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o Especial esport

A correcuita, a cuitacorrents, a corre-
corrents
Amb presses.

A més, a tot córrer
Amb tota la velocitat possible.

Arrencar, començar, posar-se, enge-
gar a córrer
Posar-se a córrer.

Ara hi corro!
Expressió emprada com a resposta per 
algú quan no està disposat a fer allò que li 
suggereixen o li manen.

Corre que correràs
Corrent sense aturar-se.

Córrer la banda
En el futbol, recórrer un jugador atacant 
la línia de banda per arribar a la porteria 
contrària.

Córrer món
Viatjar molt i per terres llunyanes.

Córrer pel cap
Tenir una idea vaga, imprecisa, d’alguna 
cosa. Em corre pel cap que l’examen és a 
les deu.

Deixar córrer (una cosa)
No insistir-hi, cessar d’ocupar-se’n. Volia 
comprar una casa, però ho he deixat córrer.

En una correguda
De pressa, en poca estona.

Fonts: J DIEC2, F ESPINAL, K GDLC, P OPTIMOT, U TERMCAT

Olímpic
Relatiu o pertanyent a l’Olimp (muntanya 
sagrada de Grècia) o als déus, que segons la 
mitologia, l’habitaven. Per extensió, majes-
tuós, imposant, com escauria a una divinitat. 
Mostrava un menyspreu olímpic. | Relatiu 
o pertanyent a Olímpia (ciutat de la Grècia 
antiga) i als jocs olímpics.

Olímpicament
Majestuosament. I Despreocupadament, 
amb menyspreu, sense amoïnar-s’hi. Fa dies 
que falta a classe olímpicament.

Sembla que el significat fa referència als 
jocs olímpics de l’antiga Grècia dels déus 
de l’Olimp i als cants que s’hi cantaven en 
honor als vencedors. D’aquí aquest valor 
superlatiu que té l’adverbi olímpicament, ja 
sigui en sentit positiu com en negatiu.

Passar olímpicament
Té el significat de desentendre’s i s’utilitza 
en contextos col·loquials.

Font: Diccionaris.cat, Diccionari invers de la llengua 
catalana i Optimot.
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Al número anterior preguntàvem què 
vol dir marduix. La solució correcta 
era la 3. Herba semblant a l’orenga. La 
guanyadora ha estat la M. Àngels Blanch 
Argemí, voluntària lingüística.

Ara preguntem què vol dir escaquer?

1. Arbre (Diospyros kaki) de fruit comes-
tible, el caqui.

2. Persona que eludeix una tasca, una 
dificultat, una obligació.

3. Persona que practica l’esquaix.

4. Tauler de joc amb quadres blancs i 
negres en què es juga als escacs o a 
les dames.

Per concursar, heu d’enviar la resposta 
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La 
persona que l’encerti i guanyi el concurs 
tindrà de premi el llibre Guia dels arbres 
d’interès local de Mollet del Vallès d’Ol-
ga Alcaide (CEM) i una motxilla de cotó 
estampada al Taller Alborada.

d L’endevinalla

Llançar, tirar la tovallola
Expressió que prové del món de la boxa, i 
concretament del fet que, un cop al ring, un 
dels contrincants (o algú del seu equip) llança 
la tovallola o l’esponja a terra per indicar que 
no vol continuar el combat. A partir d’aquí, 
l’expressió s’ha fet servir per expressar, en 
general, que algú desisteix de fer una cosa, 
que deixa córrer un projecte, etc.

Plegar veles
Tocar el dos, marxar. Diuen que antigament, 
quan tots els vaixells eren de vela, quan 
s’arribava a port es plegaven les veles. Això 
volia dir que el viatge s’havia acabat. Per 
això, aquest acte de plegar veles va donar 
origen a moltes expressions actuals pleguem, 
que ja és tard; ja és l’hora de plegar; a quina 
hora plegueu?, plegar un negoci (amb el 
significat de tancar).

Fora de joc
Situació d’un jugador en camp contrari més 
a prop de la línia de gol contrària que no 
pas la pilota en joc, excepte si hi ha dos 
adversaris encara més a prop que ell de 
la mateixa línia de gol. Nota El fora de joc 
constitueix una falta quan el jugador implicat 
interfereix en el joc, obstaculitza un jugador 
contrari o s’aprofita d’un rebot gràcies a 
aquesta posició.

Fer anar algú com una pilota
Fer-lo anar d’un lloc a l’altre.

No tocar pilota
No encertar en res del que es tracta.

Tornar la pilota
Donar resposta escaient a una escomesa, 
una paraula ofensiva, etc.

Confondre la gimnàstica amb la mag-
nèsia
No tenir les idees clares.

Batre el rècord
En un esport competitiu, obtenir un resultat 
que supera el millor resultat registrat fins 
llavors.

En un temps rècord
En un temps més breu que no és d’esperar 
o normal.
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Diccionaris en línia, àrea temàtica 
d’esportsa

Biblioteca terminològica, àrea temàtica 
d’esportsa

Diccionari general de l’esporta

Diccionari dels esports olímpicsa

Esports aquàticsa 

Esports d’aventuraa

Esports nàuticsa

Esports d’hiverna
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