
Vet aquí...

Les expressions vet aquí (o vet ací) i 
heus aquí (heus ací) es fan servir per 
presentar una situació i habitualment 
van seguides d’un complement que es 
pot pronominalitzar. Vet aquí que hi van 
anar tots els socis (= Vet-ho aquí). || Heus 
aquí els pressupostos (= Heus-los aquí).

Ara bé, l’expressió vet aquí s’usa també 
amb un valor de conclusió o de confor-
mitat, i en aquest cas, apareix tota sola, 
sense complement, o bé amb el pronom 
ho. El conductor va fugir. Vet aquí. || El 
conductor va fugir. Vet-ho aquí.

Cal tenir en compte que l’expressió vet 
aquí també es pot trobar representada 
amb la forma ve’t aquí, perquè s’entén 
que la forma verbal és ve, com a reduc-
ció de veges. Ve-t’ho aquí.

Vet aquí també s’utilitza en algunes 
expressions i frases rimades per indicar 
el final d’un conte. I vet aquí un gat, i 
vet aquí un gos, i vet aquí que el conte 
ja s’ha fos. || Darrere la porta hi ha un 
gat, vet aquí el conte acabat. P
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La carlina
Planta herbàcia del gènere Carlina, de la 
família de les compostes, de fulles esparses 
o reunides en roseta basal, normalment molt 
espinoses, amb els capítols envoltats de 
bràctees escarioses i sovint argentades o 
daurades, que es fa sobretot a muntanya. 

Al número anterior preguntàvem què 
vol dir prendre el número a algú? La 
resposta correcta era la 1. Prendre el pèl, 
riure’s o burlar-se d’algú. La guanyadora 
ha estat Cristina Vilanova, seguidora de 
L’Estenedor.

Ara preguntem què vol dir ser un titella?

1. Penjar d’un fil, estar en perill imminent.

2. Estar molt nerviós o tenir els nervis 
fàcilment excitables.

3. Parlar molt i sense substància, pel sol 
gust de parlar, fora de propòsit.

4. Ser una persona mancada d’energia 
o voluntat, manejable fàcilment pels 
altres.

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 com a premi una samarreta model 
Diacrítics feta al Taller Alborada.

d L’endevinallao Consultes

a El Manual d’estil. La redacció i l’edi-
ció de textos estrena versió en línia.

a El portal d’Internet del TERMCAT s’ha 
renovat i reorganitzat; ara la consulta 
s’adapta a tota mena de dispositius.

a Una altra eina que ara també podeu 
consultar en línia és el Diccionari 
de sinònims de frases fetes de M. 
Teresa Espinal.

Brocanter/a
Persona que es dedica a la compravenda 
d’objectes d’ús quotidià que no tenen més 
de cent anys. U

Troleig
Trolejar en l’àmbit de les xarxes socials 
és ‘atacar una persona, un organisme o 
un determinat contingut web mitjançant 
la publicació a Internet de continguts de-
liberadament provocatius o controvertits, 
sovint missatges a les xarxes socials’. El 
substantiu d’aquest verb és troleig. En sentit 
més general, segons el context, podem fer 
servir provocació, engany o bola. U

km 0
Un aliment de quilòmetre zero és aquell que 
és consumit en el mateix lloc de producció 
o en un altre lloc molt proper, la qual cosa 
comporta molt poca despesa energètica en 
transport i conservació. Segons el context, 
no hi ha cap problema a escriure aliment 
de km 0. U

Convé recordar que el símbol de quilòmetre 
és km, sempre en minúscules, i que, com 
tots els símbols, és invariable, no porta 
mai punt abreviatiu ni admet cap marca 
de plural. Trobareu més informació sobre 
símbols i convencions en aquesta fitxaa 
de l’Optimot.

Diuen que la carlina assenyala els graus 
d’humitat i sequedat obrint i tancant la flor. 
Quan està oberta és senyal de sequedat i, 
per tant, de bon temps i, quan es tanca, in-
dica humitat i temps plujós. És costum, molt 
arrelat per la muntanya, de clavar aquestes 
flors a la finestra, perquè fan el servei d’un 
higròmetre camperol i casolà amb el qual 
es guia la gent del camp per deduir-ne els 
canvis atmosfèrics.
Fonts: TERMCAT i  Astronomia i meteorologia populars, 
de Joan Amades.
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