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Cada mot fa el seu forat
foradar, traucar Fer un forat o fer
forats.
barrinar, tribanar Foradar amb la
barrina.
cosir (fig.) El va cosir a ganivetades. Una cara cosida de verola.
esvorancar, esbornagar Fer un
esvoranc en alguna cosa.
fiblar, tatxolinar Fer un petit forat
en una bota per treure’n un poc de
vi. També es diu de la pell, com picar.
fresar Eixamplar l’entrada d’un forat
amb una fresa.
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mandrinar Eixamplar un forat amb
el mandrí.
perforar Fer un forat profund en
alguna cosa mecànicament. Perforar
una roca.
sagnar (un recipient) o fer una sagnia (en un recipient) Fer-li un forat
perquè en surti el líquid que conté.
traspunxar Foradar de part a part
amb un objecte punxant.
trepar Perforar, fer calats, perforant
amb el trepant.
trepanar Foradar amb el trepà.
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o Va de forats!
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Forat, clot o sot?
forat Obertura que travessa un cos o s’hi
fica endins. Fer un forat a la paret. El forat
del pany. El forat d’una agulla. Mirar per un
forat. || Congost.
clot Concavitat en la superfície d’un cos
sòlid. La verola li ha deixat la cara plena
de clots. El clot de la barba. El degotall ha
acabat fent un clot a la pedra. || Excavació
feta en un terreny per servir de receptacle,
especialment per plantar-hi una planta. Ja

hem fet els clots per a les cols. || Fossa per
als morts. anar al clot Morir. En vuit dies
va anar al clot.
sot Clot o concavitat, especialment a terra.
Petita depressió del terreny que s’entolla
quan plou. És un paviment tan vell que és
ple de sots (també ple de sotracs). En alguns
indrets, però, també fan servir la paraula
clot. Aquest camí és ple de clots. || anar al
sot Anar al clot. || Vall petita i fonda. El sot
de Giverola.

Botana, boïga
Forat que fa a la roba una guspira de foc.

d L’endevinalla

Cos
Forat d’una agulla a l’extrem oposat a la
punta, per on passa el fil de cosir.

Al número anterior preguntàvem què vol
dir fil per randa. La resposta correcta era
la 1. Minuciosament, amb tots els detalls.
La guanyadora ha estat Mari Reca, la
Mohicana, de Castellers de Mollet.

Embornal
Forat de desguàs practicat a cada costat
d’una calçada, d’una nau, etc. Els embornals
no podien engolir l’aigua que queia.
Espiell
Forat fet en una paret, en una porta, etc.,
per poder guaitar des de l’interior el que
passa a fora.
Espiera
Espiell. || Forat practicat al revestiment d’una
pila de carbó a la part on convé avivar la
combustió.
Esvoranc
Forat, buit, produït en alguna cosa a causa
de desprendre’s un tros d’ella. Desallotgen
un edifici a causa d’un esvoranc al carrer. ||
Gros esquinç. || Trenc.
Foradada
Forat que travessa una massa rocosa, especialment túnel.

En aquest número preguntem què vol dir
tenir les mans foradades?
1. Tenir poca traça; ser una persona
maldestra.
2. Tenir un impediment per obrar com
hom voldria; tenir un motiu que no
permet de fer o de dir una cosa.
3. Ser una persona malgastadora.
4. Tenir molta habilitat i experiència en
algun assumpte.
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

p Curiositats
Tomàquet, tomata, préssec, trau, creïlla
Per referir-se popularment a un forat al mitjó, podem utilitzar diversos mots: préssec,
tomàquet (o tomata), trau o creïlla (al País
Valencià).
Sot o clot?
Per fer referència als petits clots que tenen
algunes persones a les galtes quan riuen, la
forma adequada és clot o clotet. Per exemple: Quan riu se li fan clotets a les galtes.

Nariu
Forat del nas.
Tronera
Forat que hi ha en certes taules de billar on
poden anar a ficar-se les boles.
Ull
Forat, especialment el que travessa de part
a part alguna cosa. L’ull d’una mola. L’ull
d’una agulla. L’ull d’un pont. Els ulls d’un
formatge, del pa.

A Webs
Rodamots - El clot, el sot i el forat.
Joan Solà.
a ÉsAdir. Forat. Pobresa expressiva en
traduccions i doblatge.
a
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Coverol
En el prosceni d’un teatre, el forat de l’apuntador, proveït d’una coberta que té la forma
d’un mig hemisferi.

