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Marçot
El marçot (Hygrophorus marzuolus) és el
primer bolet de l’any. Ara ja no en trobareu,
però fa poques setmanes encara se’n podi-
en menjar acabats de collir. Necessita unes
condicions molt especials per viure; per això
creix en molt pocs llocs i sovint estan tapats
de molsa o de neu. És carnós i compacte,
amb una superfície llisa d’un color gris clar
blavós. També se’n diu bolet de neu o bolet
d’esquirol i se sol fer en pinedes.

Base imposable
Ara que ens toca fer la declaració de renda,
cal recordar que hem de dir base imposa-
ble, i no *base imponible. És la base consti-
tuïda per l’import de la renda disponible del
contribuent, sobre la qual es determina la
quota per calcular un tribut.

Ostracisme
A la Grècia antiga –bàsicament a Atenes i a
les ciutats que la prenien per model– era una
prerrogativa de què disposava el poble per
apartar del poder polític durant deu anys
aquells que tenien una ambició desmesura-
da. Per dur-ho a terme, escrivien el nom de
la persona que no volien tenir a prop en un
tros de terrissa, òstracon (que ve d’ostra).

Onicofàgia
Hàbit de rosegar-se les ungles. Es calcula
que afecta un 45% de la mainada i un 10%
de les persones adultes. Segons els psicò-
legs, és un símptoma d’ansietat, d’insegu-
retat, de depressió o angoixa, que es pot
solucionar.

Lipdub
Vídeo que combina sincronització labial i
doblatge d’àudio per fer un vídeo de música.
Es fa filmant una successió contínua, i sense
talls, d’individus o de grups que sincronitzen
els llavis amb la lletra d’una cançó. Cada par-
ticipant canta un tros de la cançó fins que se

substitueix
per un altre
part ic ipant
que continua
per on anava
l ’ a n t e r i o r .
El Lipdub
per la llen-
gua és una
i n i c i a t i v a
organitzada
per la Plata-
forma per la
Llengua i 23
entitats de

persones immigrades amb l’objectiu de
reivindicar el paper del català com a eina d’inclu-
sió dels nouvinguts.La denominació catalana
proposada és el manlleu no adaptat lipdub. Més sobre la paraula *spa

A L’Estenedor anterior parlàvem de la paraula
*spa i del equivalents en català   banys,
balnearis o termes. Tot i que dèiem que
probablement l’origen de la paraula
s’atribueix al poble belga de Spa, conegut en
l’època romana pels seus banys, hi ha altres
que especulen que ve del llatí salutem per
aquam (salut mitjançant l’aigua).

http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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http://tinyurl.com/nvwu8m  Lexcat és la base de dades legislatives de la Generalitat
que proporciona la versió consolidada i actualitzada de textos normatius estatals i
autonòmics en català.
http://tinyurl.com/69ef4oz  Es pot descarregar l’informe Coneixements i usos del cata-
là a Catalunya el 2010, de la Xarxa CRUSCAT, que analitza la situació sociolingüísti-
ca actual del català.
http://wiccac.cat  El Baròmetre del WICCAC (Webmàsters Independents en Català de
Cultura i d’Àmbits Civils) és un col·lectiu que analitza i estudia la utilització del català
als webs d’empreses i organitzacions, amb l’objectiu d’avaluar quina és la situació del
català a la xarxa. Podeu consultar els resums mensuals que publiquen i les seves esta-
dístiques en el web.

Al número anterior preguntàvem què signi-
fica pegar. La solució correcta era la 2: do-
nar un cop. L’encertant va ser l’Eva Tejada,
del Voluntariat per la Llengua. El que pre-
guntem ara és:

Què vol dir color de gos com fuig?
1. Color groc pàl·lid, malaltís.
2. Color roig, propi després d’una sufo-

cació o d’haver forçat el cos.
3.   Color negre, per les connotacions
      negatives d’una fugida.
4. Color indefinit, brut, d’alguna cosa que

per l’ús o amb el temps ha perdut el
color original.

La persona que l’encerti i guanyi el con-
curs tindrà de premi el llibre Notes 24, del
CEM.

Etiqueta

La forma anglesa hashtag es pot traduir per
etiqueta en l’àmbit de les xarxes de
microblocs, especialment en el Twitter. Es
tracta d’un conjunt de caràcters precedits
d’un símbol de coixinet, sobre el qual es pot
fer clic, que serveix per accedir en un contingut
indexat per categories o temes. Així, es po-
den crear et iquetes per encetar un
contingut nou a la xarxa o bé es poden
seguir les etiquetes creades per altres.

Agilitat canina

El TERMCAT ha aprovat el terme agilitat ca-
nina  (dog agility, en anglès, o simplement
agility) per designar la disciplina esportiva
en què un gos, conduït pel seu guia, ha de

superar un circuit d’obstacles segons l’ordre
marcat pel jutge de la competició, en el me-
nor temps possible i amb el mínim de
penalitzacions. Els obstacles que el gos ha
de salvar (un màxim de 20) són sempre els
mateixos, però cada cop se’n canvia l’ordre
i la disposició per evitar que l’animal acabi
memoritzant el circuit.

Circuit d’entrenament
Recorregut on s’entrenen esportistes. Si
sentiu a dir-ne circuit de *training, és la for-
ma anglesa.

http://www.termcat.cat
http://www.termcat.cat
http://tinyurl.com/nvwu8m
http://tinyurl.com/69ef4oz
http://wiccac.cat
http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html

