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Planeta m. Astre opac que gira al voltant del 
Sol o, en general, d’un estel. La Terra és un 
dels planetes del Sistema Solar.

Planeta f. Destí o curs predestinat de la vida 
de cadascú. Quina serà la teva planeta aquest 
any 2023?

Fer o tirar la planeta, o llegir la planeta a algú: 
predir-li el seu pervenir, el seu destí.
Córrer una planeta: córrer una sort, sofrir tal 
o tal destí, bo o dolent. Maleïda sigui la meva 
planeta! No em toca mai res!
Planetes que hem de córrer!: exclamació per 
indicar que tal o tal esdeveniment és efecte 

d’un destí o una sort ineludibles. A vegades 
es diu el·lípticament: Planetes! A darrera 
hora hem sabut que aquella companyia ja 
no ve. Planetes!

Etimologia: del llatí planeta, mateix significat, 
i aquest, del grec planétes [πλανήτης], ‘va-
gabund’, derivat de πλανάω, ‘anar errant’, 
per oposició als estels, que semblen fixos. 
Com a ‘astre’ és masculí (com també ho és en 
llatí i en grec), tot i que a l’edat mitjana s’usa 
quasi sempre com a femení, per influència 
de la terminació. Com a ‘destí’ és femení.

Font: Rodamots: planetaa, DIEC2 i DCVB

Auguri
Allò que fa pressentir alguna cosa. Havien 
començat l’expedició a l’Everest sota bons 
auguris. || En l’antiguitat, presagi tret del vol 
i el cant dels ocells i d’altres signes.

Auspici
Auguri. Van començar el viatge sota bons 
auspicis.

Averany
Auguri, pronòstic. De l’antic averar, ‘calcular 
estimativament’, derivat de ver, ‘veritable’. 
Hi ha animals que criden mals averanys.

Presagi
Senyal que anuncia un esdeveniment futur. || 
Predicció treta, deduïda, d’aquest senyal. 
Va prendre aquell fet com un bon presagi.
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Al número anterior preguntàvem què vol 
dir estar fet caldo. La resposta correcta 
era la 1. Estar molt cansat o molt afectat 
i mancat de vitalitat. La guanyadora ha 
estat Alice Bonet, de Sant Fost, amant 
de la llengua catalana.

En aquest número preguntem què vol 
dir néixer amb la flor al cul?

1. Haver nascut a la primavera.

2. Tenir bona sort en tot.

3. No estar mai quiet.

4. Agradar-li molt el camp a algú.

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 Dona d’Aigua 
model Per molts anys feta a l’IMSD.

d L’endevinalla

Nota sobre el tractament de dades personalsa

a Meteor, meteorit o meteoroide? 
Infografia interactiva. TERMCAT.

a Pluges d’estels. Mapa de constel-
lacions interactiu amb la referència a 
17 pluges de meteors. TERMCAT

a L’origen dels signes del zodíac. 
Batecs Clàssics. Antoni Janer.

a El portal d’astronomia. Informació 
astronòmica general. Viquipèdia.
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Núm. Nom català Nom llatí Constel·lació corresponent
1 Àries Aries Àries
2 Taure Taurus el Taure
3 Bessons o Gèminis Gemini els Bessons
4 Càncer o Cranc Cancer el Cranc
5 Lleó Leo el Lleó
6 Verge Virgo la Verge
7 Balança Libra la Balança
8 Escorpió Scorpius l’Escorpió
9 Sagitari Sa gittarius el Sagitari
10 Capricorn Capricornius Capricorni
11 Aquari Aquarius l’Aquari
12 Peixos Pisces els Peixos

Signes del zodíac

Zodíac
Banda de l’esfera celeste que té una amplada 
d’uns 17°, la qual és travessada longitudinal-
ment per l’eclíptica, que la divideix en dues 
meitats iguals. El Sol ressegueix l’eclíptica 
completament en dotze mesos, i per això els 
antics consideraren el zodíac dividit en dotze 
rectangles iguals, coneguts amb el nom de 
signes del zodíac. Les creences astrològiques 
el fan servir com a base fonamental per als 
horòscops personals.

Horòscop
Observació que els astròlegs fan de la situa-
ció de certs planetes, constel·lacions, etc., 
a l’hora del naixement d’algú, per la qual 
pretenen endevinar el seu destí. || Conjunt de 
prediccions o judicis fets a partir d’aquesta 
observació.

L’Ofiüc o el Serpentari, Ophiuchus
Constel·lació boreal situada entre les d’Hèr-
cules, la Cua del Serpent, el Sagitari, l’Es-
corpió i el Cap del Serpent. Segons alguns 
astròlegs, Serpentari o Ofiüc és un tretzè 
signe zodiacal.
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