispositiu mòbil. També té un cert ús
l’escurçament apli, que alguns mitjans de
comunicació han difós en determinats con-
textos divulgatius.

Clec
Botó de pressió usat
en confecció, com-
post de dues peces
que es tanquen ficant-
se la part convexa
d’una dins la part
còncava de l’altra.

També es pot dir xec. En castellà es diu cie-
rre, en francès fermeture, en alemany
Verschluss i en anglès fastening.

Clog
La forma clog equival a esclop en anglès. En
canvi, la forma Crocs® és el nom d’una mar-
ca registrada, que dóna nom als esclops de
plàstic que fabrica l’empresa que els va
crear. Per fer referència a aquest tipus de
calçat en català, podeu fer servir la forma
descriptiva esclop de plàstic.

Lanx
Plat
romà
de
bronze.

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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http://www.rodamots.com/calaix.asp?text=tirallonga  Tirallonga dels monosíl·labs, Pere
Quart (Rodamots).

http://www.rodamots.com/mot_cerca_tema.asp?tipus=monosíl·labs   Rodamots, especial
monosíl·labs.

http://cpmcervantesdillunspoetics.blogspot.com.es/2010/10/cant-damor-en-monosillabs-
de-joana.html   Cant d’amor en monosíl·labs, de Joana Raspall.

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca ser de can Fanga. La solució correcta
era la 4: Ser de Barcelona. L’encertant va
ser Àlex March, de la Unitat de Parcs i
Jardins.

El que preguntem ara és: què vol dir la
paraula grog?

1. Estany de muntanya relativament petit.
2. Monstre literari, ferotge i de poca
intel·ligència.
3. Beguda feta amb aigua calenta, un licor
fort i llimona.
4. Jove que fa encàrrecs en un hotel, en un
restaurant, etc.

Les definicions que no són correctes,
també corresponen a monosíl·labs.

La persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi tindrà de premi el llibre
Etnobotànica de Gallecs, de la col·lecció
Vicenç Plantada, del CEM.

Put
Opció que dóna dret de venda al titular.

PUT
Percentatge de persones que mira la
televisió en un moment determinat. La
sigla prové de l’anglès People o Persons
Using TV.

Zels
Segons el diccionari normatiu, el nom zel
usat en plural és sinònim de gelosia. Es
podria fer servir en una frase com la
següent: Té zels de la seva germana
petita.

Tòt
Broc gros d’un càntir.

MVP
Sigla per indicar el jugador més valuós
o la jugadora més valuosa. Jugador/a
que, d’acord amb uns indicadors de tipus
tècnic i estadístic, es considera que ha
destacat més al llarg d’un campionat,
d’una jornada o d’un partit, entre tots els
jugadors que l’han disputat. Aquest
concepte és originari de l’NBA, la lliga
professional de bàsquet dels Estats
Units d’Amèrica. La sigla MVP correspon
a la denominació anglesa most valuable
player.

En el món de la boxa, directe d’esquerra
molt ràpid i poc potent, donat sense
impuls.

Lutz
Salt específic que es fa en patinatge
artístic.  La denominació lutz prové del
nom del patinador austríac Alois Lutz.

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.rodamots.com/calaix.asp?text=tirallonga
http://www.rodamots.com/mot_cerca_tema.asp?tipus=monos�l�labs
http://cpmcervantesdillunspoetics.blogspot.com.es/2010/10/cant-damor-en-monosillabsde-

