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Passar pel barret o per la barretina

El barret és una peça de vestir 
que serveix per cobrir el cap, 
consistent ordinàriament en un 
casquet i una vora o ala tot al 
voltant. Algú diu que és un dels 
objectes màgics, ja que podem 
conèixer els pensaments d’un 
altre posant-nos un barret. Així 
canviar de barret és canviar d’ide-
es o pensaments, talment com 
diem canviar de camisa. 

Sovint es diu canviar de barret per 
canviar de tasca o tema a tractar. 

Tants caps, tants barrets vol dir 
que hi ha diversitat d’opinions.

Anar barret en mà és procedir 
amb tota cortesia, amb humilitat.

Una casa de barrets és un lloc 
on regna un gran desordre, 
on tothom fa el que li sem-
bla o, també, un prostíbul.

Ser un barret de ria-
lles és no prendre’s res 
seriosament, riure per 
qualsevol cosa.

Haver-n’hi per tirar el 
barret al foc es diu quan 
tot va malament.

Treure’s el barret davant 
d’algú o d’alguna cosa és 
demostrar l’admiració o el 
respecte per algú o alguna cosa.

Tindre més caps que barrets vol 
dir estar ocupat o preocupat per 
molts d’assumptes plegats.

Ca, barret és una expressió de 
refutació o una variant intensiva 
de ca.

Digue-li barret, digue-li ‘sombrero’ 
ho diuen per significar que dues 
coses són iguals i no ofereixen la 
diferència que algú hi vol veure.

Passar pel barret o per la barretina 
és pensar, imaginar.

I acabem posant-nos el món per 
barret, és a dir, despreocupant-nos 
per desitjar-vos...

BON ESTIU!
Ens retrobarem 
el setembre.
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Us animem a fer camí, és a dir, a caminar. 

Els grans us diran sempre que cal anar pel 
camí dret, és a dir, per la regla que traça el 
deure, ja que si no, caldrà tornar a camí, 
però agafeu el camí que agafeu, diuen que 
tots els camins van a Roma, és a dir, que hi 
ha diverses maneres d’arribar a un mateix fi. 

I si us ho feu repetir tres vegades, sempre 
sortirà algú que us dirà: Us ho ha dit tres 
camins!

L’important, sempre, és obrir-se camí, és a 
dir, vèncer les dificultats.

Al número anterior preguntàvem què 
vol dir treure foc pels queixals. La 
resposta correcta era la 1. Manifestar gran 
irritació. La guanyadora ha estat Maria 
Gibert Canet, seguidora de L’Estenedor.

Ara preguntem què vol dir gruar?

1. Remoure la terra amb el morro.

2. Tirar menjar en un indret del mar per 
atreure els peixos.

3. Desitjar vivament (alguna cosa que es 
fa esperar molt).

4. Enfilar-se ajudant-se de les mans.
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’endevinalla

a Camins del català. Rutes per conèixer 
i estimar la llengua catalana sobre el 
terreny. Generalitat de Catalunya.

a Parcs de Catalunya. Eines, recursos, 
informació i consells per obtenir la mi-
llor experiència de l’estada a qualsevol 
dels espais natural del nostre país. 
Generalitat de Catalunya.

a La volta al món en 80 termes. Ruta 
terminològica per tots els continents 
del planeta. TERMCAT.

a Diccionaris cartogràfics. Quatre dic-
cionaris terminològics en un. Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya i 
TERMCAT.

A Webs

Nota sobre el tractament de dades personalsa

Va de camins...
Camí batut, camí fressat
Camí freqüentat. 

Camí carreter
Camí per on pot passar un carro.

Camí de ferradura, camí de bast
Camí per on pot passar una haveria o bèstia 
de càrrega, però no un carro. 

Camí de cabres, camí de guineu
Camí gairebé intransitable. 

Camí de cintura
Camí de flanc que segueix el contorn d’una 
muntanya o serra. 

Camí de ronda
Camí practicat al llarg del mur d’una plaça 
forta o de la zona marítima o terrestre com 
a servitud de pas per a la vigilància de la 
costa.

Camí ral
Camí públic de més trànsit utilitzat per a les 
comunicacions abans de la construcció de 
les carreteres. 

Camí retent
Camí bo i dret, drecera. El primer trencall 
després del pont és camí retent per anar 
al poble/a Gallecs; hi arribaràs de seguida.
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