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Postres de músic
Diuen que tant el nom de postres de músic
com el de grana de capellà es refereixen
a postres de fruita seca, però sabeu d’on
venen aquests noms?
Es veu que abans, tant músics com cape
llans tenien feines que els obligava a fer
trajectes més o menys llargs: els músics
perquè tocaven de poble en poble durant les
festes majors i els capellans perquè anaven
normalment a domicili per assistir malalts

o Consultes musicals
Carilló
Joc de campanes afinades que poden
produir melodies mitjançant un mecanisme
de teclat. || Instrument músic de percussió
consistent en una sèrie de làmines metàl·li
ques que hom fa sonar amb baquetes de
fusta. || Registre de l’orgue.
Diapasó
Instrument que dona una nota determinada
que serveix de referència per a l’afinació

o a fer batejos, casaments, enterraments...
Aquesta menja era un mos fàcil, lleuger de
portar, calòric per seguir endavant i, sobretot,
no es feia malbé pel camí.
En molts casos l’acompanyaven d’un gotet
de vi dolç, que podia ser moscatell, vi ranci,
mistela o vi de missa. D’aquí que quan de
manem postres de músic, normalment ens
les serveixen amb un gotet de moscatell o
un petit porronet al mig.
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de la veu i dels instruments, especialment
vareta d’acer en forma de U que, posada en
vibració, dona la nota la. || Extensió d’una
veu o d’un instrument, part de l’escala mu
sical que recorre des de la nota més greu a
la més aguda. || Batedor.
Plateret
Instrument de percussió que consisteix en
dos plats metàl·lics que es fan xocar l’un
contra l’altre.
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Nota
Signe de la notació musical que representa
un so indicant-ne, amb la seva posició en
el pentagrama, el to i, amb la seva forma, la
durada. Saber llegir les notes. Donar a una
nota el seu valor.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què
vol dir cavallfort. La resposta correcta
era la 1. Joc en què un o més jugadors
es posen ajupits i els altres els salten per
sobre i se’ls van posant al damunt. El
guanyador ha estat Toni Casas, seguidor
de L’Estenedor des de Riells del Fai.
En aquest número preguntem què vol
dir aixafar la guitarra?

Temprar
Afinar un instrument músic de manera que
doni les notes exactament.
Trompa alpina, corn alpí
Instrument aeròfon de fusta propi dels Alps,
que consta d’un tub llarg generalment recte,
d’entre 1,5 i 4 metres, amb un pavelló corbat
cap a dalt.
Saxòfon o saxofon a, xilòfon o xilofon?
Tant podem dir saxòfon com saxofon i
xilòfon com xilòfon. Totes dues formes es
consideren correctes.

Fraseologia
A punt de solfa
A punt de poder-se servir d’alguna cosa, de
fer el seu servei.
A so de bombo i platerets
Amb molta propaganda o amb lloances
exagerades. Va escampar la notícia a so de
bombo i platerets.
A so de trompetes
De manera que tothom se n’assabenti. Publicar una cosa a so de trompetes.
Anar darrere d’algú amb un flabiol sonant
Perseguir algú inútilment perquè faci alguna
cosa. Ja li pots anar al darrere amb un flabiol
sonant, perquè no la convenceràs pas.
Donar la nota
Ser el centre d’atenció. Dona la nota sempre
que pot, perquè tothom se’l miri.
Música celestial
Bones paraules, promeses que no han de
complir-se. Tot és música celestial; no esperis
pas que es compleixi res. || Desconegut. Això
que m’expliques em sona a música celestial;
no sé de què em parles.

1. Tocar un instrument de manera maldestra.
2. Acabar un concert musical trencant
els instruments.
3. Demanar silenci a crits.
4. Desbaratar a algú els seus plans, els
seus propòsits.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà com a premi un davantal model
Fem bullir l’olla fet al Taller Alborada.
Nota sobre el tractament de dades personalsa

No estar per orgues
No estar d’humor, no voler complicacions
o embolics en un afer. No m’atabalis, que
no estic per orgues.
Posar-se al diapasó d’algú
Conformar-se a la seva manera de veure,
de sentir.
Tocar moltes tecles
Ocupar-se en moltes coses, recórrer a tots
els mitjans. Toca moltes tecles, però no fa
res bé.
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