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Què vol dir valer més el farciment que el gall ?
Valer més la salsa que el peix.
Costar més el mall que l’enclusa.
Valer més el suc que la perdiu. 
Pujar més la salsa que els cargols...

En aquestes festes, ens agradaria 
que un dia per altre i dos arreu, és a 
dir, un dia sí i l’altre també o el que 
és el mateix, diàriament, fos Nadal. 

Què tingueu un any rodó! o el que 
és el mateix, un any complet, en 
què res no fa defecte!

Bones festes!

I quines expressions fem 
servir per dir que una cosa 
és molt cara?
Diem que val una fortuna, però 
també podem dir que val un 
credo o que val un potosí.  

Per dir que algú o alguna cosa 
és molt valuosa diem que...
Val un imperi, que val un tresor 
o que val un Perú.
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Al número anterior preguntàvem què vol dir 
gotim. La solució correcta era la 2. Porció 
d’un raïm. La guanyadora ha estat Lorena 
Martínez, alumna dels cursos de català per 
a adults de Mollet.

Ara preguntem què vol dir fireta?

1. Mesura d’oli, equivalent a tres quarts de 
litre.

2. Varietat de poma.

3. Barraca de fira.

4. Conjunt d’estris de cuina petits per jugar 
a cuinar.

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 de 
premi el llibre La sardana a Mollet de Consol 
Garcia-Moreno (CEM) i una motxilla de cotó 
estampada al Taller Alborada.

d L’endevinalla

A Webs
a Diccionari de jocs i joguines. TERMCAT.
a Jocs de jocs. 100 jocs tradicionals i popu-

lars. CPNL.
a Quantes dites del mes de desembre conei-

xes? Al web de Nadal del CPNL en trobaràs 
algunes.

D Dita
«Nadal en dilluns, festes a munts!» perquè 
si Nadal és un dilluns, són festa els dies 24, 
25, 26 i 31 de desembre i els dies 1, 6 i 7 
de gener.

Quin fred!
Gorra i casquet
La gorra i no gorro* és 
una lligadura de tela, 
pell o punt, sense ales 
ni copa, generalment 
amb visera. Si no té 
visera, és un casquet 
com els típics de lla-
na que es fan servir a 
l’hivern.

Passamuntanyes
Peça d’abric de teixit 
suau i càlid de l’equip d’un muntanyenc que 
cobreix, ajustant-s’hi, el cap i el coll, amb una 
obertura per a la cara, utilitzada per protegir-se 
del fred i el vent. 

Peüc
Mitjó molt curt fet de punt o de drap de llana 
filada grollerament que serveix per defensar el 
peu contra el fred.

Consultes
Fonts: J DIEC2, F DSFF Espinal, U TERMCAT

Zing-zing o sonall
Joguina consistent en un recipient tancat que 
conté boletes o granets que, en ésser sacsejat, 
produeixen sons insistents.

Nota: És pròpia dels infants més menuts.

Va de joguines...
Tossut o saltamartí
Ninot lleuger que porta un pes a la base i que, 
desviat de la seva posició vertical, torna a posar-
se dret per l’acció del pes addicional.
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