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Salutació

Em plau saludar-vos des d’aquesta
pàgina de L’Estenedor, la revista virtual
de llengua, que us arribarà
periòdicament per correu electrònic.

Després de l’aprovació del Llibre d’estil
de l’Ajuntament de Mollet del Vallès
l’any passat, i resolts els problemes
tècnics per poder tenir-lo al nostre PC,
encetem una nova etapa que, de fet, és
l’aprofundiment de la primera.

Amb aquesta revista electrònica, posem
al vostre servei un element per debatre,
rebre consultes i opinions en relació
amb el desenvolupament del Llibre i de

tots els temes que puguin sorgir al llarg
de la nostra feina sobre la llengua cata-
lana.

Ens agradaria que fos un instrument
útil, àgil i d’enriquiment mutu.
Montserrat Pocurull i Glòria Arimon,
responsables de L’Estenedor, esperen
rebre suggeriments i propostes de se-
guida.

Volem que a L’Estenedor hi puguem
penjar tota la roba, i estendre-hi,
doncs, tots i cadascun dels elements
del Llibre d’estil,  i,  per extensió, de la
llengua, eina imprescindible per comu-
nicar-nos.

 Oriol Fort i Marrugat
Regidor de Cultura

Adreces web (recordeu que web és màsculí)

Xarxa de centres, serveis i oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística
http://www.cpnl.cat/index.html

Servei Local de Català de Mollet del Vallès: http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental

Servei de consultes i documentació del TERMCAT: http://www.termcat.cat

Institut d’Estudis Catalans http:/www.iec.cat

L’euro
Amb quin símbol representem l’euro?
Com l’hem d’abreujar?
Com hem d’escriure la paraula euro al teclat de
l’ordinador?
Com l’hem de pronunciar?

Les respostes, a la pàgina següent

http://www.cpnl.cat/index.html
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental
http://www.termcat.cat
http://www.iec.cat
mollet@cpnl.cat
garimon@molletvalles.cat


L’euro

Com hem d’escriure la
paraula euro?
Podem utilitzar el símbol  €
(tecla Alt Gr + E) o escriure les
paraules euro o euros senceres
i en minúscula: 2,70 euros.
La ISO ha aprovat el símbol
EUR, que es pot fer servir per a
les relacions interbancàries i les
operacions transnacionals.
L’Institut d’Estudis Catalans ha
aprovat els termes que desig-
nen la unitat monetària i la seva
subdivisió: l’euro i el cèntim o
cent (recomana d’emprar,
preferiblement, el terme
cèntim).  Per tant, el mot cent
es considera un sinònim
complementari de

Com hem de pronunciar-la?

En la llengua oral hem de tenir en compte les diferències fonètiques derivades de la
diversitat dialectal del català, que afecten les vocals d’aquest mot. En el cas del
català central la e es pronuncia oberta (com la de cinquè) i la o final es pronuncia u
(com la de la paraula duro, que pronunciem /dúru/); és a dir, en català central el mot
euro (en plural, euros) es pronuncia /èuru/ (en plural /èurus/).

cèntim, que és el terme
preferent. L’abreviatura és: ct.
(singular) i cts. (plural).
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Majúscules i minúscules rebels
Arran de consultes sobre
majúscules o minúscules
que ens fan ballar el cap,
hem intentat recollir ca-
sos dubtosos que no
apareixen en el Llibre
d’estil per tal d’aclarir

criteris. Ens referim a l’apartat de Noms
d’institucions, organismes i entitats.

Nom propi de la institució, organisme,
entitat, empresa o establiment

Les denominacions genèriques s’escriuen
en majúscules inicials quan entren en la
composició del nom d’una entitat
formalment constituïda (com el nostre nom i
cognom). Si penseu en la Guia d’entitats de
Mollet hi trobareu exemples per donar i per
vendre. Quan es tracta d’un plural
aglutinador s’escriuen sempre en
minúscula, però.

Policia Municipal de Mollet
Registre Civil de Mollet
Associació de Veïns del Barri Riera Seca
Colles de Morats i Torrats

En cas de dubte, poseu-vos a la pell d’un
capellà/ana i penseu com “batejaríeu” la
institució, l’organisme, l’entitat, l’empresa o
l’establiment. El nom que li poseu
s’escriurà sempre en majúscula inicial. En
canvi, quan parlem d’ajuntaments, grups
ecologistes, policies municipals... en plural,
sense especificar quins o quines, serà com
parlar de joans, maries o montserrats, en
minúscula.

·Designacions d’entitats
juridicopúbliques i religioses

La mateixa norma anterior s’aplica a
aquestes designacions. Els adjectius i els
complements del nom, però, s’escriuen en
minúscula:

Administració local/pública
Estat espanyol
Església parroquial de Sant Vicenç
Ple municipal

Penseu que aquests casos són ben
comptats; per tant, llevat d’aquests, la
majoria aniran en majúscula inicial.

Designacions d’òrgans de gestió

La mateixa norma de les institucions
s’aplica als òrgans de gestió d’organismes
i entitats oficials i no oficials. Per tant,
escriurem majúscula inicial (“nom i
cognoms”) en:

la Junta Directiva del Club Atlètic Vallès
la Comissió de Seguiment del Reglament
d’Ús de Mollet del Vallès, la Comissió
d’Estudi (alerta que al Llibre d’estil surten
dues opcions. La correcta és amb
majúscula inicial les dues).

el Consell de Direcció de l’empresa
la Secretaria General del Departament
de...
la Conferència Episcopal
la Vocalia de la Colla Gegantera

però parlarem dels òrgans de gestió, de les
secretaries generals, dels comitès centrals,
de les reunions de vocalia, dels consells,
dels serveis..., en minúscula.
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Noms de carrers i places
Si escrivim el nom sencer és carrer (o plaça o baixada...) de Lluís Duran. Si l’escrivim
abreujat:
c. (o pl. o bda.) Lluís Duran (ens estalviem la preposició de.)

El Ple del 29 de març d’enguany va aprovar nous noms i en va corregir d’altres. El criteri és
que no figuri en la denominació la professió, l’ofici o el càrrec. Tot i així, alguns companys ens
han comentat que encara observen força incorreccions. Per això, us recordem:

Abans Ara
Dr. Robert carrer de Bartomeu Robert
Dr. Fleming carrer d’Alexander Flèming
Gimbernat carrer d’Antoni Gimbernat
Mestre Viñas carrer d’Arcadi Viñas
Abat Escarré carrer d’Aureli Maria Escarré
Can Flaquer carrer de Can Flequer
Nostra Sra. Carme carrer del Carme
Batlle Tura carrer de Feliu Tura
Germans Morató carrer dels germans Moretó Prat
Dr. Lluís Duran carrer de Lluís Duran
Dr. Turró carrer de Ramon Turró
Pl. M. Aurèlia Campmany plaça de Maria Aurèlia Capmany

L’arrova
Per designar el signe @, que s’utilitza com
a separador en les adreces de correu
electrònic, el Consell Supervisor del
TERMCAT proposa l’ús dels mots  arrova  i
rova, que són les mateixes denominacions
que té aquest símbol en l’àmbit mètric,
tenint en compte que són les formes que
s’estan generalitzant en l’ús, tant en català
com anàlogament en castellà (arroba) i en
francès (arrobas, arobas).
S’ha considerat innecessari d’introduir
altres alternatives amb menys ús en

aquesta àrea, com ara ad o can, formes
descriptives del tipus a encerclada o bé
noms populars creats per metàfora amb
la forma del signe, com per exemple
ensaïmada, més propis d’un registre in-
formal. Ah! i e-mail, és anglès.

El pernil
Vam prometre sortejar un pernil entre totes
les persones que es baixessin el Llibre d’estil
al PC o el fotocopiessin en paper. Com que
això del sorteig ens ha semblat complicat, i
vist  l’allau de participants, hem decidit que
us enviàvem, a tothom, un pernil virtual (a
Llibre d’estil virtual, correspon pernil virtual).
Hem complert. Que vagi de gust!
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Carnaval o Carnestoltes
Carnaval ve de l’italià carnevale,
procedent de l’antic carnelevare, format
per carne i levare, que vol dir llevar, treure,
pel fet de celebrar-se al començament del
dejuni i l’abstinència quaresmals.

Carnaval és el període de divertiments
públics que precedeix l’època d’austeritat i
de penitència de la Quaresma, mentre que
Carnestoltes ve del llatí carnes tollitas
carns llevades el darrer dia abans de la
Quaresma.

Segons el DIEC, és el nom habitual del car-
naval als Països Catalans i, més
pròpiament, el ninot de palla vestit amb
roba que hom penjava per finestres,
balcons i places públiques durant el
Carnestoltes i era cremat el darrer dia.
Fixeu-vos com s’intercanvien els termes.

Us heu fixat mai que les preposicions
són com les corbates? Cal triar la que
s’adiu més, perquè, altrament, no hi ha
manera de casar- les ,  “gr inyo len” .
Aprofitarem aquest número per  dir-vos
qui va amb qui. És molt important no fer
“combinacions” estranyes per evitar
malentesos.

En cas de desesperació, un truc que fun-
ciona en la majoria dels casos: quan
parlen en castellà, per es diu por i per a
s’acostuma a dir para. Us direm quan fan
“trampa”.

PER
Aquesta preposició sempre fa parella amb
els infinitius, adverbis i conjuncions.

Infinitius
Tot i que trobareu manuals que tenen altres
parers, per consens majoritari i per no equi-
vocar-nos mai, posarem sempre la corbata

per amb els senyors infinitius:

·Reunió de Comissió per aprovar el
pressupost d’aquest any

·Acord per signar el contracte de
compravenda

·Documents necessaris per tramitar la
documentació de catalanització de
nom

·Aprofito l’avinentesa per saludar-vos
atentament

·Cursos de nivell bàsic per entendre i par-
lar la llengua catalana

Adverbis

Per demà, per divendres, per Nadal, per la
Festa Major, pel maig...
però en locucions en què s’indica un termini
fix referit al futur, escriviu per a (aquí hem de
canviar la corbata —és un cas trampós—).

Pressupost per a l’any 2003
Programació de teatre per al mes de març
Els pagaments s’han fixat per al dia 15

No volem deixar escapar la fraseologia que
acompanya la festa: anar fet un carnestoltes, que
vol dir anar vestit d’una manera ridícula, amb mal
gust i ésser un carnestoltes, que vol dir ésser un
baliga-balaga, un poca-solta, una persona que
hom no pot prendre’s seriosament.
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Anem al teatre al
vespre o a la nit?

Webs

No us confongueu amb els noms que indi-
quen parts del dia i no pas un termini fix, ja
que en aquests casos seria incorrecte dir
pel matí, per la tarda, per traducció
incorrecta por la mañana/tarde. Sempre en
aquests casos, agafeu la corbata a sola: al
matí, al migdia, a la tarda, al vespre, etc.

Conjuncions
Has de tenir-ho preparat per quan vingui

Títols, eslògans, etc. amb significat a
favor de:  Cultura per la pau i el diàleg.
Sigueu coherents i feu servir sempre per.

PER o PER A?
per a = finalitat, destinació

* Recordeu el cas trampós que us hem
esmentat en l’apartat PER  adverbis

per = resta de casos

· Cursos de formació ocupacional per a
aturats

Us adoneu que si poséssim per aturats, el
professorat seria gent aturada i no pas
l’alumnat? Són cursos destinats a gent que
està a l’atur.

·Deixalleria de Can Ros, servei gratuït per
a tots els ciutadans

·Català per a persones d’altres països
·Activitat física per a gent gran
·Per a més informació, truqueu al Club

Atlètic Mollet
·No apta per a menors de 18 anys

PER
Un viatge musical per la Terra del Foc
Gràcies per la confiança
Passeu per Secretaria
Per ordre de l’alcaldessa

*Bragues
Sovint sentim a parlar de
posar-te la *braga abans no
agafis un refredat. D’ara
endavant, utilitzeu la forma
tapaboques per referir-vos a
la peça de roba en forma de
tub que s’usa com a abrigall del coll i que es
pot col·locar de maneres diverses.

A Lycos http:www.lycos.com, la principal novetat és la possibilitat de restringir les
recerques a pàgines escrites en català. Aquesta opció també es pot trobar a la
versió espanyola de Lycos, o ja es pot buscar en català utilitzant els motor de cerca.
Per la seva banda, AltaVista ofereix versions en català de la seva interfície: http://
www.altavista.com i també Google http://www.google.com/preferences?hl=ca. El
febrer s’espera la posada en marxa de la versió catalana Yahoo http://ct.yahoo.com

Fem memòria de les fraccions horàries que
seguim d’acord amb el Llibre d’estil.
Parlem de vespre des de les 19.01 a les
21.59 h. Per tant, a les 22, hora en què
comencen normalment les representacions
al Teatre Municipal Can Gomà de Mollet,
parlarem de nit. Farem un parèntesi a les
12 o a la mitjanit i continuarem parlant de
nit fins a les 2.59. A les 3 ja parlarem de
matinada.
Esperem resoldre aquest petit dubte que
sovint ens fa ballar el cap. Us recordem
també que passem a la tarda a partir de les
14 fins a les 18.59. I és que el temps passa
tan de pressa...

http:www.lycos.com
http:www.altavista.com
http://www.google.com/preferences?hl=ca
http://ct.yahoo.com
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El mantó de Manila
Arran dels comentaris a L’Estenedor  3, on
dèiem “les preposicions són com les
corbates: cal triar la que més s’adiu”, algú es
va estranyar de la comparació i ens va
suggerir que parléssim de peces més
“nostrades”, com el xal, la mantellina o el
mantó de Manila. Li hem fet cas i aquí ho
teniu:

Xal
Peça generalment de llana o de seda, de
forma quadrangular que, posada a les
espatlles, serveix d’abric o d’adorn a les
dones.

Mantellina
Peça de roba fina de seda, tul, blonda o
randes que porten les dones per cobrir-se
el cap i l’esquena.

Mantó de Manila
Peça de roba d’adorn femení vinculada a
l’artesania  sevillana, tot i que l’origen del
mantó de Manila és anterior i estrany a la
tradició dels brodats espanyols.

La denominació fa referència al lloc  precís
des d’on arribava, la ciutat de Manila. En
l’època de les colònies, el tabac arribava a
Sevilla de Filipines empaquetat en fardells
molt pesats, embolicats en grans quadrats
de seda. Es tractava de peces de teixit
que, per ser de menys qualitat o per tenir
algun desperfecte no es podien vendre i es
feien servir com a embolcall dels fardells, ja
que la fulla de tabac necessitava aquest
teixit per conservar la humitat. Un cop a
Sevilla, les cigarreteres tallaven aquestes
peces de seda en quatre trossos i hi
afegien serrell. Així van sortir els mantons
de Manila. El nom de mantó de Manila, tot i
que és originari de la Xina, s’explica
perquè va ser a Filipines on els
comerciants espanyols van veure per pri-
mera vegada unes meravelloses peces de
seda brodada, que les van importar. Manila
es va convertir en el centre receptor de les
mercaderies que els comerciants xinesos
transportaven fins al port, des d’on les naus
espanyoles les recollien i duien cap a
Espanya, Sevilla, com a destinació final.

Alçada. alçària, altitud o altura?
Alçada per a persones
Alçària per a edificis (dimensió d’un cos en
direcció vertical)
Altitud per a un punt de la terra en relació
amb el nivell del mar
Altura per a distàncies verticals d’un punt a
la superfície de la terra o a qualsevol altre
terme de comparació (Vocabulari de dubtes
del Llibre d’estil)

Recordeu aquests exemples i deixareu de
dubtar:
La geganta Marineta de Mollet fa 3,75 m
d’altura i la Guillema, 3,45 m.
L’edifici del nou Ajuntament tindrà una
alçària d’uns 40 m.
Mollet està situat a una altitud de 65 m
sobre el nivell del mar.
A l’altura de Mollet el trànsit rodat és lent.
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El corrector del Word no és Pompeu Fabra

Webs
www.ub.es/slc/cilaj És el web de la CILAJ (Comissió Interuniversitària de Llenguatge

Administratiu i Jurídic), que substitueix, en part, la desapareguda CALA (Comissió
Assessora de Llenguatge Administratiu).  Hi podeu trobar recursos lingüístics, legislació,
apunts i enllaços d’interès (com per exemple diccionaris bilingües en castellà, anglès i
francès).

www.puntbarra.com Pàgina d’informació general en català, amb especial atenció al món
tecnològic, escrita pels mateixos visitants. Aquest tipus de webs (l’equivalent anglès és:
slashdot.org i el castellà barrapunto.com), van associades a ideologies obertes, és a dir,
hi apareixen moltes notícies sobre programari lliure (linux), tot el que es relaciona amb la
llibertat informàtica i també temàtica social. S’hi poden enviar notícies i l’únic requeriment
per aparèixer publicades és que estiguin ben redactades i documentades.

www.nitium.com/rebedor Portal útil sobre llengua. En una sola pàgina hi trobareu de tot:
cercadors, llistes, més portals, directoris, recursos, diccionaris… i tot exclusivament en
català. Cal, però, agafar una llanterna perquè la pantalla és un xic fosca…

El corrector no detecta totes les paraules incorrectes o en detecta com a incorrectes
algunes de correctes perquè apareixen noves paraules o es decideixen noves grafies i
ell no ho sap. Però nosaltres sí! Quan tingueu clar que una paraula és correcta, només
cal que premeu el botó dret del ratolí i li digueu, a la paraula marcada, agregar. Aquest
seria el cas d’euro.
En el cas de mots com infraestructura o autoescola també li heu de demanar que us
les agregui, tot i que continuarà donant com a bones les formes antigues infrastructura,
autoscola.

Aquestes tecles...

Observem que moltes vegades que cal posar un número de superíndex, no es fa. Per
exemple: això ocupa 300 m2.

Només cal que premeu, en el Word, Format – Font – Efectes – Superíndex.
Resultat: 300 m2. Això és una altra cosa, oi?

Quan us interessi que us surti el guió llarg, heu de prémer Control + Alt i el guió del
teclat numèric. Mal exemple: *El dossier  -si el tenim acabat demà- us el passarem
per c/e.

Bon exemple: El dossier —si el tenim acabat demà— us el passarem per c/e.

Recordeu que per posar el punt de la ela geminada, cal prémer Majúscula + 3, perquè
és incorrecte el punt a baix: cal.ligrafia. De fet, el corrector de Word ja ens indica
que la paraula no és correcta. En canvi, si ho feu bé, cal·ligrafia, la paraula surt neta
de culpa (i per què deu ser que s’associa el vermell a la dolenteria?).

NO CAL A davant d’infinitiu: per a actuar subsidiàriament – per actuar subsidiàriament
AQUÍ CAL  A: visites guiades per escolars  - visites guiades per a escolars

Per als que no heu llegit l’apartat PER i PER A del darrer
Estenedor...

www.ub.es/slc/cilaj
http://www.puntbarra.com
http://www.slashdot.org
http://www.barrapunto.com
www.nitium.com/rebedor
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Gerundi: ni posterioritat ni
conseqüència
Quan tingueu un dubte amb un gerundi, fixeu-vos bé si l’acció és anterior o simultània a la
del verb principal. Si no és així, no us en refieu!

Les frases següents són exemples de l’ús incorrecte, encara massa freqüent en català,
del gerundi.

El Ple acorda aprovar el Plec de condicions
jurídiques, *disposant que es publiqui
l’anunci corresponent.
Primer cal aprovar el Plec i després
disposar-ne la publicació. Parlem de
posterioritat i no pas de simultaneïtat. Per
tant és incorrecte. Hauríem de dir: i disposar
que es publiqui l’anunci corresponent.

Us cito perquè comparegueu a la Secreta-
ria de l’Ajuntament *manifestant el que
considereu convenient.
Primer cal comparèixer a la Secretaria i
després es pot fer la manifestació que
calgui. Parlem de  posterioritat i no pas de
simultaneïtat. Per tant és incorrecte. Hauríem
de dir: i manifesteu el que considereu
convenient.

La Comissió d’Urbanisme va examinar
l’expedient, *considerant-lo conforme a la
normativa vigent.
Primer cal examinar l’expedient abans de
valorar-lo. Parlem de posterioritat i no pas
de  simultaneïtat. Per tant és incorrecte.
Hauríem de dir: i el va considerar conforme
a la normativa vigent.

Can Besora. Antiga masia que quedava
situada a la part de ponent del terme muni-
cipal, veïna i propera a can Borrell va ser
enderrocada, *urbanitzant-se tota la zona
de l’entorn (Els noms de lloc i de persona
de Mollet del Vallès, per Enric García-Pey).
Primer cal enderrocar can Besora per poder
urbanitzar la zona. Parlem de posterioritat i
no pas de  simultaneïtat. Per tant, és

incorrecte. Hauríem de dir: i després es va
urbanitzar tota la zona de l’entorn.

Com a regla pràctica, es pot col·locar al
començament de l’oració que complemen-
ta. Si no se’n perd ni se’n modifica el sentit,
és correcte. Normalment és correcte si té
un valor causal (perquè...) o condicional
(si...).

Hem pogut donar feina a un gran nombre
de persones aturades, *concentrant
(perquè hem concentrat) els esforços en
programes d’inserció.
Concentrant els esforços en programes
d’inserció hem pogut donar feina a un gran
nombre de persones aturades.
Els molletans i les molletanes han estat
uns promotors actius, *participant (perquè
han participat) en les activitats, els cursos
i els tallers de Diversos són els pobles,
diverses les persones.
Participant en les activitats, els cursos i
els tallers de Diversos són els pobles,
diverses les cultures, els molletans i
molletanes han estat uns promotors
actius.

Diem tórtora tant per al masculí com per al
femení i hi ha ocells i ocelles, com podreu
comprovar a l’obra de teatre dirigida per
Marta Busquets. Tenim caderners i
caderneres, però els caderners no són els
senyors de les caderneres sinó que són un
híbrid entre canaris i caderneres. En
castellà la cadernera és un senyor, el
jilguero. I no us heu preguntat mai per què
tenim orenetes o golondrinas ?

Curiositats ocellaires
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Can Besora

Webs
Aneu al web www.festes.org/primavera/ per trobar la història, els orígens,
 l’actualitat o la simbologia de la festa, Sant Jordi al món, webs especials de Sant Jordi,
 Sant Jordi per municipis (no hi trobareu Mollet, de moment) i moltes altres
 informacions sobre el Dia del Llibre i de la Rosa, sobre Moros i Cristians a Alcoi, sobre
 jocs o fins i tot podeu aprendre a fer roses de paper si aneu al web
www.avvi.cat Qui no la regali, no té excusa!

Hem consultat la grafia del terme Can
Besora a l’Institut d’Estudis Catalans
perquè teníem duplicitat de grafies i ens
han confirmat que s’escriu amb e. Aquest
és un nom molt ben documentat, i així el
trobem des de l’any 885 amb la forma
Bisaura, que a partir del segle XI conviu
amb la forma Besaura. Independentment
del significat primigeni, que avui
desconeixem, d’aquest topònim preromà,
la documentació demostra que inicialment
—i durant molts segles— aquest nom
presenta una e pretònica, mentre que la
forma amb a, Basora, correspon a una
grafia prenormativa com a conseqüència
de la confusió entre les ee i aa en posició
àtona en el català oriental. En aquest cas,
però, la riquesa documental no permet tenir
cap dubte de la correcció de la forma
Besora, amb l’evolució regular de i a e ni
amb la reducció del diftong tònic au>o.

Sigles especials
La sigla és la lletra o les lletres,
generalment inicials, del nom de persones
(nom i cognoms), d’empreses,
d’associacions, de publicacions,
d’instruments, de documents i d’altres
entitats concretes i abstractes que usem

per comoditat en comptes del nom sencer.
S’escriuen en lletra rodona i en majúscules,
sense punt al final de cada mot escurçat ni
espais entremig.
Pel que fa a la duplicació d’inicials com a
marca de plural en algunes sigles: CCOO
(Comissions Obreres), PPCC (Països
Catalans), EEUU (Estats Units d’Amèrica),
creiem que val més bandejar aquestes
grafies innecessàries. Tanmateix, ha de ser
cada organisme, entitat, etc., qui ha de de-
cidir com vol que sigui la sigla que l’ha de
representar, i, un cop fixada, s’ha de res-
pectar. Les que no han estat fixades per
l’entitat mateixa que les porta, és
recomanable d’escriure-les sense duplicar
inicials, sempre que no puguin induir a
confusió (com seria el cas de PPCC si la
reduïm a PC). Així, hem d’escriure, doncs,
CCOO (amb UGT ja ho tenim clar) i
PPCC, però, en canvi, EUA.

No dupliqueu la grafia NNUU  per referir-
vos a les Nacions Unides. Amb NU n’hi ha
prou.
VOSC: així s’escriu versió original subtitu-
lada en català, ja que si escrivim VOSE
volem dir versió original subtitulada en
espanyol.
AMPA: Associació de Mares i Pares
d’Alumnes. Recordeu que les sigles no
tenen plural. Per tant, parlarem de les
AMPA, sense s.

A l’entrada de l’OAC hi havia una errada
ortogràfica: havien posat *en relació a en
comptes de les solucions correctes amb
relació a o en relació amb.

També ens han preguntat com es diu la
fusta del parquet del nou Ajuntament: serà
de jatoba (Hymenaea courbaril).

Consultes

www.festes.org/primavera/
http://www.avvi.cat
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Festes i tradicions: fira de Sant Ponç
Segur que aquesta fira d’herbes i
llaminadures no és res de nou per a
vosaltres, però la seva història és... força
curiosa. Sant Ponç és, des de fa anys,
l’advocat contra les xinxes i altres paràsits
(us imagineu la feinada que devia tenir el
sant a la seva època?). Diuen que posar
branques d’espígol entre la roba allunya
aquests animalons. Sembla que aquest
sant és la cristianització d’algunes divinitats
paganes, com ara Esculapi, déu de la
medecina en la civilització grega. Es creu
que, de sempre, s’acostumaven a fer fires
d’herbes medicinals a la primavera, ja que
les herbes collides en aquest temps de
l’any eren més propícies que les altres.

Aquesta fira se celebra
cada any a la rambla de
Mollet —aquest any, el
dijous 16 de maig—, que
s’omple de gom a gom
de gent que vol comprar
els productes que
ofereixen els alumnes de
l’Escola Municipal Can
Vila i del Centre Ocupa-
cional del Bosc, amb parades d’herbes,
melmelades, conserves, olis, pastissos,
caramels, vinagres, espelmes…

Breu vocabulari català-castellà d’algunes
herbes:

Alfàbrega Albahaca
Camamilla Manzanilla
Farigola Tomillo
Fonoll Hinojo
Marduix Mejorama
Marialluïsa Luisa
Menta Menta, hierbanuena
Poliol Poleo
Romaní Romero
Sajolida Ajedrea, hisopo
Til·la Tila

*Montadito Plurals amb problemes

En qualsevol moment podem tenir ganes
de fer un mos en algun bar o taverna basca.
En cas que demaneu un *montadito i no
sapigueu com dir-ho en català,  feu-vos
pescadors/ores per un moment i demaneu
barquetes.

(bé, de fet, “ells” no els tenen, els problemes; els
tenim alguns de nosaltres a l’hora d’escriure’ls)

Recordeu que els mots acabats en -s, -ç, -
x, -ix, -xt formen el plural afegint –os.

annex, annexos
complex, complexos
crucifix, crucifixos
influx, influxos
reflex, reflexos
text, textos

Per tant, no digueu *textes, *annexes o
*reflexes, sinó textos, annexos i reflexos.

Fira de Sant Ponç a la Rambla de Mollet
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Webs
Una adreça en relació amb la terra, la literatura i dades del Vallès Oriental: http://www.xtec.es

Diligències i certificats, no els barregeu!
Hem comprovat que aquests dos documents fan ballar la memòria i que els barregem
perquè tots dos certifiquen alguna cosa. Us direm els trucs per distingir-los

DILIGÈNCIES

La persona que fa constar alguna cosa en
una diligència sempre va al final, després
de la data (primer posa el càrrec amb
article: El/la cap/tècnica... i a sota, el nom i
els cognoms).

No cal afegir cap expressió abans de la
data.

FAIG CONSTAR:
Que ...

Mollet del Vallès, 2 de maig de 2002

La tècnica
(Signatura)

Mercè Camps i Ventura

CERTIFICATS

La persona que certifica alguna cosa en un
certificat sempre es posa al principi, amb
nom, cognoms i càrrec, abans del CERTI-
FICO i s’acaba amb la data i, si cal, el
vistiplau de l’alcaldessa al marge dret.

Els certificats tenen una frase característica
abans de la data: I, perquè consti,
expedeixo/lliuro aquest certificat a petició
de la persona interessada/amb el vistiplau
de l’alcaldessa.

Mollet del Vallès, 2 de maig de 2002

Vist i plau
L’alcaldessa

(Signatura)

Montserrat Tura i Camafreita

Recordeu, per tant, que són parents, però que “es vesteixen” diferent: la “signatura” que
uns porten al “cap”, els altres la porten als “peus”.

Una altra, http://pagina.de/catalans, on podeu trobar diccionaris, correctors i traductors
per a Word i altres programes

http://www.xtec.cat
http://pagina.de/catalans
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El sexisme en el llenguatge
El llenguatge té
un paper
fonamental en
la formació de
la identitat
social i
reflecteix,
sovint, la no
igualtat entre

dones i homes. No és, doncs, un conjunt de
símbols neutres, sinó que representa un
substrat ideològic molt important.

El llenguatge s’ha d’adaptar a les
transformacions de la societat. Així, parlem
dels drets humans i no dels drets de
l’home, perquè es considera que l’ús del
masculí no representa el conjunt d’homes i
dones, i fem servir el tractament de senyor i
senyora, però mai senyoreta. Tampoc no
hem de suposar una relació directa entre la
professió o el càrrec i el sexe de les
persones (els directors poden ser senyores
i les secretàries, senyors). Per tant, cal fer
servir la forma femenina de les professions
si les exerceixen dones: directora general,
tècnica de so, enginyera, notària,
arquitecta, advocada, etc.
No parlarem de les dones de la neteja —i
els homes que netegen?—, sinó del
personal de la neteja. Si volem parlar de
metges i infermeres podem dir el personal
mèdic; si parlem de professors i
professores parlarem del professorat. Hi ha
alternatives amb significats col·lectius o
abstractes: agrupació, alumnat,
ciutadania, conjunt de, equip, gerència,
personal docent, personal d’administració,
veïnat…

És l’ús social el que fa admetre la
feminització d’alguns mots que no tindrien
cap altra dificultat gramatical més que la
d’afegir-hi una a. Proposem, doncs:

· Acabats en ent. Si diem president/presi-
denta o tinent/tinenta, també podem dir:
agenta, gerenta, suplenta.

· Acabats en ant. Si diem ajudant/ajudanta,
també podem fer el femení amb -anta:
delineanta, vigilanta.

· Acabats en -al. Si diem general/generala,
també podem dir caporala, fiscala.

A l’Ajuntament de Mollet hi ha una alta
representació del gènere femení en tots els
departaments, àrees i empreses municipals, i
moltes dones en càrrecs de responsabilitat
tècnica i política.

Si fa anys es discutia si havíem de dir alcalde
o alcaldessa (perquè en el segle passat, quan
era impensable que una dona exercís el
màxim càrrec municipal, l’alcaldessa era la
dona de l’alcalde), ara passa una cosa similar
amb altres càrrecs com el dels gerents. Fins fa
poc, només l’exercien homes, però ja fa uns
quants anys que força dones tenen aquesta
responsabilitat i en aquest Ajuntament n’hi ha
unes quantes: al Museu Abelló, a l’IMSD, a
EMFO… Cal anar fent l’esforç de dir-los/dir-
nos gerenta i no gerent. Si diem president/
presidenta, per què no gerent/gerenta?

Coco Chanel
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Sabíeu que...

Adreça web
www.sanjoan.orh/index.asp Hi trobareu informació sobre la simbologia de la revetlla,
receptes i una foguera virtual curiosa.

El mot verbena (també dita el gram negre)
ens arriba de la planta del mateix nom que
s’oferia com a ofrena antigament als déus i
de la qual es feien corones votives? La ver-
bena (en castellà berbena) escampa una
olor profunda, a la qual també s’atribueixen
poders afrodisíacs.
La revetlla, en canvi, és la celebració
festiva que dura des que s’amaga el sol del
dia 23 de juny fins al punt d’alba del dia 24.

Algunes professions amb les dues
terminacions
advocat/advocada
ajudant/ajudanta
aparellador/aparelladora
arquitecte/arquitecta
bomber/bombera
capità/capitana
comissari/comissària
enginyer/enginyera
general/generala
gerent/gerenta

gestor/gestora
intendent/intendenta
jutge/jutgessa
metge/metgessa
ministre/ministra
mosso/mossa d’esquadra
notari/notària
oficial/oficiala
sergent/sergenta
tècnic/tècnica
tinent/a d’alcaldia

Consultes i aclariments
*acús de rebut
Havíem donat per bona la forma  avís de
rebuda (Llibre d’estil de l’Ajuntament de
Mollet), que és acceptable, però les formes
aprovades com a preferents i que us
recomanem d’emprar en comptes
d’aquesta són justificant de recepció,
acusació de recepció o acusament de
recepció.
De la mateixa manera, en comptes de

*acusar rebut
podem dir justificar recepció  o
acusar recepció.

En el menú del sopar del personal a Can Gomà,  veiem que hi ha Gall d’indi. Encara que-
den indis, en aquest món?  I el Gall en majúscula, és perquè potser s’ha criat a Gallecs?
En fi, que si ens referim al gall dindi, ho escrivim en minúscula i la segona paraula, sense
apòstrof.

Al butlletí de la UGT l’article de la portada ens parla del superhàbit de la Seguretat Social.
Es refereixen als nostres hàbits quotidians?  Creiem que el que volien dir era superàvit.
No patiu, però, per aquests errors minúsculs perquè fins i tot les grans campanyes
publicitàries fan relliscades. Un exemple proper és l’eslògan de CCOO en relació amb la
vaga del 20 de juny. Diu “… que no te’ls treguin” (els drets). Això ens ha fet dubtar i hem fet
la consulta pertinent. Que no te’ls treguin  o que no te’ls prenguin? En aquest cas,
ambdues formes són correctes. O l’anunci d’Ariel, que ens parla d’un blancor increïble. Li
han canviat el sexe perquè no acaba amb a com en castellà, però també hi ha dones que
porten pantalons i no deixen pas de ser dones. Recordeu que blancor és un mot femení.

Fins i tot Júlia Otero, en la dedicatòria als cursos de català per a  adults, ens va posar Pels
alumnes de català per adults de Mollet. Un petó per tots i gràcies per la vostra visita. Júlia.
Estimem molt i molt aquesta dedicatòria tan especial i tan bona per repassar el per i el per a.

Algunes relliscades

www.sanjoan.orh/index.asp
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Can
En els poblets encara trobareu moltes cases que es diuen can, ca l’, ca la, ca n’ i el nom
que toqui, sempre en minúscula, perquè són noms de cases particulars, com en diríeu de
casa vostra si en comptes de carrer i número us diguéssiu ca l’Oriol, can Jaume, ca la
Isabel, ca l’Enric, per exemple. A ciutat, però, és més probable que ens trobem Can i les
variants corresponents en majúscula (l’, la, n’  en minúscula, però), perquè acostumen a
designar llocs institucionals, vies públiques, llocs públics o establiments. Així tenim:

Parc de Can Mulà
Centre Cívic de Can Pantiquet
Ludoteca infantil Ca la Laia (fixeu-vos que l’article va en minúscula)
Rostisseria Can Daniel
Restaurant Can Joan de Palau de Plegamans
Complex Esportiu Ca n’Arimon  (fixeu-vos que la ena va en minúscula)
Escola d’Educació Especial Can Vila

Imagineu doncs que viviu a can Juliol, perquè us en dieu i és  casa vostra, i que decidiu
transformar casa vostra en un restaurant. Llavors us direu Restaurant Can Juliol. Si a més
a més viviu al carrer de Can Mollet, l’adreça del restaurant serà Restaurant Can Juliol,
carrer de Can Mollet. Si no feu el restaurant i només és casa vostra, l’adreça serà can
Juliol, carrer de Can Mollet.

Mestrès de casa
Les dones que fan les
feines de casa són les
mestresses de casa,
però, i els homes que
també fan aquestes
feines?  Doncs un
home que renti, planxi,

vagi a comprar, cuini i faci rentadores (no
el deixeu escapar!) és un mestrès de
casa. I el plural (perquè n’hi ha més d’un),
és mestressos de casa.

Santfostenc
Com es diu un habitant de Sant Fost de

Campsentelles? santfostenc/a

Piló
 Una consulta de Seguretat Ciutadana: un
piló és un pilar petit, fix o mòbil,
generalment
metàl·lic i de forma
cilíndrica o de
tronc de con o de
piràmide, que es
col·loca en línia al
llarg d’una vorera
per impedir-hi
l’accés o
l’estacionament de
vehicles. Així
doncs, res de *pivot o *pilona, com alguna
vegada hem sentit.

*Mocho?
Dins de l’àmbit de la llar, ens van preguntar
com es deia *mocho i *mopa, tan
importants per a la neteja diària.
Mestresses i mestressos de casa, a partir
d’ara, netegeu “en català”: per a la *mopa
fem servir el tiràs i per al *mocho, la baieta
de pal.
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Webs
Decret 162/2002, de 28 de maig de modificació del Decret 107/1987, de 13 de març,
pel qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge simplificat i
no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada. http: www.gencat.es/diari/
3660/02144148.htm
Ordre CLT/197/2002, de 12 de juny sobre els títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüísti-
ca. http://www6.gencat.net/llengcat/certific/
Consulteu el vostre nom o cognom a: http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm En
aquesta base de dades es pot consultar la freqüència dels diferents noms i cognoms
dels homes i dones residents a Catalunya.

Recordeu que per escriure el període de
vacances sempre fem servir la correlació
des del/des de l’ (escrit separat i no junt
com en castellà) fins al/fins a l’ (i no pas
*fins el) i que els mesos els escrivim en
minúscula.
Aprofitem també per dir-vos que el
TERMCAT ha desestimat la forma *vaca-
cional a favor de la correcta de vacances.

VACANCES

des del  31 de juliol fins al 31 d’agost
des de l’1 d’agost fins a l’1 de setembre

Esperem que la vostra agència de viatges
no faci una reserva de places per sobre de
la capacitat real amb la intenció de cobrir
les possibles anul·lacions i no-
presentacions i aconseguir, així, una
ocupació plena, perquè, altrament, hi haurà
una sobrereserva de places i us haureu de
“sortejar” seients.

Com es diu *overboo-
king en català?

http://www.gencat.cat/diari/3660/02144148.htm
http://www6.gencat.cat/llengcat/certific/
http://www.idescat.es/onomastica/orpi.stm
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Les convocatòries: comissions de
govern, plens, consells municipals...
Amb la intenció d’homogeneïtzar la documentació que generem, volem parlar-vos de les convocatòries
d’actes, perquè constatem que es redacten amb estructures diferents i seria bo recordar un seguit de
pautes i intentar seguir un model de convocatòria per a tothom. Recordeu el model de convocatòria
inclòs al Llibre d’estil? Doncs és el punt de partida! I ara, entrem més en matèria…

1. Nom de l’entitat o organisme que convoca (sovint apareix a la capçalera)
2. Destinatari/ària (sota les dades de la capçalera)
Si la persona convocada assisteix a la reunió pel càrrec que té, cal fer-hi constar el
càrrec. Altrament, cal posar-hi el nom i els cognoms amb el tractament de senyor o
senyora.
3. Identificació de l’òrgan col·legiat i del caràcter de la sessió (ordinari, extraordinari)
4. Ordre del dia

Recordeu que aquest apartat s’inicia amb el punt Lectura i aprovació de l’acta de la sessió
anterior i que el darrer punt de l’ordre del dia és el Torn obert de paraules o Precs i
preguntes (depèn de l’òrgan que convoca).

Els punts de l’ordre del dia, en les comissions de govern i els plens, provenen dels títols que cada
departament ha posat a la proposta d’acord. Aquí és on detectem maneres infinites de redactar. Us
posem uns quants exemples i comentem com millorar-los:

En lloc d’infinitiu, hem de fer servir el substantiu
Tot i que en la proposta d’acord va en infinitiu, a la convocatòria no podem dir-ho en
infinitiu: *Aprovar l’acta de la sessió anterior, sinó: Aprovació...
No ens podem menjar els articles ni les preposicions: Aprovar la despesa del
contracte…
Hem de vigilar l’ús de les majúscules
*Aprovar un pla de seguretat…Un pla o projecte comença en majúscula si s’ha definit
i concretat; per tant, no és pla (en minúscula),  sinó que parlem d’aprovar el Pla de
seguretat.
Hem de vigilar els articles
Si és una cosa concreta, ha de ser determinat: aprovar el Pla… i no un Pla…
Hem d’eliminar paraules o fraseologia sobreres: Denegar/atorgar *diverses
subvencions, Denegar/atorgar subvencions...; *Donar-se per assabentat/ada de
l’atorgament de l’ajut sol·licitat al FSE, Atorgament de l’ajut sol·licitat al FSE…
Signatura de qui convoca (càrrec, signatura, nom i cognoms)
La persona que convoca ha d’anar introduïda per l’article determinat corresponent,
atès que figura en primer lloc i el nom va en aposició, en minúscula.

L’alcaldessa i no pas *Alcaldessa
Montserra Tura i Camafreita Montserra Tura i Camafreita
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Recordeu!

Adreça web
Un cop acabades les vacances, ens tornem a posar a la feina. Per a aquest començament
de curs, hem pensat que pot ser bo conèixer una adreça d’Internet on podeu trobar plantilles
i models de documents molt útils per a les AMPA (associacions de mares i pares d’alumnes
de les escoles). http://www.cpnl.cat/recursos/dd/recEntitats.htm

Hem d’escriure Firamollet o
Mercamollet en lloc de Fira Mollet o
Merca Mollet.

Consultes gastronòmiques
Si parlem de
gastronomia, cal
tenir en compte
si fem referència
al mètode de
cocció, cas en
què fem servir el
lligam al/a la:

carn a la brasa, arròs a la cassola,
musclos al vapor, patates al caliu... o a
l’acompanyament del plat o al seu
ingredient característic, cas en
què, en català, fem servir la preposició
amb i no pas (*a la, al, als, a les). Així diem
espinacs amb crema i no pas *espinacs a
la crema; perdiu amb porto i no pas
*perdiu al porto; filet amb xampinyons i no
pas *filet als xampinyons; pollastre amb
ametlles i no pas *pollastre a les ametlles.

Vistiplau , vist i plau
Les expressions vistiplau i vist i plau tenen
el mateix significat, però es fan servir en
contextos diferents.
Vistiplau és sinònim de l’expressió
verificació i conformitat. Per exemple:
Aquest certificat ha de dur el vistiplau del
gerent o Aquest certificat ha de dur la
verificació i la conformitat del gerent.
Fixem-nos que, en aquest cas, com
qualsevol nom, pot portar, per exemple, un
article: el vistiplau, un vistiplau.
En canvi, vist i plau són dos verbs
coordinats que s’han convertit en una
locució o expressió fixa, sinònima de
verificat i conformat. Sol anar al final
d’alguns documents, a peu de pàgina i de
forma aïllada, per introduir la signatura del
càrrec que hi dóna l’aprovació.
Per exemple:

Vist i plau
El director general

(signatura)
Joan Fortuny i Ros

A L’Estenedor del
mes de juliol
explicàvem que el
masculí de
mestressa de casa
és mestrès de casa.
Havíem fet la consulta
al  TERMCAT i ens
ho havien confirmat
telefònicament.  Pocs

dies després, però, ens van dir que, de fet,
era una solució provisional i que ja tenien la
definitiva: mestre de casa. Així, d’entrada,
se’ns va fer estrany, perquè mestre té
connotacions educatives,  i no diem pas
*mestra de casa per al sector femení.

Continuarem informant de les actualitats
terminològiques i de l’acceptació d’aquest
terme, perquè, al capdavall, tot depèn dels
parlants. El mot fondí, per exemple, es va
catalanitzar i difondre, però com que no va
tenir prou acceptació, es va tornar a
recomanar el mot
fondue com a mot
d’ús general.

Algú ens va dir
que si el masculí
de mestressa és
amo, per què no
en diem amo de
casa?

El masculí de mestressa
de casa encara cueja

http://www.cpnl.cat/recursos/dd/recEntitats.htm
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Les convocatòries
Al darrer número de L’Estenedor parlàvem de les convocatòries de reunions i de com re-
dactar l’ordre del dia. Com que algunes persones ens han fet consultes sobre si el fet de
posar l’ordre del dia en substantiu afectava els acords, fem extensiva la consulta i diem
que no: l’únic canvi que proposem és el títol dels punts de l’ordre del dia. No s’ha de fer
cap canvi a les propostes d’acord. Per fer-ho més gràfic, en el programa de Secretaria,
on diu Entrada Òrgan de Resolució de la Proposta, a Títol, hem de posar, doncs:
Aprovació… Atorgament… Nomenament … en comptes de *Aprovar… *Atorgar…
*Nomenar…

Fixeu-vos bé en aquestes locucions,
perquè ens fan dubtar més d’una
vegada i a vegades les barregem i ens
surten combinacions estranyes com *en
relació a.  Una bona solució per evitar
errors és traduir-la en castellà i fixar-nos
en les preposicions con relación a
equivalent a amb relació a  i en
relación con equivalent a en relació

amb. Fàcil, ara, oi? Vegeu-ne uns
exemples:

Amb relació a la inauguració del nou
Ajuntament, us podem dir que es
preveu per al proper mes de
novembre.

· En relació amb el projecte de
construcció dhabitatges, s’han de
posar en contactes amb...

No confonguem donar i fer

· fer ( passos, salts, petons, abraçades, ràbia, la impressió, un volt, vergonya, fàstic,
por, calor, fred...)

Em fa la impressió que el número de loteria d’aquest any tocarà (i no pas *em dóna la
impressió).

· engegar (la ràdio, la calefacció, l’aire condicionat)
Aviat haurem d’engegar la calefacció en comptes de l’aire condicionat, perquè ja som a
la tardor (en comptes de *donar la calefacció).

· encendre (el llum, el gas)
Hem d’encendre el gas (i no pas *donar el gas).

· tocar (el sol en un lloc)
En aquesta placeta hi toca un sol! (i no pas *hi dóna el sol!).

· pitjar (un botó, una tecla), picar (amb un instrument, una eina)
Has de pitjar la tecla (i no pas *donar-li a la tecla).

Tot i que en català, doncs,  donem poques coses (ve d’aquí la fama de gasius?), s’ha de
fer servir el verb donar i no pas *fer amb  l’expressió donar un cop d’ull.



L’Estenedor
Tots Sants

Webs
www.softcatala.org/traductor/ Des d’aquesta pàgina d’Internet podeu accedir al traductor
automàtic gratuït del castellà al català amb les seves variants dialectals. Un cop entreu en
la pàgina de traducció podeu: introduir directament el text o importar-lo des d’un
processador de textos.
http://www.cpnl.cat/recursos/propis/.htm  Hi podeu consultar des del Lèxic de l’oferta
immobiliària, el Lèxic de la fusteria, el Vocabulari de bars i restaurants, el Diccionari del
vi, diccionaris generals o trobar enllaços a diccionaris tècnics, com el Diccionari visual
de la construcció, que us poden ser molt útils.

Tots Sants, la festa dels morts, ens arriba en un moment clau de l’any, en què la mateixa
natura sembla morir. Ha passat el temps de l’abundor, de les collites de l’estiu i de la
verema... Les fulles de molts arbres cauen i la terra sembla esmorteïda. És el temps de la
sembra; els camps, però, restaran erms fins que amb la primavera retorni la vida.
Comença el temps fred i les nits són més llargues. Tot plegat, la idea de la mort es fa
present en un període concret que, dels celtes als egipcis, dels romans fins a nosaltres
mateixos, ha estat celebrat com el temps dels difunts. Sembla que la nostra festa deriva,
en concret, de la festa celta dels morts, anomenada Samain o Samhain en els
llenguatges gaèlics. El culte als difunts era una part molt important de la religió dels antics
celtes.
Malgrat la seva cristianització, la festa de Tots Sants ha conservat en el seu costumari tota
una sèrie d’elements que corresponen a creences anteriors al cristianisme.

Des de temps remots, diferents cultures
i civilitzacions, allunyades en la
geografia i en el temps, han celebrat
els primers dies del mes de novembre,
una festa dedicada al record i a la
relació amb els difunts. Les raons

d’aquesta coincidència són inherents a
la mateixa dinàmica de la majoria de
festes del calendari tradicional: el
seguiment del cicle natural, el curs vital
de la natura i els períodes estacionals
de fred/calor, llum/foscor, etc.

www.softcatala.cat/
http://www.cpnl.cat/recursos/propis/.htm
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Òrgan i orgue

Un òrgan  (i no pas *orga) és:
· agrupació de diversos teixits que

formen una unitat estructural
encarregada de l’acompliment d’una
funció determinada en el si d’un vegetal
o d’un animal (òrgans de la visió, de
l’olfacte... )

· mitjà que serveix per  acomplir una
acció (òrgan instrumental).

· mitjà de difusió portaveu de les idees

d’un grup, partit, entitat,
societat, etc. (òrgans del
govern, òrgan judicial...).

Un orgue, en canvi, és un
instrument musical amb
jocs de tubs que, polsades
unes tecles, sonen al buf
del vent generat per

manxes o per ventilador elèctric. A
l’Ajuntament, normalment parlarem
d’òrgans i no pas d’*orgues, tot i que
col·loquialment potser direm fraseologia
amb la paraula orgue.
Orgue de gats: discussió en què tothom
enraona i ningú no s’entén.
Aquesta reunió sembla un orgue de gats
(tothom crida i ningú escolta).
No estar per orgues: es diu del qui no vol
embolicar-se en una discussió, etc.
No m’empipis que no estic per orgues els
dilluns.

Us recordem que les fulles, senyores,  només són als
arbres —o a terra, ara— (òrgan de les plantes). Que
tenim les d’afaitar,  les d’un ganivet (làmines tallants d’un
instrument), o les d’una porta o finestra (batents), per
exemple.

Quan parlem de paper, però, hem de parlar de fulls, senyors. Per tant, escrivim en
fulls i no pas en *fulles. En aquest llibre, li falta un full. En sentit figurat, també es pot
utilitzar la paraula full en expressions com: El seu full de serveis és excel·lent. Han
repartit el full parroquial. També parlem de fulls en blanc, fulls informatius, fulls
d’inscripció o de sol·licitud, fulls de matriculació, etc.

El full/la fulla
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Webs
http://www6.gencat.net/lleng/publicacions/linia.htm: abreviacions, majúscules i minúscules…
http://www6.gencat.net/llengcat/certific: informació sobre els certificats de llengua catalana
www.gencat.net/darp/c/agroalim/dop/cdop00.htm: informació sobre denominacions d’origen
i geogràfiques catalanes protegides  (encara no hi ha el Pa de Gallecs)
www.totnadal.com: web molt complet amb receptes de cuina nadalenca, punt de creu
nadalenc, vincles, postals electròniques... Cliqueu l’apartat Curiositats. Hi podeu trobar
enllaços per escriure Bon Nadal i bon 2003 o brindis en diferents idiomes, per fer un caganer
de paper...

Consultes
Tal com/tal i com?
Estalvieu-vos tinta i feu servir sempre tal
com en comptes de l’expressió incorrecta
*tal i com, que a vegades escrivim: Tal
com ha dit el representant del partit del
govern… La i és sobrera.

Juvenil, jovent, joventut
De vegades encara dubtem a l’hora
d’escriure o o bé u en paraules com jo/
juventut, ju/ovenil, jo/uvent.  Recordeu que
l’única que va amb u és jUvenil. La resta
de derivats s’escriuen amb o: jovent,
jovenívol, joventut.

Cremes refermants o *reafirmants?
Si ens posem crema, segurament és
refermant, és a dir, que referma la pell,
perquè el verb reafirmar, tornar a afirmar, té
més aviat un altre sentit. És potser una cre-
ma que va dient que sí, que sí (?).
Segurament dubtem perquè en castellà és
reafirmante. Recordeu, però, que en català
parlem de cremes, gels... refermants i no
pas *reafirmants.

Granís, granissada i calamarsada
Ara que ve el temps de tempestes i
calamarses, us recordem que calamarsa,
granissada i granís són sinònims
(popularment pedra).

Com s’escriu caniche?
L’escrivim amb grafia castellana. Coses!

Com traduïm el puesto de la Guàrdia Ci-
vil?
Encara que us resulti estrany, la solució és
post de la Guàrdia Civil.
Qüestions de terminologia militar.

http://www6.gencat.net/lleng/publicacions/linia.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/certific
www.gencat.net/darp/c/agroalim/dop/cdop00.htm
http://www.totnadal.com
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A la recerca dels orígens
Borrego

Us convidem a tastar una especialitat veïna i a esbrinar
l’origen d’aquest dolç tan especial. El borrego és una
espècie de carquinyoli. És el mateix mot que borrec,
aplicació comprensible per la consistència d’aquest dolç,
tan dur de rosegar, comparada amb la tossuderia quasi
invencible que és pròpia de l’ovella mascle quan ja no és
ben jove; la terminació indica un mot creat per pastissers

del Migjorn o per al·lusió a un terme de pastors aragonesos.

COROMINES, J. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana

Buscar-li tres peus al gat

Es diu dels qui proven la paciència d’una persona amb risc d’irritar-la i s’aplica
impròpiament a les persones que tracten de provar allò que és impossible amb mentides.
Buscar-li tres peus al gat és una dita “corrompuda”, perquè la dita veritable és buscar
cinc peus al gat, més pròpia, segons Correas, perquè trobar tres peus a qui en té quatre
és cosa fàci i res especial, mentre que trobar-ne cinc és impossible. A més, a aquesta
frase original s’hi afegia  no, que són cinc amb la cua.
Antigament  aquesta expressió s’emprava per al·ludir al xai i no pas al gat
No busquis cinc peus al xai, ja que és ben sabut que només en té quatre.

IRIBARREN, J. M. El porqué de los dichos

En gastronomia parlem de tastar i no pas de *provar

Recordeu que sempre que parlem d’apreciar el gust d’un
aliment, parlem de tastar i no pas de *provar. Així tastem
aliments o plats nous  per saber si  ens agraden o no.

No  confongueu aquest verb amb el verb emprovar,
reservat per a peces de roba.

Heu tastat mai els
calçots? Si no és així,
parleu amb en Santi.

M’he emprovat uns
pantalons, però la
talla no era la meva.
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Un parell d’expressions

Webs

Recordeu que tant l’expressió ha, ha
(satisfacció, triomf) com ha, ha, ha!
(imitant una rialla), les heu d’escriure amb
h, pronunciada aspirada, i no pas amb j.

Alerta amb l’*ojo/*oho!
Feu servir les locucions ep! compte!,
alerta!, atenció, ei!, cap/ull viu!  per cridar
l’atenció a algú i no pas les incorrectes
*ojo, *ull!

De ben segur que per interferència amb la
paraula en castellà pelo a vegades diem
erròniament que ens hem tallat el *cabell,
en comptes dels cabells, com hauria de
ser, ja que no creiem que us n’hàgiu tallat
només un.

Recordeu, doncs, que cabells s’ha
d’escriure en plural si ens referim a la mata
de cabells o cabellera. Expressions:
Agafar/prendre (una cosa) per la punta
dels cabells  Considerar versemblant una
cosa basant-se en punts de vista molt
relatius.
Estar amb els cabells de punta/fer posar
els cabells de punta  Estar espaordit en
una gran manera/Esborronar.
Estirar-se els cabells  Penedir-se en alt
grau d’haver fet alguna cosa.
Fer sortir els cabells blancs  Fer passar
penes, provar la paciència.

* Terme acceptat al DIEC2 (2007)

Cabell o cabells?*

Reserveu els pronoms ell, ella, ells, elles
per fer referència a persones i no els feu
servir per referir-vos a éssers inanimats.

Cal explicar les condicions en què s’ha de
signar el conveni, perquè *elles són la
base de cooperació entre les dues entitats
(perqué són la base...).

El problema ja el sabem, però no sabem
qui s’ocupa d’*ell (se n’ocupa).
Hi havia tres ofertes. Una d’*elles
s’ajustava molt al projecte inicial (una de
les quals).

Té recursos econòmics i confia en *ells
per obrir el centre (hi confia).

Hi ha dos models de sol·licitud. D’*ells,
n’has de triar un (d’aquests).

Ús abusiu d’ell, ella, ells, elles

Si us cal consultar equivalències de certificats, aneu a la pàgina
http://www6.gencat.net/llegcat/certific

Portal molt interessant amb tot tipus d’informació i de recursos en català
http://www.grec.net/llivirt/HOMENETB.pgm?NUM=000669286&F=SUBP

Curs gratuït d’autoaprenentatge, nivells C i D de català
http://www.gencat.cat/justicia/llengua/autoaprenentatge/nivellcd.htm

Portal d’Internet on podeu descarregar gratuïtament logos i melodies en català per al
vostre mòbil
http://www.smscatala.com

http://www6.gencat.net/llegcat/certifi
http://www.grec.net/llivirt/HOMENETB.pgm?NUM=000669286&F=SUBP
http://www.gencat.cat/justicia/llengua/autoaprenentatge/nivellcd.htm
http://www.smscatala.com
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Irak, Iraq o Irac

Aquests dies que se’n parla tant a causa
de la guerra, suposem que heu vist que,
segons els mitjans, l’escriuen de manera
diferent. La tercera opció és segurament la
que ens fa més mal d’ulls però us exposem
els arguments dels seus partidaris.
Fins fa pocs anys, el nom d’aquest país
s’escrivia, sens dubte per influència de

l’anglès, Irak. Aquesta grafia era estranya al
català, però no impossible.

Irac és el nom propi (d’origen persa?) d’un
país que té l’àrab per llengua oficial i
dominant, i l’àrab usa un sistema
d’escriptura propi (alifat), diferent de
l’alfabet llatí, que fa servir el català.

Segons el sistema ortogràfic propi del
català la lletra q  únicament es fa servir
davant u (o ü), seguida de vocal. Llevat
d’aquest cas, el so corresponent dels noms
(propis o no) manllevats de l’àrab s’hi re-
presenta, tradicionalment, per c: alcàsser,
alcassaba, etc. Per què no Irac?

Tanmateix, la forma Iraq  és la que es
recomana.

Per o per a la pau?

Recordeu que si voleu dir a favor de, s’aconsella escriure per i no pas per a. Escriurem,
doncs, un manifest per la pau.

Com que aquesta
setmana comencem el
Carnaval, us recordem
que el dijous és el que
anomenem Dijous Gras
o “dia de la truita”,
perquè s’acostuma a
menjar truita amb
botifarra d’ou.
Originàriament, la
qüestió era atipar-se

d’aliments greixosos, per preparar-se per a
l’abstinència de la Quaresma.

Cuina de Carnaval
Com que durant els quaranta dies que dura
la Quaresma no es podia menjar carn, i
sobretot carn de porc, la gent es reunia en
colla per celebrar àpats comuns presidits

per la gresca, la disfressa i la grolleria que
dirigeix el senyor Carnestoltes, abans de
Quaresma. Evidentment, el gremi de
cansaladers, que no tenia res a fer, buidava
la botiga fent botifarres d’ou, consumia els
llardons en coques, mentre que la
parròquia cuinava truites econòmiques i
macarrons amb cansalada i botifarra.
Xatós, truites, merengues, coques de
llardons... són part d’un receptari en què
trobem plats típics de Carnestoltes
barrejats amb altres que caracteritzen la
cuina de Quaresma. El bacallà amb truita
n’és un exemple.

Si voleu més informació, cliqueu

http://www.tvc.es/cuines/
http://www.lamalla.net/especials/carnaval

http://www.tvc.es/cuines/
http://www.lamalla.net/especials/carnaval
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L’endevinalla

Dubtes
Decret d’alcaldia, decret de l’alcaldia, decret d’Alcaldia?
Com que ens referim a departaments, com a genèrics, escriurem Decret d’alcaldia. Si és
un decret d’una regidoria concreta, llavors direm Decret de la Regidoria d’Esports.

Ullets

Us proposem un joc en què cal
endevinar el significat d’una paraula.
En el proper número de L’Estenedor us
donarem la resposta correcta i la
primera persona que  l’ha  trobada. Us
assegurem que la paraula “corre” per
les dependències municipals i que a
nosaltres, també ens va sobtar
moltíssim. Endavant, doncs!

Definició de la paraula erogació
1. Augment normal o patològic d’un òrgan

per causes extrínseques.
2. Pregària efectuada per una munió de

fidels.
3. Acció i efecte de distribuir béns, cabals.
4. Exposició d’un cos a l’acció tèrmica

d’un altre.

La pista:
Anar fet un carnestoltes (vestir de
manera cridanera, vistosa)
Si vols bon aller, planta’l pel febrer
Neu de febrer, aigua en un paner
Aigua al febrer, bona pel sementer
El febrer, de cap o de cua l’ha de fer
Si el febrer no febreja, tot l’any boigeja
Pel mes de febrer, un dia dolent i els
altres també

Frases fetes, refranys i
dites de febrer

Qui ho diu que no hem
arribat a Enlloc?
Els companys i companyes de Finestral ja
van donar la notícia. Ara el nostre Llibre
d’estil forma part del web www.enlloc.com,
que aplega el màxim nombre de recursos
de llengua catalana que hi ha ara mateix a
l’abast.

Foradets rodons, generalment reforçats amb un anellet de metall, que es fan a la roba de
les pancartes per passar-hi un cordó (en castellà, ojetes).

http://www.enlloc.com
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El calendari dels quaranta dies
Hi ha cicles litúrgics i festius que s’estableixen seguint un número particular, el quaranta, ja
que duren quaranta dies o se celebren quaranta dies abans o després d’alguna altra
efemèride particular.

Així, per exemple, s’estableixen amb
freqüència períodes d’espera de quaranta
dies anomenats quarantenes, tant per a la
prevenció de contagis com per a la
regeneració dels teixits després del part.
En definitiva, el quaranta apareix com a
referent en nombroses manifestacions
culturals relatives a la mesura del temps,
generalment associat a períodes d’espera
o a l’anunci de canvis.

Un exemple clar és el temps que dura la
Quaresma (nom que prové del llatí
quadragesima, que vol dir quaranta:
realment són quaranta-sis dies naturals, tot
i que, com que es tracta de fer dejú i els
diumenges no compten, el total queda
reduït a quaranta dies).

(font: article de Daniel Climent)

http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/
40dias.shtml

L’almohadilla (tecla del telèfon #)
La tecla dels aparells telefònics i d’altres
aparells electrònics, amb diverses funcions
segons la programació, que s’identifica
amb dues línies paral·leles verticals o
inclinades que es creuen amb dues línies
paral·leles horitzontals, es diu coixinet.

Per tant, direm premeu zero, coixinet, zero,
si voleu activar el contestador automàtic i
no pas *almohadetes o almohadillas.

Estoreta
Però no és pas cap coixinet la peça de
cautxú, tova o semirígida, amb una base
antilliscant, sobre la qual es fa desplaçar el
ratolí. En aquest cas parlem  d’estoreta.
Havia pensat fer estoretes per a
ordinadors amb la font de Mollet al mig,
que servissin de calendari.

Ratolí, mouse i mousse
Recordem que no és correcte dir mouse
(cal dir ratolí)  i encara menys, mousse.
Perquè en català, mousse significa una
altra cosa: és un terme d’origen francès per
designar el plat cuinat fet amb diferents
ingredients que es quallen després de
barrejar-los amb clara d’ou batuda, nata
batuda o gelatina.
Per referir-nos al dispositiu de diàleg de
l’ordinador farem servir el terme ratolí.

http://www.cervantesvirtual.com/historia/TH/40dias.shtml
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L’endevinalla

Consultes

Solució a l’endevinalla del número anterior:
Erogació significa acció i efecte de distribuir béns, cabals. D’aquí deriva la paraula
erogatori, canó distribuïdor del líquid que hi ha en un vas, dipòsit, etc.
La pista que us donàvem era la fotografia del que surt en una màquina de cafè que hi ha a
les dependències de la Policia Municipal.
La guanyadora és la Loli Muñoz, del Departament d’Economia de l’Ajuntament de Mollet
del Vallès. Felicitats!
La definició d’aquest mes:

Carallet

a) Bolet de la família de les cantarel·làcies propi de la zona subalpina.
b) Persona mancada d’esperit, poc espavilada.
c) Membre poc viril.
d) Dit de l’equí de cos fosc i cap blanc.

Decrets d’alcaldia, encara…

En el número anterior dèiem que calia
escriure: Decret d’alcaldia i no pas
*Decret de l’alcaldia o de l’alcaldessa.
Hem rebut algunes consultes en relació
amb altres decrets o resolucions. El criteri
que hem de seguir és el mateix. Així, direm,
per exemple, Decret de gerència. En el
cas de les regidories, com que
habitualment es diu el nom del càrrec, hem
de dir: Decret del regidor delegat/ de la
regidora delegada.
En definitiva, cal que siguem coherents i
que unifiquem fórmules.

EUA
No escriviu *USA ni *EE.UU., ja
que ens referim als Estats Units
d’Amèrica (potser amb la nova
bandera, caldrà buscar una nova
sigla). No a la guerra!

Què fem amb els envasos de Tetra Brik?
Llençar-los als contenidors
grocs!
Tetra Brik és una marca regis-
trada. Per referir-nos a
qualsevol envàs de llet
d’aquestes característiques en
direm bric i el podem definir
com un envàs de cartó

impermeabilitzat,  generalment de forma
paral·lelepipèdica, per a productes
alimentaris líquids. Així, tenim estris amb es-
tructura adaptada per contenir un bric, que
reben el nom de portabrics o taps de bric o
fins i tot brocs de bric.

Sabeu que podeu
trobar Primula
veris (primavera) a
la Mola, a
Montserrat o al
Pedraforca
mateix?

Nom comú: prima-
vera, prímula,
papagalls. Nom
científic: Primula
veris. Família de les primulàcies. És una
planta perenne, que fa de 9 a 30 cm
d’alçada. Habita en rouredes, fagedes,
prats i clarianes de la muntanya mitjana. La
fulla és roseta, ovalada, més estreta cap al
pecíol i dentada. Les flors són de color groc
viu amb taques taronges, amb un tub més
llarg al calze. Desprèn un perfum suau.
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Consultes

Demandant i oferent
La persona física o jurídica que fa una ofer-
ta pública d’una feina, d’un producte o d’un
servei és un/a oferent o un/a ofertor/a. En
canvi, si sou la persona que
sol·liciteu una feina o un
producte, sou un/a
demandant.

Fullet i fulletó
A vegades els follets, aquests
éssers entremaliats i
imaginats per la superstició
popular, ens confonen i ens
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Abril
El nostre quart mes
de l’any era en
realitat el segon
per als romans.
A bona part de
l’àmbit de la cultura
catalana, els
primers dies d’abril
són coneguts

popularment com a dies manllevats,
perquè, segons es diu,  no eren dies
d’aquest mes, sinó que eren els dies més
durs del mes de març. Hem de dir, però,
que altres creences afirmen que aquests
dies manllevats es troben a mitjan mes
d’abril, per un favor que li va demanar el
març per venjar-se d’una vella pastora que
feia befa d’ell i del seu temps dur i inesta-
ble.

Creences sobre el sol i la lluna d’abril
Es creia que el sol d’abril era tan fort, que
era dolent i que calia fugir-ne (actualment
amb la problemàtica mediambiental que
patim convindria fer extensiva la segona
d’aquestes dites a bona part dels mesos
de l’any).

Crema més el sol d’abril, que tot l’estiu.

El sol que l’abril farà, deixa’l passar.

La lluna d’abril es considerava dolenta per
a la salut, i si era tardana, també es
considerava portadora de pluja.

La lluna d’abril, malures mil.
La lluna d’abril tardana, pagès ni deixis ta
cabana.

Si la lluna d’aquest mes pren un to rogenc,
porta gelades que malmeten les collites,
perquè tenyeixen de vermell els brots de les
plantes i les maten. És l’anomenada lluna
roja.
Lluna roja d’abril, porta gran perill.

Lluna roja, gelada forta.
Al voltant de la lluna creixent o del pleniluni
d’aquest mes se sembren certes varietats
d’alls i de cebes; això en part és així
perquè abans es pensava que si es feia
durant la lluna minvant naixerien cap per
avall.

Font: Lluc Mas
http://www.mallorcaweb.net/spaais/celavis/0004.html

fan repartir fulletons o textos literaris,
generalment de novel·la, ens comptes de
fullets o prospectes informatius (díptics,
tríptics...). Alerta, doncs, que els follets no ens
emboliquin. Per fer-ho fàcil: recordeu que un
fullet és un full petitet (+ -et).

Tarja o targeta
Al nou edifici de la Casa de la Vila
s’estan posant uns aparells de control per
anar d’un departament a l’altre. El que cal
introduir-hi és la targeta i no pas la tarja.
Ho explicàvem al Llibre d’estil (Vocabulari
de dubtes). La tarja és una obertura,
escut militar o placa amb un nom. En
canvi, hem de dir: targeta de fitxar,
targeta de crèdit, etc.

http://www.mallorcaweb.net/spaais/celavis/0004.html


L’Estenedor

L’endevinalla

Webs

L’endevinalla del mes passat era carallet,
que significa una persona mancada
d’esperit, poc espavilada. La guanyadora
és Montserrat Badia, del Museu Abelló.
Felicitats i gràcies a tothom per la
participació.

Aquest mes us proposem la paraula
següent:
Arramir

1. Tallar arran.
2. Acostar-se eròticament a una persona.
3. Provocar  a un combat.
4. Fer rams de residus de poda.

Des de fa poc es pot consultar el Diccionari català-valencià-balear Alcover Moll en
línia: http://dcvb.iecat.net. Busqueu la paraula gegant. Hi trobareu dites i frases fetes
ben curioses http://dlc.iec.cat
Adreça on podeu trobar informació sobre el possible origen dels gegants
http://www.somiserem.org/gegants/htm
Des d’aquí ens afegim a la festa de Ciutat Gegantera de Mollet i felicitem la Colla!

Fontaner, lampista o
llauner?

Mousse i *mouse

No és el mateix parlar de fontanero en
castellà que parlar de fontaner  en català.
El mot fontanero es pot traduir per fontaner
si es refereix a l’operari/ària que té cura del
bon funcionalment de les fonts i de la
distribució de l’aigua, o per lampista o
llauner si fa referència a la persona que
instal·la o adoba les instal·lacions
elèctriques, conduccions d’aigua, de gas...
Així doncs, és incorrecte parlar de fontaner
com a persona que instal·la o adoba les
instal·lacions elèctriques, les conduccions
d’aigua o de gas, etc.; en aquest cas
haurem de recórrer al terme lampista o
llauner.
En les fitxes descriptives dels llocs de
treball de l’Ajuntament de Mollet hi figura un
oficial llauner, les funcions
bàsiques del qual són fer
el manteniment de les
xarxes i les boques de reg,
de les fonts, etc. La
denominació més
adequada seria, en aquest
cas, la de fontaner/a.

Algú s’ha
estranyat que el
mes passat
comparéssim
dos termes que
s’escriuen
diferent:
mousse, que

designa un plat i que es pronuncia /mús/
—i *mouse, estrany al català i que hem
de substituir sempre per la paraula
catalana ratolí i no pas per l’anglicisme
pronunciat no només a l’anglesa /mows/-,
sinó de vegades amb la pronunciació del
nom  del plat /mus/, d’aquí la reflexió.  El
que volem és que sempre diguem ratolí
al dispositiu de diàleg que transmet la
informació necessària per al
desplaçament de la busca per la pantalla
d’un ordinador. Bandegem  barreges
estranyes, que ens fan confondre termes.
Altrament, qualsevol dia podem trobar-
nos un ratolí d’ordinador a la nevera i una
mousse per activar l’ordinador.

Amb vista a o de cara a?*
Ens podem posar de cara a la paret si no
ens hem portat bé, però no podem dir que
es treballa *de cara al projecte d’aquest
any; més aviat volem dir que es treballa
pensant en el projecte o amb la intenció
d’aconseguir fer el que diu el projecte
d’aquest any. Per tant hem de fer servir
l’expressió amb vista al projecte d’aquest
any i no pas *de cara a.

*Expressió acceptada al DIEC2 (2007).

http://dcvb.iecat.net
http://www.somiserem.org/gegants/htm
http://dlc.iec.cat
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Consultes
No confongueu una taula amb una mesa

Núm. 16
Maig de 2003

16

Sant Joan i la ratafia
S’acosta l’estiu, Sant Joan i les revetlles. La màgica nit de Sant Joan ens
recorda la creença del poder curatiu que tenen les herbes aquesta nit.
Per això us fem un petit recordatori de la ratafia, una beguda que té molt
a veure amb la nit de Sant Joan.

Què és la ratafia?
Mn. Jacint Verdaguer la

defineix com un aiguardent adobat amb un
tros de pell de llimona, quatre o cinc
clavells, una nou moscada, una pell de nou
verda partida a tallets, i un bocí de canyella
d’Holanda, a la qual alguns afegeixen un
brot de menta i de marialluïsa, segons el
grau d’aroma que se li vulgui donar. Tot això
es posa uns dies a sol i serena.
La tradició oral i escrita de Catalunya ens
ha transmès les propietats guaridores de
moltes de les herbes que neixen i creixen a
les nostres valls i muntanyes.  Segons les
herbes remeieres que posem a macerar

hom suposa que la beguda final adquirirà
les propietats curatives o guaridores que
tenen aquestes herbes. Aquesta tradició
escull la nit de Sant Joan com la millor per
anar al bosc a recollir les herbes, en el
solstici d’estiu, portador de màgiques
virtuts, encantaments i esoterisme, que
arriben fins al món vegetal. Joan Amades,
en el Costumari Català, ha recollit aquesta
tradició. D’aquí la dita popular: Les herbes
de Sant Joan tenen virtut tot l’any.

http://www.webgipal.net/stacolomaf/ajuntament/
linkats2.asp?Id=918&Id_Context=1880

Recordeu que quan parlem d’una mesa en
referim al conjunt de persones que
dirigeixen un parlament, una corporació o
similar. Per tant, parlarem de mesa electo-
ral quan ens referim a  una secció o zona
electoral. La mesa electoral es reunirà
aquest divendres a la Sala de Plens. La
taula que hi ha a la sala és a punt? Sé que
l’havien d’envernissar.

La taula  és un moble que serveix per
menjar, escriure, treballar, jugar, etc. En
sentit figurat, parlem de posar (un proble-
ma, un tema) damunt la taula,  quan
suscitem resoldre o considerar una qüestió,
per exemple. Recordem que també en
diem taules a les de multiplicar.

http://www.webgipal.net/stacolomaf/ajuntament/linkats2.asp?Id=918&Id_Context=1880
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L’endevinalla
Al número anterior us proposàvem endevinar el significat de la paraula arramir. Doncs sig-
nifica: provocar a un combat. La pregunta que us fem aquest cop és:
Què significa bigalot?

1. Bloc de fusta rectangular, acassolat d’un costat, emprat pels sabaters per picar damunt
seu la sola i donar-li, així, flexibilitat.

2. Natural de Bigues (Vallès Oriental).

3. Persona que ha comès dues vegades pecat de supèrbia.

4. Biga de fusta amb reforços metàl·lics.

Gentilicis
Com es diuen els qui viuen a...?

Caldes de Montbui calderí-ina
Canovelles canovellí-ina
Cardedeu cardedeuenc-a
Centelles centellenc-a
Cerdanyola del Vallès cerdanyolenc-a
Franqueses del V., les  franquesí-ina
Garriga, la garriguenc-a
Granollers granollerí-ina
Llagosta, la  llagostenc-a
Lliçà d’Amunt o de Vall lliçanenc-a
Llinars  llinassenc-a
Martorelles  martorellenc-a
Mollet del Vallès  molletà-ana
Montcada i Reixac  montcadenc-a
Montgat  montgatí-ina.
Montmeló  montmeloní-ina
Montornès del Vallès montornesenc-a
Palau-solità i Plegamans  palauenc-a
Parets del Vallès  paretà-ana
Polinyà  polinyanenc-a
Tagamanent  tagamanentí-ina.
Sant Antoni de Vilamajor  vilamajorí-ina
Sant Celoni celoní-ina
Sant Esteve de Palautordera santestevenc-a
Sant Fost de Campsentelles  santfostenc-a
St. Eulàlia de Ronçana santaeulalienc-a
Santa Perpètua de M.  perpetuenc-a

S’ACOSTEN VACANCES…

Córdoba o Còrdova?
Córdoba és la ciutat i província de
l’Argentina.  En canvi Còrdova és la ciutat i
província d’Andalusia. El gentilici és
cordovès-esa.

Istanbul
Si anem de vacances a Turquia és proba-
ble que visitem Istanbul i no pas *Estambul.

Munic i Zuric
Recordeu que hem de fer l’accent a la i i no
pas a la u.

Sàhara (sahrauí o saharià-ana)
El Sàhara, pronunciat amb accent a la pri-
mera a  és el desert del nord de l’Àfrica.
El gentilici és saharià-ana. En canvi, el
Sàhara Occidental és el territori del nord-
oest de l’Àfrica. El gentilici és sahrauí,
tant per al masculí com per al femení. Si
acolliu mainada d’aquesta banda, són
sahrauins.

Nosaltres anem a *Túnez
Recordeu que hem de dir Tunísia i que la
capital és Tunis.
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A l’estiu tota cuca viu
Mosques i mosquits

La natura
diligent ens procura
una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les
mosques,
hi ha els mosquits
que treballen de nits.

Joan Oliver (1899-1986)
Bestiari

Us hem aplegat una sèrie de “cuques” que acostumen a venir-nos a veure l’estiu. Recordeu
que no en diem pas *bitxos:

Borinot i no pas *abejorro
Cuca de llum o lluerna i no pas *luciérnaga
Gripau i no pas *sapo
Libèl·lula (amb ela geminada)
Saltamartins o llagostes i no pas *saltamontes o langostas

Ens han preguntat com es diu *polilla en català. Arna. Tot i que les arnes més comunes són
les  de la roba i les de les estores, també hi ha l’arna del pa, la del farratge, de la farina, del
tabac o de la cera.

Donants de medul·la d’os i no pas
* mèdula
Hem de dir medul·la,  pronunciada amb
l’accent a la u i escrita amb ela geminada, i
no hem de posar mai l’accent a la o d’os.
Altrament ens referirem a donants de
medul·la d’animals peluts, els óssos, i el
públic donant serà de la mateixa espècie.

Tresc i no pas *trekking
Fer una excursió o un viatge organitzat i
sovint amb guia, a regions exòtiques o de
difícil accés, se’n diu fer tresc o trescar.

Trucar-li
El verb trucar és intransitiu. Per tant, hem

de dir. Ha dit en Joan que li truquis.

Armariet i no pas *taquilla
Si aneu al Complex Esportiu Ca n’Arimon i
voleu guardar les claus o la bossa, de ben
segur que disposeu d’armariets.

Va d’escons
Les cadires on seuen els diputats i les
diputades són uns bancs llargs i de
respatller alt, com el que solia haver-hi a les
cuines de pagès o a l’església. Ve del llatí
scamnum, banc, i abans es deia escon.

Coalitzar-se o coaligar-se?
Coalitzar-se és formar una coalició.
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L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què significava bigalot. És un bloc de fusta rectangular,
acassolat d’un costat, emprat pels sabaters per picar damunt seu la sola i donar-li, així,
flexibilitat. La guanyadora és la Noemí. La pregunta que us fem aquest cop és:
Què significa agostar?

1. Planta herbàcia perenne, de la família de les gramínies, de la qual hom fa cabassos,
catifes, etc.
2. Espantar, fer fugir amb amenaces, gests violents, etc.
3. Moneda siciliana d’or del rei Pere II el Gran.
4. Dit del nadó nascut a l’estiu.

L’excursió a Castellcir

La gent que va anar a l’excursió de
l’Ajuntament  preguntava com es
diuen els  habitants de Castellcir:
castellcirencs-enques. I els de
Castellterçol? Castellterçolencs-
lenques

Parlant d’ex...
I parlant d’excursions, a vegades pronunciem la ex d’excursió amb essa. Recordeu que
hauríem de pronunciar-la /ks/, com taxi, extensiu...

En canvi, els excàrrecs, els hem de pronunciar /gz/, és a dir, sonors: exalcalde, si segueix
una vocal i /ks/ si segueix una consonant, exconsellera. Sí, sí, sense guionet. Recordeu
que només el mantenim en paraules compostes, la segona de les quals comenci per r, s,
x. A la resta de casos,  les escrivim en un sol mot: vicepresidenta, sotsdelegada,
examant...

Com hem d’escriure
Els títols dels llibres, obres teatrals, pel·lícules de cinema, conferències, xerrades,
quadres, exposicions, programes de TV i ràdio….

En cursiva

· Els títols d’articles, poemes, capítols, cançons… (de llibres, revistes o  discos,  per
exemple) i títols de col·leccions

Entre cometes dobles “…..”

Exemples:

Recomanem l’article “El nou autobús molletà”, al número 75 de Quatre Cantons.
La fotografia Autoretrat de Judit Vizcarra s’exposa al Museu Abelló.
La col·lecció “Vicenç Plantada” del Centre d’Estudis Molletans.
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El mes de juliol es van fer els Campionats
Mundials de Natació i, de ben segur que no
vau veure cap participant sense casquet.
Si ens referim a la peça de roba, niló,
plàstic, etc., que serveix per  cobrir el cap
de la persona que neda, parlem de casquet
i no pas de *gorro de bany.
Si en canvi ens referim a la lligadura de
tela, pell o punt, sense ales ni copa, amb
visera o sense, parlem de la gorra.

En sentit figurat, diem de gorra, que signifi-
ca anar a despeses d’altri, especialment
abusant-ne, i fer una gorra (a algú), en
sentit d’aprofitar-se d’altri fent-se convidar

Núm. 18
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Noves professions
Ambientòleg –òloga Persona
especialitzada en ciències ambientals.

Auxiliar de cuina Persona que fa
tasques de suport a la cuina d’un restaurant,
com ara netejar els estris i la maquinària de la
cuina, netejar i tallar verdures i determinats
tipus de carn, peix i marisc, ajudar a fer plats
senzills, etc.

Formes desestimades:  *pinxo

Expenedor -a de gasolina  Persona que
atén el subministrament de carburant i els altres serveis
d’una gasolinera o estació de servei, i s’ocupa del
manteniment i la neteja de les instal·lacions.

Gestor -a d’informació Persona que s’ocupa de gestionar, dissenyar i
desenvolupar els sistemes d’informació en una
organització, especialment en l’àmbit de
les noves tecnologies.

Llister -a Persona que s’ocupa de controlar el compliment de l’horari laboral del per-
sonal d’una organització, especialment les entrades i
sortides del lloc de treball. A l’Ajuntament de Mollet
podríem parlar de la Mari, la Mati, l’Olga…

Pizzer -a Persona que, en l’àmbit de la restauració, s’ocupa de fer pizzes.  Per
extensió, també s’aplica la forma pizzer -a a la persona
que reparteix pizzes a domicili.

 Per a més informació: http://www.termcat.net/termgia/termnorm/index_a.html

Casquet i gorra

per ell/a, fent-li pagar una despesa, etc.

Ja que parlem de campionats, aprofitem
per felicitar José Mediavilla i Francisco
Castañeda, membres de la Policia Munici-
pal de la nostra ciutat, per haver guanyat la
medalla de bronze en l’especialitat de pes-
ca de canya als Campionats de Policies i
Bombers de Barcelona de juliol.

http://www.termcat.net/termgia/termnorm/index_a.html
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L’endevinalla
En el número anterior preguntàvem què significa agostar. No és fer el gos tot l’agost, com
alguns es pensaven, sinó una moneda siciliana d’or del rei Pere II El Gran. La guanyadora
del concurs és la Marta Busquets, de Cultura.

La pregunta que us fem aquest cop és:
Què significa estopeta?

1. Dispositiu per amortir els cops entre dos vagons, o entre dos vagons i la locomotora,
durant la marxa.

2. Castellanisme habitual a la guerra del francès per avisar de la imminència d’una
explosió.

3. Teixit molt fi i gairebé transparent, fet generalment d’estopa crua de cànem.

4. Arma de foc portàtil d’un canó, especialment preparada per  disparar perdigons.

Consultes

Pronúncia de l’euro
Recordeu que, de la
mateixa manera que
pronunciàvem duro,
amb /u/, hem de pronun-
ciar euro, també amb /u/
i no pas amb /o/. Per
tant, parlarem que un
impost puja molts eur/u/s o que una multa
per mal aparcament té un cost d’uns
quants eur/u/s. Reserveu la o per a
l’escriptura i prou.

Si no i sinó
No confongueu sinó, conjunció adversativa
o distributiva, amb si no, conjunt format per
la conjunció condicional si i la negació no.
No és l’Anna qui li ha trucat, sinó en Pep.
Si no pots venir, cal que excusis la teva
absència.

Plànol i planell
Recordeu que és difícil donar un *planell
de Mollet a algú, perquè és un indret pla i
elevat, i que, tot i que us el demanin,
segurament el que vol la gent que ve a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana és un plànol,
és a dir, un mapa de Mollet.

Vist i plau L’abreviatura és VP.

La perífrasi venir + gerundi * Us ho vinc
dient des de fa temps és un calc castellà i
és sempre incorrecta. Cal dir: fa temps
que us ho dic.

La perífrasi portar + una expressió
temporal + gerundi *Porto vint anys a
Mollet és incorrecta. Cal dir: fa vint anys
que visc a Mollet o fa tres mesos que
treballo en aquest projecte (i no pas
*porto tres mesos treballant en aquest
projecte).

Recordeu que “el temps no es porta”.

Va del temps

Tinent-a d’alcaldia
Diem tinent/a d’alcaldia i no pas *tinent/a
d’alcaldessa o d’alcalde al regidor o a la
regidora de l’Ajuntament nomenat/ada per
l’alcadessa, en el nostre cas, per exercir
funcions delegades.
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La Castanyada
D’on vénen les castanyes i els
panellets?

Una suposició curiosa que
hem trobat diu que tal vegada

la tradició es va iniciar durant la nit  de Tots
Sants. En temps antics, els campaners,
durant aquesta vetllada, no paraven de fer
sonar les campanes de les esglésies  per
avisar el veïnat de la diada en què es
pregava   pels difunts. El cansament que
això els produïa feia necessari refer forces,
servint-se de la fruita del temps, les
castanyes, perquè era el que més
abundava. Les acompanyaven d’alguns
traguets de vi blanc per fer-les més
passadores.

El nombre de campaners  en aquells temps
–sembla que sempre senyors—era molt
elevat. Per tant, no és estrany que s’hi
sumessin altres que, sense ser-ho, hi
volguessin també participar . El cas és que
a les acaballes del segle XVIII, el costum de

menjar castanyes en aquesta diada s’havia
generalitzat extraordinàriament, de tal ma-
nera que les venedores  d’aquesta fruita de
tardor s’esforçaven a servir-les torrades.
Això va fer que apareguessin les
castanyeres, procedents de les poblacions
veïnes, que venien a torrar castanyes.

Al mateix temps, els forners van començar
a fer panellets, per acompanyar les
castanyes, fets amb pasta agradosa unida
a substàncies dolces. D’això n’ha derivat,
segurament, la unió de les castanyes i els
panellets.
http://www.solblau.net/08800/octubre99/13.htm

Consultes
Sobre protector  Recordeu que hem de dir sobre protector i no pas *sobre acolxat.
Si us referiu, en canvi, a una jaqueta, no li podeu pas dir *jaqueta protectora. En direm
jaqueta enconxada. Tot és qüestió d’acostumar-s’hi.

Escriptura de poder o escriptura d’apoderament?
Els dos termes són sinònims, tot i que el primer potser ens resulta més familiar que el
segon.  Gràcies per la consulta, Josep Maria!
Us recordem que una bona font per buscar termes de l’àmbit jurídic i administratiu és el
Justiterm : http://www3.gencat.net:81/justicia/justiterm/index.htm

Pantalons *chester
Des de Compres ens van dir que s’havien de demanar pantalons chester per a la Policia.
Es tracta d’un teixit de cotó de lligament sarga o tafetà, amb fils de colors, que imiten els
teixits de llana. Com que el teixit rep el nom d’origen  —ciutat anglesa de Chester—
mantenim la grafia amb ch, però en minúscula. Recordeu que chester fa referència al
formatge originari precisament de Chester.

http://www.solblau.net/08800/octubre99/13.htm
http://www3.gencat.net:81/justicia/justiterm/index.htm
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El guionet i el no

L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què significa estopeta. Doncs és un teixit molt fi i gairebé
transparent, fet generalment d’estopa crua de cànem.

Què significa ficologia?
· Tècnica per desenvolupar els ficus.
· Habilitat per ficar-se on no toca.
· Part de la botànica que estudia les algues.
· Ciència que estudia els amagatalls dels batracis.

PDA/ ordinador de butxaca
Un PDA és un organitzador personal.
Aquesta és la forma normalitzada pel
TERMCAT per fer referència a aquest tipus
d’ordinador de butxaca que es destina a
funcions de gestió de tasques personals i
de comunicació, i en el qual, generalment,
les dades s’introdueixen amb un llapis

Informàtica i llengua

Cuidador-a
És qui té al seu càrrec  altres persones que
demanen una atenció especial. En l’àmbit
de l’atenció social, parlem de cuidador-a
geriàtric-a per designar la persona que, en
una residència o domicili particular,
s’encarrega de tenir cura de la gent gran
amb problemes de dependència física o
psíquica.

FAQ?
Utilitzeu la sigla PMF (preguntes més
freqüents) per referir-vos al conjunt de
dubtes sobre un tema específic, aplegats
en una pàgina web amb les solucions
corresponents. Eviteu, doncs, l’anglicisme
*FAQ.

En el substantiu no-res i en els compostos
formats amb el prefix no i un substantiu
escrivim sempre el guionet : no-violència,
no-bel·ligerància...
En canvi, el mot  no s’escriu com a mot
independent quan precedeix un adjectiu:
els països no alineats...
Quan un adjectiu fa la funció de nom es
comporta com si fos un adjectiu i no duu
guionet: els no fumadors, els no creients,
els no catalanoparlants...

Formatar i no *formatejar
Recordeu que de l’acció d’adaptar un
suport a un format determinat perquè el sis-
tema hi pugui llegir i escriure dades en
diem formatar i no pas *formatejar.

electrònic. PDA (de l’anglès personal
digital assistant) és la sigla internacional
per referir-s’hi.
Sovint, però,  els termes PDA i ordinador
de butxaca s’intercanvien, tot i que
estrictament un PDA és un tipus específic
d’ordinador de butxaca.

Implementar*
En informàtica significa posar en pràctica,
materialitzar, convertir una idea en un
procés informàtic.  En altres contextos,
però, Cal substituir-lo per: aplicar, establir,
reglamentar, administrar, complir, fer
complir, fer arribar, executar, equipar,
organitzar, complementar. Segons el  Llibre
d’estil, hem de dir: el tècnic aplica el
programa d’ajuts solidaris i no: *el tècnic
implementa el programa d’ajuts solidaris.

*Terme acceptat amb aquest significat pel DIEC2
(2007)
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Nadal

A determinats llocs del món els
arbres s’engalanaven i se’ls presentava
alhora com a font de joia i d’alegria, d’on
sortien llaminadures, torrons, begudes
dolces... que després, durant els dies de
Nadal, s’anirien consumint.

El tió, la tronca, o la soca de Nadal
ja es triava el dia de Santa Llúcia, i durant

aquests dies se l’abrigava i se li donava de
menjar. Fer cagar el tió és una cerimònia
domèstica o de petita comunitat (escola,
colla d’amics), que consisteix en el cant
d’una o més cançons característiques per
acabar finalment colpejant el tronc amb
força.

24 de desembre, caga tió

Aquesta és una de les nits màgiques de
l’any, especialment per a la mainada. Per
entendre aquesta festa cal recordar que
antigament l’arbre era la font i matèria pri-
mera per a tota mena d’eines (mànecs de
destrals, de pales, de martells, bigues per a
les cases, pals de paller, bastons per
ajudar a caminar, troncs per fer foc i donar
escalfor, taules, cadires, armaris, llits, por-
tes, escales...). Per tot això, calia fer una
festa on l’arbre fos el protagonista.

Plurianual i pluriennal
No hem de confondre el significat dels
adjectius acabats en -anual i en -
ennal.
Plurianual té el significat que recull el
DIEC i que es correspon amb el dels
adjectius acabats en –anual: que té lloc
diverses vegades l’any.
En canvi, pluriennal, de la mateixa
manera que els altres adjectius que
acaben en -ennal (com biennal,
triennal, quadriennal o quinquennal),
vol dir que dura diversos anys o bé que
té lloc cada cert nombre d’anys.

Col·legislar i col·legislador-a
Malgrat que els diccionaris no inclouen
col·legislar ni col·legislador-a, aquests
mots són correctes.
El prefix col- és la variant del prefix con-
que significa en comú, conjuntament. Per
tant, col·legislar vol dir legislar
conjuntament i col·legislador-a, que legisla
juntament amb una altra persona.

Barri del Calderí
Escrivim barri del Calderí i no pas *barri
d’El Calderí.

Braços plegats
No digueu *de braços creuats. En català
els pleguem: de braços plegats.



L’Estenedor

L’endevinalla

Webs
http://www.boe.es/g/ben/boe-catalan/anyos/2007.php El BOE en català ja es pot consul-
tar a Internet en format PDF.

http://www.correucatala.com Servei gratuït de correu electrònic en un entorn completament
en català.

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca ficologia. És la part de la botànica que
estudia les algues. La guanyadora és la
Carme Simón, que va ser la més ràpida, tot
i que hi va haver més gent que va encertar
l’endevinalla. Aquest cop us fem aquesta
pregunta:

Què significa escriny?

· Escrit realitzat amb enginy.
· Insecte coleòpter que habita

normalment en alzinars i rouredes.
· Reny que fa una persona en un to de

veu molt alt.
· Cofret per guardar-hi joies.

Consultes

Compostos i derivats
Els compostos formats per dos noms
s’escriuen amb els dos mots separats i
sense guionet. Per tant, cal escriure:

informe proposta; conferència col·loqui
      alcaldessa presidenta; magistrat jutge

    escola taller; bar restaurant;
llar residència

Euros i cèntims. Escriptura en lletres
Quan hem d’escriure en lletres una quantitat
en euros amb decimals, separem la part
corresponent als euros i la corresponent als
cèntims amb la conjunció i o la preposició
amb. Així tenim 36,27 (en xifres) i trenta-sis
euros amb vint-i-set cèntims o trenta-sis
euros i vint-i-set cèntims (en lletres).
A l’hora d’emplenar un xec ens trobem que
apareix impresa l’expressió euros seguida
d’una ratlla per col·locar-hi al damunt la
quantitat que vulguem. En aquest cas no cal
tornar a escriure euros i s’utilitzen les
fórmules següents:

Pagueu per aquest xec a qui el porti/al por-
tador.  Euros trenta-sis amb vint-i-set
cèntims

Va de raïm
Del  raïm o dels grans de raïm que resten a
la vinya després de la verema en diem
gotim o bagot. També fem servir gotim per
referir-nos a una porció de raïm. A vegades
sentim també carràs per referir-nos al
penjoll o grup de fruits que pengen plegats
i formen un pom. Per extensió, la mateixa
paraula raïm també serveix per anomenar
un conjunt de fruits, flors, etc., agrupats a la
manera dels grans de raïm. Així parlem
d’un raïm de dàtils, per exemple. Tant si
compreu el raïm desgranat o el compreu en
penjolls, us desitgem un bon any 2004!

Cotilló
Bossa amb serpentines, barrets, confeti,
etc.  Apareix als diccionaris amb el
significat de dansa antiga i que en la seva
llengua d’origen, el francès, designava una
reunió col·lectiva que anava acompanyada
de danses i de jocs amb petits accessoris
com els descrits. Si ens referim a la festa
de Cap d’Any, us proposem les formes
genuïnes revetlla de Cap d’Any, festa de
Cap d’Any o nit de Cap d’Any.

http://www.boe.es/g/ben/boe-catalan/anyos/2007.php
http://www.correucatala.com
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Senyors i senyores
Tots som molt senyors i senyores, però no
cal passar-nos quan redactem
documentació administrativa. Si us fixeu
en els exemples d’informes, actes i
convenis que hi ha al Llibre d’estil, ja ho
diem. Per tant, escrivim:

… l’hereu de Pere Gimferrer, en
representació de Maria Moncuní…
…d’una part, Josep Garzon…; de l’altra,
Jaume Puntí, en representació de…
… amb l’assistència d’Oriol Fort, Daniel

Novo, Carme Guarro i Ana M. Díez.

O, en una invitació: Josep Monràs i Galindo, alcalde de la ciutat, es complau a...

En data o amb data?
Aquestes dues locucions són molt fàcils
de confondre, però hi ha sistemes per
evitar-ho:
amb data es refereix sempre a un
document datat, és a dir, a un document
que porta inscrita una data en algun lloc de
la redacció (a més, és sinònim de les
formes de dia, de data); en data, en canvi,
vol dir el dia en què es presenta, es tramita
el document, i aquest dia no cal que
coincideixi amb la data d’expedició.
El document amb data 7 de gener es va
presentar en data 12 de gener.

Com més aviat millor
Expressió correcta en comptes de la inco-
rrecta *quant abans millor. Tampoc no és
correcta *com abans millor. 
Com més aviat recordem la diferència,
millor.

Fer a mans
La locució fer a mans és sinònima de
donar en mà i significa lliurar una cosa
directament al seu destinatari; per tant, en
els escrits que redactem per acompanyar
alguna cosa que enviem a algú per correu

és convenient substituir-la per altres formes
més precises i adequades. Així, si lliurem
personalment un document o un paquet,
podem utilitzar els verbs lliurar o entregar,
o les expressions donar en mà o fer a
mans; en canvi, quan fem una tramesa per
correu, hem de fer servir els verbs trametre,
enviar o adjuntar (consulteu el Vocabulari
de dubtes del Llibre d’estil), o la locució fer
arribar.

D’on ve...?
Anar a fer punyetes
Les punyetes eren els punys de les
camises dels advocats, magistrats i jutges,
fetes amb brodats i puntetes. Era una feina
lenta i difícil, en què calia invertir-hi moltes
hores. Per això, quan diem a algú vés a fer
punyetes, és com si l’enviéssim a un lloc
apartat perquè s’entretingui amb qualsevol
cosa i deixi de molestar.

Matar el cuc
Expressió que té el seu origen en els antics
costums camperols. Els pagesos solien
prendre una copa d’anís abans d’esmorzar,
perquè creien que així mataven els cucs i
paràsits intestinals.



L’Estenedor
Vigilem els estrangerismes

En el número anterior preguntàvem què significa escriny. Doncs és un cofret per guardar
joies. El guanyador és  Raül D. González.
La pregunta que us fem aquest cop és: què significa cantar la palinòdia?

1. Retreure a algú una cosa que ha fet malament. En el mateix sentit, cantar la canya.
2. Lloar amb exageració una persona, especialment un superior.
3. Retractar-se.
4.   Captenir-se amb discreció en ocasió d’un gran rebombori.

L’endevinalla

Què és això dels *steps?

Tots hem estat temptats alguna vegada
d’apuntar-nos a un gimnàs per mirar de
reduir els efectes que ens provoquen els
excessos gastronòmics. Entre la diversitat
d’activitats esportives que es poden
practicar a Ca n’Arimon, hi ha la dels steps,
que és una modalitat d’aeròbic que
consisteix a pujar i a baixar repetidament
una plataforma fent una coreografia.

El Consell Supervisor del TERMCAT
proposa l’ús en català del terme graons per
a aquesta modalitat aeròbica i graó per
designar la plataforma sobre la qual es
practica, tenint en compte que el sentit que
es documenta en els diccionaris (tram
d’una escala que es trepitja en pujar-la o
baixar-la) permet associar-hi amb facilitat
aquest concepte.

El *parte
L’equivalent català de la paraula masculina
castellana parte en expressions tan usuals
com parte médico, parte de accidente, par-
te de baja, parte oficial o parte urgente, és
comunicat.

Hem d’evitar de dir
*parte o la traducció
literal *part (!), i hem
de fer servir la paraula
comunicat en aquest
sentit: comunicat
mèdic, comunicat de
baixa, comunicat
d’accident,  comunicat
oficial o comunicat urgent.

La candelera

Candelera, el 2 de febrer, Sant Blai i San-
ta Àgueda. La Presentació de Maria en el
Temple o Purificació, festa establerta en el
segle IV dC i situada quaranta dies
després de Nadal, serví per mantenir
antics costums com la processó de les
candeles. Sant Blai és invocat pel mal de
gola i aquest dia és costum la benedicció
d’aliments, pomes i blaiets, destinats a
guarir persones i animals. Santa Àgueda
és la festa de les dones, que en algunes
poblacions té un marcat caire carnavalesc
d’inversió de papers entre  homes i
dones.

http://www.etnocat.org

La setmana
El dilluns va dir al dimarts que passés pel
dimecres i preguntés al dijous si era
veritat que el divendres havia dit al
dissabte que era festa el diumenge.

El dilluns és la creu;
el dimarts, el calvari;

el dimecres, doblegador;
el dijous, mitja setmana;
el divendres, l’esperança;
el dissabte, la cobrança;

i el diumenge, el gastador.

El mes de febrer comença amb la
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Tres en raya? Marro!
Parlem tal volta del govern tripartit? No,
parlem d’un joc popular que es juga en un
quadrat amb tres fitxes o pedres on s’han
traçat diagonals i mediatrius. El primer
dels dos jugadors que les col·loca en filera,
guanya.

Suposem que  tothom sap que el marro és
el solatge de certes substàncies, com ara
el cafè, després d’haver-les fetes bullir per
obtenir-ne una infusió. Parlem d’embolicar
el marro quan dificultem les coses, o diem
descobrir el marro, que és descobrir allò
que algú portava ocult.

Fer bugada

Safareig del pou de l’aigua viva a Mollet. Anys quaranta

Com a “estenedor” que som, volem dedicar
un petit espai a fer bugada.
Als pobles de muntanya, era costum fer la
primera bugada poc abans de Nadal. La
segona es feia per Sant Simeó, el 18 de
febrer.

Les bugaderes no sabien rentar si no

cantaven, molt especialment quan picaven
la roba o quan rentaven soles. Creien que
la bugada, si era ben cantada, quedava
més neta. Sovint les cançons parlaven de
bugaderes a la vora del riu i es cantaven
amb una tonada rítmica que anava força bé
al moviment del repic del picador.

La Quaresma

El dia 25 de febrer enterrem la sardina com
a símbol de la gresca que fins llavors ens
ha dut el Carnaval. Durant set setmanes i
fins que arriba Pasqua, ens toca fer
penitència. Això és el que diu la tradició.

La Quaresma es representa per una una
vella amb un bacallà a la mà dreta i una
cistella de verdures o una graella a la mà
esquerra. Per sota les faldilles surten set
peus, que representen les set setmanes
que dura.
La característica del mes de març és la
variabilitat. Fins i tot al diccionari hi ha el
verb marcejar que significa fer el temps
variable propi del mes de març.

Però… sabeu que jugar al marro pot signifi-
car una altra cosa?
Doncs sí, és jugar al joc del qual us parlàvem.
Així doncs, quan organitzem un campionat de
marro a l’Ajuntament?
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L’endevinalla
En el número anterior preguntàvem què significa cantar la palinòdia. Vol dir retractar-
se d’alguna cosa. El guanyador és Joan Cifre, d’Informàtica.
La pregunta que us fem aquest cop és: què significa florir-se el pa a la boca (d’algú)?

1. Ésser molt lent menjant (una criatura).
2. Ésser molt callat.
3. Parlar barroerament.
4.  Ser redundant.

Consultes

Armamentista
L’adjectiu *armamentístic/a és incorrecte.
Cal dir armamentista (tot i que ens
agradaria que no l’haguéssim de dir mai).
Aquest govern segueix una política
armamentista descarada.

Abreviatures
Quan abreugem la paraula plaça, recordem
que és pl. i no, com veiem sovint: *pça.
Plaça de Catalunya o pl. Catalunya.
Tampoc és correcte l’abreviatura *1er,
2on… Recordeu que la gent catalana, que
tenim fama d’estalviadors, després del
número només hi posem una lletra, l’última:
1r, 2n, 3r, 4t.

Fer oferta/oferir
Amb les ofertes i les gangues de tota
mena, és bo que recordem que el verb
ofertar en català no és admissible ni en
temps de rebaixes.
Per fer referència al fet de posar a la venda
un producte comercial, en català s’utilitza el
verb fer oferta. Així, doncs, direm que una
empresa aquest any farà oferta d’un nou
producte (i no pas que *ofertarà un nou
producte). Si el que es vol és especificar

Afrontar/fer front
El diccionari normatiu recull tant el verb
afrontar com la locució fer front a amb el
significat de resistir, oposar-se, plantar
cara. Per tant, podem dir: afrontar un
enemic, els perills, l’adversitat, les
contrarietats, les dificultats, els problemes,
els riscos, les pressions...

Això no obstant, hi ha un ús d’aquests verbs
que convé evitar: afrontar o fer front un
pagament, una despesa. En aquests ca-
sos, pròpiament, no ens hi oposem ni hi
plantem cara; per tant, seguint el criteri d’ús
d’un llenguatge administratiu neutre,
recomanem de fer servir altres verbs com
atendre, respondre a, fer, satisfer o fer-se
càrrec de.

que allò que es posa a la venda té un preu
rebaixat, aleshores parlem de fer oferta de
preus.
El verb castellà ofertar també és molt
utilitzat en el món del treball quan es parla
de fer una oferta pública d’una feina, un
producte o un servei. En aquest cas, el
català disposa del verb oferir. Direm, per
exemple, que la Generalitat ofereix places
d’auxiliar forestal (i no pas que *oferten
places).
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Calçots

Segons algunes notícies, el calçot va ser
descobert per un solitari pagès a finals del
segle XIX, i no és cap altra cosa que
cadascun dels grills de les cebes blanques
conreats especialment per ser cuits a la
flama.

El procés de conreu del calçot comença
quan, als darrers mesos de l’any, se
sembra la llavor de la ceba blanca. Quan la
ceba ha germinat i ha crescut, s’arrenca i,
després de guardar-la una temporada, es
torna a plantar una altra vegada de forma
que només quedi mig colgada. A mesura
que creix la planta, cal anar-la calçant, és a
dir, rodejant-la de terra. Els calçots es
cullen preferentment entre els mesos de
novembre i abril.

http://www.ajvalls.org/

Llenguatge jurídic

Sala  i no pas *sala del...

Recordeu que hem d’escriure sala civil,
sala contenciosa administrativa, sala mili-
tar, sala penal o sala social, sense
preposició. És incorrecte, doncs, escriure
*sala del civil, *sala del penal… Es
construeixen anàlogament els termes
jurisdicció civil, tribunal civil, etc.

Apel·lar
En llenguatge jurídic, el verb apel·lar signifi-
ca recórrer davant el jutge o el tribunal su-
perior perquè revoqui, esmeni o anul·li una
sentència que es creu injusta, dictada per
l’inferior. Aquest verb regeix la preposició
contra i no és correcte utilitzar-lo com a
transitiu.

Així, per exemple, la frase *Han apel·lat la
sentència és incorrecta i cal substituir-la
per Han apel·lat contra la sentència.

Per a temes de vocabulari jurídic podeu
consultar www.gencat.net/justicia/llengua/
termin/termja.htm

Les hores
Quan volem expressar
l’hora en xifres, per
claredat i brevetat,
posem el número de
l’hora, amb el símbol h
separat amb un espai:
10.20 h (alerta, els
símbols no porten punt!).
Si volem fer servir el rellotge de vint-i-quatre
hores, no cal posar matí, tarda, vespre, nit,
perquè l’hora ja indica la fracció de temps:
17 h
El que no podem fer mai és barrejar els
“dos rellotges”; o diem de 16 h a 20 h o
diem de 4 de la tarda a 8 del vespre.

http://www.ajvalls.org/
www.gencat.net/justicia/llengua/termin/termja.htm
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L’endevinalla

Adreça web

En el número anterior preguntàvem què significa florir-se el pa a la boca (d’algú). La
resposta és ser molt callat, saber guardar un secret. El guanyador és Santi Arcas.
La pregunta que us fem aquest cop és:  què significa donar la baca?

1. Fer anar com un ninot.
2. Alletar una vedella.
3. Provocar un greu perjudici a altri.
4. Donar el to.

Ben aviat s’editarà la Terminologia de
recursos humans, que aplega i defineix
280 termes amb els seus equivalents
en castellà, francès i anglès, i que
permetrà resoldre els dubtes
terminològics bàsics, denominatius i
conceptuals, de tots aquells que
treballen en la gestió dels recursos
humans d’una organització o que d’una
manera o una altra s’hi relacionen. Per
exemple, s’hi podran trobar les
denominacions catalanes
normalitzades pel Consell Supervisor
del TERMCAT per a molts conceptes
que sovint es designen amb formes
foranes, com ara assetjament sexual
(acoso), assetjament psicològic
(mobbing) o síndrome d’esgotament
professional (síndrome del
burnout).També contindrà altres termes
característics del sector, com són
cercatalents, contracte psicològic,
disseny de llocs de treball,
intel·ligència emocional,
professiograma o reclutament, que ja
es poden consultar a

http://www.termcat.cat/cercaterm

Terminologia de recursos
humans

Consultes

El o al?
Dues consultes sobre un parell de verbs.
Derrotarem al contrincant o derrotarem el
contrincant?
Recordeu que el verb derrotar és transitiu i
demana complement directe; per tant, hem
de dir derrotarem el contrincant.
Això li va afectar molt o això el va afectar
molt?
El verb afectar també és transitiu i demana
un complement directe; per tant, hem de dir
això el va afectar molt.

Tal com i no pas *tal i com

Per dir que les coses són d’una manera
determinada fem servir la construcció tal
com, sense posar-hi la conjunció i
entremig. Fixem-nos que la funció del mot
tal és reforçar el mot com. Així podem dir
que la presentació va anar com et vaig dir
o bé que la presentació va anar tal com et
vaig dir, però mai *tal i com et vaig dir. En
resum, sempre hem d’escriure tal com.

El superíndex existeix!

Continuem trobant m2, m3... Ara
que tenim prou eines per posar
superíndex, no sigueu persones
mandroses i aneu a format, font i
activeu el superíndex: m2, m3. Sí?

Feu servir el superíndex!

http://www.termcat.cat/cercaterm
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Algunes consultes
Va de pantalons
Si per Sant Jordi veieu actuar l’Esbart de Mollet, fixeu-vos bé en els pantalons que porten
els homes. No són *pololos, nom que se’ns fa un xic estrany, sinó pantalons bombatxos
o simplement bombatxos.  El que porten al damunt, a vegades, per protegir, no són res
més que cuixals. No us inventeu, doncs, *zahons a la catalana, que no existeixen.
Gràcies per la consulta!

Perdre els papers
Encara que no trobeu aquesta expressió recollida en els manuals, és correcta i s’entén. I
tant que es poden perdre els papers!, tot i que en un context formal, és millor utilitzar
l’expressió tenir control de la situació.

Salutació
Com podeu veure, encetem nova etapa. Sant
Jordi i la celebració del Dia del Llibre ens han
semblat un bon moment per a aquest canvi
d’imatge. Són 23 números des del desembre
de l’any 2001, en què vam iniciar l’aventura de
fer el primer Estenedor. Al llarg d’aquest
temps, hem procurat anar “estenent” temes
que ens preocupaven, o parlar de “pedretes”
que trobàvem pel camí i amb què
ensopegàvem massa sovint.

Hi ha hagut un anar i tornar molt bo entre
els qui fan L’Estenedor i els qui el rebeu (al
voltant d’unes 300 adreces electròniques,
entre treballadors municipals, impremtes,
dissenyadors, serveis de català i empreses).
Per això ens ha semblat un moment adient
per fer memòria dels temes, de les paraules i
expressions que hem tractat durant els
números anteriors. A la pàgina següent
trobareu un índex que us pot servir per fer la
cerca.

Esperem que aquesta nova imatge ens
ajudi  a comunicar-nos més i millor. Volem
que L’Estenedor serveixi per recordar i
ampliar el Llibre d’estil, perquè no es quedi a
la calaixera (o, en termes més moderns,
perquè no s’avorreixi penjat al web o descar-
regat al disc dur). Com es deia al primer
número, l’objectiu és que aquesta revista
electrònica sigui un instrument útil, àgil i
d’enriquiment mutu.

Daniel Novo i Sànchez
Regidor de Cultura

Sant Jordi
Sant Jordi és, per excel·lència, el patró dels
enamorats a Catalunya, tot i que també és
patró de cavallers i escoltes. Se l’invoca per
beneir una casa nova i així mateix, —apun-
teu-vos-ho bé— contra les aranyes. Sant
Jordi és representat, habitualment, matant
un drac. Surt d’aquí la llei draconiana? Té
alguna cosa a veure aquesta llei i el drac?

Aquesta expressió s’aplica a les lleis o a
les circumstàncies excessivament severes.
L’origen no ve pas de cap drac ni de cap dra-
gó, com algú podria pensar, sinó del primer
legislador atenenc que va viure al final del
segle VIII aC, Dracó.

Dracó, cèlebre per la crueltat de les seves
lleis, va rebre l’encàrrec de l’emperador de
Grècia de redactar el codi criminal, que ales-
hores era vigent només per tradició. La legis-
lació draconiana castigava quasi tots els
delictes, fossin més o menys  greus, amb la
pena de mort. Popularment es deia que les
lleis d’aquest legislador no estaven escrites
amb tinta, sinó que estaven escrites amb
sang.
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Adreces web
http://www.gencat.net/ptop/toponimia/index.htm
Podeu consultar el Nomenclàtor (busqueu Vallès Oriental, Mollet del Vallès) i l’opuscle de
Criteris lingüístics per a la senyalització viària o el de Criteris per a la traducció de noms.

Solució a l’endevinalla
La resposta correcta a donar la baca és fer anar com un ninot. El guanyador és Josep Pérez.

L’Estenedor
Índex
Mots, expressions i temes que trobareu explicats als números de L’Estenedor que
indiquem al costat. Els incorrectes van precedits de *
Mot, expressió Estenedor núm.

@ 2
Abreviatures 22
Afrontar 22
Agostar 17
Al/a la 9
*Almohadilla 14
Amb relació a/en relació a 5,10
Amb vista a/de cara a 15
Apel·lar 23
Armamentista 22
Armariet 17
Arramir 15
*Avís de rebut 7
Bigalot 16
Braços plegats 20
*Bragues 3
Bric 14
Cabell o cabells 12
*Caniche 11
Cantar la palinòdia 22
Cap d’Any i cotilló 20
Carallet 14
Casquet i gorra 18
Coalitzar-se 17
Col·legislar 20
Compostos i derivats 20
Convocatòries 9
Cremes refermants 11
Cuidador 19
Demandant i oferent 15
Diligències i certificats 6
Donar fe 10
Donar la baca 23
El o al 23
Ell, ella… (ús abusiu) 12
En data/amb data 21
Erogació 13
Escons 17
Escriny 20
Escriptures 19
Estopeta 18
Euro 1, 18, 20
Ex- 17
Ficologia 19
Firamollet/Mercamollet 9
Florir-se el pa a la boca 22
Fontaner, lampista, llauner 15
Formatar i altres termes 19

Mot, expressió Estenedor núm.

Full/fulla 11
Fullet/Fulletó 15
Gerundis 5
Granís, granissada… 11
Guionets 19
Hores 23
Irak, Iraq o Irac 13
Jatoba 5
Juvenil, jovent, joventut 11
Majúscules i min. 2
Marro 22
*Montadito 6
*Mopa 8
*Mousse 14, 15
Noms de Mollet 2, 5, 20
Noms d’institucions, entitats 2
Oferir, fer oferta 22
*Ojo 12
Òrgan/orgue 11
*Overbooking 8
Pantalons *chester 19
*Parte 21
Per/per a 3, 4, 13
Pivot 8
Plànol/planell 18
Plurals s, ç, x, ix, xt 6
Plurianual/pluriennal 20
Poblacions i topònims 16
Professions (femenins) 7, 8, 9
*Puesto de la G.Civil 11
Raïm 20
Recursos humans (termin.) 23
Sala del… 23
Senyors i senyores 21
Si no/sinó 18
*Steps 21
Tal com 11, 23
Tarja/targeta 15
Tastar/provar 12
Taula/mesa 16
Tecles Word 4, 23
Tinent-a d’alcaldia 18
Tresc 17
Trucar-li 17
Ullet 13
Venir + gerundi 18
Vespre/nit 3
Vistiplau/vist i plau 9, 18

http://www.gencat.net/ptop/toponimia/index.htm
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Cursives, negretes i cometes

Si repasseu el Llibre d’estil, escrivim en cursiva el títol d’obres de teatre, de conferències
o d’itineraris (no hi afegiu ni negreta ni cometes!) www.molletvalles.cat/index.php.id=209

Sortida guiada per l’itinerari El cor del bosc (i no pas *”El cor del bosc”)
Representació de l’obra de teatre Les quatre dones i el Sol (i no pas “Les quatre dones i
el Sol”)
Conferència La contractació de serveis a domicili (i no pas “La contractació de serveis a
domicili”).

Reserveu les cometes per a:
• citacions
• paraules amb un segon sentit o amb èmfasi especial
• títols de parts d’una obra o publicació periòdica: articles, capítols...
• títols de col·leccions

No feu servir la cursiva ni les cometes per als noms propis (persones o organismes).
Recordeu com escriviu el vostre nom. Oi que no posaríeu *”Josep Camí Pont” en cursiva
ni entre cometes? Doncs tampoc és correcte en el cas de “La Xarranca”, “La Pedra
Salvadora”...

Diuen que pel maig cada dia un raig i
sembla que seguim la dita al peu de la
lletra. I és que la saviesa popular és com
un llibre obert. Consulteu la pàgina web
http://www.meteosort.com/meteosort/cat/
q_d_25.htm sobre la previsió del temps
segons les creences populars i
comproveu-ho. De fet, hi ha un refranyer
dit de l’aigua que segueix el cicle de la
pluja durant cada mes: www.xtec.es/
centres/b7003151/aigua/refraner.htm  I és
que l’aigua és molt important. Cadascú
de nosaltres tenim al cos un 66% d’aigua
i el nostre cervell en té un 85%; si
perdéssim un 10% d’aigua ja no podríem
caminar. És clar que al costat dels
enciams, que en tenen un 95%, quedem
endarrerits, o fins i tot de les patates, que
en tenen un 80%. Fixeu-vos ara en uns
quants refranys:

Primavera

• Si plou per Santa Petronella (31 de
maig), els raïms torna gotims.   

• Abans de Sant Joan, pluja beneïda;
després de Sant Joan, pluja maleïda. 

• Si pel juny plou, poca fruita pel juliol.    
• El juny diu al juliol: ja que jo he plogut,

tu fes sol.

http://www.meteosort.com/meteosort/cat/q_d_25.htm
http://www.xtec.cat/centres/b7003151/aigua/refraner.htm
www.molletvalles.cat/index.php.id=209


Sabeu què vol dir? Carn sense ossos
1. Cosa tova, sense consistència.
2. Treball en què tot és benefici.
3. Encàrrec amb poca dificultat .
4. Paquet  que conté coses valuoses. 

L’Estenedor

L’endevinalla

Les hores
Ai, quin garbuix d’hores!

*De 15 a 17 h de la tarda
*De 9 del matí a  21 h

Llibre d’estil Les hores www.molletvalles.cat
Recordeu que el rellotge de vint-i-quatre
hores no admet escriure matí, tarda,
vespre, nit, perquè l’hora ja indica la fracció
de temps, a diferència de quan diem de 9
del matí a 9 del vespre. El que no podem
fer mai és barrejar els “dos rellotges”.

De 15 a 17 h o bé de 3 a 5 de la tarda
De 9 del matí a 9 del vespre

Els infinitius
Si aneu a les màquines de cafè, encara
trobareu una nota que diu, en cas d’avaria,
*avisar a recepció. Recordeu que cal dir:
aviseu a recepció, perquè és incorrecte fer
servir l’infinitiu amb valor imperatiu. Hem de
dir: espereu el vostre torn, no aparqueu...

Basca
No digueu que
teniu una *pájara
si se us acaben
les forces quan
aneu a la
muntanya. En
català diem que
tenim una basca.

L’origen d’aquesta paraula és un xic incert,
tot i que podria ser cèltic. Ha tingut una
basca i no la podíem retornar amb res.

*Guixeta o taquilla
Encara hi ha gent que vol comprar les
entrades del teatre a la *guixeta de Can
Gomà! Recordeu que la paraula correcta
per referir-vos al lloc on us vénen les

Fa ben poc s’ha publicat una llista amb la forma catalana dels municipis de la Catalunya
Nord: http://membres.lycos.fr/catalunyadelnord/llistamunicipis.htm   Aquesta llista inclou
la forma oficial francesa, la comarca, el codi postal i la transcripció fonètica. Hi podreu
trobar, doncs, el municipi d’Elna (Elne en francès) on es fa un mercat d’intercanvi
agrofronterer amb Mollet. No l’escriviu, doncs, a la francesa.

Adreça web

entrades és taquilla.

Caixó
No és només una caixa petita, sinó que en
el món de les arts, és el nom que rep el
tambor en forma de caixa buida de fusta
que s’utilitza com a instrument en la rumba
cubana, la música afroperuana i el flamenc
modern. Mireu-vos els cursos i tallers de
música i dansa del Centre Cívic de Can
Pantiquet. Us animeu a fer un curs
d’iniciació al caixó flamenc?

Mantis religiosa
Popularment es
coneix com a
pregadéu, i és un
insecte de la
família dels
màntids,  de forma

allargada, amb les potes de davant molt
robustes, les quals posa plegades davant
el cap com si estigués en actitud de pregar
–en castellà es diu santateresa. També
se’n diu pregadéu de rostoll, plegamans i
cavall de serp.
Estar sol com un pregadéu de rostoll:
estar o anar tot sol, o estar sense parents.
Semblar un pregadéu de rostoll: ser
encantat, tot distret, que sembla beneitó.

www.molletvalles.cat/
http://membres.lycos.fr/catalunyadelnord/llistamunicipis.htm
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La celebració del solstici d’estiu que hem
celebrat la nit de Sant Joan és gairebé tan
antiga com la mateixa humanitat. Els diversos
pobles i cultures intenten simbolitzar el poder
del sol fent fogueres i ritus del foc de tot tipus
per ajudar-lo a renovar la seva energia: que
les nits continuïn sent curtes i els dies llargs.

Sabíeu que:
*Segons els estudiosos, la coca que mengem
la nit de Sant Joan ha de tenir una mida
canònica: el doble de llargada que
d’amplada?

*Les plantes collides aquella nit  tenen
propietats guaridores diferents. Així, el gram o
berbena, la farigola, el romaní i les branques
de saüc allunyen la malastrugança; la rosa
carlina i les branques de pi funcionen com a
amulets; la fusta de noguera tallada aquesta
nit té la virtut d’impedir que les barques que
es facin amb aquest material no es neguin.

*Hi ha frases que cremen?
Ser foc d’encenalls: ser una fotesa.

Focs

Treure foc pels queixals: manifestar gran
irritació.
Tirar llenya al foc: augmentar  les
discòrdies, afegir motius de baralla.
Tirar el barret al foc: estar molt contrariat.
Treure les castanyes del foc: fer una cosa
que beneficia altri.
Fugir del foc i caure a les brases: resoldre
un problema i crear-ne un altre.
Cremar-se les celles: estudiar molt.
No cremar llum: no perdre el temps.
Per fondo que es faci el foc, el fum
sempre respira: els problemes no es
poden amagar.

Majúscules i xifres romanes
En actes, fires, competicions, etc. que tenen continuïtat i que “van fent anys”, farem servir
preferentment les xifres romanes, que seran invariables pel que fa a gènere (masculí o
femení).
Recordeu que, en aquests casos, escrivim tots els noms i adjectius en majúscula:
VI Trobada d’Esbarts Infantils, VIII Festa de Primavera ( i no pas * VI trobada d’esbarts
infantils, *VIIIa Festa de Primavera).

Eles geminades
Recordeu que si teniu al·lèrgia al pol·len, necessiteu clicar la tecla del número 3 i
majúscules per fer les geminades com toca, amb el puntet al mig o volat.

Les festes en Majúscula
Quan els dies, en minúscula, es converteixen en una festa determinada, és a dir, en un Dia
excepcional, s’escriuen en majúscula (inicial de noms i adjectius). Així tenim Dia
Internacional de la Dona, Dia Mundial sense Tabac, Divendres Sant o Onze de Setembre.

Errors més freqüents (EMF)



Preguntàvem què vol dir carn sense
ossos. Doncs és el treball en què tot és
benefici, o càrrec de molt rendiment i
poca feina.

El guanyador és el Julio, d’Informàtica.

La pregunta del mes és:

Sabeu què és una satrapia?

1. Compost  químic orgànic de natura
polimèrica
2. Congregació de persones molt
pietoses
3. Societat secreta pertanyent al
moviment francmaçó
4. Durada del govern d’un sàtrapa

L’Estenedor

L’endevinalla

Recursos per al sector immobiliari (models de contractes de compravenda en
català, Diccionari visual de la construcció en línia). Un web realment interessant.
http://www6.gencat.net/llengcat/sector/immo.htm

Adreces web

Una de bombers:
matafocs
Si treballeu de
bomber/a, és
probable que el
terme us resulti
familiar. Es tracta
d’una eina amb
forma de rem o
d’escombra, amb
un mànec llarg per
alleugerir la radiació de les flames. Cal dir-
ne matafocs perquè el que fa és,
precisament, matar o ofegar el foc.

Què vol dir...calçar-se?
A més de posar-se les sabates, també
significa preparar-se per afrontar un perill,
especialment amenaçant. Sembla que
quan els frares descalços havien
d’emprendre un viatge llarg i de trescar per
indrets pedregosos i de mal caminar, solien
calçar-se. Aquest costum originà les formes
proverbials lligar-se bé les espardenyes, ja
cal que es calcin i calçar-se bé les
sabates, i encara d’altres que associen les
idees de calçar-se amb l’empresa d’una
feina dura i difícil (Històries i llegendes de
Barcelona, Joan Amades).

Consultes

Esquei
És una massa rocallosa o clapa de roca
que presenta una superfície clivellada i
cantelluda --en castellà peñasco.
Sabeu on és l’esquei del Morou?
www.xtec.es/~probert/it/montseny/ matinals/
collalta/cat.htm

Santoral alfabètic (per a qualsevol nom) i cronològic (per a qualsevol dia de l’any).
També per mesos i inicials.
http://www.ecampmany.com/santoral

Currículum o curriculum vitae
Recordeu que escrivim curriculum.  Eviteu,
doncs, l’expressió llatina si teniu un
equivalent en català i no escriviu
*currículum vitae.
Com currículum, fórum, referèndum,
quòrum, accèssit... són manlleus llatins que
s’escriuen d’acord amb les regles
d’accentuació catalanes.

Góndola
Tot i que de seguida ens faci pensar en les
góndoles de Venècia, també designa el
vehicle que té una plataforma de càrrega
d’altura molt reduïda. Coses!

www.xtec.es/~probert/it/montseny/ matinals/collalta/cat.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/sector/immo.htm
http://www.ecampmany.com/santoral
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Molta gent posa una i llatina entre els cognoms patern i matern. Per exemple, Jordi Soler i
Martí o Maria Secanell i Peris. Sembla que al segle XIV, famílies nobles o seminobles ca-
talanes van començar a imitar aquest costum practicat des de feia temps per la noblesa
castellana i al final va anar arrelant entre nosaltres. Posar aquesta i depèn de la
preferència de cadascú. De vegades, a més, pot ser útil per evitar confusions quan els
cognoms coincideixen amb un nom de fonts. Per exemple, en el nom Pere Lluís i Rius, la i
ens informa que Lluís és el primer cognom i que no es tracta d’un nom compost.

Hi ha alguna llei que reguli aquest dret?

Sí. D’acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol (DOGC 2698, de 7 d’agost), els
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l’ús de la forma normati-
vament correcta en català dels noms i cognoms, i a incloure la conjunció i entre cognoms.
Per això cal obtenir constància de la forma desitjada en el Registre Civil mitjançant una
sol·licitud. Altrament, el nom oficial és el que consta en els documents identificatius
actuals.

El raïm es cull quan arriba al punt de
maduració per ser consumit com a fruit o
per elaborar el vi. Aquest període
s’anomena verema i la durada varia
segons les condicions ambientals i les
característiques de cada varietat de raïm.
Pot anar entre els darrers dies d’agost i el
mes d’octubre. El raïm es talla amb
podadores, ganivets o tisores. Es posa en
cistells, des d’on és transportat als llocs de
premsat. També rep el nom de verema la

La verema

Festa de la verema a Sant Fost

emmagatzemar el vi).
Recordeu que del fet de tastar o degustar
vins en diem tast, i no pas *cata.

situar entre el 70 i 80% del pes total del
raïm.
El cup és el lloc fet principalment d’obra en
el qual es trepitja el raïm i on el most es
transforma en vi. Actualment es troben cups
fets de formigó recoberts interiorment per
resines especials o mosaic envidriat;
també es fan de polièster i d’acer inoxida-
ble (aquests últims són els millors per

quantitat de raïm que s’ha collit. El most és el suc del raïm, ric en sucres i no
fermentat que s’obté una vegada passat per
la premsa. La quantitat obtinguda es pot



http://www6.gencat.net/dji_cercanoms/faux/noms_estrangers.pdf
Equivalències de noms estrangers en català. Per exemple,  Bingen (basc) equival a Vicenç
o Liuba en rus equival a Caritat?

http://www.linmiter.net/lexique/_index.html
Lèxic de medi ambient que conté 179 conceptes amb els termes en català, cors, friülès,
gallec, ladí, occità i sard. La fitxa terminològica conté el terme, la categoria gramatical, els
sinònims que li corresponen, la definició i observacions, i inclou l’equivalent en castellà,
francès i anglès com a llengües de referència.

http://www.termcat.net/dicci/transport/index.html
El Lèxic de transport turístic conté 255 termes específics en nou llengües diferents. A més
del català, s’hi poden trobar castellà, francès, anglès, alemany, romanès, cors, gallec i ladí.
A curt termini està previst que s’hi incorporin els equivalents en friülès, occità i sard.

Consultes
Professions

Torero-a
A més de la controvertida professió
dels homes (i dones) que maten toros
en una plaça, també es refereix a la
persona que porta un carretó de forca.
Així doncs, si veieu anuncis de feina
que demanen toreros o toreres, fixeu-
vos bé en la professió i en el lloc de
treball (fàbrica o plaça).

Gruista
Els darrers dies d’agost vam sentir a
parlar força de la professió de les per-
sones que s’ocupen de manejar una
grua i remolcar vehicles avariats.
Potser fins ara no us era gaire familiar.
Parlem dels gruistes i desitgem que no
n’hàgiu de necessitar cap.

Errors més freqüents
No cal casc
El casc només es posa al cap, per protegir.
Per referir-nos al centre d’una ciutat podem
fer servir centre urbà, nucli urbà o barri
antic. No feu servir, doncs, *casc antic.

Zona de *peatonalització
Si tenim vianants i no pas *peatons,
recordeu que només podem tenir zona de
vianants.

Li o l’?
Això li ha afectat molt, o això l’ha afectat molt?
El verb afectar  és transitiu i demana un
complement directe; per tant, hem de dir: això
l’ha afectat molt.

Webs

Al número anterior preguntàvem què és
una satrapia. Doncs és la durada del
govern d’un sàtrapa. El  guanyador és
Pere Gabern, d’EMFO.

La pregunta del mes és: què és
endofàsia?
1. Formulació merament interna del
pensament, amb representació de la
pròpia veu.
2. Interiorització de l’exposició oral
d’altri.
3. Regla que estableix l’obligació
d’aconseguir col·locació a un parent,
preferentment a l’administració pública.
4. Dit del discurs polític que té dues
cares, dos sentits.

L’endevinalla

http://www6.gencat.net/dji_cercanoms/faux/noms_estrangers.pdf
http://www.linmiter.net/lexique/_index.html
http://www.termcat.net/dicci/transport/index.html
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La tardor comença el 23 de setembre,
coincidint amb l’equinocci de tardor i acaba
el 21 de desembre, dia del solstici d’hivern.
És l’estació més freda i seca de l’any,
l’època en què el sol és minvant. Es
caracteritza per ser el període de l’any en
què cauen les fulles seques dels arbres. Els
productes gastronòmics de la temporada
són els bolets, les castanyes, les
carbasses, els calamars, les magranes, els
productes de la verema i l’aviram, l’oli, l’all,
les patates i el formatge.

http://www.edubit.com/bolets/bol_mes.htm
http://www.bolets.info/

La tardor, temps de bolets

Recordeu que els símbols es mantenen in-
variables tant per al singular com per al plu-
ral i que no porten mai punt.

Hora/es h
Minut/s min
Segon/s s
Quilogram/s kg
Quilovat/s kW
Tona/es t
Volt/s V

Pantalons

El mot pantalon s’origina l’any 1819,
inspirat en Pantalone, personatge de la
Commedia dell’Arte italiana, devot de Sant
Pantaleone, molt popular a Venècia, que
vestia pantalons llargs. Generalment es fa
servir en plural pantalons i el refrany portar
els pantalons significa manar, tenir
autoritat. Abans s’aplicava a dones, perquè
no era usual que portessin pantalons.

Consultes
Co-

Prefix que significa ensems amb, en comú:
cotitular, copropietària, coautora, coexistir,
copríncep, coregent, coresponsabilitat...
Si s’uneix a un mot començat per r- per for-
mar un derivat, no duplica aquesta
consonant: coreferència, coregnat,
coresponsabilitat, però es manté en els
mots que en llatí la duien: correlatiu,
correspondència, corregir...
Memòria!

http://www.edubit.com/bolets/bol_mes.htm
http://www.bolets.info/


Al número anterior preguntàvem què sig-
nifica endofàsia. Doncs és la formulació
merament interna del pensament. El
guanyador és Josep Pérez, de Seguretat
Ciutadana i Convivència.

Què significa piramidó?
1.Medicament antipirètic i analgèsic.
2.Polisacàrid saturat obtingut del midó
dels llegums per l’acció d’una font de
calor.
3.Petita piràmide quadrangular
col·locada damunt d’un obelisc.
4.Ocell passeriforme, de la família dels
piramidestres, de plomatge verdós i que
habita als boscos perennes.

L’Estenedor

Vern i no pas *aliso

Si teniu fusta de color vermell, poc dura i
textura fina i homogènia, teniu fusta de
vern. Una verneda, per tant, i no pas un
*alisal,alisar o aliseda; és un bosc de
ribera caducifoli dominat pel vern.

Delícies de pollastre i no pas *nuggets

Sovint utilitzem la paraula *nugget per re-
ferir-nos a daurades peces de pollastre,
tallades directament del pit de pollastre i
amb un originalíssim arrebossat amb blat
de moro. Feu servir el terme català
delicíes.

Flat i no pas *flato

De ben segur que n’hem patit alguna
vegada. Es tracta del dolor sobtat, breu i
punxant, que apareix a la part alta de
l’abdomen, generalment en un costat,
mentre es fa una activitat física intensa.
Ja ho sabeu, si en patiu, teniu flat i no pas
*flato!

Vocabulari de dret penal i penitenciari (diccionari personalitzat per a Word)
http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_48007573_1.pdf

Lèxic i documents per a fleques i pastisseries, que aplega 650 mots, models de
documents (la carta, l’abonament, el càrrec, l’albarà, la factura, la fitxa, el pressupost,
el rebut i el xec), vocabulari, rètols i eslògans, abreviacions, bibliografia, etc.
http://www.cpnl.cat/recursos/old/lexicpa

Webs

Ocupabilitat
 D’una banda designa la capacitat d’una
persona per trobar feina o per mantenir la
que ja té i, de l’altra, designa la capacitat
d’una empresa per donar ocupació. Es
considera que la forma *empleabilitat, que
de vegades es troba en els textos per refe-
rir-se a aquests conceptes, no és
adequada, perquè malgrat que el diccionari
normatiu recull el substantiu d’origen
castellà empleat -ada, no admet el verb
*emplear ni cap altra forma derivada
d’aquest substantiu. En canvi, les formes
ocupar, ocupació, ocupacional i ocupador-
a sí que es recullen al diccionari, i referides
específicament a l’àmbit laboral.

Escombreta d’eixugaparabrises

Peça allargada de goma subjecta al braç
de l’eixugaparabrises, que en escombrar el
vidre aparta l’aigua o la neu que hi cau.

Discjòquei i no pas *disc jokey

Persona que té l’ofici de posar els discs,
bé en una discoteca o sala de ball, bé en
una emissora de ràdio.

L’endevinalla

http://www.gencat.cat/justicia/doc/doc_48007573_1.pdf
http://www.cpnl.cat/recursos/old/lexicpa
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Diuen que els àrabs van inventar el torró
ja fa molts segles. Tot i així, els de
Catalunya i els d’Alacant encara
discuteixen qui va ser el primer que els va
fabricar aquí. Sigui com sigui, sembla
que l’origen d’aquestes postres està molt
relacionat amb el fet que triguen molt de
temps a fer-se malbé. Penseu que a
l’edat mitjana no hi havia cap sistema per
conservar els aliments i que la barreja de
la mel i les ametlles permetia guardar
aquest dolç durant mesos. A més, és un
aliment molt ric i que aporta molta
energia, cosa que feia molta falta en
aquella època de guerres.

Els torrons més tradicionals són el dur i el
tou (el d’Alacant i el de Xixona). De totes
maneres, en els darrers anys han

Els torrons i les neules

aparegut moltes variants de torrons: de
xocolata, de crema, de cacauets, de coco,
de fruites o de massapà, per exemple.

Si els torrons són molt antics, les neules
també. La història diu que al segle XII ja les
menjaven i que, de fet, el rei Jaume en va
servir en un convit al Palau Reial.

Les postals de Nadal Ja fa més de cent
anys, un home britànic, Sir Henry Cole, va
inventar les postals de Nadal. Sembla que
s’anaven acostant les festes i que ell encara
no havia escrit a ningú. En adonar-se que
no tenia temps, va decidir encarregar a una
impremta que li fes unes postals totes amb
la mateixa imatge i amb el mateix text: Bon
Nadal i bon any nou! Des d’aleshores, per-
sones de tot el món escriuen aquestes
mateixes paraules, o d’altres semblants,
quan volen felicitar les festes nadalenques
als amics. Com que les van inventar a la
Gran Bretanya, hi ha molta gent que les
coneix amb el nom anglès christmas.

http://www.lamalla.net/especials/nadal2001/
nadalnens/tradicions_cos.htm#inici
http://www.xtec.es/recursos/musica/
crestoma/crest6.htm

http://www.antaviana.com/pessebre/

Guionet
Recordeu que segons quines paraules
són parelles de fet, perquè les escrivim
sense guionet: economicofinancer,
cocapitalitat, cohabitant, compravenda,
coesposa, infrarepresentació... En canvi,
escrivim guionet

. en els compostos que comencen amb
un punt cardinal: nord-americà, sud-oest

. en els compostos catalans, quan el pri-
mer element acaba amb vocal i el segon
comença amb r-, s-, x-: gira-sol, busca-
raons, escura-xemeneies

. quan la síntesi dels elements que compo-
nen el mot podria suposar la lectura
errònia: pèl-llarg, plats-i-olles

. els mots compostos repetitius: baliga-
balaga, tic-tac, pengim-penjam

Els compostos formats per dos noms units
per una relació de coordinació (i),
s’escriuen amb guionet: màquina-eina. Si
la relació és de subordinació (que fa de),
s’escriuen separats, sense guionet: llar
residència.

http://www.lamalla.cet/especials/nadal2001/nadalnens/tradicions_cos.htm#inici
http://www.xtec.es/recursos/musica/crestoma/crest6.htm
http://www.antaviana.com/pessebre/


Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca piramidó: és una petita piràmide triangu-
lar.
L’Araceli Pujadas de l’Arxiu va ser la prime-
ra en contestar amb encert.

Què significa fer cofisimofis?
1. Tenir una infecció després d’una

fimosi.
2. Fer trucs amb complicitats.
3. Duplicar documents administratius.

L’Estenedor

- http://www.cpnl.cat/recursos/propis.htm S’adreça, bàsicament, al sector comercial,
per fer més fàcil l’ús del català.
- http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/index.htm Descans de pantalla
amb les hores en català. Un rellotge amb esfera i transcripció verbal de l’hora
segons el sistema tradicional de quarts. La pàgina web conté també un convertidor
horari i informació relacionada.
 - http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/cinema/agenda.htm Cinema. Els
increïbles.  Informació sobre la pel·lícula, les sales  i la cartellera de cinema en
català.
- http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/novetats.htm DVD d’Spiderman 2, versió
catalana. Podeu consultar la llista de vídeos i DVD en català en aquesta pàgina web.

Adreces web

Consultes

L’endevinalla

• Gominola
Caramel de consistència gomosa obtingut
de solucions concentrades de  sucres, als
quals s’incorporen gomes i/o altres
gelificants.

• Què és un bastó de
quinquillanya?

Bastó que permet  als tractants de bestiar
tocar les parts més sensibles de l’animal
sense el perill de rebre una coça com a
resposta.
Dels *cayados en diem gaiatos.

• Sapel·li
Fusta tropical, dura, de bon obrar i de color
vermellós, el cor de la qual no es corca
mai. Els qui no són experts poden
confondre’l amb el sipo, ja que també és
de color vermellós. És una fusta de qualitat
que s’utilitza per a ebenisteria i fusteria fina
d’interior i exterior.

Abreviatures
informàtiques
Byte B

Bit b

ErErErErErrrrrrororororors més frs més frs més frs més frs més freqüentseqüentseqüentseqüentseqüents

Decret d’alcaldia
Sovint escrivim un mateix decret de
maneres diferents. Recordeu que la correc-
ta és Decret d’alcaldia.
Per tant, no escriurem ni *Decret de
l’Alcaldia, ni *decret d’Alcaldia. Tampoc
hem d’emprar les majúscules quan escrivim
diligència o secretària.

gazapo?
Nyap, bunyol, badada, error, parany...,
segons el context

tía abuela?
Hem de dir bestia, com diem besnéta, etc.

salvamedias 
Escarpí (peça que cobreix la planta del peu
i se subjecta just per la punta dels dits i el
taló, de manera que queda tapada per la
sabata). Popularment també se’n diu Piky.

Com traduïm...?

http://www.cpnl.cat/recursos/propis.htm
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/index.htm
http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/cinema/agenda.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/cinema/novetats.htm
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El calendari

Decret d’alcaldia (model de contingut fictici)

Es desconeix el nom
de la persona que el
va inventar i fins i tot
el segle en què es va
inventar, ja que des
de sempre hem
comptat el pas del
temps amb l’ajut de
diversos mitjans.

El funcionament
no és gens
complicat; tan sols
s’ha de deixar

passar el temps i en arribar l’últim dia del
mes, cal arrencar el full i tornar a començar
el del mes següent fins que s’acabi. De la
col·lecció de calendaris se’n diu
calendofília.

La setmana que comprèn les diades
de Sant Pau ermità (15 de gener) i Sant
Antoni abat (17 de gener) és l’anomenada
“setmana dels barbuts” que és considerada
la més freda de l’hivern. Sant Antoni és el
patró dels animals domèstics. S’explica que
s’havia retirat a fer d’ermità al desert i va
aconseguir, entre altres miracles, guarir un
porquet que era esguerrat. La festa de Sant
Antoni era considerada com l’inici del
Carnaval.

Per la setmana dels barbuts
governen els tres germans: tos, moquina i

amagamans.

Decret d’alcaldia
Data: 13 de gener de 2005
Departament: Relacions Ciutadanes i Acció Institucional

Atès el Reglament del Consell Municipal de Cultura, aprovat el 30 de març de 2004.

Atès el Decret d’alcaldia, de 15 de desembre de 2004, en què es nomena Pilar Ribes i Puigdesvalls
regidora de Cultura.

Atès el Decret d’alcaldia, de 26 de setembre (X200300586), en què es nomenen els vocals i la vicepresidenta
del Consell Municipal de Cultura.

H E    R E S O L T

Nomenar Pilar Ribes Puigdesvalls nova vicepresidenta del Consell Municipal de Cultura.

Mollet del Vallès, 5 de gener de 2005

L’alcalde

(signatura)



Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca fer cofisimofis. Doncs és fer trucs amb
complicitats. El guanyador va ser Josep
Pérez, de Disciplina Viària.

Què vol dir ser un cavaller d’indústria?
1. Ser un tècnic de categoria.
2. Ser una persona galant.
3. Viure d’expedients il·lícits.
4. Ser un burgès.

 

L’Estenedor

www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/normalitzacio/doc7708.html Manual de
terminologia sanitària bàsica Una eina útil per a aquelles persones que necessiten
conèixer el llenguatge de les ciències de la salut.

www.termcat.net/dicci/esports Lèxic dels esports olímpics. Diccionari d’esports en línia
que inclou terminologia en català, castellà, francès i anglès.

Adreces web

Consultes

L’endevinalla

Can Besora
Davant de l’error detectat *Can Basora,  us
recordem que la forma correcta és Can
Besora, amb e, tal com dèiem a
L’Estenedor núm. 5, de l’abril de 2002.

Tiberi
Menjada suculenta, sobretot si és
col·lectiva i festosa com les que hem fet
durant les passades festes de Nadal.
Podria ser un derivat de tibar, o de tip,
format amb la terminació -eri per adaptació
al nom personal Tiberi, sobretot si tenim
present que l’emperador d’aquest nom es
féu famós per les seves orgies.

No tenim *transpalets
Recordeu que en català hem de dir
portapalets o portapaletes per referir-nos
al vehicle destinat específicament al
transport de mercaderies muntades sobre
palets. Eviteu la forma incorrecta
*transpalets.

Gàlib
De ben segur que algú de vosaltres ha anat
a muntanya i ha hagut de passar per algun
túnel i us heu fixat en aquesta marca. El
gàlib és l’alçada màxima d’un pas sota un
element construït. Fixeu-vos-hi quan hi
torneu a passar.
 
Joc
Eviteu l’anglicisme innecessari kit i feu ser-
vir alternatives catalanes: joc d’eines...

Sisme o terratrèmol submarí
Per referir-vos al moviment intens produït a
les aigües de la mar per un terratrèmol que
afecta el fons submarí, parlem de sisme
submarí o terratrèmol submarí. En cap cas
en direm *maremot.

www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/normalitzacio/doc7708.html
www.termcat.net/dicci/esports
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La fusta

Títols dels decrets i de les propostes d’acord
Atesa la diversitat de criteris que es constaten, recordem:

• El títol ha d’indicar, de forma clara i breu, el contingut: Aprovació del programa i el
pressupost de les Festes de Carnaval.

• S’ha de fer servir el substantiu (Adjudicació del projecte) i no l’infinitiu (Adjudicar el
projecte).

• No s’ha d’escriure en majúscules (REQUERIR ARRANJAMENT...).
• No ens podem inventar abreviatures (CCPP per comunitat de propietaris).
• Si hi ha sigles, s’han de desenvolupar SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la

Dona), llevat de casos molt clars en què tothom les coneix (UGT, CCOO...).
• S’ha de tendir a eliminar els noms propis (Fixar l’inici de la sanció imposada a

Rosa Tigre... ) (Fixar.... a una funcionària). (Ordenar la retirada de taules i cadires
a Tal i Tal de l’av. Gaudí, 160).

• No feu servir numeració automàtica.

Des de l’albada
dels temps, els
homes i les dones
han anat al bosc,
han tallat arbres i
han arreplegat
branques per
aprofitar-ne la fus-
ta que ens ofereix
la natura i que va
lligada a la vida i a
la cultura: crema
per escalfar-nos
els vespres

d’hivern i coure el menjar, és la matèria de
què es fabriquen estris i objectes de la vida
diària domèstica (culleres, cullerots, bols,
llits, armaris, taules i cadires, joguines) i
social (l’escenari d’un teatre, els bancs
d’un parc, les prestatgeries d’una
biblioteca, tota mena de paviments). De
fusta es fan ornaments personals i de fusta
són  marededéus trobades per Catalunya i
déus portats de l’Àfrica per decorar cases
europees. L’evolució de tots aquests
objectes de fusta il·lustra l’evolució de les
societats humanes.

Les característiques d’un tipus de fusta la
fan adequada a una finalitat o un tipus de

treball o un objecte concrets, i per tant, cal
conèixer-les per fer-ne una bona tria. Per
exemple, la fusta ideal per a un balancí és
el faig, perquè admet ser corbat; per a
mobles de qualitat, es pot fer servir el
cirerer, la noguera, el sapel·li o el tec; en
fusteria d’exterior, serien més adequades
la jatoba, el pi d’Oregon o el sipo; les
capses de cigars solen ser d’ocumé; el
mobiliari urbà de bolondo; per a mànecs
d’eina, maces o caixes de ribot no hi ha
res com l’alzina; per a bótes, el castanyer;
els bancs de treball de fuster se solen
fabricar de freixe o de plàtan; les fustes
de poca qualitat, com l’àlber o el
pollancre, es reserven per a la fabricació
d’embalatges i paper. I deixem per al final
les joies del bosc, la caoba i el banús, les
fustes més estimades per a treballs
d’ebenisteria fina.

Totes
aquestes
fustes, a part
de trobar-les
al bosc,
també les
podeu trobar
al Cercaterm.

http://www.termcat.cat


Al número anterior preguntàvem què significa ser un cavaller d’indústria. Doncs és viure
d’expedients il·lícits. La guanyadora va ser Meritxell Alonso, d’Obres, Serveis i Transports.
La pregunta d’avui és:

Què és estar com un peix al rostoll?
1. Estar molt incòmode, molt a disgust.
2. Trobar-se molt bé en el lloc de treball.
3. Sentir-se bé a casa, al cau.
4. Estar com un peix a la peixera.

 

L’Estenedor
Adreces web

L’endevinalla

Webs de la construcció

Arran d’una sèrie de dubtes i de consultes,
us oferim una relació de webs d’obres i
construcció:

Lèxic multilingüe de la construcció: català-castellà-
francès-anglès-alemany

http://www2.upc.edu/slt/vocabularis/pdf/
construccio.pdf  Lèxic bàsic de la construcció

http://www2.upc.edu/slt/vocabularis/pdf/
restauracio.pdf  Lèxic bàsic de restauració
arquitectònica. Teoria general, història de
la restauració, tècniques d’anàlisi,
organismes, cartes i lleis relacionats amb
la restauració.
http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
Diccionari de carreteres.

http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
Diccionari de ports i costes.

http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
Diccionari visual de la construcció amb
aproximadament 6.000 termes en les dues
llengües i 212 làmines.

http://www.xtec.es/~xripoll/indus14.htm Glossari
de l’arquitectura industrial catalana.

http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/eines/
index.htm  Les eines de l’aula de tecnologia.
Recull el nom de 23 eines bàsiques usades
pels alumnes de secundària, amb
il·lustracions i definicions de cada terme.

http://www2.upc.es/slt/vocabularis/pdf/arqtecn.pdf
Lèxic bàsic d’arquitectura tècnica.

http://www.cpnl.cat/recursos/old/fusteria.htm  Lèxic
de la fusteria. Recull més de 750 termes
relacionats amb la fusteria, ordenats
alfabèticament en català.
http://www.cpnl.cat/recursos/old/immobiliaries.htm

Lèxics de l’oferta immobiliària
http://gencat.cat/dive/llengua/
eines_per_a_lempresa/lexics/construc.htm

Lèxic de la construcció
http://xlport.net/2/1_1.htm  Lèxic i vocabularis
genèrics portuaris.
http://www6.gencat.cat/llengcat/publicacions/lexic/
Activitat immobiliària, terminologia,
fraseologia, orientacions per a la redacció,
bibliografia i fonts de consulta.

http://www.cpnl.cat/recursos/old/installa.cat.htm
Lèxic per a instal·ladors, amb 1.063 termes
referents a les instal·lacions d’aigua, gas i
electricitat.

http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/arq.html
Vocabulari d’arquitectura

http://pedraensec.com/Vocabulari.htm  Vocabulari
de la pedra en sec, amb les definicions
relacionades amb l’art tradicional.

http://www2.upc.edu/slt/vocabularis/pdf/construccio.pdf
http://www2.upc.edu/slt/vocabularis/pdf/restauracio.pdf
http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
http://www3.gencat.net:81/ptop/diccion.htm
http://www.xtec.es/~xripoll/indus14.htm
http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/eines/index.htm
http://www2.upc.es/slt/vocabularis/pdf/arqtecn.pdf
http://www.cpnl.cat/recursos/old/fusteria.htm
http://www.cpnl.cat/recursos/old/immobiliaries.htm
http://gencat.cat/dive/llengua/eines_per_a_lempresa/lexics/construc.htm
http://xlport.net/2/1_1.htm
http://www6.gencat.cat/llengcat/publicacions/lexic/
http://www.cpnl.cat/recursos/old/installa.cat.htm
http://sic.uji.es/serveis/slt/asst/vox/arq.html
http://pedraensec.com/Vocabulari.htm
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M’obro i tanco i guardo a dins
històries, consells i lliçons;
hi ha qui em guarda amb molts bons fins
i qui em deixa pels racons.

Tinc títol i no sóc noble,
tinc marges i no sóc riu;
sóc molt blanc i sóc molt negre,
amb mi es plora i amb mi es riu.

Sant Jordi, Dia del Llibre i la rosa

Cotxe multiusuari

Fa poc ha començat a funcionar un nou sistema de transport conegut en anglès com a car
sharing. Segons el TERMCAT hem de dir cotxe multiusuari, que denomina un sistema de

transport privat, gestionat per una entitat, en què un grup de persones comparteix la
utilització d’una flota d’automòbils. Cal no confondre aquest concepte amb el de cotxe
compartit (en anglès, car pooling), que es refereix a un sistema de transport en què
diverses persones comparteixen un cotxe privat, generalment per a desplaçaments

periòdics del tipus domicili-lloc de treball o també per a desplaçaments.

Detallista
El comerciant que es dedica a la venda al
detall s’anomena detallista i no pas *mino-
rista.

Estintolar
Si sentiu que cal estintolar un edifici,
recordeu que només vol dir que cal apun-
talar-lo.

Com traduïm...?

Homes peix
Són els que coneixem en castellà com a
hombres rana.

Abril,abriló
de cada cent, un de bo;
la vella que això deia
en tenia cent un
i no n’havia vist mai ni un.
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http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/ogl
Web de les oficines de garanties lingüístiques. Ofereixen assessorament i recursos;
atenen les persones que volen formular consultes o denúncies a l’entorn del dret de
viure en català i tramiten les denúncies perquè els organismes competents facin una
inspecció i, si cal, imposin una sanció.

Adreça web

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca estar com un peix al rostoll.
Doncs és estar  molt incòmode,  a disgust.
La guanyadora va ser la Loli Muñoz,
d’Economia.

Aquest cop teniu algunes endevinalles a la
portada, amb la resposta ben clara. No cal,
per tant, que ens contesteu.

A partir del proper número, farem un sorteig
entre les solucions correctes que hagin
arribat fins a 24 hores després de la
tramesa de L’Estenedor. El premi, un llibre.

L’endevinalla

Expedir/estendre
Expedir significa despatxar, estendre
documents oficials, amb les formalitats
habituals.
Estendre, en canvi, significa posar, redac-
tar, en la forma acostumada una acta, una
factura, etc.
I, perquè consti i tingui els efectes que
corresponguin, expedeixo aquest certificat
a petició de la persona interessada.
La secretària ha d’estendre les actes de
les sessions.

Quadrar/desquadrar
En comptabilitat anomenem quadrament al
fet que una operació comptable s’ajusti al
resultat previst. Si no és així, hi haurà un
desquadrament.

Liquiditat
La falta d’actiu líquid implica problemes de
liquiditat i no pas de *liquidesa.

Jade o  pedra del ronyó
Denominació genèrica utilitzada per desig-
nar dues gemmes molt semblants, però
que constitueixen dues espècies minerals
diferenciades: la jadeïta i la nefrita,
ambdues de tonalitat verd clar. El segon
terme és una denominació obsoleta que té
l’origen en la creença dels conqueridors
espanyols d’Amèrica que les varietats del
jade guarien el mal de ronyó.

Consultes

Canviador
Espai destinat a la higiene i al canvi de
bolquers dels nadons o alletament. A Mollet
n’hi ha a l’Ajuntament i en alguns
equipaments culturals. La Sala de lactància
o d’alletament, facilita, a més, aquesta
tasca.

http://www.gencat.net/presidencia/llengcat/ogl


L’Estenedor

Treballar i jubilar-se

Núm. 33
Maig de 2005

33

Maig, el mes de les flors
El papa
Benet XVI

Sigles
ME Mosso/a d’esquadra o Mossos d’Esquadra (institució)
D Decret
DLEG Decret legislatiu
DL Decret llei
RD Reial decret
TELETAC Teletransmissió automàtica de codi

El mes de maig és conegut com el mes de
les flors. Coneixeu l’expressió flors i vio-
les? Es diu quan parlem de coses
intranscendents, sense importància.
Tota la resta són flors i violes (totes les

altres
coses no
tenen
importància).
Si en
voleu més
informació,
cliqueu
aquest
web:

http://222.botanical-online.com/lesflorsejercici2.htm

Tot i que ja ha passat la data de l’U de
Maig, Dia del Treball, aprofitem per expli-
car-vos l’origen de les paraules treballar i
jubilar-se. Hi ha paraules referides a la
feina que ens donen una visió negativa de
tota activitat obligatòria, idea, per cert,
bastant estesa actualment.

La paraula treball ve de tripalium, tres pals,
en llatí, i era un instrument de tortura en el
qual la persona quedava subjecta, com un
cep. Del concepte de patir es va passar al
d’esforçar-se i finalment al de treballar.
Jubilació ve del verb jubilare, llançar crits
de gran goig, en llatí, i suposa que deixar
de treballar per obligació és una autèntica
festa.

Els ordinals escrits
amb xifres romanes
i superiors a deu es
llegeixen usualment com a cardinals. Per
exemple, Joan XXIII (llegit vint-i-tres), però
Ramon Berenguer IV (llegit quart). Pel que
fa al nom del nou papa, la tradició catalana
ha estat anomenar els papes que han triat
aquest nom amb la forma popular Benet, i
no la culta Benedicte.
Per a més informació:
http://esglesia.net/santoral/

http://esglesia.net/santoral/
http://222.botanical-online.com/lesflorsejercici2.htm
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Consells Municipals
Observem que s’anomena de maneres
diferents els consells muinicipals de la
ciutat. Caldria eliminar l’article en el cas
de: Consell Municipal de la Gent Gran
Consell Municipal de les Dones

Tots s’escriuen sense:
Consell Municipal de Salut
Consell Municipal de Solidaritat
Consell Municipal de Comerç
Consell Municipal de Medi Ambient

Fe d’errades o d’errates
Errada és l’efecte d’errar, d’equivocar-
se, mentre que errata és una errada
comesa en la impressió o còpia d’un
escrit. Per tant, quan cal rectificar alguna
publicació, hem de fer servir l’expressió
fe d’errates.

Full d’assumpció
Document en què un professional fa
constar que assumeix la responsabilitat
de la direcció d’una obra. En castellà és
hoja de asume o hoja de asunción.

Una de líquids de fregar
El limpiasuelos en català es diu líquid de
fregar.

Leotards
Ara que ja ens traiem les mitges, ens han
consultat com es diuen els coneguts *leotar-
dos. Doncs leotards. El nom prové de
l’acròbata francès Jules Léotard.

Preocupar
Aquest verb és transitiu. Pet tant, hem de dir
El preocupa molt la data de les oposicions i
no pas *Li preocupa molt la data de les
oposicions.

Webs

L’endevinalla
Què és la cosconilla?
1. Insecte de cos tou, cilíndric, prim, generalment contràctil i sovint segmentat.
2. Planta herbàcia de capítols grocs i amb peduncle.
3. Paraula composta de cos i conilla. S’aplica al cos de senyora completament nu. En
masculí, cosconill.
4. Mot que forma part de l’expressió tocar la cosconilla quan es provoca algú.

 El premi, un llibre que sortejarem entre totes les persones que encertin.

Hem viscut aquests dies l’eclosió de l’Alonsomania: els èxits del pilot de curses Fer-
nando Alonso al volant del seu fórmula 1 han fet que el Gran Premi d’automobilisme del
circuit de Montmeló hagi esdevingut un dels grans fets esportius de l’any.Si voleu con-
sultar aquesta terminologia, podeu fer un recorregut (sense cap perill) pel Cercatem, el
servei de consultes terminològiques en línia.

Altres:
Economia: www.uib.es/secc6/slg/gt/diccio_especialitzats/economia.htm
www.termcat/cat/dicci/renda/  Terminologia bàsica de la renda, apropiada per a aquest
mes.
www.termcat.cat  Terminologia oberta (repertoris terminològics d’interès general)

http://www.termcat.cat
http://www.uib.es/secc6/slg/gt/diccio_especialitzats/economia.htm
http://www.termcat/cat/dicci/renda/
http://www.termcat.cat
www.termcat.cat
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Calamitats

Consultes

Encapçalament a les cartes
En el cas de les salutacions de les cartes i
circulars que trametem a persones
indeterminades, és convenient repetir
l’adjectiu i escriure una doble salutació. En
lloc de *Benvolgut col·laborador o
col·laboradora, és millor que diguem:
Benvolgut col·laborador,
Benvolguda col·laboradora,

La salutació final sempre és: signatura
(nom i cognoms), càrrec sense article i
data.
Consulteu el Llibre d’estil, Documents

Quina calamitat! La pagesia romana, quan
deia Calamitas! (Quina calamitat!) es referia
sempre al mateix desastre: les tiges de blat,
ordi o civada que s’havien migpartit i el gra
era a terra a punt de podrir-se. Els calami
eren les tiges dels cereals. Quan la tempesta,
l’huracà o l’exèrcit invasor abatia els camps de
blat i doblegava els calami, la població es
quedava sense l’aliment quotidià per
excel·lència: el pa. Per això la paraula
calamitat ha estat sempre sinònim de desas-
tre o destrucció irreparable i greu.

DECLC, II, 407

Assetjaments
Contínuament
sentim termes
que fan
referència a di-
versos tipus
d’assetjament.
De la mateixa
manera que diem assetjament sexual i no
pas *sexual harassment,  hem de buscar
els equivalent catalans en cada cas.
Assetjament psicològic: conducta del qui
sotmet una persona a un maltractament
psicològic sistemàtic i continuat amb
l’objectiu de desestabilitzar-la
emocionalment, la qual cosa provoca en la
persona afectada problemes físics,
psicològics, morals i professionals.
Per analogia tenim assetjament escolar
(bulling), assetjament laboral (mobbing)...

Dossier i carpeta de passador
(Fastener)
Per anomenar la carpeta que porta una
peça metàl·lica, composta d’una làmina
allargada amb dues tires flexibles, que
s’utilitza per subjectar fulls de paper en
forma de quadern, parlem del dossier de
passador i en format de carpeta, de la car-
peta de passador. Fastener és un
anglicisme.

Eradicar
Recordeu que eradicar, eradicació i
eradicatiu-iva s’escriuen amb una sola erra.
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Adreces web
www.llengua.info Organitzat en tres àrees: formació, assessorament i terminologia, i
dinamització. Hi trobareu informació sobre cursos, materials de referència, certificacions,
ajuts i beques, programari específic...; podeu consultar un cercador terminològic
multilingüe, demanar correccions, conèixer dades sociolingüístiques i consultar legislació.

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/glossari.htm
Glossari de termes relacionats amb la funció pública i la gestió dels recursos humans a
l’Administració de la Generalitat. L’objectiu és facilitar el coneixement del vocabulari d’ús
comú en l’àmbit de la funció pública i resoldre dubtes terminològics bàsics.

Preguntes més freqüents (PMF)

L’endevinalla

Fer l’aleta
Ve de l’expressió aplicada als coloms i a
altres ocells, quan el mascle sol·licita la
femella. Per analogia, fer l’aleta és afalagar
insistentment algú per guanyar-li la voluntat,
per abellir-lo a fer una cosa, per recaptar-ne
un favor.
També, en el món casteller, és el gest que fa
l’enxaneta amb la mà enlaire en el moment de
coronar el castell o el pilar.

Rimaia
Si us pregunten si veieu la rimaia, busqueu
una escletxa estreta i profunda situada a la
part superior d’una llengua glacial, entre
aquesta i el glaç de la paret rocallosa d’un
circ, pujant al Carlit, per exemple.

Moralitat
Molt comuna al final dels contes, per exemple,
és l’ensenyament que es dedueix al final
d’una faula, una rondalla, una narració, etc.

Col·leccionisme de plaques de cava
Tot i que la forma francesa originària és
placomusophilie i que se n’ha fet un calc que
té un cert ús en castellà, la forma catalana
d’ús més habitual és col·leccionisme de
plaques de cava.

Al número anterior preguntàvem què és la
cosconilla. Doncs és una planta herbàcia
de capítols grocs i amb peduncle. El
guanyador del concurs va ser el Julio,
d’Informàtica.
La pregunta d’avui és:

Què és una ganga?
1. Ocell columbiforme difícil de caçar i

de mal plomar.
2. Cosa adquirida a un preu inferior al

normal.
3. Substància pètria que acompanya

un tipus de mineral.
4. So d’origen onomatopeic.

http://www.llengua.info
http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/glossari.htm
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La canícula

Citació de preceptes legals

La canícula és el període d’unes quatre a sis
setmanes que comprèn una part del juliol i una gran
part de l’agost, de més calor a l’estiu; deriva del llatí,
diminutiu femení de canis, gos, nom donat pels
romans a l’astre Sírius, de la constel·lació del Ca
Major, que al pic de l’estiu coincidia a la seva sortida
amb la del sol; d’aquí la identificació del nom de
l’astre amb el del període de més calor.

D’acord amb l’Ordre de l’Estat,  de 7 de juliol de 1986, els preceptes legals s’han de citar
de forma clara i coherent:

En les disposicions amb rang de llei, cal esmentar el número i l’any: el dia i el mes, i la
denominació, com a mínim: Llei 6/2005, de 6 de gener, sobre l’organització dels consells
turístics de Catalunya.

En la resta de disposicions, a més a més, cal incloure-hi la publicació oficial en què han
aparegut: Ordre de 13 de març de 2004, per la qual es convoquen i es regulen ajudes
destinades a la promoció de les cases de turisme rural (DOGC núm. 4268, de 9 de juny
de 2001).

Consultes

Pesca electrònica

Suplantació d’identitat a Internet,
generalment utilitzant el correu electrònic,
amb l’objectiu de convèncer algú perquè
reveli informació confidencial,  la qual
posteriorment serà utilitzada amb finalitats
fraudulentes. En anglès en diuen * phishing.
Gori-gori

Cant fúnebre dels enterraments; absoltes.
I arribà el clero amb tots els gori-goris,

tancaren el taüt, i quan el treien,
ella, mocant-se o gemegant, encara

li diria al difunt, home de bé,
que mai no s’apuntà a cap de partit:

Vicent, coneixement amb la beguda!...

Vicent Andrés Estellés, “El gran foc dels garbons”
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Adreces web
Passatemps http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/docs/passatemps.pdf

Lèxic de transport turístic http://www.termcat.cat/dicci/transport/index.html

Especial vacances

Al número anterior preguntàvem què és una
ganga. Les quatre respostes eren
correctes. El guanyador del concurs va ser
Josep Sanchez, àlies Xenxu, de Serveis
Jurídics.
La pregunta d’avui és:

Què significa escorxar el gat?
1. Llevar-li la pell.
2. Fer pagar a algú excessivament per

una cosa.
3. Passar una borratxera dormint.
4. Buscar recursos per eludir impostos.

Càmping o campisme

Indica dos
conceptes: forma
de turisme
consistent a fer
estada en un
alberg mòbil (ca-
ravana, tenda de
campanya o
remolc tenda),
generalment dins
d’un espai de
terreny delimitat i
preparat per a
l’acampada.
També es refereix
a l’espai de
terreny delimitat i
preparat per a
l’acampada, que disposa de diferents
instal·lacions i serveis, segons la categoria,
per a l’ús dels campistes.

Avancé

Tendal, generalment d’estructura metàl·lica i
tancat amb cremalleres, que, en un alberg
mòbil, protegeix de les inclemències del
temps.

Caravàning  

Tipus de turisme consistent a viatjar i a
allotjar-se en una caravana.
Carmanyola
Recipient per dur vianda cuita, segurament
del francès Carmagnol, soldat de la
primera república francesa; per extensió,
designa atuells per a viandes i begudes; el
mot també pot referir-se a la població
piamontesa de Carmagnola d’on sorgiren
molt abans del segle XV gecs i casquets
típics designats amb el mateix nom.

Vol i cotxe  

Paquet turístic que inclou un bitllet d’avió
d’anada i tornada i un bo que permet llogar
un cotxe durant l’estada en la destinació. En
anglès és fly-drive.

Atiranyar
Anar per tiranys, per camins dolents i
dreceres.

L’endevinalla

http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/passatemps/docs/passatemps.pdf
http://www.termcat.cat/dicci/transport/index.html
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Fenòmens metereològics

Consultes

Tornado   Nom d’origen castellà amb el
qual es designa als Estats Units i a
Austràlia un violent remolí semblant a
una mànega, però de dimensions
majors, relacionat també amb un sostre
de nimbus. La velocitat del vent pot
excedir els 300 km per hora i la velocitat
de translació és d’uns 50 km per hora.

Cicló
Regió de pressió baromètrica baixa.
Actualment es tendeix a reservar aquest
nom per als ciclons tropicals, i
s’anomenen depressions els de les
zones temperades o ciclons
extratropicals.Huracà

a) Vent violent produït pels ciclons tropicals,
especialment pels del Mar de les Antilles. b)
El conjunt del cicló. c) En l’escala de
Beaufort, vent amb una velocitat  mitjana de
més de 34 metres per segon.

Adreces web

Vocabulari basat en l’obra d’Eduard Fontseré: Assaig d’un vocabulari meteorològic
català. http://www.infomet.fcr.es/assaig/assaig.htm
Servei de Meteorologia de Catalunya: www.meteocat.com el web del medi ambient a
Catalunya. Mapes del temps obtinguts a través del model meteorològic MASS i del Global
Model del Servei Meteorològic Alemany.
Temps actual a Catalunya Xarxa XMET del Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC),
que s’actualitza cada mitja hora. www.infonet.tcr.es/t_catalunya
Dades meteorològiques en temps real www.meteoclimatic.com
Pàgina de l’Institut Nacional de Meteorologia http://www.inm.es

Advocar
Entre altres coses, és l’acció per la qual un tribunal o un òrgan atreu per a ell la
competència de conèixer i resoldre una causa o un afer que inicialment corresponia a un
d’inferior. És el cas de l’alcalde de Mollet aquest estiu, que va haver d’assumir
competències d’una regidora, absent.
També es pot dir avocar.

Dispensa sindical  
Temps dins de la jornada laboral que les empreses cedeixen als representants sindicals
perquè es dediquin a les activitats que els són pròpies. En castellà en diuen rebaje sindi-
cal però en català, rebaix sindical no és correcte.

Imatge del tornado de Mollet, el 8 de setembre
passat, cedida per Joan Valcàrcel.

Tifó Nom amb el qual es designen els
ciclons tropicals del mar de la Xina.

http://www.infomet.fcr.es/assaig/assaig.htm
http://www.meteocat.com
http://www.infomet.fcr.es/assaig/assaig.htm
http://www.meteoclimatic.com
http://www.inm.es
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La citació

L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca escorxar el gat. Doncs vol dir passar-se
una borratxera dormint.

La pregunta d’aquest número és:

Què significa quiti?
1. Constituent de les parets cel·lulars

de certes algues, fongs i líquens.
2. Mol·lusc poliplacòfor de la família

dels quitònids.
3. Lliure d’un dret, d’una obligació.
4. Pretèrit perfet del verb quitar.

Convocatòria per mitjà de la qual es demana la presència d’algú en un lloc a fi de fer un
tràmit administratiu. Es pot fer per a un dia i una hora determinats (citació a dia cert) o bé
de manera que la persona citada disposi d’un termini per comparèixer o presentar-se
davant l’Administració (citació a termini).

Estructura bàsica:
• nom de l’entitat que cita (sovint apareix a la capçalera)
• dia, hora i lloc/termini, hora i lloc
• objecte de la citació
• signatura de qui convoca
• destinatari/ària

La citació no porta fórmula de salutació ni de comiat. La signatura porta el càrrec (amb
l’article determinat), la rúbrica, el nom i els cognoms.
http://infobenissa.com/arxius/doc_juridica_administrativa.pdf

Va de números!

Números llàstimes
En l’àmbit del col·leccionisme, els números 90.008 i 90.010, per exemple, són llàstimes,
perquè per un número no són capicua 90.909. Però potser és més llàstima l’anterior o el
posterior al de la Grossa de Nadal, oi?

Numerals múltiples o multiplicatius
Indiquen el fet que una cosa contingui o sigui continguda un nombre determinat de
vegades per una altra. Els múltiples són: doble, triple, quàdruple, quíntuple, sèxtuple,
sèptuble, òctuple, nònuple, dècuple, cèntuple.
Excepte el mot doble, els múltiples admeten una forma femenina en a quan indiquen
que és com dos (o tres, o quatre...) vegades un altre. Una distància tripla, en canvi,
tenen una sola forma en –e quan signifiquen format per tres, o quatre, o cinc...: la tri-
ple aliança. Sovint són substituïts per perífrasis com: una distància quatre vegades
més llarga.

Mesures antigues

Diu el poema de Pere Quart
En ma terra del Vallès
tres turons fan una serra,
quatre pins, un bosc espès,
cinc quarteres, massa terra.
Com el Vallès no hi ha res.

El quartà és la mesura emprada per omplir el
sac, equivalent a uns catorze quilos. La
quartera val quatre mesures de tres quartans,
equivalent a uns cinquanta-cinc quilos.

http://infobenissa.com/arxius/doc_juridica_administrativa.pdf
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La tardor
En llatí clàssic, el nom de l’estació de la
tardor era autumnum. Els textos antics
catalans fan servir la paraula autumne, que
actualment ha desaparegut de la nostra
llengua. Al seu lloc, va sorgir la forma
tardor, que és una creació genuïnament
catalana i inexistent en cap de les altres
llengües romàniques (si bé mostra algun
paral·lelisme amb els noms d’aquesta
estació en les llengües germàniques). El
primer testimoni de la paraula tardor és de
1575 en una obra del gironí Onofre Pou, on

s’enumeren les estacions de l’any de la
manera següent: estiu - hivern - primavera -
otoño o tardor. La forma otoño és un
castellanisme arrelat des de temps molt
llunyà al País Valencià i constitueix
actualment la forma usual de designar la
tardor en aquelles contrades. Al Principat,
però, no s’ha fet servir mai.

Tardor procedeix del llatí tardatione, format
sobre l’adjectiu tardus. La raó d’aquesta
designació és que en aquesta època quan
es recullen les darreres collites de fruita, les
fruites tardanes.  La vitalitat de la paraula
tardor  ha fet desaparèixer altres mots usats
per a aquesta estació, com la forma
analògica primavera de l’hivern (d’ús molt
viu fins al segle passat, especialment a la
ciutat de Barcelona) i altres menys coneguts
com darrevera, redevera.

El mot parèntesi fa referència a un mot o
una frase que s’insereix en un text com a
incís i que s’escriu entre els signes ().
També s’anomena parèntesi cada un
d’aquests signes gràfics. Aquesta paraula
també es fa servir, en sentit figurat, amb el
significat de suspensió o interrupció. No du
s final en singular, com tots els noms cultes
que acaben en -si: crisi, tesi, dosi, hipòtesi,
anàlisi, etc. Per tant, cal distingir el
singular del plural. Així direm: En aquest
text, hem de fer un parèntesi amb
l’enumeració del material. A la reunió de

Parèntesi o parèntesis

Origen de la paraula període

La paraula prové del llatí periodos, formada pel prefix grec peri i hodós viatge o camí al
voltant de, és a dir, el temps que dura un viatge o una activitat. Període és el temps de
durada d’un esdeveniment, així com el temps que triga un cos celeste a fer una volta
completa al voltant de la seva òrbita.

dimarts van fer un parèntesi per dinar.
Aquest fragment l’escriurem entre
parèntesis.



Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca la paraula quiti?  Vol dir estar lliure d’un
dret o d’una obligació.

La guanyadora és Maria Lapasset, de
Mollet.

La pregunta d’aquest número és:

Què significa xítxero?
1. Pèsol.
2. Instrument de vent.
3. Sinònim de xitxarel·lo, jove de la primera
volada.
4. Persona que li agrada molt la carn.

L’Estenedor

Adreces web

Consultes
Com traduïm la
forma castellana
ladrillo: maó, totxo,
totxana?
El maó és una peça
d’argila, de forma
paral·lelepipèdica,
assecada i cuita,
emprada per fer
parets, pilars, voltes,
xemeneies, etc.  (ladrillo), o també la
peça d’argila cuita, de 29x14x4 cm que
s’utilitza a Catalunya (mahón).

La *totxana, en canvi, és
una peça ceràmica, que a
Catalunya fa generalment
9 x14 x29 cm. Presenta al
seu llarg sis orificis de
secció  quadrada o circu-
lar disposats en dos
rengles de tres orificis
cada un (tochana).
El totxo és un maó massís

d’uns cinc centímetres de gruix (tocho,
ladrillo tocho). L’endevinalla

Diccionari del vi, Xavier Rull. Enciclopèdia Catalana: Universitat Rovira i Virgili,
<http://idd01yq8.eresmas.net/Fitxes/Textos/Arxius/dvi/Entorn.htm>
Vocabulari de la planificació estratègica, on es recullen els trenta termes bàsics que
s’utilitzen en aquesta metodologia de planificació. http://www.termcat.cat/dicci/
planificacio_estrategica/contingut/alfabetic/indx.es.html

Mussolina
Teixit de seda de fil molt fi i retort, tant per
ordit com per trama, amb lligat de tafetà.
Diverses ciutats europees i asiàtiques es dis-
puten la paternitat de la mussolina, però el
cert és que aquesta delicada tela va néixer a
Mossul (en árab Al-Mawsil), a l’Iraq, d’on va
prendre el nom.
A la baixa edat mitjana, els mercaders
venecians van guanyar molts diners amb la
mussolina, un producte el nom del qual va
passar al francès com a mousseline. Es diu
que el dictador Benito Mussolini era
descendent de mercaders de mussolina.

Consegüentment i conseqüentment
Consegüentment: per consegüent, en
conseqüència. No s’ha de confondre amb
conseqüentment: d’una manera
conseqüent.
No ho ha presentat; consegüentment,
l’hem donat de baixa.
No pots dir blanc i fer negre: has d’actuar
conseqüentment.

Didgeridoo
Si voleu fer el curs de Construcció
d’instruments musicals: didgeridoo,
recordeu que aquest terme és una forma
provisional per referir-nos a l’instrument de
vent fet amb canya de bambú o amb una
branca de fusta, generalment d’eucaliptus,
buidada pels tèrmits i sovint decorada amb
característiques ornamentacions de
símbols totèmics.

Gentilicis curiosos
Sabíeu que el gentilici de Madagascar és
malgaix-a, el de  Mònaco, monegasc-a, el
de les illes Seychelles, seychellès-esa, i el
de Sri Lanka, singalès-esa?

http://idd01yq8.eresmas.net/Fitxes/Textos/Arxius/dvi/Entorn.htm
http://www.termcat.cat/dicci/planificacio_estrategica/contingut/alfabetic/indx.es.html
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Hivern
Avui és el dia més curt de l’any

A una latitud mitjana com Catalunya, hi ha
una diferència d’unes sis hores entre la
durada del dia més llarg (22 de juny) i la del
dia més curt (21 de desembre). Així, al
solstici d’estiu tenim unes quinze hores de
sol i al solstici d’hivern poc més de nou
hores. A les hores de sol, s’hi ha d’afegir
una mitja horeta abans que surti (l’alba) i
una mitja horeta després que es pongui,
quan encara hi ha llum. Per tant, pels volts
de Sant Joan, s’hi veu des d’uns tres quarts
de sis del matí fins a les deu del vespre;
mentre que per Nadal, s’hi veu des de les
vuit del matí fins a uns tres quarts de sis de
la tarda.

En alguns llocs, hi ha un antic costum, que
és agafar una ceba, tallar-la pel mig i
treure’n dotze fulles o capes —que repre-
senten els dotze mesos de l’any— i posar-
les arrenglerades damunt d’una taula: la pri-
mera correspon al gener; la segona, al
febrer, i així successivament. Es posa un
pessic de sal a sobre de cada una i
s’espera a l’endemà: els mesos
corresponents a les més humides seran els
més plujosos.

Nadal i les rifes

Les rifes han constituït,
durant molt de temps,
una manera més
d’aconseguir diners o
propines per Nadal.
L’any 1857 a Espanya
es va decidir que totes
les rifes atorguessin el
premi al mateix número

que premiava la loteria de Nadal.
Actualment són moltes les empreses que
ofereixen participacions del seu número de
la loteria de Nadal, un sorteig que es va fer
per primer cop, l’any 1812. Pel que fa al
sorteig de Reis, o del Nen, es va començar
a fer molt més tard, l’any 1942.

Enumeracions, punt final o no?
Escriurem en majúscula inicial i un punt al final els apartats que tinguin verb conjugat o infinitiu i
els deixarem sense punt quan no en tinguin. 

1. Curs de cuina per a solters
2. Taller de barques de paper
3. Seminari de plantes ecològiques

Els acords de la reunió són:
1. Durant les vacances de Nadal s’establiran dos torns de treball.
2. Seran festes locals els dies 5 de juny i 21 d’agost. 

Per marcar les enumeracions podeu fer servir marques alfabètiques (lletres, generalment
seguides d’un parèntesi tancat) , numèriques (un número seguit generalment d’un punt —no és gens
recomanable afegir-hi després un guionet ni un guió—) o un punt, asterisc, guió, etc).
  

Parlem de vins

Vi caixer  
Anomenat també vi jueu. És un vi ritualment
pur, elaborat segons els costums tradicionals
jueus (el que anomenaven vi kasher).
Vi gris (vino manchado en castellà). Vi
rosat, de color ataronjat grisenc, obtingut
per l’aplicació del procediment de
fabricació del vi blanc a raïms negres.
Aquest vi és tradicional de la Lorena i
l’Alsàcia.



Al  número anterior preguntàvem què
significa xítxero. És un pèsol.
El guanyador va ser el Julio,
d’Informàtica. Qui guanyi la pregunta
següent s’emportarà el costumari
Gresca i cultura.

Què és un capoquer?
1. És la persona que intervé en

l’última part del procés de
fabricació d’una capa espanyola.

2. Solució anestèsica local que fan
servir els dentistes.

3. Alt cap d’una empresa, encarregat
de negociar amb els sindicats.

4.   Arbre de tronc gruixut, que té flors
vermelloses i fruits entre 10 i 30 cm.

L’Estenedor

L’endevinalla

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal#El_Nadal_a_Catalunya
http://www.xtec.es/~ealtimir/solhivca.htm
http://www.eldimoni.com/article.php?id_article=1249
http://www.lamalla.net/especials/nadal2002/tradicions/cos.htm#costum01

Adreces web nadalenques

Limanda
A la secció de
congelats del
supermercat
podem trobar un
peix que
anomenen
*lenguadina i que
en català hem de

dir-ne limanda. És de la família dels
pleuronèctids, amb la superfície dorsal de
color gris marronós i la ventral de color
blanc, que fa fins a 35 cm de llarg i viu a
poca profunditat en aigües de Nova
Zelanda. També es coneix com a llenguado
del Pacífic.

Buf cardíac
Soroll característic que hom sent auscultant
damunt l’àrea cardíaca, i que generalment
indica l’existència d’anomalies valvulars o
septals.

Periheli
El punt de l’òrbita d’un planeta, d’un cometa
o d’un asteroide més pròxim al Sol. El
periheli d’un astre seria fix a l’espai, si
l’astre estigués sotmès, únicament, a l’acció
gravitatòria del Sol. L’acció dels altres
astres fa que el periheli no sigui fix.

Consultes
Dos mots que es fan servir en el món de

la gestió de residus i que tenen al-
ternativa. Consulteu el fullet de
presentació del GIRO (Gestió Inte-
gral de Residus Orgànics).

Empresa derivada 
Spin-off
Empresa creada per investigadors d’una
universitat o una altra entitat de recerca,
amb l’acord de la institució, per explotar
directament el resultat d’una investigació.

Extracció de volàtils 
Stripping
Separació de les fraccions volàtils d’una
mescla líquida mitjançant destil·lació o
evaporació,
o mitjançant
el pas de
vapor
d’aigua,
aire o un
altre gas a
través de la
mescla.

Anglicismes

Dia Mundial contra la Violència vers les
Dones

S’escriuen en
majúscula inicial tots
els substantius i
adjectius de les
festivitats cíviques,
religioses i polítiques.
El criteri serveix per a
la commemoració de
qualsevol dia, com el
Dia de l’Arbre.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Nadal#El_Nadal_a_Catalunya
http://www.xtec.es/~ealtimir/solhivca.htm
http://www.eldimoni.com/article.php?id_article=1249
http://www.lamalla.net/especials/nadal2002/tradicions/cos.htm#costum01
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El personatge de Carnestoltes, que repre-
senta el Carnaval, neix a Catalunya al segle
XVII. Al principi només era un ninot de palla
que feien els pagesos i que penjaven al
paller fins al Dimecres de Cendra, quan el
cremaven com a símbol de la fi del Carna-
val. Sembla que fou a mitjan segle passat
que amb el ressorgiment del Carnestoltes a
Barcelona s’instaurà el ninot tret de la
nostra pagesia com a Rei de la Gresca.

Sa Majestat  Carnestoltes, el rei dels poca-soltes...

... ja ha arribat!

Quallar
L’ús d’aquest verb com a intransitiu o en sentit figurat, calcant el castellà no és correcte
(*Com que ha nevat poc, la neu no ha quallat). Hem de fer servir els verbs prendre,
arrelar, agafar cos, tenir acceptació, estendre’s, agafar...  i la frase quedaria així, Com que
ha nevat poc, la neu no ha pres / ha agafat.

*Parafernàlia
Mot incorrecte que s’ha de substituir per faramalla, aparat, pompa...

*Què tal?
L’expressió què tal no és correcte. S’ha de substituir per com esteu   i no pas *què tal
esteu?
Hola, com anem? I no pas *Hola, què tal?
M’arribaré al pis de la mare, a veure com es troba i no pas *què tal es troba.

El tret de sortida del Carnaval és el Dijous
Gras. El divendres arriba Sa Majestat
Carnestoltes i s’acaba amb el Dimecres de
Cendra, el dia de l’enterrament de la sardi-
na i del rei Carnestoltes. El costum
d’enterrar la sardina (una arengada) ve de
l’antiga tradició de sortir al camp a berenar
l’últim dia de les festes de Carnaval i fer
aquest ritual per donar per acabat aquest
període.
Recordeu que a Mollet, el ball i el concurs
de disfresses es fan la nit del dissabte 25
de març i la rua de Carnaval es fa el
diumenge 26 a la tarda.



Al número anterior preguntàvem què significa capoquer. És un arbre. El guanyador va
ser Antonio Rivas, de la Policia.
Qui guanyi la pregunta següent s’emportarà el costumari Gresca i cultura.

Què significa usucapir?

1. Tenir l’usdefruit d’una cosa i gaudir-ne.
2. Treure per a si quelcom d’un altre.
3. Advertir reiteradament les persones curtes de gambals.
4. Adquirir el dret de propietat per la possessió continuada en concepte de titular.

L’Estenedor

L’endevinalla

Adreces web

http://esadir.cat
Eina didàctica adreçada als
professionals dels mitjans de la CCRTV,
a altres mitjans, universitats,
professionals de la traducció o escoles,
que ofereix elements d’assessorament i
de normalització del discurs comunicatiu
en la nostra llengua.

http:www.molletvalles.net

Si busqueu algun tema tractat en algun nú-
mero de la nostra revista, L’Estenedor, teniu
dos camins: o bé entreu a l’apartat
Ajuntament, de www.molletvalles.cat/
Publicacions municipals/Publicacions
electròniques o  a http://www.cpnl.cat/xarxa/
cnlvallesoriental/publicacions.html, on hi ha
penjats tots els números.

El segon camí, dins del web de
l’Ajuntament, us permet posar el mot clau al
cercador simple o a recerca avançada, en
PDF. Ho podreu comprovar, si busqueu:
citació, fly drive, assetjaments, decret
d’alcaldia...

*

Recerca i desenvolupament R+ D
Aplicació dels nous descobriments i
avenços científics i tecnològics en la
creació de nous materials, productes o
serveis.
No en digueu, doncs, *I+D ni  *R&D.

Servei d’administració
(en anglès, back office)
Servei d’un establiment financer que no
intervé directament en la negociació o en la
venda de mercaderies, de títols o d’altres
instruments financers, i que s’ocupa
d’enregistrar les transaccions i de dur a
terme les operacions de regulació i de

lliurament derivades de les transaccions, ja
sigui per compte de l’establiment o bé de
la clientela.

Haca
Cavall petit i vigorós, l’alçada del qual no
passa de catorze decímetres.

*En el que va d’any
Calc del castellà que rebutgem, de la
mateixa manera que l’estructura semblant
amb el verb portar En el que portem d’any,
que és incorrecta i estranya al català. Cal
dir, doncs, des de principi d’any, per
exemple (vegeu L’Estenedor, setembre de
2003)

http://www.molletvalles.cat
http://www.molletvalles.cat
http:www.cpnl.cat
http://esadir.cat
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Sexe o gènere

Per expressar una cosa probable hem de fer servir deure + infinitiu.
• A hores d’ara deuen inaugurar l’exposició.
• Devien ser les nou quan ens vam quedar sense corrent  i no pas *Serien les nou

quan ens vam quedar sense corrent.

Per expressar que una cosa és probable, doncs, és incorrecte usar el verb en temps futur
o condicional, o l’expressió *igual + verb.

• Per què creus que deu dir això, ara, si sempre havia dit el contrari?  i no pas  *Per
què creus que dirà això, ara, si sempre havia dit el contrari?

• Hem sentit crits al carrer i hem pensat que devia ser una baralla i no pas *Hem
sentit crits al carrer i hem pensat que igual seria una baralla.

Hi ha dos trets que diferencien homes i do-
nes: el sexe i el gènere. El sexe està
determinat per les diferències físiques,
mentre que el gènere es refereix a les
diferències determinades socialment entre
ambdós sexes, a la relació entre dones i
homes i als rols socials que adopten en les
diferents societats o comunitats. Els rols de
gènere varien segons la classe social, la
raça, la casta, l’etnicitat, la religió, l’edat, i
fins i tot canvien amb el temps.

Quan diem que el català és una llengua de
gènere, ens referim al fet que els
substantius, els adjectius, els articles i els
pronoms varien segons el gènere (masculí,
femení). Aquesta característica bàsica de
les llengües romàniques no la comparteixen
totes les llengües del món.

Així nespra és una paraula de gènere
femení en català, en canvi níspero és un
mot de gènere masculí en castellà. Hi ha
llengües que tenen el gènere neutre.

Hem de tenir
clar, doncs, que
en català,
gènere s’aplica
a paraules,
mentre que sexe
s’aplica a
éssers vius.
 

Noves realitats, noves fórmules
La tradicional fórmula de casament us de-
claro marit i muller en les cerimònies de
parelles del mateix sexe se substitueix per
us declaro units/unides en matrimoni. En
el cas de fills o filles amb dos pares o dues
mares, els registres civils han optat per la
fórmula progenitor/a.



L’Estenedor

L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca usucapir. És el fet d’adquirir el dret de
propietat per la possessió continuada en
concepte de titular. El guanyador va ser en
Jaume Ponsa, de Serveis Personals.
Qui guanyi la pregunta següent s’emportarà
el costumari Gresca i cultura.

Què mesura un lliscòmetre?
1. Rapidesa d’un objecte rodó empès

cap avall.
2. Relliscades que fa un treballador

d’una empresa per any.
3. Coeficient de fregament d’un ferm.
4. Pressió dels fluids, especialment els

gasos.

Adreces web
http://www.softcatala.org/prog9.htm  Descàrrega de Verbix, un programa que mostra la
conjugació verbal d’un centenar de llengües o variants lingüístiques.
http://www.esade.edu/sl/nav4.htm Països del món. Llista de països i estats segons l’ISO
3166.

Com se signa per delegació?
L’expressió corresponent a por orden
castellà és per ordre en català.
L’abreviatura és p.o. (la p va en majúscula
si inicia la línia). Si voleu fer servir
l’expressió per delegació, s’abreuja p.d.
D’aquesta manera s’abreugen expressions
similars: per autorització, p.a.; per
absència,p.a.
www.2.upc.edu/slt/forum/#148

Consens o unanimitat?
El consens és una tècnica
de negociació, un mitjà per
aconseguir les majories
necessàries per arribar a
l’aprovació d’acords; la
unanimitat fa referència al
fet que un acord s’adopta
amb tots els vots a favor.
L’aprovació per consens
consisteix a arribar a un

acord de manera que cap de les persones
no està en contra d’allò que se sotmet a
aprovació; és el cas, per exemple, que
recullen els reglaments dels consells
municipals; l’aprovació per unanimitat
consisteix a arribar a aprovar alguna cosa
de manera que totes les persones hi voten
a favor. Mentre que el consens no requereix
votació, la unanimitat sí. Un tema es pot
aprovar per majoria absoluta o simple. És
el cas de les votacions a les juntes de
govern o als plens de l’Ajuntament.
 http://www2.upc.edu/slt/forum/#28

Androna
Llenca estreta de terreny sense edificar en-
tre dues cases contigües.

Sòl o terra
Sempre que fem referència a la
pavimentació d’un habitatge o d’una via
pública farem servir el terme terra en
masculí. En canvi, si parlem de la superfície

del terreny o del mateix terreny en relació
amb el conreu, emprarem el terme sòl.
Font TERMCAT

Estatunidenc/a
Podem fer servir tant la paraula nord-
americà/ana, com
estatunidenc/a.

Pronunciació de
guru
Prové del sànscrit.
En l’hinduisme de-
signa els mestres
espirituals. La
paraula és plana i
no pas aguda. Per tant, la síl·laba que
s’accentua quan es pronuncia és la primera
i no la segona: /gúru/.

Les expressions de temps: dècades
Van precedides per les preposicions a o
en i s’escriuen en lletres i no pas en
números.
Va ressorgir a la dècada dels seixanta i no
pas *60.

Consultes

http://www.2.upc.edu/slt/forum/#148
http://www.2.upc.edu/slt/forum/#28
http://www.softcatala.org/prog9.htm
http://www.esade.edu/sl/nav4.htm
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Sudoku
El sudoku és un joc d’estratègia matemàtica que consisteix a
omplir una quadrícula habitualment de 81 caselles dividida en
subquadrícules de 3 × 3 amb les xifres de l’1 al 9, partint
d’algunes xifres ja col·locades i sense repetir-ne cap en una
mateixa fila, columna o subquadrícula. El nivell de dificultat pot
variar, i hi ha autèntics especialistes a resoldre’n. Sembla que el
joc té l’origen l’any 1979 a Nova York, però es va popularitzar al
Japó a partir del 1986, quan l’editorial Nikoli li va donar aquest nom.

Segons els especialistes, la forma sudoku és la transcripció més
adequada del terme original japonès, que significa literalment xifra
soltera. Seguint el criteri del Consell Supervisor del TERMCAT so-
bre el tractament dels manlleus, que podeu consultar a l’apartat de
criteris del web, la forma del plural d’aquest terme es pot adequar

al sistema general català sudokus.

Trobareu la fitxa terminològica completa d’aquest terme en el Cercaterm www.termcat.cat

Consultes
S’apostrofen els articles i la preposició
de davant dels símbols i les fórmules?
No. Per exemple, el h (hidrogen), el CH3
COOH (àcid acètic).
www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/
gramatica/default.asp

Traducció de
noms de
papes, reis i
prínceps

La norma ge-
neral és
traduir els

noms dels papes, emperadors, reis,
prínceps i descendents reials.
Així diem el papa Benet XVI, els reis Joan
Carles i Sofia, el príncep Felip i el príncep
Carles d’Anglaterra, la princesa Carolina,
etc.
Paral·lelament, hem de traduir també el
nom de la princesa d’Astúries i pronunciar-
lo Letícia, neutralitzant la e i la a (català
oriental) i sonoritzar la c.

Com es pot abreujar: do major, re me-
nor, re major, sol major, etc.?
Habitualment es fa servir el sistema
anglosaxó, que correspon a les set
primeres lletres de l’alfabet:
A = la, B = si, C = do, D = re, E = mi, F = fa,
G = sol

Pel que fa als acords major i menor,
aquest sistema utilitza les abreviatures M i
m, respectivament. També és força habitual
per al major escriure només la lletra de la
nota musical. Per exemple, do major = CM
o bé C; re menor = Dm

Pernil d’enceball
Pernil de porc ibèric que ha estat
sobrealimentat amb glans, herbes i pinso.

http://www.termcat.cat
www2.iec.cat/institucio/seccions/Filologica/gramatica/default.asp
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Adreces web

Al número anterior preguntàvem què mesu-
ra un lliscòmetre. Doncs mesura el
coeficient de fregament d’un ferm. La
guanyadora va ser Conxi Hurtado.
Qui guanyi la pregunta següent s’emportarà
el costumari Gresca i cultura.

Què significa uxoricida?

1. Compost de la família dels úxors, de
fórmula C18 H15 O6.

2. Medicament per guarir malalties de
la pell.

3. Assassí de la seva muller.
4. Habitant d’una regió de l’Uxokistan.

A la zona de Can
Fàbregas Nou, al
bell mig de la qual
hi ha la nova plaça
del Vuit de Març, hi
han plantat moltes
magnòlies. La

magnòlia és el nom d’una família de plantes
llenyoses amb flor composta, de fulla verd
fosc brillant i de flors molt vistoses.
Aquestes
espècies són
natives de les tres
Amèriques, de
l’Himàlaia i de l’est
d’Àsia.

Les magnòlies són
molt valorades pels seus colors brillants i
es fan servir com a plantes ornamentals en
jardins i decoracions.

El nom de la planta (i de la flor) és un
homenatge al metge i botànic francès
Pierre Magnol (1638-1715), que la introduí
a Europa.

Magnòlia
En tal i tal altre/ en tal
Correspon a l’expressió castellana fulanito
de tal.

Els substantius que fan d’adjectius són in-
variables, és a dir, no tenen plural: data
límit,dates límit; hora punta, hores punta;
imatge clau, imatges clau; pla pilot, plans
pilot; decret llei,decrets llei. No s’han de
confondre amb els que acompanyen un
substantiu i actuen com el predical nominal
d’una oració i que sí que tenen plural:
empreses líders, equivalent a empreses
que són líders.

Adjectius que fan de
substantius

http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/vocabulari/vocabulari.htm Vocabulari sonor de termes
musicals i informàtics.
http://www6.gencat.net/llengcat/corda/escacsqueta/ La celebració del 75 aniversari del
Club d’Escacs Mollet pot ser un bon moment per animar-vos. Jugueu a escacs amb la
Queta!

Amuntegament
Fa poques setmanes, Renfe va ser notícia
pels retards dels trens de rodalia, que
l’empresa va atribuir a problemes de per-
sonal. Una de les conseqüències clares
dels retards és l’amuntegament de les per-
sones que hi viatgen, que equival al terme
castellà hacinamiento, referit, per extensió,
a un gran nombre de persones acumulades
dins d’un tren, un metro...
 
*Botellón
Aquests dies sentim molt el terme
botellón, sobretot en els mitjans de
comunicació, la major part dels quals han
decidit no traduir-lo, perquè es tracta d’una
expressió pròpia de l’argot madrileny. No
és aconsellable la traducció calcada
botelló, perquè en català el sufix -ó és
diminutiu mentre que en castellà -ón és
augmentatiu. Us recomanem, doncs, que
segons el tipus de text hi deixeu botellón o
bé, quan calgui, que utilitzeu expressions
descriptives més formals del tipus cultura o
hàbit de beure al carrer (TERMCAT).

http://www10.gencat.net/pres_plats/AppJava/index.jsp Plats a la carta és una aplicació
que permet elaborar cartes de restaurant en català i en cinc llengües més.

http://www.xtec.es/rtee/cat/teledmus/vocabulari/vocabulari.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/corda/escacsqueta/
http://www10.gencat.net/pres_plats/AppJava/index.jsp
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Els dies internacionals

Taula i mesa
S’acosta el referèndum de l’Estatut i ETA
ha anunciat l’alto el foc, moment ideal per
no confondre dues paraules: taula i mesa.
La paraula taula fa referència a les entitats,
partits polítics i altres associacions que, en
condicions d’igualtat i sense presidir ni diri-
gir ningú, dialoguen, pacten, prenen acords,
etc: una taula de negociacions, una taula
de partits, la Taula de Defensa de
l’Avellana...
La paraula mesa fa referència a un conjunt
de persones que presideixen o dirigeixen
alguna cosa: mesa electoral, mesa del
Parlament...

Conversió en zona de
vianants
Transformació d’una via
urbana en zona de
vianants. Forma desesti-
mada:  *peatonalització.
(Vegeu L’Estenedor 27)

Apreuar, fixar el preu just i estimar
L’expressió fixar el preu just és determinar
el valor d’un bé, d’acord amb determinades
dades que es prenen com a referència. És
la traducció que es va donar inicialment al
terme castellà justipreciar.

Al nostre Ajuntament, i seguint ja les
indicacions del I Congrés de Cultura Cata-
lana, sempre hem parlat d’apreuar quan
ens referim a avaluar, especialment escatir
quin grau ateny el valor moral d’una perso-
na, els avantatges d’una cosa.
L’apreuament és el valor atribuït a un bé o
un dret, i l’apreuament de l’expropiació és
el valor atribuït a un bé o dret objecte
d’expropiació forçosa establert d’acord
mutu entre l’administració i la persona
interessada, o segons el procediment
previst en la legislació específica sobre la
matèria.

Estimar és determinar en tant o tant el va-
lor, el preu d’alguna cosa: el pèrit ha
estimat la casa en tres-cents mil euros. Un
pressupost estimat de...

Pres o presoner
El pres o presa és la per-
sona que està privada de
llibertat, generalment en
una presó. El presoner és
el qui ha caigut en poder
de l’enemic durant una
acció bèl·lica (els de
Guantánamo no encaixen
en cap de les dues definicions).

En els noms de les vies urbanes, les dates (llevat dels anys en les dates completes i dels
segles) s’escriuen en lletres: plaça del Vuit de Març, carrer de l’Onze de Setembre (Font:
Comissió de Toponímia de Catalunya).

Hi ha nombrosos dies internacionals, declarats per les Nacions Unides, decennis i anys
internacionals. En aquest cas, hem d’escriure la xifra en números i els noms i adjectius en
majúscula. Per exemple, el 24 de maig és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el
Desarmament; el 25 de maig, el Dia d’Àfrica.
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http://esadir.com/enllacos/enllacosconversors Conversors d’unitats, de sistema mètric,
d’horaris, de monedes...
http://diccionari.de/
Diccionari lliure català-alemany i alemany-català.

Adreces web

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca uxoricida. Doncs és l’assassí de la seva
dona (en llatí uxor és muller). El guanyador
va ser en Jordi Guimerà, de la Taula de
Mobilitat. Qui guanyi l’endevinalla següent
s’emportarà el costumari Gresca i Cultura.

Què significa Això ja put més que una
guineu?

1. Quan es menteix deliberadament.
2. Quan la persistent repetició d’alguna

cosa causa enuig o fàstic.
3. Quan una persona no es renta

habitualment.
4. Quan una gallina no pot fer més ous.

Informes
Recordeu que quan enumerem una sèrie
de raons per fonamentar un acord, podem
fer servir D’acord amb els informes de ...
en lloc del reguitzell de Atès que...

Consells municipals
Recordeu que heu d’escriure Consell Mu-
nicipal de Dones, Consell Municipal de
Joventut, Consell Municipal de Gent Gran,
etc.

Documentació
administrativa

Terminacions en -x, -xt

Masculí Femení Masculí plural Femení plural
Fix Fixa Fixos Fixes
Text - Textos -
Pretext - Pretextos -
Mixt Mixta Mixtos Mixtes

Així doncs, és incorrecte dir o escriure *fixe, texte, pretexte...

Errors més freqüents (EMF)

Noms de masies
El nom d’una masia o d’un casal consta del
mot can, contracció de ca (casa) i l’article
en, seguit del nom de la família. Escrivim
can en minúscula, excepte quan passa de
l’àmbit privat i familiar al públic. És el cas
d’una masia que es destina a equipament
cultural: Centre Cívic de Can Borrell o les
masies de Can Flequer i Can Pantiquet,
destinades a ser la seu de l’arxiu històric, el
Centre d’Estudis Molletans i el Centre
d’Estudis per a la Democràcia.

Centre Cívic de Can Borrell

http://esadir.com/enllacos/enllacosconversors
http://diccionari.de/
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Esports: futbol

Revetlles i sants

Blaugrana o blanc-i-blau
El gènere és invariable: un seguidor
blaugrana, una seguidora blaugrana. El
nombre també: els jugadors blaugrana.
En plural, optem per l’ús variable com a
substantiu: el seleccionador ha convocat
dos blanc-i-blaus i set blaugranes.

Doblet
Conjunt de dues competicions
guanyades per un mateix equip en una
mateixa temporada. Aquest any el Barça
ha repetit el doblet històric de 1992: Lliga i
Copa
d’Europa.

El mes de juny hi ha unes quantes festes que,
tradicionalment, associem a revetlles: parlem de Sant
Joan, Sant Pere i Sant Pau. Sabeu d’on ve l’expressió alt
com un sant Pau? Hi ha moltes maneres d’expressar que
algú és molt alt: alt/a com un paller, com una perxa, com
un campanar, com un castell, com un gànguil, com un
sant Gem, com una girafa, etc., però potser l’expressió
més coneguda és alt com un sant Pau. Diuen que Sant
Pau no era alt. En una de les epístoles es descriu com un
home petit. D’on ve, doncs, alt com un sant Pau? Una
possible resposta és que la tasca del sant en
l’estructuració de l’Església va ser immensa. Els grans
mestres de la pintura clàssica el presenten com un home
alt, de cara allargada i barba abundant, potser perquè
creien que per la seva important  tasca li corresponia una
alçada també destacada. Alguns expliquen que
l’expressió prové d’una antiga festa popular que es feia
el 25 de gener, dia de la conversió de sant Pau, a la zona

de l’església barcelonina de Sant Pau del Camp i en la qual un home disfressat de sant
Pau havia de brandir una espasa enorme. Per poder sostenir-la, calia que l’home fos
d’una corpulència considerable.

Majúscules i minúscules
Hem d’escriure en majúscula els
substantius i adjectius que formin part de la

denominació: la Federació
Internacional de Futbol
Associació, la Unió Esportiva
Lleida o el Comitè de Competició
de la FIFA.



Al número anterior preguntàvem què sig-
nifica Això ja put més que una guineu.
Doncs es refereix a quan la persistent
repetició d’alguna cosa causa enuig o
fàstic. La guanyadora va ser Conxi Hur-
tado, d’Economia. Qui guanyi
l’endevinalla següent s’emportarà el
costumari Gresca i Cultura.

Què significa Estar més adormit que un
sauló?

1. Una persona o animal que dorm
molt profundament.

2. Material de calç o ciment que
s’endureix en un temps reduït.

3. Persona indecisa incapaç de
prendre decisions.

4. Situació de creixement estancat
en un país, institució o club.

L’Estenedor

L’endevinalla

Adreces web
http://www.termcat.cat/dicci/renda/
Renda: terminologia bàsica

http://www.termcat.cat/dicci/esports_aventura/index.html terminologia d’esports
d’aventura

Gintònic
Beguda composta de ginebra i tònica.  Plu-
ral: gintònics.

*Oenagé
Mot que veiem escrit darrerament a diaris
com El Periodico i Avui. Correspon a la
sigla ONG (organització no governamental).
De moment, no és normatiu, ja que el
TERMCAT no l’accepta.

Gore
Es diu del gènere cinematogràfic amb
imatges sanguinàries, al costat de
pel·lícules de sang i fetge.

Xifonier
Adaptació del francès chiffonnier.
Calaixera alta i estreta.

Ruixa
Tira de roba generalment fina plegada i co-
sida a petites tavelles, que serveix per
adornar vestits o altres peces. En castellà
és chorrera.

Eslovac, eslovè
Aquests dos genticilis tenen una arrel co-
muna, esl-, que ens indica que pertanyen
als pobles eslaus. Els eslovacs són els
habitants d’Eslovàquia, que formava amb
l’actual Txèquia la desapareguda
Txecoslovàquia, i els eslovens són
habitants d’Eslovènia, una de les
repúbliques de l’antiga Iugoslàvia, ara estat
independent.

*Furgona
L’ús d’aquest mot no és correcte. Cal fer
servir furgó: automòbil per al transport de
mercaderies en què la part destinada al
conductor i als acompanyants no forma un
compartiment independent del destinat a la

Consultes

càrrega, i que té normalment una porta poste-
rior i, de vegades, portes laterals corredisses.
El furgó cel·lular o policial serveix per al
transport de detinguts i presos. En un tren, és
el vagó equipat per al transport d’equipatges
(furgó d’equipatges) o per senyalitzar el final
del comboi (furgó de cua). La furgoneta és un
automòbil semblant al furgó, però de
dimensions més reduïdes (TERMCAT).

http://www.termcat.cat/dicci/renda/
http://www.termcat.cat/dicci/esports_aventura/index.html
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Google

Els creadors d’aquest popular web
d’Internet van buscar un nom, quan el van
crear, en la història recent de la matemàtica
i el van trobar en la paraula googol, creada
el 1930 per designar un número format per
un 1 seguit de cent zeros.

El matemàtic nord-americà Edward Kasner
considerà que era bo tenir un nom per a un
número tan gran i demanà al seu nebot de
nou anys que l’inventés. El nen proposà
googol, que des de llavors va ser
àmpliament usat pels matemàtics en totes
les llengües. Kasner explicà posteriorment
que el seu nebot li proposà després un nom
per a un número inimaginablement més
gran: un 1 seguit d’un googol de zeros, que
s’anomenà googleplex.

L’empresa Google confirma que el seu nom
s’inspira en la paraula inventada fa quasi
vuit dècades  i afegeix que el terme
“reflecteix la missió de la companyia
d’organitzar la immensa quantitat
d’informació disponible al web i al món”.

*Suplido
És una despesa que avança algú a compte
del client i que després li factura sense IVA
(a partir de la Llei de 28 de desembre de
1992, les bestretes no tenen IVA). Per
exemple, un avançament de l’import d’un
anunci que s’ha pagat per compte d’altri. Al
diccionari jurídic consten els conceptes de:
bestreta, avançament i acompte.
Avançament és el terme que s’ajusta més
al cas que plantegem.

Cadireta
Suport encastat a les parets dels edificis,
destinat a sostenir les línies de baixa tensió
a les zones urbanes. El sinònim
complementari és  permòdol. En castellà
se’n diu palomilla.

Acapte de sang o capta de sang?
El Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans recull els
substantius de la llengua general acapte i
capta. De la lectura de totes dues entrades

sembla, potser, més adequat l’ús del
substantiu capta —més genèric— que
acapte, que té atribuït l’adjectiu piadós.
(TERMCAT)

Gardela
En futbol, sinònim de xut molt fort.
Equivalents: cacau, gleva, ceba, ceballot,
nata, fava, castanya, engaltada, canonada,
obús, míssil.
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Adreces web

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca Estar més adormit que un sauló. Doncs
es diu d’una persona o animal que dorm
molt profundament. La guanyadora va ser la
Núria González, de l’IME. Qui guanyi
l’endevinalla següent s’emportarà el
costumari Gresca i Cultura.

Què és un sicofanta?

1. Un expedient confidencial.
2. Un delator.
3. Un exportador de figues.
4. Una beguda refrescant composta de
taronja i soda.

http://www.translendium.com/Traductor on es poden traduir textos breus, fins a 1.000
caràcters, i pàgines web en 21 direccions de traducció, entre les quals hi ha català-
castellà, català-anglès i català-francès, així com castellà-català, castellà-anglès i castellà-
francès. Utilitza tecnologia pròpia.
http://perso.wanadoo.es/dcasellas/Gircat/  Web de llengua catalana, amb un curs de
català, un crèdit variable, articles, dubtes, acudits i enllaços.
http://www.termcat.cat/dicci/futbol/index.html   Diccionari de futbol. Els termes es poden
consultar a partir de les denominacions en qualsevol de les quatre llengües (català,
castellà, francès i anglès).
http://www.dilc.org/curiositats.htm Hi podeu trobar, per exemple, les tres paraules catala-
nes més llargues: anticonstitucionalment, tetrabromofluoresceïna i tetraclorobenzoquinona,
amb 22 lletres cada una. O saber que hi ha 277 paraules que tenen les cinc vocals una
vegada cada una.

As-built
El terme as-built, dins de l’àmbit de la
construcció, designa el plànol que inclou
totes les modificacions del projecte inicial
que s’han fet durant l’execució de l’obra. El

Consell Supervisor del
TERMCAT està
estudiant-ne la
normalització.
Mentrestant, us
proposem la forma ca-

talana provisional plànol tal com s’ha fet o
plànol refós fins que el terme no es
normalitzi.

Detreure
En el full on treuen punts del carnet de
conduir hi ha l’expressió:  punts a detreure,
verb sinònim de treure o llevar.

Vuitmilista
Alpinista que ha pujat algun dels catorze
cims de més de 8.000 metres que hi ha a
la Terra.Borromba

Esquella grossa que es penja al coll de les
eugues i vaques a muntanya; també,
esquella que porta l’ovella que guia el
ramat. En sentit figurat, dur la borromba
significa ser la darrera persona d’una
classe, d’una escola o d’una promoció.

http://www.translendium.com/
http://perso.wanadoo.es/dcasellas/Gircat/
http://www.termcat.cat/dicci/futbol/index.html
http://www.dilc.org/curiositats.htm
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Bolets
La tardor és el temps per excel·lència dels bolets. Tot i que
d’aquests apreciats comestibles boscans també se’n fan
durant tot l’any, és a partir de setembre i fins ben avançant
el desembre quan la collita és més abundant, sobretot si el
temps ha estat plujós.

Fixeu-vos bé en les diferents parts d’un bolet.

En aquest web podeu trobar refranys
boletaires:
http://www.setcases.org/poble/refrabol.html
En aquest altre, del programa Caçadors de
bolets de TV3, hi trobareu receptes de
cuina i altres informacions.
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/
tvcPrograma.jsp?seccio=tvcat&idint=161337650

En reconeixement de

Sovint fem servir la frase en reconeixement
de... quan volem agrair alguna actuació
d’una persona. Reconeixença apareix al
Diccionari de la llengua catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans com a
equivalent de reconeixement, de manera
que no veiem cap inconvenient a utilitzar
aquesta expressió al costat de en
agraïment de/en reconeixença de.

Font: Secretaria de Política
Lingüística

Número de la Guàrdia
Urbana?

En català no es fa servir
la forma número per de-
signar un agent d’un cos
policial. En castellà és
habitual sentir parlar d’un
número de la Guardia

Urbana, per exemple, però en català hem
d’utilitzar
un/a agent dels Mossos d’Esquadra o de
la Guàrdia Urbana
un/a membre dels Mossos d’Esquadra o
de la Guàrdia Urbana
un/a mosso/a d’esquadra o un/a guàrdia
urbà/ana.
Font: http://www6.gencat.net/llengcat/
scripts/sial/menuas.asp

Plenari o ple?

Tot i que en castellà s’utilitza tant el terme
plenario com el terme pleno, en català es
considera innecessària la substantivació
de l’adjectiu femení  plenari/ària, atès que
ja disposem del terme ple per referir-nos a
la reunió general d’una corporació pública,
d’un partit o d’un sindicat. Així, doncs, farem
servir plenari/ària únicament com a
adjectiu: reunió plenària, debat plenari i no
pas com a sinònim de ple.
Font: Comissió Assessora de Llenguatge
Administratiu (CALA)

Fotografia: Sarcas & Mompin

http://www.setcases.org/poble/refrabol.html
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcPrograma.jsp?seccio=tvcat&idint=161337650
http://www6.gencat.net/llengcat/scripts/sial/menuas.asp
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http://www.ibiblio.org/dacco/cat/ Diccionari anglès-català i català-anglès, de codi obert.
http://www3.gencat.net:81/sanejament/diccio.htm Diccionari de sanejament.
Departament de Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
http://www.softcatala.org/corrector/ Servei que permet trobar errades ortogràfiques. Es
recullen les diferents variants dialectals del català.
http://traductor.gencat.cat/  Nou traductor que permet traduir textos breus de fins a 2.500
caràcters i pàgines web, de català-castellà, català-anglès i català-francès, en ambdues
direccions.

Al número anterior preguntàvem què és un
sicofanta. Doncs és un delator. La
guanyadora va ser Julita Garcia,
d’Economia. Qui guanyi l’endevinalla
d’aquest número s’endurà el costumari
Gresca i Cultura.

Què és el ròssec?

1. Soroll que fa una persona quan rosega.

2. Suma de les partides que figuren en una
columna que passa a figurar com a sumand
de la columna següent.

3. Moneda encunyada a Perpinyà pels
comptes del Rosselló.

4. Dolor físic intens i persistent.

Alt nivell

Pis de noranta metres quadrats, tres
habitacions, un bany, acabaments d’alt
nivell. Una de les expressions que es
repeteixen en la majoria d’anuncis de pisos
és: d’alt nivell.

Aquest terme s’utilitza per definir un edifici
construït amb acabats i equipaments de
qualitat especial. Moltes vegades, però, es
fa servir l’expressió com a esquer per
atreure possibles compradors, tot i que el
pis en qüestió, en realitat, no sigui d’alt
nivell.

L’origen d’aquesta paraula és l’adaptació
del terme anglès high standing. Algunes
llengües, com ara l’espanyol o el francès,
han mantingut la paraula standing en
alguns casos. En espanyol, per exemple,
s’ha popularitzat l’expressió alto standing.
En català, però, s’aconsella dir-ne d’alt
nivell.

Cable d’abonat (drop cable en anglès)
Tram d’un cable d’una xarxa d’accés de
telefonia o de televisió per cable que

s’instal·la des del carrer fins al punt de
connexió a la llar de la persona que l’ha
contractat.

Bàner (banner en anglès)
Designa, dins l’àmbit del comerç electrònic
i la publicitat per Internet, un espai
publicitari en una pàgina web, generalment
de forma rectangular, el qual, quan s’hi fa
clic, permet d’accedir al web o a una altra
pàgina de l’anunciant.

Teleperiòdic
Diari transmès per facsímil al domicili dels
abonats per mitjà d’una xarxa de cable
coaxial que transmet els senyals
digitalitzats. No s’ha de confondre amb un
diari en línia, que és la versió web d’un diari
imprès.

http://www.ibiblio.org/dacco/cat/
http://www3.gencat.net:81/sanejament/diccio.htm
http://www.softcatala.org/corrector/
http://traductor.gencat.cat/
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El tortell de Reis
La tradició explica que prové de França.
Durant una reunió amb altres reis i
mandataris, Lluís XV va voler impressionar
els seus convidats amb un bon sopar i
també amb unes postres diferents. Va
encarregar al seu cuiner un àpat a base de
peces de cacera i al seu reposter un dolç
especial. Tenint en compte el repte i les
poques possibilitats que hi havia en aquells
temps, el reposter va fer un pastís de pasta
de brioix, el qual va guarnir amb fruites de
tota mena, i a dins hi va introduir una mone-
da d’or. El símbol de prosperitat que van
interpretar tots els comensals en trobar a

Un atol és un tipus d’illa baixa de corall que
es troba als oceans tropicals i consisteix en
uns esculls coral·lins que encerclen una
llacuna interior d’aigua salada. També s’ha
anomenat atol·ló per influència del castellà,
però és un terme que no es recomana.
Un dels atols més coneguts és el de
Kiritimati, a Austràlia. Ara que hem passat
Nadal, és bo saber que es pronuncia
kirismas, i en anglès és Christmas Island o

Illa de Nadal, perquè va ser descoberta el
dia de Nadal de 1777. És el major atol de
corall del món, amb 575 km² i el més antic.
L’illa té 5.000 habitants. Exporten peixos
d’aquari, cocos i algues, però pateixen
moltes sequeres i han d’importar els
aliments bàsics.

Font: http://ca.wikipedia.org/wiki/
Illes_de_la_L%C3%ADnia

Kiritimati des d’un satèl·lit

l’interior
aquella ines-
perada sor-
presa, va fer
que tots
felicitessin el
seu autor.
Des d’aquell
dia, totes les
reunions
d’alts mandataris d’arreu havien de
concloure amb el típic tortell de Reis, que era
popular menjar-lo el dia 5 de gener per haver
estat el primer cop que es va fer.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Illes_de_la_L%C3%ADnia
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Adreces web
http://pieraedicions.com/ajuntaments.htm Totes les adreces web, correus
electrònics i telèfons dels ajuntaments catalans.
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm Portal que aprofita les eines de la
comunicació i la tecnologia per apropar pares i mares, alumnat i professorat.

Consultes
*Amb o sense
Aquestes preposicions no es coordinen
directament, sinó que s’hi ha d’intercalar el
substantiu en qüestió sempre després de
amb. No és correcte: * Les obres
d’enderroc han de començar ara mateix,
amb o sense permís, sinó: Les obres
d’enderroc han de començar ara mateix,
amb permís o sense.

Boirum
El boirum és aquella boira característica de
les grans ciutats que neix dels gasos i les
partícules de les fàbriques. La diferència
bàsica entre el boirum i la boira és que el
primer es forma artificialment i és tòxic i
l’altra es forma de manera natural i no és
tòxica.

Expressions temporals
La fórmula catalana habitual és cada dia:
cada dilluns, cada divendres... i no pas
*tots els dilluns,  *tots els divendres, *tots
els dies...
La locució en + terme temporal expressa la
durada d’una acció, no pas el temps que va
trigar o trigarà a esdevenir-se, cosa que
s’indica, si de cas, amb d’aquí a..., al cap
de... El concurs de cartells de Festa Major
no es convocarà fins d’aquí a un any (no
pas * en un any).
El conveni no es va aprovar aquell dia, sinó
al cap de mig any (no pas *en mig any).

Fallar
És correcte fer servir aquest verb en el sentit
d’equivocar-se, errar, avariar-se: el cotxe ja té
deu anys i comença a fallar.
En canvi, no és correcte en el sentit de deci-
dir, dictar, resoldre, sentenciar, atorgar, etc.
El tribunal resol a favor de l’acusat (no pas
*falla). Aquest vespre es concedeixen els
premis del concurs de contes (no pas *es
fallen).

Numeració dels anys
L’església cristiana va situar el naixement
de Jesús l’any 754 des de la fundació de
Roma, que va passar a dir-se l’any 1 de
l’era cristiana o, d’una altra manera, l’any
1 dC. Els anys van quedar dividits en dos
grups: els anys abans de Crist i els anys
després de Crist. En ambdós casos els
anys es numeren correlativament
començant amb el número 1.

aC/dC
Vol dir abans de Crist/després de Crist.
S’escriu junt, la primera en
minúscula i la C en majúscula i sense punt.

Al número anterior preguntàvem què és el
ròssec. Doncs és la suma de partides
d’una columna que passa a la següent com
a sumand, conegut en castellà com a suma
y sigue.
Qui guanyi l’endevinalla d’aquest número
s’endurà el costumari Gresca i Cultura.

Què significa mostassà?

1. Líder religiós de les mesquites
ismaelites del Pakistan.

2. Procés químic pel qual la mostassa
es fa agra.

3. Antic funcionari municipal
encarregat de contrastar els pesos i
les mesures, vetllar per la bona
qualitat dels queviures i per les
obres fetes pels particulars en les
seves cases.

4. Període de dol que segueixen
algunes branques dels musulmans,
com els sunnites, després de la mort
d’un ésser estimat.

http://pieraedicions.com/ajuntaments.htm
http://www.edu365.cat/infantil/index.htm


L’Estenedor

Consultes

Núm. 47
Febrer de 2007

47

Gerundis
L’ús incorrecte dels gerundis és un dels errors que
veiem repetits més sovint en escrits i informes. A
L’Estenedor núm. 5 d’abril de 2002 vam tractar aquest
tema, però vista la reincidència, en tornem a fer cinc
cèntims.

El gerundi és incorrecte si expressa una
acció posterior a la del verb principal o que
n’és la conseqüència. *Es va enderrocar la
masia de Can Besora, urbanitzant-se tot
l’entorn. En aquest exemple, primer cal
enderrocar la masia per poder urbanitzar la
zona. Parlem de posterioritat i no pas de
simultaneïtat. Per tant, hem de dir: Es va
enderrocar la masia de Can Besora i
després es va urbanitzar tot l’entorn.

El gerundi és correcte quan l’acció que
expressa és simultània o anterior a la del
verb principal. Hem evitat molts incendis

concentrant (perquè hem concentrat) els
esforços en tasques de prevenció.

Si no estem segurs d’emprar-lo bé, podem
canviar l’ordre de la frase i col·locar el
gerundi davant del verb. Si la frase continua
tenint sentit, és correcta. Concentrant els
esforços en tasques de prevenció hem
evitat molts incendis.

Regla pràctica. Col·loqueu el gerundi al
principi de l’oració que complementa; si el
sentit no canvia ni es modifica, és correcte.

Gnòmon
Instrument rudimentari que consisteix en
una estaca o tija clavada verticalment a
terra, emprat pels grecs per determinar
l’altura del Sol i la seva orientació (és a dir,
l’hora). Per extensió, és  la tija que
assenyala l’hora en els rellotges de sol. En
podeu veure un al Centre Cultural La
Marineta.

Desquadrar
En el món de la comptabilitat significa que
una operació comptable no s’ajusta o con-
forma al resultat previst. Es forma a partir
del verb quadrar (quan una cosa s’ajusta o
es conforma amb una altra). Sinònim de no
quadrar o mal quadrar.

Armadillo
Mamífer desdentat que té el dors, el cap i la
cua recoberts d’escames que formen una
cuirassa. Pot arribar a pesar fins a 50 kg.
Viu a zones desèrtiques o obertes

d’Amèrica del Sud. També és anomenat
tatú. Actualment es troba en perill d’extinció
a causa de la caça i la destrucció de
l’hàbitat.
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Adreces web

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca mostassà. Doncs és un antic funcionari
municipal. El guanyador va ser Infobyte.
Qui guanyi l’endevinalla d’aquest número
s’endurà el costumari Gresca i Cultura.

Què és l’akmon?

1. Art marcial japonès en què es combat
amb mans i braços.
2. Joc d’atzar i estratègia que es juga so-
bre un tauler amb vint-i-quatre caselles.
3. Tipus de peix que s’empra per elaborar
el sushi, un àpat japonès.
4. Peça de formigó emprada en la
construcció d’esculleres.

http://www.gencat.cat/toponimia/ Informació sobre la Comissió de Toponímia de
Catalunya, consulta en línia, criteris lingüístics, etc.

http://www.upf.edu/gl/ Servei d’autoformació en llengua catalana de la Universitat
Pompeu Fabra.

http://www.dilc.org/ Diccionari invers de la llengua catalana a partir del Diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans (versió on-line).

http://www.plataforma-llengua.cat/  Plataforma per la Llengua. Campanyes, documents i
enllaços.

Tessel·la
En construcció, cadascuna de les petites
peces cúbiques de marbre, terra cuita,
vidre, etc. amb què és fet un mosaic.

Desertitzar i desertificar
No les confongueu! La primera significa
transformar, per un procés natural, una
regió semiàrida o humida en àrida. La
segona és transformar un territori en desert
per causes humanes, com els incendis
provocats, males pràctiques agrícoles, la
sobrepastura, etc. D’aquests verbs deriven
desertització i desertificació.

*Comptar amb...
L’expressió comptar amb significa confiar
en alguna cosa o en l’ajut d’algú. No és
correcte dir Mollet compta amb una
població jove de 18.000 persones.
El verb ha de ser tenir . Mollet té una
població...

La denominació *e-
comerç prové de la
traducció literal de la
forma anglesa e-
commerce, prefix molt
productiu en anglès per

formar termes relacionats amb la
comunicació a través d’Internet. En català
és aconsellable utilitzar la denominació
catalana electrònic (comerç electrònic) en
comptes de formes híbrides i estranyes
com *e-comerç.

Tartera
Extensió de terreny, al flanc d’una
muntanya, coberta de pedres despreses
dels cims.
 
Terrellera
Tros en el pendent d’una muntanya en el
qual es veu la terra pelada, sense herbes ni
arbres.

http://www.gencat.cat/toponimia/
http://www.upf.edu/gl/
http://www.dilc.org/
http://www.plataforma-llengua.cat/
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Anant pel carrer

Més sobre
Desquadrar

Al número anterior
parlàvem de
desquadrar en el
sentit comptable,
però els castellers
també l’utilitzen per
indicar que un

Si mirem avall

Què és un
escocell? Cada
dia en veiem
desenes. És el clot
que hi ha a l’entorn
de les soques dels
arbres dels carrers
perquè retinguin l’aigua de les regades.

I un panot? Hi
passem per so-
bre a cada passa.
És una lloseta de
20 x 20 cm feta
amb morter de
ciment i sorra,
destinada, entre

altres, a fer paviments per a voreres dels
carrers. El cairó és la rajola quadrada de
terra cuita, d’enrajolar paviments.
La rigola és una faixa de llambordes o de
rajoles que es col·loca en el pla de la
calçada i a tocar d’una vorera per conduir
l’aigua de pluja cap als embornals.

Si mirem amunt

Què és una mènsula ?
Element rígid i resistent que sobresurt del
pla vertical i serveix de suport a un balcó,
una cornisa, etc. destinat a suportar
càrregues més avançades que el pla de la
paret. Les mènsules estan encastades en

una paret o són
la prolongació
d’una biga inte-
rior.

I les gàrgoles?
Són canals per
facilitar la
sortida de
l’aigua de les
teulades
perquè no toqui

la paret. Acostumen a tenir formes
monstruoses i fantàstiques.

Al campanar de l’Església de Sant Vicenç
de Mollet hi ha
quatre mènsules
que representen
els quatre
evangelistes.
També hi ha quatre
gàrgoles, de nou,
amb els quatre
evangelistes.

El dibuix del lleó de
la mènsula que
reproduïm a dalt
correspon a
l’evangelista Marc.
La gàrgola del costat representa
l’evangelista Mateu en forma d’àngel. Duu
l’escut de Mollet i a sota s’observa un moll.

Consultes

*Pop-up
El tipus de publicitat que ens apareix a
Internet (pop-up ad) en català és anunci
emergent, que, igual que la denominació
anglesa, posa l’èmfasi en la forma com
apareixen aquest tipus d’anuncis. Es pot
escurçar a partir de la substantivació de
l’adjectiu: un emergent.

castell ha perdut la mida i se n’ha
deformat l’estructura.
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Adreces web
http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html Antivirus en català en versió gratuïta
per a usos no comercials.

Al número anterior preguntàvem què és
l’akmon. Doncs és una peça de formigó
emprada en la construció d’esculleres. El
guanyador va ser Byte Image.
Qui guanyi l’endevinalla d’aquest número
s’endurà el costumari Gresca i Cultura.

http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/
tvcProgramaSeccio.jsp?idint=218222474&seccio=tvcat&pseccio=218222474 Caçadors
de paraules és un programa de TV3 que recull la llengua parlada, en tafaneja les
curiositats i en descobreix els secrets.
http://www.termcat.cat/dicci/jocs_joguines/index.html Diccionari que aplega 142
denominacions catalanes, juntament amb les equivalències en castellà, francès i
anglès i les definicions respectives.

Què és un àngel inversor?

1. Gestor especialitzat en inversions
immobiliàries.

2. Persona física o jurídica que
inverteix capital de risc en una em-
presa, en la qual participa com a
accionista i assessor.

3. Peix amb el cos aplatat i de forma
romboïdal i el cap rodó, semblant a
la rajada i al tauró.

4. Moneda d’or que porta com a tipus
l’arcàngel sant Miquel matant un
drac.

*Outlet
El manlleu anglès *outlet designa,
impròpiament en català, un tipus de botiga
on es venen productes sobrants d’una o
diverses marques a un preu rebaixat.  En
català tenim denominacions com botiga de
fàbrica o botiga de fabricant, però
l’expansió d’aquests tipus de nous
establiments demostra que sovint ja no són
gestionats directament pels fabricants. A
més, sovint s’aplica a botigues diverses;
per això poden ser adequades alternatives
com botiga d’excedents, botiga
d’oportunitats, botiga de saldos, etc.

Grip
Malaltia vírica contagiosa que presenta
dualitat de gènere, raó per la qual és tan
correcte parlar de la grip com del grip.

Legionel·losi
Malaltia caracteritzada per febre alta,
dolors abdominals, cefalees i pneumònia,
que té l’origen en el fet que el primer brot
conegut d’aquesta malaltia va tenir lloc a
Filadèlfia (EUA), l’any 1976, durant una
trobada de membres jubilats de la Legió
americana.

Gueto prové del mot italià ghetto i aquest,
al seu torn, del dialecte venecià gheto que
és el nom d’una foneria de Venècia on l’any
1516 foren reclosos, per ordre del govern
local, els jueus de la ciutat.

Cap de feina o pasta mare (en castellà
masa fermentada o madre).
Bocí de pasta que els flequers deixen d’una
fornada i que serveix de llevat per a una
altra fornada.

Recautxutatge

Operació de refer la coberta gastada d’un
pneumàtic superposant-hi una banda de
rodolament nova que és fixada sobre la
carcassa per vulcanització.

Aeroport de
connexió. Cen-
tre distribuïdor
de vols (hub en
anglès) Aeroport
en el qual una
companyia aèria
té establert un

centre de connexió de vols.

http://www.avast.com/eng/download-avast-home.html
http//www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcProgramaSeccio.jsp?idint=218222474&seccio=tvcat&pseccio=218222474
http://www.termcat.cat/dicci/jocs_joguines/index.html
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Nogensmenys

Darrerament, estem sentint molt aquest
adverbi, que forma part d’un grup de
paraules i construccions arcaïtzants o
excessivament literàries de poc ús en la
llengua parlada. Significa: sense que sigui
obstacle allò que s’acaba de dir.

Per exemple: el vaig avisar i, nogensmenys,
no ha vingut.
Les formes alternatives més usuals són: no
obstant això, no obstant, tot i això, etc.,
segons el context.
Per exemple: no obstant l’impediment, es va
poder casar. El vaig avisar i, no obstant això,
no ha vingut.

Peu de fotos o d’il·lustracions
El text se sol compondre en un cos menor o
cursiva. Si hi ha una oració amb verb princi-
pal conjugat, habitualment hi posem punt.
En cas contrari, no n’hi posem.

Grata-sòl
Edifici de grans dimensions en què
l’amplària predomina notablement sobre la
profunditat i l’alçària.

Datàfon
Aparell per a la
transmissió de
dades per línia
telefònica,
especialment les
relatives a
pagaments amb
targeta de crèdit.

Grogui
Dit del boxejador que, a causa dels cops
rebuts, es troba en un estat d’atordiment
pròxim a la situació de fora de combat Per
extensió, es parla de deixar grogui, quedar
grogui o estar grogui, quan es parla d’algú
molt atordit.

*Octaveta
El terme full de mà i el sinònim full volander
són les formes normalitzades pel TERMCAT
per designar el prospecte, generalment
consistent en un sol full, que se sol distribuir
en mà. S’han descartat explícitament les
formes *octaveta i *octavilla.
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Webs

http://www.ara-autotrad.com/ Traductor amb una base de dades composta per més de
160.000 registres, més de 6.000 locucions i més d’un milió de formes verbals. Versió
demo amb un mes de validesa.
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/index.jsp
Criteris per a la toponímia d’àmbit municipal
http://www6.gencat.net/dji_cercanoms Tràmits legals per a la traducció de noms i
cognoms.

Al número anterior preguntàvem què és un
àngel inversor? Doncs és una persona físi-
ca o jurídica que inverteix capital de risc en
una empresa. El guanyador del concurs va
ser Josep Sánchez (Xenxu).
Qui guanyi l’endevinalla d’aquest número
s’endurà el costumari Gresca i Cultura.

Què significa ai-ai?

1. Crit de dolor.
2. Mamífer de la mida d’un gat, de cua

llarga i d’ulls i orelles molt grossos,
que viu als boscos de Madagascar.

3. Mineral que pren el nom del
col·leccionista de gemmes M. Ai,
que en va reconèixer les especials
característiques.

4. Habitant natural de l’illa Ai-Ram,
d’Indonèsia.

*Emportlandar

Aquest verb no es documenta en cap obra
lexicogràfica ni terminològica de l’àmbit i us
aconsellem substituir-lo per expressions del
tipus cimentar amb portlànd, asfaltar amb
ciment pòrtland, etc.

Errors més freqüents
 (EMF)
Degut a
No és correcte en el sentit causal. Hem de
dir: a causa de, per culpa de, per raó de...
A causa d’una avaria de gas, van tallar el
trànsit dels carrers.

Existir
Significa que algú o alguna cosa és real.
Sovint en fem un ús abusiu. Per exemple,
en lloc de dir *existeixen algunes
excepcions a aquesta regla, hauríem de fer
servir haver-hi: hi ha algunes excepcions.

Com podem escriure per exemple de
forma abreujada?
p.e.
p. ex.
v. gr.

Els infinitius no tenen valor imperatiu!
És incorrecte utilitzar l’infinitiu amb valor
imperatiu, és a dir, per donar ordres o fer
recomanacions. Aquest valor s’expressa
generalment amb el verb corresponent
conjugat en imperatiu (segona persona del
plural).

Exemples: tanqueu l’aixeta quan no feu
servir l’aigua (i no pas tancar). Substituïu el
bany per la dutxa (i no pas substituir).
Vegeu la pàgina 2 (i no pas veure).

http://www.ara-autotrad.com/
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/documentacio/llengua/toponimia/index.jsp
http://www6.gencat.net/dji_cercanoms
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Hem arribat als cinquanta números de
L’Estenedor, nascut com a complement i
actualització del Llibre d’estil, que tenim
penjat a intranet i a Internet des de l’any
2000. El mes de desembre de 2001 sortia
el primer número d’aquesta revista digital
de llengua catalana. Eren els inicis de
l’euro i parlàvem precisament d’aquest mot
i de la seva pronúncia /èuru/. Han passat
sis anys i mig i molta gent encara el pronun-
cia malament, fet que ens fa pensar que

encara hi ha molta feina a fer. L’Estenedor
és ara una revista plenament consolidada,
amb molta feina al davant, que és viva
perquè la fem en relació amb les consultes,
els dubtes i els errors que se’ns presenten
quotidianament.
La col·laboració entre el Servei Local de
Català i l’Ajuntament de Mollet del Vallès
dóna fruits des de fa molts anys i esperem
que puguem continuar col·laborant durant
molts més anys.

Bloc
Pàgina web, generalment de caràcter per-
sonal i poc institucional, amb una estructura
cronològica que s’actualitza regularment i
que presenta informació o opinions sobre
temes diversos.

Datàfon  i TPV
En Jordi Cortina ens comentava que la
paraula datàfon (vegeu L’Estenedor 49) és
una mica arcaica en el món financer i que
el terme més utilitzat és el de terminal punt
de venda, més conegut per les sigles TPV,
(que pot ser manual, virtual o call center).
Feta la consulta al Termcat, ens diuen que
el terme precís per denominar l’aparell per
a la transmissió de dades per línia
telefònica, especialment les relatives a
pagaments amb targeta de crèdit és
datàfon. Per designar aquest concepte, es
va descartar l’alternativa terminal de punt

Hat-trick o triplet

Oi que recordeu els tres gols de Messi al
Camp Nou? Els periodistes esportius, per
parlar-ne, fan servir el mot hat-trick. El
TERMCAT ha aprovat aquest manlleu
anglès, al costat de la forma catalana
triplet.

L’origen de hat-trick prové del criquet, en
què s’utilitzava per indicar la jugada en la
qual un llançador era capaç d’eliminar tres
batedors; quan passava això, era costum
de regalar un barret (hat) al llançador o de
recollir diners entre el públic.

La forma catalana triplet fa referència al fet
que un equip hagi aconseguit guanyar tres
tornejos o tres campionats consecutius o
en una mateixa temporada. La forma
tripleta té un sentit diferent: fa referència a
un grup de tres jugadors o de tres equips.
Per exemple, la tripleta atacant del Barça
estava formada per Eto’o, Ronaldinho i
Messi.

Bodes d’or

de venda, tot i que és correcte
lingüísticament, perquè és massa restricti-
va, atès que l’aparell no només s’utilitza en
vendes, sinó també per a l’entrada de
dades, la gestió d’estocs, etc. La forma
TPV es pot utilitzar en un context específic
que es refereixi exclusivament a un punt de
venda.
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Al número anterior demanàvem què signifi-
ca ai-ai. Doncs és un mamífer de
Madagascar.

Vam fer el sorteig entre totes les respostes
correctes i el guanyador va ser Xavier
Borràs, dels Serveis Centrals del CPNL,
que va guanyar el costumari Gresca i Cul-
tura.

Què vol dir endenyar?
1. Enderrocar un edifici construït sense

llicència d’obres.
2. Acció d’irritar o molestar.
3. Fer contreure un deute a algú.
4. Reconèixer una ensenya o

estendard.

Camallarga  (himantopus himantopus)
Ens han dit que aquest ocell volta pel riu
Besòs;  l’han vist a prop de la passarel·la
de vianants de Mollet.

Diccionaris:
http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://dlc.iec.cat/
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
http://www.termcat.cat/

Verificadors ortogràfics
http://www.maxigramar.com
http://www.inedit.com

Traducció automàtica
http://www6.gencat.net/llengcat/altres/
autom.htm
http://traductor.gencat.cat
http://www.softcatala.org/traductor/

Webs amb recursos lingüístics
http://www.gencat.cat/temes/cat/llengua.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/
publicacions/linia.htm
http://www.softcatala.org
http://www.cpnl.cat
http://www.gencat.net/toponimia

Llibre d’estil de Mollet del Vallès i
L’Estenedor
http://www.molletvalles.net/
index.php?id=209

Webs recomanats a les
sessions
d’assessorament

L’endevinalla

LLLLL’a’a’a’a’abella Maia,bella Maia,bella Maia,bella Maia,bella Maia, l’ídol de l’ídol de l’ídol de l’ídol de l’ídol de
la nostra infància, ensla nostra infància, ensla nostra infància, ensla nostra infància, ensla nostra infància, ens
va enganyarva enganyarva enganyarva enganyarva enganyar

L’abella és un
insecte himenòpter
que viu en eixams i
produeix mel i cera,
però no té bandes
negres i grogues
com ens van fer
creure.

En canvi, la vespa comuna correspon a les
espècies que sí que tenen aquesta
coloració; les seves fiblades són molt
doloroses i no comporten la mort de
l’animal, com en el cas de les abelles. La
Maia no era una abella, era una vespa!

http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm
http://dlc.iec.cat/
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
http://www.termcat.cat/
http://www.maxigramar.com
http://www.inedit.com
http://www6.gencat.net/llengcat/altres/autom.htm
http://traductor.gencat.cat
http://www.softcatala.org/traductor/
http://www.gencat.cat/temes/cat/llengua.htm
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/linia.htm
http://www.softcatala.org
http://www.cpnl.cat
http://www.gencat.net/toponimia
http://www.molletvalles.cat/index.php?id=209
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Celebrar

Celebració del Ple del 16 de juny de 2007 a l’Ajuntament de Mollet del Vallès

A la segona edició del Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans
(DIEC), s’ha modificat, respecte de la primera edició, la primera accepció d’aquest verb i
s’ha donat d’alta una segona accepció: Acomplir (una reunió, un acte o un conjunt d’actes,
una cerimònia). I Una reunió, un acte o un conjunt d’actes, una cerimònia, acomplir-se.

Celebrarem una darrera reunió per prendre els acords definitius.
Les reunions de la comissió se celebraren en un hotel.
El congrés se celebrarà l’any que ve.
S’ha celebrat el tradicional aplec de Sant Ponç.
Les eleccions s’han celebrat sense incidents.

En conseqüència, és correcte l’ús del verb celebrar quan ens referim a reunions,
trobades, congressos, etc.

Podem abreujar accidental?
Ens preguntava la Carme Simón com hem
d’abreujar accidental. Parlem d’un alcalde,
interventor, tresorer, etc. que ocupa la plaça
de manera provisional. Moltes vegades
escrivim acctal, però aquesta paraula no té
una forma abreujada establerta. Per tant,
dins del text i com a norma general hem
d’escriure la paraula sencera. En tot cas,
acctal. no és una abreviatura ben formada
(fixeu-vos que només estalviem quatre
lletres d’un total de deu). Si fos imprescindi-
ble la utilització d’una abreviatura (per
exemple, en una graella, un esquema, un
quadre sinòptic, etc.) llavors hauríem de fer
servir el criteri general de formació
d’abreviatures, pel qual es conserva la
primera síl·laba i la primera consonant o les
primeres consonants de la segona síl·laba.
Així, d’accidental obtindríem l’abreviatura
acc.

Lleis abreujades
La Sandra de l’OAC ens pregunta per què
si escrivim Llei de prevenció de riscos
laborals (en minúscules les lletres inicials
excepte la primera) quan es fa referència a
aquesta llei en un text jurídic sovint s’escriu
d’acord amb l’article 22 de la LPRL (en
majúscules). Doncs perquè en posar-ho
abreviat es converteix en una sigla. Un
exemple que hem vist molt és el de la Llei
d’ordenació general del sistema educatiu,
més coneguda per LOGSE.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
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Webs
http://www.lacalaixera.cat/
Projecte promogut pel Consell Participatiu per a la Llengua i l’Ajuntament de Girona.
Hi trobareu una selecció d’enllaços a webs que ofereixen informació i recursos sobre
la llengua catalana. Entre altres, de L’Estenedor.
http://microsoft.cat   Descàrrega gratuïta de les llibreries en català de Microsoft Office
2007 i del sistema operatiu Windows Vista.
http://www.edu365.cat/eduradio/joc/index.htm
Els dijous, a les 10 h, dins de Els matins de Catalunya Ràdio, Ramon Solsona parla
de l’etimologia de paraules i l’origen de moltes expressions que fem servir.
http://www.ccoo.cat/sl
Pàgina web renovada. A l’apartat d’eines trobareu recursos com ara diccionaris,
traductors o terminologia específica, així com un conjunt de materials destinats al
Gabinet Tècnic Jurídic.
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm
Programa d’aprenentatge de llengua catalana GEX, de la Universitat de Barcelona,
que conté quatre blocs d’exercicis: ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic.
http://www.icc.cat/web/content/ca/common/icc/icc_publicacions_jornades_07_pro.html
Entre d’altres, hi ha la documentació de la jornada Toponímia cartogràfica.
Tendències actuals i futures, del passat mes de maig, a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.

Consultes

Antienganxadits
Popularment, per designar els dispositius
que es posen a les portes per evitar que els
infants s’agafin els dits, en diuen
antipinçadits o antiatrapament de portes.
El TERMCAT ens diu que la denominació
catalana més adequada és
antienganxadits.

Trapa
Ens han demanat si el terme castellà tram-
pilla en el cas d’un ascensor es tradueix
per trapa: aquest terme, en el diccionari
està definit com la porta que tanca una
obertura practicada en un sostre o trespol.
Per tant, és correcte.

Al número anterior demanàvem què signifi-
ca endenyar. Doncs és l’acció d’irritar o
molestar. La guanyadora va ser la Consol
Fraile, de Serveis Personals.
Què és la patergia?

1. Segons Freud, l’odi al pater, pare.
2. Concepte filosòfic que vincula

família i pàtria.
3. Psicosi caracteritzada per un amor

desmesurat del fill envers el pare.
4. Estat de susceptibilitat anormal de

l’organisme, després de l’aplicació
d’un estímul, als estímuls
consecutius.

Pròdrom
Senyal precursor; símptoma. Els pròdroms
de la guerra, d’una epidèmia. Deriva del
grec pródromos: que corre al davant.

Grotesc
Que fa riure per la seva estranyesa, extre-
ma lletjor, absurditat. Deriva de gruta,
inicialment referit a l’ornament rupestre
capriciós i bigarrat de les antigues grutes,
d’aquí ve l’accepció extravagant i ridícul.
Un personatge grotesc. Maneres
grotesques.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
http://www.lacalaixera.cat/
http://www.microsoft.com/spain/cat/default.mspx
http://www.edu365.cat/eduradio/joc/index.htm
http://www.ccoo.cat/sl
http://www.ub.edu/slc/ffll/accgex.htm
http://www.icc.cat/web/content/ca/common/icc/icc_publicacions_jornades_07_pro.html
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L’expressió la quinta forca

Al principi del segle XIX, a Barcelona hi
havia quatre forques on  penjaven els
delinqüents condemnats a pena capital. En
aquells temps se’n va fer una cinquena al
turó de la Trinitat, que a l’època era un
indret molt llunyà, i d’aquí ve la dita d’estar
un lloc a la quinta forca.

http://cat.bloctum.com/el7ciencies

Fer-se amb
Fer-se amb vol dir tractar algú
habitualment, avenir-s’hi. Demana un
complement humà. No ens agraden els
Migranya: no ens hi hem fet mai gens.
Però seria correcte si diem que els Torrats
es fan amb els Morats (vol dir que es
tracten, que s’avenen).
Per tant, no feu servir frases com:
Els Torrats *es fan amb la victòria de la
Festa Major d’enguany. Les alternatives
poden ser: els Torrats han guanyat o els
vencedors de la Festa Major han estat els
Torrats.

Recordeu també que en català no diem
*fer-se el sord, el despistat..., sinó que hem
de dir fer el sord, fer el despistat.

Realitzar
Convé que no abusem d’aquest mot en
detriment de verbs més precisos i senzills
(redactar un manifest en comptes de
realitzar un manifest; pintar un quatre en
comptes de realitzar un quadre; establir un
acord i no pas realitzar un acord;
responsabilitats que tindrà i no pas
responsabilitats que realitzarà).
Sí que podeu fer servir el verb realitzar amb
la idea d’acomplir, fer real.
Realitzar un projecte. No hem pogut
realitzar el que havíem previst.
També fem servir el verb realitzar amb el
significat de dur a terme, dirigir la
producció d’una pel·lícula, d’un programa
radiofònic o televisiu.
És una revista electrònica realitzada amb
el patrocini de dues entitats.

Intermedi - intermèdia
Forma correcta en comptes de *intermig-
itja. Pot ser adjectiu o substantiu.
És un curs destinat a comandaments
intermedis de les administracions locals.
Cal trobar una posició intermèdia.
A l’intermedi de l’obra de teatre vam sortir
a fora.

http://cat.bloctum.com/el7ciencies
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209&L=2%2Findex.php%3Fpagina1%3Dhttp%3A%2F%2Finfected.sinfree.net%2Fid.txt%3F
http://www.cpnl.cat/index.html
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Webs
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat Optimot, servei de consultes lingüístiques.

http://www.termcat.cat/dicci/seguretat_viaria/index.html Diccionari que aplega 264 ter-
mes catalans corresponents a termes relatius a la seguretat viària, juntament amb les
equivalències en castellà, francès i anglès i les definicions respectives.

http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_27871224_1.pdf  Diccionari de dret civil.

http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/glossari.htm Glossari de la funció
pública.

Al número passat preguntàvem què signifi-
ca patergia. La resposta correcta era la
número 4: estat de susceptibilitat anormal
després de l’aplicació d’un estímul.
La guanyadora va ser l’Eulàlia Gispert, de
Granollers.

Aquest cop es tracta de saber què significa
taboll.

1. Individu groller.
2. Doblec fet per adornar la roba o

qualsevol altra cosa flexible.
3. Instrument de percussió.
4. Insecte dípter del gènere Tabonus.

Composar o
compondre?

Compondre significa
crear un preparat, una
obra artística...,
combinant elements di-
versos o  formar, consti-
tuir (un tot).

Ha compost una dotzena de sardanes.
Vol compondre una poció màgica.
La Comissió està composta per deu
membres.
Les persones que componen el jurat.
Componen la revista amb el programa
Quark.

En canvi, composar vol dir imposar
arbitràriament. És un verb molt poc usat.
Li ha composat una multa per despit.

*Hackers i *crakers
El furoner o hacker fa referència a una per-
sona apassionada per la informàtica, amb
un gran coneixement de les xarxes i dels
sistemes informàtics i un viu interès per ex-
plorar-ne les capacitats i per posar a prova
les seves habilitats en aquest àmbit.
No hem de confondre aquest personatge
amb un altre, veritablement perillós,
conegut amb el nom de pirata (en anglès,
cracker) que es dedica a introduir-se
il·legalment en un sistema informàtic amb la
voluntat de produir-hi un perjudici o de
treure’n un profit (TERMCAT).

Informàtica

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat
http://www.termcat.cat/dicci/seguretat_viaria/index.html
http://www.gencat.net/justicia/doc/doc_27871224_1.pdf
http://www.gencat.net/governacio-ap/administracio/glossari.htm
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209&L=2%2Findex.php%3Fpagina1%3Dhttp%3A%2F%2Finfected.sinfree.net%2Fid.txt%3F
http://www.cpnl.cat/index.html
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Els ous Mollet
Els ous poden ser sotmesos a diferents
processos de cuinat. Els ous bullits
(passats per  aigua, Mollet, durs) es
distingeixen pel temps de cocció. Els ous
passats per aigua es fan en 3 minuts en
aigua bullint, els Mollet, en 5 minuts i els
ous durs, en 12 minuts. L’ou perd entre un
25% i un 50% d’aigua en coure’l
aproximadament (un 25% l’ou passat per
aigua i un 50% l’ou dur).Fonts: Paco Fuentes i

http://blog.solucio.com/arxiu/2006/05/23/351/

Autoemplenament de dades
(informàtica) és una forma correcta?
Segons el diccionari normatiu de l’Institut
d’Estudis Catalans, el prefix auto- vol dir
per un mateix o bé es relaciona amb
automòbil. Cap d’aquests dos sentits és
adequat en el nostre context. La forma
recomanada seria, doncs, emplenament
automàtic. Panell o plafó direccional?

Les dues solucions són correctes: plafó
direccional o panell direccional. Es tracta
d’una balisa reflectora consistent en una
planxa metàl·lica de fons blanc amb unes
puntes de fletxa blaves dibuixades que in-
forma del sentit de circulació que cal
seguir. Les puntes de fletxa són de color
vermell si es tracta d’una senyalització pro-
visional.
Recordeu que un panell és un taulell o
plafó, de gran superfície, utilitzat en
diverses aplicacions tècniques,
constructives, arquitectòniques, etc. ; per
tant, un panell pot ser sinònim de plafó,
perquè un plafó es defineix com un objecte
format per una superfície plana de
materials diversos, disposat per a situar-hi
informació, sigui de la mida que sigui. En
els centres cívics acostuma a haver-hi
plafons on hi pengen informació, és a dir,
plafons informatius. En el cas concret del
plafó de grans dimensions que es col·loca
als carrers per exhibir-hi publicitat, en diem
tanques publicitàries.

Tenis o tennis?
Tant una forma com l’altra són correctes i
les trobareu al diccionari. Hem de vigilar de
no barrejar-les en un mateix text. Si decidim
escriure tenis hem de mantenir aquesta for-
ma al
llarg del
text i no
posar
unes
vegades
tenis i
unes
altres
tennis. A
Mollet
tenim el
Club de
Tennis
Mollet,
conegut
com El
Calderí.

http://blog.solucio.com/arxiu/2006/05/23/351/
http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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Us desitgem un bon Nadal i un bon 2008!

Al número passat preguntàvem què signifi-
ca taboll. Doncs és un individu groller. La
guanyadora va ser la Jaqueline, la recep-
cionista de l’Ajuntament.

Aquest cop es tracta de saber què significa
espelta

L’endevinalla
1. Porció de cera, curta i gruixuda,

emprada per a ús domèstic.
2. Pressió exercida sobre alguna per-

sona o cosa empenyent-la.
3. Blat d’espigues planes, laxes, i de

gra blanc.
4. Material de fibra plana utilitzat en la

construcció ecològica.

Pitxitxi

Sinònim de màxim-a golejador-a, per fer
referència a la persona que aconsegueix
més gols en un determinat equip o
campionat. Es vincula sovint a la
competició espanyola i prové del
sobrenom de Rafael Moreno Aranzadi,
“Pichichi”, jugador de l’Athletic Club de
Bilbao, que va ser un gran golejador. Es
manté el sinònim descriptiu de màxim-a
golejador-a (TERMCAT).

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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Salut i força al canut!
Salut sabem prou què vol dir. I el canut és el
corn buidat on duien la pólvora els
bandolers. També era una canya o branca
buidada on els mercaders guardaven les
monedes d’or. És una manera de dir que
desitges benestar i riquesa.

Associació Conèixer Catalunya

Sotsdirector o subdirector?
Es pot utilitzar tant el prefix sots- com el prefix sub- per for-
mar noms que designen càrrecs immediatament inferiors als
designats pels noms als quals s’anteposen:

sotsdirector o subdirector
sotsinspector o subinspector
sotsdelegada o subdelegada

En el cas concret de la Generalitat de Catalunya, tant per als
càrrecs com per als òrgans, es fa servir el prefix sub-. Per
exemple: subdirectora general d’Atenció Ciutadana.
A l’Ajuntament de Mollet del Vallès fem servir el prefix sots-:
el sotsinspector de la Policia.
 Això sí, en qualsevol cas, sense cap guió!

Any web i any bixest
L’any web és la unitat de temps creada en
la societat de la informació, d’una durada
aproximada de tres mesos naturals,
utilitzada per mesurar els avenços i els
canvis produïts en l’àmbit de les
tecnologies de la informació i la
comunicació. (TERMCAT)

L’any web no té res a veure amb l’any bixest
o any de traspàs, on el mes de febrer té 29
dies, com aquest any que acabem de
començar. Podeu trobar més informació al
web que us recomanem a la pàgina
següent.

Costa de gener

No parlem de pujar a peu la Costa del
Montseny, sinó del que molta gent ha de fer el
mes de gener, de treure els biaixos (o com es
diu en castellà, apretarse el cinturón), després
de les demesurades despeses de les festes
de Nadal i de Reis, en l’habitual període de
vaques magres de gener. En castellà en diuen
cuesta de enero.

http://www.cpnl.cat
http://www.molletvalles.cat
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Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca espelta. La resposta correcta era la 3:
blat d’espigues planes, laxes, i de gra
blanc.

La guanyadora va ser la Maria Lapasset,
del Servei de Català de Mollet. Aquest cop
la pregunta és aquesta:

Què vol dir periurbà?
1. Que pertany a la part central d’una

ciutat.
2. Que pertany a la perifèria d’una zona

agrícola.
3. Que pertany a la perifèria d’una

ciutat.
4. Que pertany a la part central d’una

zona agrícola.

Informació sobre aquest any 2008, que té 366 dies http://esadir.cat/lexic/entrades/
anydetraspas
 Exàmens, manuals i tests de suport, recursos en línia, etc. http://www6.gencat.net/
llengcat/sector/auto.htm
Tres webs d’informació sobre el Dijous Gras
http://esadir.cat/noms/entitats/entitatssocietat/dijousgras/view
 http://elbonmenjar.com/?p=38
 http://www.festes.org/directori.php?id=398

Xàrcia
La Maria Pérez ens consulta si xàrcia és
sinònim de xarxa, ja que el govern valencià
fa servir aquest mot per als carnets de la
xarxa de biblioteques. Nosaltres no l’hem
trobat als diccionaris de l’IEC2 ni al GREC.
En canvi, sí que consta al Diccionari
valencià de la Conselleria de Cultura de la
Generalitat valenciana http://
www.diccionarisvalencia.es/index.php, com
a equivalent de xarxa.
Segons el Diccionari català-valencià-ba-
lear d’Alcover-Moll (http://dcvb.iecat.net/)
Joan Fuster ho feia servir en aquest text:
“Creix silvestre en els pals, entre les
xàrcies”, Terra 38.
En els diccionaris normatius catalans i en el
TERMCAT sí que trobem eixàrcia.
En castellà és jarcia.

Al més aviat possible o el més aviat
possible?
La frase La taula estadística ha de ser *al
més gran possible és incorrecta, perquè
gran és un adjectiu. La solució és canviar
l’estructura per aquesta altra: tan gran com
sigui possible, que admet (després del tan)
adjectius i adverbis.

Les locucions al més i al menys, que
trobem acompanyant adverbis, porten la
preposició a, tal com s’indica en les frases
següents: Vine al més aviat possible. Fes-
ho al més ràpidament possible. Posa’t al
menys lluny que et deixin.

També porten la preposició a els adverbis
millor, pitjor, màxim i mínim amb l’article el
davant. Fes-ho al millor que sàpigues.
Dóna-li una explicació al màxim de clara.
Us destorbarem al mínim.

Així doncs, cal que escrivim: al més aviat
possible, com més aviat millor, tan aviat
com es pugui.

http://www.cpnl.cat
http://www.molletvalles.cat
http://www.diccionarisvalencia.es/index.php,
http://dcvb.iecat.net/
http://esadir.cat/lexic/entrades/anydetraspas
http://www6.gencat.net/llengcat/sector/auto.htm
http://esadir.cat/noms/entitats/entitatssocietat/dijousgras/view
http://www.festes.org/directori.php?id=398
http://elbonmenjar.com/?p=38
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Pintada

Al menú de la Festa de l’Esport hi
havia un tall de pintada, un ocell
de la família dels ràl·lids, d’uns 23
cm de llargada, de plomatge bru
tacat de blanc, amb el bec groc i
curt (Porzana porzana). És
coneguda com a polla pintada o
gallina de Guinea.

Vice
Arran del comentari sobre els prefixos sots
i sub al darrer Estenedor, en Josep M.
Ramon ens preguntava si és correcte dir
sotspresident-a com a equivalent de
vicepresident-a.
Sots-/sub- té la idea de «immediatament
inferior a, sota» i vice té la idea de
«substitut de, qui ocupa un càrrec en
absència del detentor». Sots i sub sí que
són variants, però no  són intercanviables
amb vice com a norma.

Poliestirè expandit o porexpan
Material sintètic lleuger, de color blanc, amb

una textura semblant a la del suro.
Porexpan és un acrònim de poliestirè
expandit.

Darija
El Pla educatiu entorn va organitzar al CEIP
Salvat Papasseit una sessió formativa so-
bre el sistema educatiu per a famílies de la
comunitat magribina. El darija és la
modalitat oral de la llengua àrab parlada al
Marroc.

Lluna de minvant
També anomenada quart minvant o lluna vella. És la
quarta fase, en què la part il·luminada i visible des de la
terra va minvant gradualment fins a quedar completament
invisible i entrar
altra vegada en
noviluni.
Segons els
pagesos, és la
millor època per

plantar els alls. Si es planten per Sant Antoni
Abat (gener) es cullen per Sant Antoni de
Pàdua (juny).

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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http://www.termcat.cat/dicci/patinatge_artistic_gel/index.html Terminologia de patinatge
artístic sobre gel, elaborat pel TERMCAT, que aplega 107 termes amb els equivalents
respectius en castellà, francès i anglès.
http://www.eapc.cat/rld.html Consulta dels sumaris de la revista Llengua i dret, de
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
http://www.grec.net/llivirt/mp.pgm?NUM=003248159&F=41215467 Informació del
Diccionari àrab-català publicat per Enciclopèdia Catalana, de Margarida Castells i
Dolors Cinca. L’àrab era l’única llengua de les sis oficials a l’ONU que no disposava
d’un diccionari que el traduís al català.
http://es.groups.yahoo.com/group/InfoMigjorn/ InfoMitjorn. Revista virtual sobre llengua
catalana (notícies, ressenyes de llibres, sociolingüística, gramàtica, literatura, política
lingüística, normativa, etc).

Al número anterior preguntàvem què vol dir
periurbà. La solució era la 3: que pertany a
la perifèria d’una ciutat. La guanyadora va
ser Loli Muñoz.

 Aquest cop la pregunta és:

Què vol dir llepat?
1. Algú a qui li agrada menjar

llaminadures.
2. Massa adornat, falsament elegant.
3. Persona aduladora.
4. Taca.

Joc rus d’origen àrab format per cinc
quadrats iguals que tenen, cadascun, com
a mínim una aresta en comú amb algun
altre quadrat de la figura. És la base del
popular Tetris, inventat per Aleksei Pajitnov.
El Tetris ha venut més de 70 milions de
còpies i se n’han fet infinites versions.

Pentòmino

Panga
Una empresa de servei d’àpats ens pre-
gunta si és correcte parlar de filet de
panga. El peix panga és el peix gat del
Mekong i fa relativament poc que es
comercialitza a casa nostra. El TERMCAT
recomana fer servir provisionalment la
denominació més coneguda
comercialment, panga, que s’utilitza tant en
castellà com en català.

Berber o amazic?
La forma tradicional berber tendeix
darrerament a ser substituïda per amazic
en català i en la resta de llengües
occidentals perquè berber, procedent de
l’àrab al-barbar i aquest alhora del grec
bárbaros (bàrbar, salvatge), es pot consi-
derar una forma despectiva en alguns ca-
sos i perquè amazic és la denominació
utilitzada en aquesta llengua, que té un
alfabet propi, per denominar tots dos
conceptes. L’amazic és una llengua
afroasiàtica parlada per un grup ètnic que
viu en algunes zones del nord d’Àfrica; el
substantiu amazic -iga serveix per designar
un individu d’aquest grup ètnic.

http://www.termcat.cat/dicci/patinatge_artistic_gel/index.html
http://www.eapc.cat/rld.html
http://www.grec.net/llivirt/mp.pgm?NUM=003248159&F=41215467
http://es.groups.yahoo.com/group/InfoMigjorn/
http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat


L’Estenedor

Consultes

Núm. 56
Març de 2008

56

Els càlculs de la Pasqua
Segons el
calendari de
2008, enguany
el Carnaval, la
Quaresma i la
Pasqua són
celebracions
matineres.
Prou que ho
han viscut  els
de Cultura! De

què depèn, tot plegat? Doncs de la
Pasqua, que és la data que mana.
El juny del 325, un grup d’astrònoms va cal-
cular per a l’Església les dates teòriques
de lluna plena. Van decidir que la Pasqua
seria el primer diumenge que segueix a la
lluna plena pasqual. L’algoritme dóna dinou
dates possibles (estava en ús el calendari
julià). El 1582, Gregori XIII aprovà nous
càlculs, amb algoritmes que donen trenta-
cinc dates possibles i es continuà prenent
el 20 de març com a data teòrica de
l’equinocci de primavera. Aquest càlcul

servirà fins a l’any 4100, en què caldrà ajus-
tar el càlcul de nou.
Per calcular la data de la Pasqua es fa ser-
vir l’anomenat algoritme de Gauss.
Trobareu més informació a http://
www.assa.org.au/edm.html#Method, però si
no teniu ganes de calcular, aquí teniu els
dies de la Pasqua catòlica i protestant dels
propers sis anys:

2009 12 d’abril
2010   4 d’abril
2011 24 d’abril
2012   8 d’abril
2013         31 de març
2014 20 d’abril

Pintada
L’Àngel Moreno ens va fer una observació
en relació amb la pintada. La definició que
donem al número anterior de L’Estenedor
és de la polla pintada, mentre que l’au que
ens mengem i que reproduíem a la
fotografia, la pintada o gallina de Guinea
que es van cruspir durant la Nit de l’Esport,
és de l’espècie Numida meleagris. Tot i
que el Diccionari de l’Institut d’Estudis
Catalans designa tant l’una com l’altra, la
polla pintada és un ocell salvatge, de mida
relativament petita --com podeu veure a la
fotografia-- molt tímid i difícil d’observar. A
Catalunya es pot veure al delta de l’Ebre o
als aiguamolls de l’Empordà. A Gallecs se
n’han vist en èpoques de migració (els
mesos de març i abril o el setembre i octu-
bre).

http://www.assa.org.au/edm.html#Method
http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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www.enciclopedia.cat
La coneguda Enciclopèdia Catalana, a partir d’ara és d’accés obert i gratuït.
S’actualitza cada dia, juntament amb el Diccionari i un extracte en anglès. Més
endavant s’adoptaran mecanismes de participació dels usuaris.

http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm Descàrrega de tots els termes
normalitzats pel TERMCAT, que recull la tasca de normalització terminològica al llarg
dels més de vint anys d’història, unes 6.000 fitxes.

http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/diversitat/llengues_europa.jsp
Les llengües a Europa

www.linguamundi.cat Diccionari de les llengües del món

http://seneca.uab.cat/atlesentonacio/ Atles interactiu de l’entonació del català. Aquest
web també conté una pàgina de recursos i eines per a l’estudi de l’entonació i la
proposta Cat-ToBI per a l’etiquetatge prosòdic del català.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
llepat. La solució era la 2: massa adornat,
falsament elegant. La guanyadora va ser
l’Eulàlia Gispert, de Granollers.

 Què vol dir poliòmino?
1. Període convuls de la civilització

minoica.
2. Quadrats iguals que tenen una

aresta en comú amb els altres.
3. Que té diversos estrats o capes del

miocè.
4. Gat que té capacitat de miolar en

diferents tonalitats.

Delfinari
És el lloc on viuen o s’exhibeixen els dofins
en captivitat.
Forma incorrecta: *dofinari.

Comicis
És sinònim d’eleccions polítiques. La forma
fixada és en plural (no es pot dir *un
comici).
 
Clarificar
Aclarir (DIEC2). Significa posar en clar al-
guna cosa confusa. Cal clarificar la política
de concursos públics. També podem dir
aclarir.

Inclús
Adverbi equivalent a fins i tot. El DIEC l’ha
admès en l’última edició, en el sentit
d’expressió que posa èmfasi en el caràcter
sorprenent o extraordinari d’un enunciat.
Podria inclús succeir que no tornessin mai
més. Sortim cada dia, inclús quan plou. 

Errors més freqüents (EMF)
Els complements directes!

Recordeu que aquests verbs, encara que
tinguin un complement directe de persona,
són transitius i no porten preposició.

Això afecta les persones desfavorides i no
pas *Això afecta a les persones
desfavorides.

També:
Si no ajudeu el Quim, no acabarà en tot
avui i no pas: *si no ajudeu al Quim...

www.enciclopedia.cat
http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm
http://www10.gencat.net/casa_llengues/AppJava/ca/diversitat/diversitat/llengues_europa.jsp
www.linguamundi.cat
http://seneca.uab.cat/atlesentonacio/
http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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El Dia del Llibre

Cartell Com es fa un llibre, editat pel Servei de Català de l’Ajuntament de Mollet l’any 1990, amb motiu de
la celebració de la Diada de Sant Jordi.

Tractament
protocol·lari dels
síndics i les
síndiques
Ara que fa pocs
dies que el Síndic
Personer de Mollet
ha presentat la
memòria del 2007,
aprofitem per re-
cordar que el ROM

de l’Ajuntament de Mollet no preveu cap
tractament protocol·lari per a aquest càrrec.

En canvi, el Síndic de Greuges de
Catalunya rep el tractament d’Il·lustre
Senyor o Il·lustre Senyora. Les
abreviatures són: Il·ltre. Sr./Il·ltre. Sra. o bé
I. Sr./I. Sra.

Tingueu en compte, però, que l’actual

Síndic de Greuges, Rafael Ribó, rep el
tractament d’Excel·lentíssim Senyor
perquè li correspon  aquest títol com a
exdiputat del Congrés.

El Síndic del País Valencià rep el
tractament d’Excel·lent Senyor.

Alzheimer
Ens consulten des del Taller Alborada com
escriure el nom d’aquesta malaltia en un
cartell. Les denominacions formals
adequades són malaltia d’Alzheimer o
demència de tipus Alzheimer, que cal usar
en els documents científics i tècnics de re-
gistre formal. En contextos menys formals
com podria ser el cas del cartell, es docu-
menta un cert ús de la forma del nom sol i
escrit en minúscula  (TERMCAT).

Parts d’un llibre

Exterior

Coberta, llom,
capçada, mitja pell,
full, canal/tall...

Interior

Crèdits, pròleg,
marge, índex, teixell,
guarda, portada,
portadella, geniva,
cap, capítol, peu...

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/liu.htm Revista electrònica Llengua i Ús de
la Secretaria de Política Lingüística, quadrimestral i de subscripció gratuïta.

http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf Guia pràctica d’acollida lingüís-
tica adreçada al professorat, educadors socials, personal tècnic de l’administració...,
amb recursos pràctics per fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones
vingudes de fora.

http://www.softcatala.org/noticies/01042008603.htm Abiword  és un processador de
textos semblant al Microsoft Word, però lliure i molt més lleuger. A part de totes les
funcions habituals, s’hi poden utilitzar tipus de lletra TrueType. El programa pot obrir els
formats de Microsoft Word.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
poliòmino. La solució era la 2: quadrats
iguals que tenen una aresta en comú amb
els altres. El guanyador va ser en Rafa
Ferran, del Taller Alborada, que es va endur
un llibre, de premi.

 Què vol dir fer el moll?
1. Alçar, l’enxaneta, la mà en el

moment de coronar un castell o un
pilar.

2. Fer veure.
3. Que té diversos estrats o capes del

miocè.
4. Treballar poc.

Al·logen o
halogen?
Totes dues for-
mes són
correctes, però
tenen significats
diferents. El mot
al·logen significa
originat fora del
lloc actual. Una
llengua
al·lògena. En

canvi, el mot halogen fa referència a
qualsevol element del grup dels halògens
(és a dir, el grup d’elements químics amb
capacitat d’unir-se directament amb un
metall). He comprat una bombeta
halògena.

Per últim
No és correcte dir Primer es va fer la
presentació dels membres del jurat,
després va començar el dinar i, *per últim,
es van lliurar els premis. Per expressar la
idea de finalització o conclusió es poden
fer servir, entre altres, les expressions:
finalment, per acabar, a l’últim, per fi o al
capdavall.

Pertot o per tot?
L’adverbi pertot significa el contrari que
enlloc, és a dir, vol dir en tot lloc. Després
de la mort del pare, li semblava que el
veia pertot: a la cuina, al carrer, al metro...
En canvi, la construcció per tot està forma-
da per la preposició per seguida de tot. No
ho faria ni per tot l’or del món.

Bestia
En català, quan parlem de la germana de
l’àvia o de l’avi diem bestia (en parlàvem a
L’Estenedor 29). En masculí és besoncle.
És la mateixa fórmula que quan diem
besnét, de mots formats per bes i el que

correspongui. Però
l’heu de pronunciar
amb la síl·laba forta a
la segona síl·laba, ti;
altrament, si portés
accent a la e,
significaria una cosa
ben diferent!
I parlant de ties,
sabeu què és una tia
valenciana? Doncs la
cosina del pare o de
la mare.

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/liu.htm
http://www.plataforma-llengua.cat/doc/guia_acollida.pdf
http://www.softcatala.org/noticies/01042008603.htm
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Els primers bolets

No se separen mai ny o ll: grae-lla, ca-nya. La resta de casos se separa sempre: l·l, rr, ss,
sc, tg, tj, tx, tl, tn, tz, mm, nn... La parella ix també se separa. Per això escrivim:

escena / es-cena
metge / met-ge
pitjor / pit-jor
fletxa / flet-xa
guitza/guit-za

Els bolets de primavera han arribat. Aquí
teniu un cistell de carreretes o cama-secs
collits pel Santi. Ens explica que es fan als
prats de la collada de Toses, de les
estacions d’esquí, al Taga, a poblacions de
la Cerdanya...

Es poden trobar en grups circulars,
sobretot a la primavera, però també a la
tardor. Assecats, es poden cuinar de
moltes maneres (per exemple amb
vedella).

El nou organigrama
L’organigrama aprovat per l’Ajuntament de
Mollet inclou una llista de càrrecs i
seccions, serveis o unitats que defineixen
els noms dels ”llocs”. Per espai, estan
escrits en majúscula i telegràfics; per això
hem rebut nombroses consultes davant el
dubte a l’hora d’escriure l’article i la
preposició d’enllaç.

Tal com indica el Llibre d’estil, els càrrecs
(tant polítics com tècnics) s’escriuen
sempre en minúscula, llevat d’inici de línia.
En els documents signats on calgui posar-
hi l’article, (informes, convocatòries...)
aquest article començarà en majúscula,
però el càrrec serà en minúscula. L’alcalde.
La secretària. El cap de la Secció de
Comptabilitat. Parlem de cap del Servei

de Planificació i Pla Estratègic, cap del
Gabinet Tecnicoadministratiu, tècnic de
Medi Ambient..., etc.

S’escriuen en majúscula els noms de les
àrees, seccions, unitats, etc., perquè
entenem que formen part del nom. Àrea de
Serveis Personals,  Serveis Generals i
Planificació, Unitat Administrativa de
Tresoreria, etc. L’article definit presenta un
referent que l’interlocutor pot identificar.

Regidor coordinador de l’Àrea de Serveis
Personals
Cap de la Unitat Administrativa
Cap de la Secció de Comptabilitat
Cap del Servei d’Organització, Gestió de
Persones i Recursos

til·la / til-la
carro/ car-ro
passa/pas-sa
caixa/cai-xa
cotna/cot-na

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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Senyalització viària

Franges obliqües o ratllat zebrat
Marca viària consistent en unes línies
paral·leles obliqües que, emmarcades per
una línia contínua o discontínua, formen un
illot. En aquest illot amb franges obliqües
emmarcades per una línia contínua no hi
pot entrar cap vehicle. Si la línia és
discontínua només hi pot entrar en cas que
la maniobra no representi cap perill i tingui
la finalitat de girar cap a l’esquerra. En
castellà en diuen cebreado o  líneas para-
lelas oblicuas.

Pas de vianants de ressalt o pas zebra
de ressalt
Pas de vianants de forma trapezoïdal
lleugerament elevat o fet de material més
rugós que el paviment, la finalitat del qual
és obligar els conductors a reduir la
velocitat i a aturar-se.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
fer el moll. La solució era la 4: treballar
poc. Ningú no la va encertar.

 Què vol dir tudar?
1. Alterar la quietud, la serenitat.
2. Colpejar, pegar.
3. Fer malbé, malmetre.
4. Fer semblar una cosa allò que no

és.

El premi per a la persona que l’encerti
és un llibre.

A la fotografia, zebres
pintades a la calçada.

Per *lo tant
Aquesta expressió, tant escrita com
parlada, és incorrecta i cal dir: per tant.

http://www.termcat.cat/productes/toberta.htm El TERMCAT ofereix en línia un nou
repertori de la col·lecció Terminologia Oberta, la TO Gastronomia (Plats a la carta), que
recull exactament 5.403 fitxes conceptuals. Pot ser molt útil per a les persones que
volen alimentar una memòria de traducció o el diccionari d’un corrector.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat  L’objectiu d’aquest recull és disposar de
dades sobre el coneixement i l’ús de la llengua catalana en el moment actual i la seva
evolució, relatives a set àmbits: la població, l’administració pública, el sistema
educatiu, els mitjans de  comunicació i indústries culturals, el món socioeconòmic, el
món associatiu i les institucions sanitàries.

http://www.molletvalles.cat
http://www.cnpl.cat
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*Aigua de boca
La forma adequada és aigua potable, denominació documentada que designa l’aigua
apta per al consum humà i per a l’elaboració d’aliments. La denominació aigua de beure
és una forma sinònima i es pot utilitzar si es prefereix fer èmfasi en la característica de
l’aptitud per al consum humà.
Els equivalents en anglès i francès confirmen també l’ús dels mateixos sinònims que en
català per designar aquest concepte: drinking water o potable water en anglès i eau pota-
ble o eau de boisson en francès.
I recordeu: encara que hàgim passat la fase més crítica, cal continuar estalviant aigua!

Consulta o consultori?
El TERMCAT ha aprovat fa poc la forma
consulta com a sinònim de la forma norma-
tiva consultori, és a dir, referint-se al lloc on
un professional de la salut atén els i les
pacients.

Escopeter
L’home o soldat armat d’escopeta és
l’escopeter, i no l’*escopetaire. Per
exemple, diem que hi havia una colla
d’escopeters a punt d’anar a caçar.

Derogació
Acció de derogar; l’efecte. *Derogament
no és correcte.

*Bachata
Ball que s’ha programat en un centre cívic
de Mollet. La denominació catalana
adequada per designar aquest tipus de ball
manté la forma manllevada del castellà ba-
chata.
Passa el mateix amb altres denominacions
de balls, procedents, sovint, del món anglo-
saxó: ska, funk, hip-hop, reggae..., que les
mantenim en la llengua original, en aquest
cas, anglès, escrites en cursiva.
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http://www.gencat.net/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/lexics/artsgraf.htm
Vocabulari d’arts gràfiques català-castellà de 552 termes, del Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

http://www.termcat.cat/dicci/esports_olimpics/

Amb motiu dels Jocs Olímpics de Pequín, el TERMCAT va elaborar un diccionari que con-
té al voltant de 7.500 termes, amb l’expressió equivalent en anglès, francès i espanyol.
S’hi troben tots els esports reconeguts oficialment com a olímpics, des d’atletisme a
waterpolo, que es poden consultar alfabèticament o per temàtica.

http://www.termcat.cat/productes/dicci/Notarial.html  Els notaris i les notàries
s’encarreguen de redactar i d’autoritzar els documents oficials de la nostra activitat
priada. Aquest diccionari en línia del TERMCAT aplega i defineix 344 termes, els d’ús
més habitual a les notaries, i en presenta els equivalents en castellà. També s’hi inclouen
termes que provenen d’altres branques del dret molt vinculades amb la seva feina diària,
com ara el dret civil, el dret hipotecari o el dret mercantil.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
tudar. La solució era la 3: fer malbé,
malmetre.

L’encertant va ser en Joan Tintoré, excap
de Compres.

 Què vol dir insacular?
1. Fer-se un vestit en forma de sac, en

senyal de penitència.
2. En tennis, posar en joc la pilota.
3. Posar en un sac o urna, cèdules

amb noms de persones per treure-
les després a la sort.

4. Enviar a fer gàrgares algú.

El premi per a la persona que l’encerti és
un llibre.

*Blanqueo de
dientes

En català
diem
emblanquiment
de dents.

Camí de taula
Tapet allargat de forma rectangular que es
posa sobre una taula o un altre tipus de
moble i que en cobreix tota la llargada.

Tres pobles diferents amb el mateix
gentilici
El gentilici martorellenc, -enca, -encs, -
enques és l’únic aplicable als habitants de
les tres poblacions següents: Martorell,
Martorelles i Santa Maria de Martorelles.

Gentilicis

Com-s’ha-fet
Reportatge audiovisual sobre el procés
d’elaboració d’una obra cinematogràfica,
d’una sèrie televisiva, d’un anunci, d’un
disc, etc., o sobre la preparació d’un
espectacle. En anglès es diu making of.
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Què significa culer?
El camp del FC Barcelona al carrer
Indústria es va inaugurar el 14 de març de
1909 i era conegut com l’Escopidora.
Aquest camp tenia una tribuna de dos pi-
sos (no en tenia cap altre camp), amb una
capacitat de 6.000 espectadors. Fou el pri-
mer camp a Espanya amb il·luminació arti-
ficial i el Barça hi va jugar fins al 1922. Ex-
pliquen que passar pels voltants del camp
els dies de partit era un espectacle, ja que
des de fora es veien els culs dels aficionats
que s’asseien al capdamunt del mur.
D’aquest fet prové el nom culer.

Dúmping
Al manifest sindical que es va llegir el 7
d’octubre al davant de la Casa de la Vila es
parlava de dúmping. És la venda de
productes al mercat exterior a preus més
baixos que els del mercat interior,
per poder fer front als competidors o per
descarregar l’excés d’existències.

Gospel Gènere de música religiosa propi
dels negres dels Estats Units d’Amèrica,
derivat bàsicament dels himnes
evangèlics propis del ressorgiment
protestant del segle XIX. Es manté en
anglès, en cursiva i sense accent.

Dubtes

Càmera rèflex
Tipus de càmera que integra un mirall que
reflecteix la imatge copsada per l’objectiu
en una pantalla d’enfocament incorporada
en el visor.

Ròl·ler

És l’adaptació de l’anglès roller. Aquest
terme designa un tipus de bolígraf, i no de
retolador, amb una tinta especialment flui-
da que permet una escriptura més ràpida.
La diferència entre un retolador i un
bolígraf és que el primer té una punta de
feltre, mentre que en el bolígraf la punta sol
ser una boleta que distribueix la tinta quan
roda.

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
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http://www.parla.cat Eina de formació moderna que aprofita les tecnologies de la
informació i la comunicació. L’alumnat té accés a un fòrum, una bústia, un xat i incor-
pora eines de veu per practicar l’expressió oral.
http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html El Lèxic de fàrmacs, elaborat pel
TERMCAT i el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, aplega prop de 3.000
denominacions dels fàrmacs d’ús més generalitzat, a més del número CAS i les
accions terapèutiques més habituals. L’obra incorpora una revisió de les Normes
pràctiques per a la versió catalana de les denominacions comunes internacionals
(DCI) de les substàncies farmacèutiques i un recull de criteris per a l’adaptació
gràfica de l’anglès al català de les denominacions de fàrmacs.
http://www.quellegeixes.cat/ fòrum de llibres creat per la Institució de les Lletres Cata-
lanes per fomentar la lectura, amb tres nivells: infantil, juvenil i adult.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
insacular. La solució era la 3: posar en un
sac o urna, cèdules amb noms de persones
per treure-les després a la sort. L’encertant
va ser la Núria Martorell, d’Activitats.

Què vol dir acte obstatiu?
1. En ginecologia, procés d’obstrucció

del fetus.

2. Acte formal que impedeix a algú de
dur a terme una acció tot i estar-hi
legalment autoritzat.

3. Acte d’obstruir una via pública per la
força, sense haver avisat
prèviament.

4. Acció que inicia una persona
obsessionada en un tema, sense
tenir raó.

El premi per a la persona que l’encerti
és un llibre.

Eixugar o assecar

El verb eixugar significa eliminar el líquid
que cobreix superficialment una cosa, és a
dir, assecar una cosa mullada passant-hi
quelcom que s’emporti la humitat o fent que
s’evapori l’aigua. El verb assecar vol dir
treure la humitat d’una cosa, eliminar
l’aigua que forma part de la seva estructura.
Una cosa eixuta és la que ha perdut la
humitat que la cobria i una cosa seca la
que ha perdut totalment o parcialment la
seva aigua constituent. Estén la roba que,
amb la caloreta, s’eixugarà de seguida. A
mi m’agrada més l’arròs eixut que el
caldós. Els patiments de l’època de la
guerra li van assecar el cor. Tinc la gola
seca de tant parlar.

El castellà empra el verb secar per
expressar els dos conceptes. Això fa que, a
voltes, cometem errors. *M’he assecat les
mans (si ho féssim, ens haurien quedat
com un pernil). Font: Migjorn

Carrera o cursa
Tant podem dir: una cursa a peu com una
carrera a peu, una cursa a cavall com una
carrera a cavall, una cursa d’obstacles com
una carrera d’obstacles.

Caure

El verb caure no és pronominal. Per tant,
una persona no *es cau, sinó que cau. Les
coses cauen, no *es cauen.

http://www.molletvalles.cat
http://www.cpnl.cat
http://www.parla.cat
http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html
http://www.quellegeixes.cat/
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Passar-se de la ratlla i llençar la tovallola
Ambdues expressions provenen dels començaments de la
boxa. Quan les baralles no es feien dintre d’un quadrilàter com
els d’avui, els marges eren o bé una ratlla amb guix en el sòl o
un cercle. No es podien passar de la ratlla. També de l’àmbit
pugilístic prové l’expressió llençar la tovallola. Quan
l’entrenador observava que el seu pupil estava rebent un
càstig massa fort, llençava una tovallola a l’aire que havia de
caure dintre del ring. Aquest acte significava la rendició del
seu combatent.

*A no ser que

Aquesta expressió no és correcte. S’ha de
substituir per les construccions si no és que
o excepte si, llevat que, tret que, a menys
que, si no és que, fora que...  No dimitiré si
no és que m’ho demana el president de la
Generalitat.

Fulls, pàgines i cares

Sovint confonem els tres termes. El full és
un tros de paper rectangular; parlem d’un
full de DIN A4, per exemple; o també és el
que forma part d’un llibre o una llibreta. La
pàgina és la cara d’un full, el text escrit o
imprès en una pàgina. Parlem de la pàgina
1, la 2, etc. Finalment, cara, en aquest
context, és sinònim de pàgina.

Kioto o Kyoto?

Kyoto és el nom de la ciutat japonesa on es
va aprovar un tractat internacional que
compromet als països que el ratifiquen a
reduir les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle. De vegades veiem escrit el
nom de la ciutat amb i (Kioto) i de vegades
s’escriu amb y (Kyoto). Què hem de fer?,
ens pregunten des de Medi Ambient de
l’Ajuntament.
«El criteri respecte de la toponímia de fora
és fer servir únicament aquelles formes que
tenen una tradició d’ús significativa en la
llengua d’arribada, mentre que quan no hi ha
aquest ús consolidat, és preferible fer servir
les formes originàries correctes, com en el
cas de Kyoto. Aquest criteri segueix la línia
marcada pel Grup d’Experts de les Nacions
Unides en Noms Geogràfics (GENUNG), que
recomana no crear nous topònims estrangers
adaptats a la llengua pròpia».

(Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans)

Recepcionar

En dret administratiu és rebre un lliurament,
comprovar-lo i registrar-ne l’acceptació. No
és sinònim de rebre (TERMCAT).

Pasta adhesiva

Substància adhesiva reutilitzable de
consistència semisòlida que s’empra per
fixar en una superfície objectes de poc pes,
generalment papers. Es coneix amb el nom
de la marca, Blu Tack (TERMCAT).

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
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http://www.premsacomarcaldigital.cat/ Hemeroteca gratuïta on es poden consultar la
majoria dels exemplars de les publicacions que formen part de l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal, publicats entre l’any 2000 i el 2007, que s’anirà ampliant. S’hi po-
den cercar continguts per comarca, publicació i periodicitat.
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua Joc interactiu en línia de preguntes i
respostes, que fa èmfasi en la diversitat de llengües al món i les situacions de pluralitat
de les llengües. Està plantejat com un joc en què poden jugar des d’un jugador contra la
màquina, fins a tres jugadors competint entre ells.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
acte obstatiu. La solució era la 2: acte for-
mal que impedeix a algú de dur a terme
una acció tot i estar-hi legalment autoritzat.
L’encertant va ser Andreu Ollé, del Taller
Alborada.

Què vol dir dia del gos?
1. L’endemà de la Festa Major.

2. Dia que se celebra l’Any Internacio-
nal de Protecció dels Gossos.

3. Data en què una persona ha fet un
acte de submissió o seguidisme.

4. Interval entre dos dies de festa que
no és pont.

El premi per a la persona que l’encerti
és un llibre.

Molt bones festes de Nadal
i que l’any 2009 ens dugui
pau, bons acords, salut i
felicitat!

Copyleft

Forma d’explotació dels drets d’una obra
en què el titular del copyright autoritza l’ús,
la reproducció, la distribució, la
comunicació pública i la modificació
d’aquesta obra, amb la condició que
qualsevol distribució posterior de possibles
còpies o modificacions estigui sotmesa a
les mateixes condicions de llicència que
l’original (TERMCAT).

Femella d’orelles

Femella proveïda d’unes orelles per facili-
tar-ne l’operació de cargolar i descargolar,
com la que es posa en les rodes de les
bicicletes. En castellà en diuen palomilla.

Rodal

Peça de formes i materials diversos, que
es posa sota els vasos per tal de protegir
les taules. Sinònim complementari, sotagot
(TERMCAT).

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
http://www.premsacomarcaldigital.cat/
http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua
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El vent
Fa poc, ventades molt fortes van colpejar el
nostre paisatge i van provocar víctimes
mortals i destrosses en cases i ciutats. El
vent és un fenomen natural, generalment
horitzontal, de masses d’aire. L’instrument
per mesurar-ne la direcció i velocitat és
l’anemòmetre. El penell n’indica la direcció
i l’anemoscopi mesura la velocitat del vent
de manera aproximada. L’escala Beaufort
classifica la força del vent des de zero
(absència de vent) fins a 12 (més de 120
km/h).

Els  aerogeneradors serveixen per aprofitar
l’anergia eòlica.

Algunes frases fetes en relació amb aquest
mot:

Bon vent i barca nova: expressió de
comiat a una persona o una cosa que no
ens fa res de perdre.

Sap el vent i no sap el torrent: haver sentit
parlar d’una cosa però no haver-ne tret
l’entrellat.

Vent de boca: paraules vanes.

Consultes

Posta en marxa o posada en marxa?

Posada en marxa. Parlem, per exemple, d’un educador especialitzat en l’organització i
la posada en marxa d’activitats diverses, amb infants i joves. O de la posada en marxa
d’un aparell. El mot posta el reservem per a d’altres significats: la posta dels ous. La
posta del sol. Fer una cosa a posta, deliberadament.
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http://cit.iec.cat/dca  Diccionari  de les ciències ambientals de l’IEC que conté més de
6.600 termes amb definició, informació enciclopèdica i equivalències en anglès,
francès i espanyol. A més, inclou lleis i normatives; institucions jurídiques vigents i
pertinents per a l’àmbit català, estatal i europeu, i també noms propis de localitats o
d’instal·lacions en què s’ha esdevingut un accident amb conseqüències ambientals.
http://www.gencat.cat/justicia/lexcat El Departament de Justícia ha publicat en català la
Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. El text es pot consultar en
línia a través de Lexcat, que recull les lleis més importants de l’Estat, en català i en
versió consolidada i actualitzada.

Al número anterior preguntàvem què vol
dir el dia del gos. La solució era la núm. 1:
l’endemà de Festa Major.

L’encertant va ser en Xenxu, de Patrimoni.

Què vol dir guimbarro?
1. Gran timba de cartes.
2. Massa de matèries fecals

evacuades de forma dura.
3. Gosset alegre, que saltironeja

sempre.
4. Tros gros de pa, generalment el

crostó.

El premi per a la persona que l’encerti
és un llibre.

Reial Decret o Real Decret?

El company
Josep M. Ramon
ens explicava que
uns dies abans
de Reis va
passar pel davant
d’un carter reial

que era anunciat com a carter reïal.

D’altra banda, constata que molts
organismes oficials utilitzen Real Decret.
(De fet, a l’Ajuntament s’utilitza moltes
vegades aquesta expressió).

Què fem?

El mot real
significa algu-
na cosa que
té existència
efectiva o que
pertany a les
coses o als
béns, no a les
persones:
drets reals.
En canvi, el
mot reial és
relatiu o
pertanyent al
rei, a la reina o a la reialesa. Parlem del po-
der reial, de la família reial o del carter reial,
sense dièresi. També  parlem del Reial
decret (la sigla és RD) i escrivim la primera
paraula en majúscula i la segona en minús-
cula, seguint els criteris del Llibre d’estil,
apartat  Aspectes convencionals –
majúscules i minúscules.

Coresponsabilitat

En Xavier de Ràdio Mollet
ens consultava com calia
escriure aquesta paraula. El
prefix co-, si s’uneix a un
mot començat amb r- per formar un derivat,
no duplica aquesta consonant:
coreferència, coregnat, coreligionari,
corutina, coresponsabilitat. D’aquesta ma-
nera se segueix la norma general de
formació de paraules que no dupliquen la r
quan el segon element comença amb
aquesta consonant: antireumàtic,
contrarevolució, preromà, vicerector,
grecoromà.

Es manté la -rr- en els mots que en llatí la
duien. Per exemple: correlació,
correspondència, correspondre, corregir.
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Més sobre reials decrets
Arran de l’explicació d’aquesta expressió
al número anterior, ens demanaven que
confirméssim si quan escrivim Reial
decret llei, la tercera paraula també va en
minúscula. Sí. Hi ha hagut també altres
aportacions. Diu un company:
“Quant al mot real, també fa referència a
qualsevol element d’un conjunt de nom-
bres, els nombres reals, en l’àmbit de les
matemàtiques (...). D’altra banda, també hi
ha la gelea reial, que és l’aliment que les
abelles donen a la seva reina”. Un altre
company ens suggeria recordar també
l’expressió camí ral. Trobem que deriva
de camí reial, el camí que unia
possessions reials i gaudia de la
protecció dels soldats del rei. També es

relaciona amb ral, un arabisme que
designava una finca i, actualment, terrenys
agrícoles.

De vegades, en els mitjans de comunicació
sentim una expressió que no és correcta,
tornem *en cinc minuts, i a continuació
passen a publicitat. La preposició en és
correcta en expressions que indiquen
durant un temps. El metge li ha dit que no
surti de casa en vuit dies, però direm: el
metge li ha dit que d’aquí vuit dies ja pot

sortir a caminar.

Quan truquem a una
companyia d’aigua,
gas o llum, sovint
sentim una veu
anònima que al cap
de deu minuts encara
ens etziba la

cantarella: Les nostres línies estan
ocupades. Us atendrem *en pocs minuts.
Això és incorrecte. Hauríem de dir: us
atendrem així que puguem o una
expressió similar.                 Font: Joan Solà, Migjorn

Ballador de l’anca

Protuberància de
l’extrem del fèmur
que s’articula amb
la pelvis. La frac-
tura del ballador
de l’anca és típica
de les persones
que tenen
osteoporosi.

La pèrdua de massa òssia debilita
l’esquelet. Un dels ossos que més fàcilment
es trenca és el coll del fèmur, que és la
continuació del cap del fèmur o ballador de
l’anca. Quan algú es mou molt diuen que es
meneja més que el ballador de l’anca.

En la llengua quotidiana fem servir
habitualment cap del fèmur.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209&L=2%2Findex.php%3Fpagina1%3Dhttp%3A%2F%2Finfected.sinfree.net%2Fid.txt
http://www.cpnl.cat


L’Estenedor

L’endevinalla

Webs

Al número anterior preguntàvem què vol dir
guimbarro. La solució era la 4: tros gran de
pa. L’encertant va ser el Rafa Ferran.

Què vol dir estonada?
1. Persona del sexe femení que ha

perdut rigidesa en algunes parts del
seu cos.

2. Estona llarga.

3. Habitant d’Estònia.

4. Ferida produïda amb una espasa o
un estoc.

El premi per a la persona que l’encerti
és el llibre Petita història de la Fira
d’Artesans.

Consultes
*Espaial
Ens consulten si podem fer servir
aquesta paraula referida a una visió
espaial (de l’espai). No existeix. És es-
pacial (que no és el mateix que espe-
cial!).

Invident
Com a sinònim
de cec, persona
que no hi veu.
Aquest terme no
està recollit al
diccionari de
l’IEC, però sí
que hi ha
vident.

Redifusió
Nova emissió d’un programa ja difós
anteriorment, en ràdio o televisió.

Feixista
Es pot aplicar als
partidaris del
franquisme o només
als seguidors de
Mussolini?
Segons el diccionari
de l’IEC, un feixista
pot ser una persona
partidària del
feixisme. El de la
Gran Enciclopèdia
Catalana afegeix
dues possibilitats
més:
1. Partidari del feixisme o d’un règim dicta-
torial.
2. Persona que s’imposa a les altres amb
autoritarisme i violència.

En conclusió,
doncs, podem
parlar de
feixistes en el
cas d’Espanya o
d’altres territoris.

Foliar
Un dels significats d’aquest verb és:
numerar els folis (d’un manuscrit,
expedient, etc.). A l’Arxiu Municipal
estan foliant tots els expedients
d’Obres.

*Street Park
Un dels projectes aprovats pel Fons es-
tatal d’inversió local per a Mollet és el
de construcció d’unes pistes de street
park. Feta la consulta a Optimot, ens
informen que la denominació
proposada en català és parc d’esports
urbans.

http://optimot.gencat.cat Optimot. Consultes lingüístiques on cal adreçar-se quan
tingueu dubtes lingüístics.

http://www.termcat.cat/dicci/firesicongressos/index.html Terminologia de Fires i
Congressos. Diccionari d’ús habitual que conté termes en català tant en
l’organització com en el desenvolupament de les fires i els congressos.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209&L=2%2Findex.php%3Fpagina1%3Dhttp%3A%2F%2Finfected.sinfree.net%2Fid.txt
http://www.cpnl.cat
http://optimot.gencat.cat
http://www.termcat.cat/dicci/firesicongressos/index.html
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Montserrat
El dia 27 d’aquest mes celebrem la diada
de la Mare de Déu de Montserrat.
L’originalitat morfològica que presenta la
muntanya de Montserrat serveix de prototip
de l’anomenat relleu montserratí. Sens
dubte, els  monòlits o les agulles són les
formes més espectaculars i
característiques d’aquesta muntanya.
Aquest relleu és el resultat de la interacció
entre tres factors: el material (conglomerat
o pedra pinyolenca), l’estructura i l’erosió.
El Cavall Bernat és el més gran i conegut
dels monòlits del massís de Montserrat. Va
ser escalat per primera vegada l’any 1935.

Docusèrie
Sèrie de programes de televisió en què es
combina l’estil dels documentals amb
elements dels fulletons, per exemple,
aplicant les tècniques narratives de la ficció
a fets reals, com a Mestres, que mostra el
potencial educatiu dels mitjans de
comunicació de proximitat i del municipi de
Mollet en un dels seus capítols.

Redall
Herba que creix en un prat després de da-
llar-lo. El segon dall o segada d’un prat.

Panini
En un centre
cívic de Mollet
es fa un taller de
cuina de
paninis. En
italià, panino vol
dir pa petit. Ara bé, la forma panini,
procedent del plural italià, ha passat a de-
signar un entrepà d’origen italià fet
habitualment amb xapata i que es menja
calent. La denominació catalana
proposada és panini, que fa el plural
paninis. I relacionada amb el tema, la
paneteria és la indústria que es dedica a
fer pa (Optimot).

Aixeteria
Conjunt d’aixetes, especialment quan for-
men part d’un mostrari. També pot ser una
botiga o un departament d’un establiment
on es venen aixetes.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
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Al número anterior preguntàvem què vol dir
estonada. La solució era la 2: estona llarga.
L’encertant va ser l’Araceli Pujades.

Què vol dir sortija?
1. Peça de metall en forma de cercle.

2. Tap de suro foradat longitudinalment.

3. Joc en què els participants intenten
enfilar un objecte.

4. Joia d’or i diamants anomenada així
a l’Alguer.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Petita història de la Fira d’Artesans.

http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html Diccionari que recull unes 25.000
denominacions de plantes. El projecte actualitza i amplia l’obra Els noms de les plan-
tes als Països Catalans, de Masclans. D’aquesta versió se’n farà una actualització se-
mestral i es preveu que quan es publiqui en paper, superi les 30.000 denominacions
catalanes.
http://www.ub.edu/sonscatala Els sons del català és un recull de materials destinats a
facilitar l’aprenentatge de la fonètica tant en l’ensenyament secundari com en el supe-
rior i també l’aprenentatge del català com a llengua estrangera. Més webs per
aprendre fonètica: http://bibiloni.cat/correcciofonetica/ i http://prosodia.uab.cat/
atlesentonacio/index.html

http://www.softcatala.org/corrector_tipografic_ortografic_i_gramatical_de_catala
Nova versió del corrector gramatical lliure de català. Es pot triar la variant lingüística
(oriental, occidental, meridional i balear).

Cangrí
És una altra ma-
nera d’anomenar
la presó. Sembla
que és un mot
pres del
llenguatge dels
gitanos, on pri-
mer volia dir
església i fou
aplicat després

pels malfactors a un lloc on també es va a
fer penitència. Sembla fundada l’opinió que
en caló vingui d’un mot persa que vol dir
torre (Rodamots).

Redorta
A les calçotades, diuen que per fer uns
bons calçots cal fer el foc amb redortes de
cep (sinònim de sarment).

*Tuna
Una associació
molletana va fer
un concurs de
*tunes. Però
aquesta paraula
no consta al
diccionari
normatiu.

Segons Optimot, l’alternativa és estudianti-
na: colla d’estudiants organitzada per anar
pels carrers, assistir a les festes, etc.,
tocant i cantant. En el Diccionari català-
valencià-balear el substantiu tuna indica
que és un castellanisme i el defineix com a
vida ociosa i de vagabundeig. Anar de
tuna, córrer la tuna o rodar la tuna signifi-
quen anar d’ací d’allà per diversió, sense
treballar.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html
http://www.ub.edu/sonscatala/
http://bibiloni.cat/correcciofonetica/
http://prosodia.uab.cat/atlesentonacio/index.html
http://www.softcatala.org/corrector_tipografic_ortografic_i_gramatical_de_catala
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Rodalia
Dels voltants d'una localitat qualsevol se'n
diu rodalia, i és sempre singular; el plural fa
referència als encontorns de diverses
localitats, no als d'una sola ciutat. Renfe en
diuen Rodalies, però no és correcte.

Els retards, els esvorancs i les incidències
han acabat estenent arreu l'ús de la forma
plural, però si consulteu qualsevol
diccionari, veureu que és singular. El
TERMCAT, per exemple, parla del tren de
rodalia com el tren destinat a enllaçar una
capital important amb els nuclis de
població veïns. Estació de Mollet - Sant Fost

(Rodamots)

Marengo
Color gris fosc.  Nom sorgit en memòria de
la batalla de Marengo (plana del Piemont),
guanyada per Napoleó als austríacs el 14
de juny de 1800.

Glauc
Verd clar, verd blanquinós. Ve del grec
glaukós, que significa argentat, gris,
verdós. El Cadí, als matins, és de color
glauc.

Musc
De color fosc, especialment morat.
Aquesta dona sempre va tota musca: va
vestida de color fosc. És una variant de
mesc, de l'àrab misk, i aquest, del persa
muxk, mot indoirànic que designà primer
els genitals.

Per barba
Expressió que no recomanem, ja que no
respecta els criteris d’igualtat de gènere.
Les dones no tenen barba. En lloc de dir
toquen tres ampolles de vi per barba
podem dir: per cap, per persona...

Ganxets
Aperitiu lleuger i cruixent fet amb patata,
blat de moro o altres ingredients, i que té
forma allargada o de ganxo, usat
generalment en plural. També en podem dir
cuquet. En castellà és ganchitos.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Webs

Al número anterior preguntàvem què vol
dir sortija. La solució era la 3: joc en què
els participants intenten enfilar un objecte.
L’encertant va ser la Lola Hernández,
d’Infograf.

Què vol dir xeringuilla?
1. Arbre de flors blanques i oloroses.
2. Instrument petit per introduir

substàncies líquides al cos.
3. Insecte que creix a les zones

centrals d’Espanya, que fa malbé tot
el que toca.

4. Instrument musical semblant a la
gralla.

El premi per a la persona que l’encerti és
el llibre Petita història de la Fira
d’Artesans.

http://www.gencat.cat/toponimia Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
2009.
http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html Actualització del Lèxic de fàrmacs en
línia. Aquesta nova versió recull més de 2.800 denominacions dels fàrmacs d’ús més
freqüent, amb la categoria gramatical i les equivalències en castellà, francès i anglès, les
accions terapèutiques o els mecanismes d'acció més habituals, i també el número
registrat CAS.
http://www.gencat.cat/llengua/liu Llengua i ús és una publicació quadrimestral de la
Secretaria de Política Lingüística que té com a objectiu oferir eines de suport a les per-
sones que treballen en la llengua.

Camps  de Gallecs

Colza
Nap d’una varietat cultivada per les seves
llavors, de les quals s’extreu un oli comesti-
ble. Aquesta primavera hem pogut veure
molts camps florits, com aquest de Gallecs
que podeu veure en la fotografia.

Ganyips
Ve del caló halipí, que significa gana, àpat.
És una menjada lleugera consistent
especialment en fruita seca i galetes que la
gent s'enduu quan surt d'excursió. Si sortiu
a caminar amb el Club Muntanyenc Mollet,
sentireu frases com aquesta: ens aturarem
a fer un ganyip en aquella fageda.

ERO
Sigla d’expedient de regulació d’ocupació.
El concepte s’escriu en minúscula.
S’apostrofa: l’ERO.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.gencat.cat/toponimia
http://www.termcat.cat/dicci/farmacs/index.html
http://www.gencat.cat/llengua/liu
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El món dels volcans

Abreviatures (formació)
La finalitat de les abreviatures és reduir una expressió al mínim intel·ligible per economia
d’espai. Només s’han d’utilitzar si ocupen menys que el mot sencer i si no tenim espai.
S’ha d’evitar-ne l’ús a l’interior d’un text, ja que sempre és més clar el mot o l’expressió
que l’abreviatura, encara que sigui coneguda. Sempre porten punt final.

Abreviatures per suspensió
Es formen quan suprimim la part final a partir de la primera vocal d'una síl·laba (incloent-hi
aquesta vocal), tant si va darrere d'una consonant sola com si va darrere d'un grup de
consonants: butll. (butlletí), col·l. (col·laborador). Si cal crear-ne una, és millor seguir
aquest procediment; els altres admeten moltes variants i és millor reservar-los als
organismes encarregats de la fixació d’abreviatures.

Abreviatures per contracció
Se suprimeixen lletres de l'interior: St. (sant), fra. (factura), admdora. (administradora).
Presenta variants segons les lletres inicials i finals que es mantenen; per a les lletres
inicials se segueixen els criteris d'escurçament de les abreviatures simples: tallar abans
d'una vocal, generalment la primera.

Altres abreviatures
Seguint els criteris de contracció o suspensió, afegeixen alguna lletra de l'interior,
generalment consonants: ltda. (limitada), dc. (dimecres), Mgfca. (Magnífica).

Volcà
Un volcà és una manifestació de la
dinàmica de la Terra, que s’expressa
mitjançant la sortida a l’exterior de matèria
fosa de l’interior. La paraula volcà prové de
l’illa Vulcano, al sud-est de la costa d’Itàlia,
on segons la concepció mitològica hi havia
la farga del déu Vulcà.

Expressions
Ser algú un volcà, vol dir ser de caràcter
impetuós, apassionat en alt grau.

Estar sobre un volcà, vol dir trobar-se en
una situació en què un perill és imminent.

Greda
La greda és un material volcànic de color vermellós, originat per l’acceleració del procés
d’oxidació. Si aneu al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, trobareu un rètol
per anar a les grederes del volcà Croscat. Les extraccions de greda que ha sofert el
Croscat durant molts anys han obert un tall de més de 100 m d’alçària i de 500 m de
longitud. Són les anomenades grederes (de color negre i gris que es van tornant
vermelloses i ataronjades per l’oxidació).

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/parcs_de_catalunya/garrotxa/
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Webs

http://scb.iec.cat/saber.htm Què Cal Saber? és el full volander de la Societat Catalana
de Biologia. Tracta de manera senzilla i rigorosa temes relacionats amb la llengua i la
biologia.

http://scaterm.iec.cat/filial/iewPage.action?siteNodeId=813&languageId=1&contentId=-
1 Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
Informació de llengua, recomanació de webs, etc.

http://translate.google.cat/translate_t#ca%7Cen%7C Traductor bidireccional amb què
es poden traduir paraules, textos sencers i webs. Així, les pàgines webs en català es
poden traduir a una trentena de llengües diferents, entre les quals hi ha l'àrab, l'anglès,
el japonès o el rus, i viceversa.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
xeringuilla. La solució era la 1: arbre de
flors blanques. L’encertant va ser la Susi
Molina, de La República.

Què vol dir donar el sus?
1. Fer el senyal perquè algú comenci a

actuar.
2. Fer un gest obscè.
3. Despatxar. Donar comiat a algú.
4. Donar un ensurt, espantar algú.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Petita història de la Fira d’Artesans.

Consultes
Hostatjador gratuït
Proveïdor que ofereix un servei d'hostatge
gratuït, que permet disposar d'un espai de
disc d'un servidor per difondre per Internet
pàgines o llocs web personals. En anglès
és hosting (TERMCAT).

Antiincendis
El Josep M. Ramon tenia al davant un
contracte de manteniment de les
instal·lacions de protecció contra incendis
de les dependències municipals i ens
preguntava si era correcte escriure
"antiincendis”. Doncs sí. No només és
correcte, sinó que és el que cal dir:
instal·lacions de protecció antiincendis.

Paraire
Persona que es dedica a l’art de la llana
des del rentat fins al perxat.

Helicicultor
Persona que es dedica a la cria de cargols
amb finalitats comercials.

Professions
Una de vella i una de nova

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://scb.iec.cat/saber.htm
http://translate.google.cat/translate_t#ca%7Cen%7C
http://scaterm.iec.cat/filial/ViewPage.action?siteNodeId=813&languageId=1&contentId=-1
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Menhir
Megàlit consistent en una pedra dreta,
plantada a terra. El nom ha estat adoptat
pels prehistoriadors, del terme popular
bretó (men, pedra, hir, llarga). És
característic de les zones atlàntiques de la
cultura megalítica (Bretanya, illes
Britàniques), però s'estén a d'altres zones,

com a Còrsega o als Països Catalans. En
alguns casos, la pedra ha estat allisada i
s’hi han representat gravats. Normalment
apareix isolat, però també en forma
d'alineacions o de cercles (TERMCAT i
Enciclopèdia Catalana).

A Mollet se’n va descobrir un al pla
de les Pruneres el passat mes
d’abril. És de l’època neolítica, de
granit, fa cinc metres de llargada i
sis tones de pes i estava enterrat a
onze metres de profunditat.

Ara es troba al Centre de
Restauració de Béns Mobles de
Catalunya on serà analitzat,
catalogat i restaurat. Després,
esperem que pugui retornar a
Mollet.

Trobada LAN
Trobada de persones situades en un
mateix espai físic que competeixen des de
diferents ordinadors  a través d'una xarxa
d'àrea local per jugar. En anglès és LAN
party (TERMCAT).

Cròtal
Ara que a Mollet tenim una màquina
expenedora de llet fresca i pasteuritzada, si
sentiu a parlar del cròtal, és una peça de
plàstic o de metall que es posa a l’orella del
bestiar per identificar-lo, tal com podeu
veure a la fotografia de sota.

Cròtal també pot ser una serp de cascavell
i un instrument de percussió antic (de fusta
o de metall, semblant a les castanyoles).

Portapernils
Objecte on posem un
pernil per poder-lo
tallar.
*Perniler no és
correcte.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=561#1271
http://www.cpnl.cat
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http://www.termcat.cat/dicci/Arqueologia/index.html Aquest diccionari arqueològic recull
prop de 1.800 termes amb la definició i els equivalents en castellà i anglès, relatius a la
teoria, el treball de camp i de laboratori, les construccions i la interpretació, que abra-
cen àrees tan diverses com al numismàtica, la musivària, les tècniques de datació o els
mètodes d’excavació.

http://www.llenguanacional.cat/uno/index.php?idioma=1 Revista de l’Associació
Llengua Nacional, que informa de temes sociolingüístics, orienta en qüestions
gramaticals, segueix els fets relacionats amb el català i la seva història, etc.

http://download.live.com/messenger Microsoft ha publicat la versió en català del paquet
de programes Windows Live, que inclou el sistema d'emmagatzematge en línia
SkyDrive, el servei per emmagatzemar i compartir imatges Fotos i el Messenger (per a
Windows).

Webs

Al número anterior preguntàvem què vol dir
donar el sus. La solució era la 1: fer el
senyal perquè algú comenci a actuar.
L’encertant va ser Mariona Rifà i Bonells,
del CNL de l'Hospitalet.

Què vol dir engorronir?

1. Voler que ens donin les coses de gorra.
2. Patir una malaltia anomenada gorronea.
3. Perdre les ganes de fer coses.
4. Donar voltes a una rotonda.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Petita història de la Fira d’Artesans.

Iber

Braçal
Flotador que
es posa al
voltant del
braç.
Generalment
es fa servir en
l’aprenentatge
de la natació.

Tot i que a la botiga del Barça en diuen
anigots, la forma correcta és braçal. En
castellà en diuen manguito.

Passallibres
Pràctica consistent a deixar un llibre en un
lloc públic i a comunicar-ho en un web
específic
perquè algú
pugui
trobar-lo,
llegir-lo i
tornar-lo a
deixar
accessible,
de manera
que una
nova perso-
na pugui reiniciar el procés. El passallibres
es gestiona des d'un lloc web unificat que a
Catalunya és  http://llibreslliures.com/.

En informàtica, text que un/una
internauta publica en un fòrum o en un
bloc. Els apunts també poden ser, de
vegades, imatges o altres arxius
associats. Segons el context, també
podem dir-ne aportació, comentari,
intervenció, nota, missatge o, quan el
text té una certa especialització i
extensió, article (TERMCAT).

Apunt

Individu d'un poble preromà estès des del
Llenguadoc meridional fins a Andalusia.
També es refereix a un habitant de l'antiga
regió d'Ibèria, al Caucas, o de la Geòrgia
en general.
Alerta amb la pronunciació! No porta
accent.  És un mot agut, i per tant, hem de
pronunciar com a síl·laba forta –ber.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=561#1271
http://www.cpnl.cat
http://llibreslliures.com
http://www.termcat.cat/dicci/Arqueologia/index.html
http://www.llenguanacional.cat/uno/index.php?idioma=1
http://download.live.com/messenger
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Aeroports

Si aquestes vacances heu viatjat amb avió,
potser us heu desplaçat per un autobús de
pista o per una passarel·la.

Autobús de pista
Autobús destinat al transport de passatgers
entre la terminal d'un aeroport i l'avió.
També és conegut com a jardinera
(TERMCAT).

Passarel·la
Túnel articulat que connecta el moll
d'embarcament amb l'interior de l'avió o
amb la plataforma d'estacionament de les
aeronaus. De vegades haureu sentit dir-ne
finger, air bridge, boarding bridge...

*Pols
En alguns
mitjans de
comunicació,
sovint sentim o
veiem escrit:

Pols entre Zapatero i Rajoy. El mot pols
existeix, però no en aquest sentit. Caldria
que diguéssim prova de força o torcebraç.

De al davant d’un cognom
La partícula connectiva de va en minúscula
quan se cita el nom complet, però en
majúscula quan només s'escriu el cognom:
Homenatge a Alícia de Larrocha.
Homenatge a De Larrocha.

*Empeine
En català en diem empenya. És la part
superior del peu corresponent al metatars i
també, la peça de cuir que forma la part
principal de la sabata, que cobreix el peu i
va cosida o clavada a la sola.

El Lledoner
El mes vinent s'inaugura un centre de
serveis municipals que es dirà El Lledoner.
El dubte apareix a l'hora de fer la contracció
amb la preposició (al Lledoner o a El
Lledoner?). Si el nom d'una institució, un
organisme o un centre va precedit d'un
article, i aquest va amb majúscula inicial
perquè forma part del nom, en el cas que
vagi precedit de les preposicions a o per
no es fa la contracció. Haurem de dir, per
exemple: Vaig a El Lledoner. Passaré per 
El Lledoner (Optimot).

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
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http://www.tv3.cat/bocamoll/el-concurs.html  Web del concurs Bocamoll, que juga amb la
llengua i la cultura amb una finalitat amena, lúdica i divertida.
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do  Comunitat d'usuaris que comparteixen rutes i punts
d'interès GPS. L’empresa encarregada d’aquest web va guanyar el passat mes de
setembre el Concurs Mundial de National Geographic.
http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html  Actualització del diccionari Noms de
plantes, publicat el març passat.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
engorronir. La solució era la 3:  perdre les
ganes de fer coses. L’encertant va ser
Cecília Vallverdú, de Serveis Socials.

Què vol dir posar call en una feina?

1. Impedir el normal funcionament d’una
cadena en una empresa.
2. Fer veure que es treballa.
3. Fer compartiments petits i estrets en un
espai diàfan.
4. Acostumar-se a una feina a força d’anys.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Petita història de la Fira d’Artesans.

Si parlem de salut...
Pacient naïf  
No estem parlant de cap malalt aficionat a
l’art, sinó d’un pacient que no ha estat
sotmès a cap tractament, especialment a
cap tractament antiretroviral en la infecció
pel VIH.

Topall
Si ens en parla el dentista, és un disc de
goma o de silicona que s'utilitza per marcar
la profunditat màxima a què es pot inserir
un instrument endodòntic a través del
conducte d'una arrel dental (TERMCAT).

Cruiximent
Adoloriment muscular, en
forma de punxades, que
apareix de 24 a 48 hores
després d'haver fet un
exercici físic d'una
intensitat o una durada
excessiva per a la condició física.

L’endevinalla

Meridià verd
És una
iniciativa
per
commemorar
la mesura
del meridià
de París
que va
servir de
base per
definir la
unitat del
metre. El meridià verd va des de
Dunkerque, al mar del Nord, fins a la
platja d'Ocata, al Masnou. En concret, és
el meridià situat a 2º 20' 14,025" a l'est
del meridià de Greenwich.
La ruta temàtica RT-6 és un sender per
fer a peu o amb bicicleta, està
senyalitzada des del coll de Pal fins al
Masnou i  passa pel Parc Natural del
Montseny i el Parc de la Serralada
Litoral.

Amansir
Llevar (a un animal) la qualitat de feroç o
d’esquerp, un estat d’indocilitat,
d’enfuriment, etc. La música d’Orfeu
amansia les feres. Aquest gat era molt
esquerp, però hem acabat per amansir-
lo.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat
http://www.tv3.cat/bocamoll/el-concurs.html
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/home.do
http://www.termcat.cat/dicci/noms_plantes/index.html
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Pis *en lloguer
A Mollet veiem
molts rètols als
balcons que
indiquen *Pis
en lloguer.
Aquesta
expressió no
és correcta.
Cal escriure
pis de lloguer o per llogar.

Aclariment/Vinc d’El Lledoner
Al número anterior parlàvem de com hem
d’escriure el nom del centre en contacte
amb preposicions, ja que inclou l’article
dins la denominació El Lledoner.

La preposició de s’apostrofa i les
preposicions a i per no es contreuen amb
l’article que forma part del nom de l’entitat.
Vinc d’El Lledoner. Anirem a El Lledoner.
Passaré per El Lledoner.

Baguet
Adaptació del
francès
baguette. Pa
d'origen francès,
en forma de
barra llarga i
estreta, d'entre
aproximadament
60 cm i 70 cm

de longitud (TERMCAT). En femení diem
una baguet. En plural: baguets.

No confonguem una baguet amb una bagueta
Bagueta
Cordonet en
forma de llaç, fet
amb fil o roba, per
assegurar
obertures en les
peces de vestir
(TERMCAT). En
femení diem una
bagueta. En
plural: baguetes. En castellà, presilla.

Entra en funcionament el nou
equipament d’El Lledoner
El diumenge 29 de novembre s’inaugurarà el nou equipament municipal El Lledoner,
que acull el Centre de Serveis per a la Gent Gran, els nous estudis de Ràdio Mollet i
el canal de TDT Vallès Visió (Quatre Cantons).

Els impostos són minúsculs!
El nom d’impostos i taxes l’escrivim en
minúscula i les sigles, en majúscula i sense
punts.

impost sobre el valor afegit (IVA)
impost sobre béns immobles (IBI)
impost sobre vehicles de tracció (IVTM i
guals)
impost sobre activitats econòmiques (IAE)

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Al número anterior preguntàvem què vol
dir posar call en una feina. La solució era
la 4:  acostumar-se a una feina a força
d’anys.  L’encertant va ser  Josep Abad,
de Mercamollet, SL.

Què significa encadarnar?

1. Crear sinergies de treball.
2. Posar cobertes en un llibre o quadern.
3. Incorporar-se a una institució i vincular-
    s’hi.
4. Agafar un refredat.

El premi per a la persona que l’encerti és
el llibre Petita història de la Fira
d’Artesans.

http://translate.google.cat/?hl=ca#  Traducció de textos, de pàgines web o de documents.
http://tradukka.com/#  Traducció en temps real a una llarga llista de llengües.
http://www.dixio.com Definicions, traduccions i diccionaris.
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:La_Nostra_TV  La Nostra TV permet visualitzar a
través d'Internet els diversos canals de televisió i ràdio en llengua catalana que hi ha als
Països Catalans i que emeten de franc.

Soc
Mercat dels països àrabs.

Gel·laba
Túnica llarga de roba gruixuda i amb
costures, que pot portar
caputxa i té mànigues
amples. La fan servir
moltes persones àrabs,
sobretot al Magreb. Pot
ser de diferents colors,
segons les regions.

Hijab  
Mocador amb què
algunes dones musulmanes es cobreixen
els cabells i el coll.

Xador
Peça de vestir àmplia i generalment de
color negre amb què algunes dones musul-
manes, especialment les xiïtes de l'Iran i
l'Afganistan, es cobreixen el cap i el cos i,
de vegades, la cara.

Burca
Vestit de teixit rígid amb què algunes dones
musulmanes es cobreixen completament el
cap i el cos, i que disposa d'una reixeta o
d'una obertura a l'alçada dels ulls per veure-
hi.

Pas canadenc
Plataforma de barres
metàl·liques col·locada
sobre una cavitat d'un
camí destinada a impe-
dir el pas dels animals i
a deixar passar els
cotxes.

Fat
Sinònim de insípid. No és correcte dir
sosso. Aquest menjar no té gust: és fat.

http://translate.google.cat/?hl=ca#
http://tradukka.com/#
http://www.dixio.com
http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:La_Nostra_TV
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Any 2010

Tot recordant el poeta Pere Quart, us
desitgem un bon any amb aquest
reguitzell de monosíl·labs...

Un xic de pa, un poc de foc, un poc de
llit, un poc de vi, un poc de llet, un poc
de pau i un poc de pis. I un xic de niu, un
xic de sou i un xic de xec. I un poc de
sol, un poc de sal i un poc de cel. Un xic
de llum, un xic de so, un poc de llamp i
un xic de tro. Un poc de goig i un xic de
bes i un poc de coit. Un poc del fort i un
poc del fluix. I un poc de rom i un poc de

fum. Un poc de lloc. I un poc de groc i un
xic de gris i un xic de verd i un xic de
blau. Un poc de tren i un poc de nau i un
xic de rem. Un xic de vent. I un poc de
neu. I un poc de veu i un poc de vot i un
poc de cant i un xic de vers i un xic de
ball. I d'art. I d'or. I un poc de mar i un xic
de port. I un xic de parc. Un xic de seny i
un poc de temps i un xic de món i un poc
de sort...

Bon any 2010!

Can Veire
Davant d’algunes consultes recents,
recordem la forma correcta del topònim
Veire. Segons l’Oficina d’Onomàstica de la
Generalitat, ja apareix en el Diccionari
català-valencià-balear d’ Alcover-Moll i
correspon a un nom propi, que prové de
l'occità Veyre. Així, escriurem el nom de
l’antiga masia o del torrent de Gallecs
d’aquesta manera: Veire. No s’admeten les
formes Veira, Vèira o Beira.

A cappella
Obra coral executada sense acom-
panyament d'instruments. Prové de la
llengua italiana i es refereix al fet que a les
esglésies cristianes es cantava sense
acompanyament instrumental durant els
primers segles
d'existència. A la
inauguració d’El
Lledoner es va
fer un concert a
cappella.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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http://www.termcat.cat/dicci/comunitats/index.html Lèxic de les Comunitats Europees
amb denominacions referents a les institucions de la Unió Europea i la funció públi-
ca, al dret comunitari, a la construcció europea i a les finances comunitàries.
http://refranyer-tematic.blogspot.com/ Refranys catalans agrupats i classificats per
tema i presentats en ordre alfabètic amb un índex temàtic.
http://www.termcat.cat/Jocs/MariusGros/index.html Jocs per jugar per Internet.
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/quarts.htm Explica d’on ve això
dels quarts i difon l’hora i el rellotge català.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
encadarnar. La solució era la 4: agafar un
refredat. L’encertant va ser  Ana Belén
Soria, de Qualitat Ambiental.

Què és el picaport?

1. Capó reial.
2. Peça de ferro situada en una porta que
serveix per trucar.
3. Varietat de raïm, blanc o negre.
4. Part d’un port natural o artificial on pica
més el vent.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Etnobotànica de Gallecs. Plantes i
cultura popular al Baix Vallès.

Feminicidi
Mort infligida deliberadament a les dones
pel fet de ser dones. Aquest mot sortia al
Manifest contra la violència envers les
dones llegit el 25 novembre passat i és un
terme encunyat arran dels feminicidis a
Ciudad Juárez (Mèxic).

Escola Bressol Municipal de l’Aigua
Viva
Aquest serà el nom de la propera escola
bressol de Mollet que està en projecte.

Estar en antena
Aprofitant el canvi d’adreça dels estudis de
Ràdio Mollet, en ràdio i televisió diem estar
en antena quan les persones que estan
parlant davant del micròfon o les càmeres
s'estan sentit o veient en directe.

Locutar
Radiar, transmetre per ràdio. El periodista
molletà Blanco locuta als 40 Principales.

Discjòquei i videojòquei
Tal com indicava el cartell del sopar
nadalenc del personal de l’Ajuntament,
discjòquei és la forma correcta d’escriure
aquest mot (vegeu L’Estenedor 28). I el qui
punxa imatges al ritme de la música és el
videojòquei, que s’abreuja així: VJ.

Morral
Roca prominent amb parets verticals. A
vegades es fa servir en diminutiu, morralet.
A l’excursió de diumenge passat vam
passar pel morralet de la Mare de Déu.
Ponx
Paraula d’origen sànscrit que vol dir cinc i
fa referència als cinc ingredients de la
beguda: aigua, te, rom, llimona i sucre.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.termcat.cat/dicci/comunitats/index.html
http://refranyer-tematic.blogspot.com/
http://www.termcat.cat/Jocs/MariusGros/index.html
http://www.comunicaciodigital.com/rellotge_catala/quarts.htm
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Casos que hem d’escriure en
cursiva

Feldspat
Fa poques setmanes, un grup de gent del
Club Muntanyenc i del CEM van pujar a
Martorelles, on van observar, entre altres
minerals, el feldspat, un dels components
minerals que, juntament amb el quars,
conté el granit.
Coadjuvar
Donar-se mútua ajuda, cooperar. Totes les
entitats han coadjuvat en l’organització
dels actes de suport a Haití.

La Serradora
La Serradora s’anomena ara espai de
creació d'arts escèniques i del
moviment. És un espai municipal que
acull artistes que investiguen a través
del llenguatge corporal (dansa, teatre
del moviment,
teatre gestual,
teatre-dansa).
Allà
s'experimenten
les primeres
fases d'una peça
que acabarà sent
un espectacle.

En general, podem dir que la lletra cursiva
té una funció diacrítica, és a dir, serveix per
remarcar una lletra, una paraula o un
fragment dins el text.

Recordeu que escrivim en cursiva,
entre altres casos (vegeu Llibre d’estil):

- Títols de llibres. Llibre d’estil de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès

- Obres d’art. La història tràgica de
l’època que m’ha tocat viure, de Joan
Abelló

- Programes de TV i ràdio: El pont de
la mandra (programa d’entrevistes de
Ràdio Mollet)

- La conferència Els bombardejos de
1939 a Mollet

- Peus d’imatges: Menhir trobat al pla de
les Pruneres

- Advertiments que s’escriuen en
articles o revistes (entre parèntesis):
(Continua a la pàg. 13.), (Ve de la
pàgina anterior.)

Febrer
Nom que es dóna a l'eucaliptus, les fulles
del qual contenen un oli i són emprades per
les seves propietats febrífugues.

Fer marrada
Equival a l’expressió dar un rodeo; rodear.
Hem hagut de fer marrada per poder
arribar fins aquí.

Fet digne de sanció. Circular sense portar
el rebut de l'assegurança deixa de ser
sancionable.

Sancionable

Aquest tipus de lletra també s’anomena itàlica, cancelleresca o bastarda.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html


L’EstenedorL’endevinalla

Webs
http://www.termcat.cat/dicci/atletisme/index.html Diccionari d’atletisme actualitzat i revisat
a partir del que es va fer l’any 1992 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona i que
recull 450 termes d’aquest esport.
http://www.termcat.cat/dicci/mfinancers/index.html Diccionari de termes financers que
recull set àmbits temàtics: organització, estructura i funcionament, persones i entitats,
actius, operacions, procés de contractació i anàlisi d’actius i emissors.
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/ Joc sobre la vida i obra de Pompeu
Fabra.
http://www10.gencat.cat/agaur_web/recursos/cientifica/glossariRDI/glossariRDI.pdf
Glossari de termes de gestió de la recerca i la innovació amb més de 350 termes, molt
útil per a les persones que treballen en R+D+I.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
picaport. La solució era la 1: capó reial.
L’encertant va ser la Cesca López, de la
Secció d’Activitats.

Què és una clotxa?
1. Gírgola de pi.
2. Excavació fonda feta en un terreny per
amagar-hi diners en negre.
3. Mol·lusc marí molt apreciat com a
aliment.
4. Pa buidat parcialment de molla i omplert
de vianda.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Guia dels arbres d’interès local de
Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

Nus escorredor
Un nus o un llaç és escorredor quan es pot
desfer estirant el fil, el cordill o la cinta que
el formen. En castellà en diuen nudo corre-
dizo. En Pere va fer un nus escorredor
amb la corda i la va anar baixant amb molt
de compte.

A la fimflosca o a la biorxa
De qualsevol manera. Sempre vas a la
fimflosca es diu a una persona que va
malvestida, amb la roba vella o mal posa-
da. Vas a la biorxa: vas malament, al revés
de com tocaria.

Ayurveda
Aquest mot
deriva de dues
paraules
sànscrites: ayur
que significa
vida i veda que
significa ciència
o coneixement.
És un sistema
tradicional de la
medicina hindú
basat en
l'homeopatia i la
naturopatia.

Gebre
Cristalls de glaç procedents de la boira que
quan fa molt fred es dipositen sobretot a les
superfícies verticals, a les puntes i a les
arestes dels objectes. Tinc el serrell
gebrat. Recordeu que és un substantiu
masculí: el gebre.

Amagar l'ou
Dissimular amb la intenció d'enganyar. Ja
n'hi ha prou, d'amagar l'ou: a veure si algú
ens aclareix quan ens podrem jubilar.
(Rodamots)

http://www.termcat.cat/dicci/atletisme/index.html
http://www.termcat.cat/dicci/mfinancers/index.html
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/
http://www10.gencat.cat/agaur_web/recursos/cientifica/glossariRDI/glossariRDI.pdf
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Dia Internacional de la Dona
Un any més, hem celebrat la commemoració d’aquesta diada internacional. Enguany,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès ha editat la Guia de llenguatge no sexista, on podeu
trobar elements d’ajuda per redactar textos i documents amb criteris igualitaris. El
llenguatge, ho hem dit altres vegades, no és neutre; per això hem d’adaptar la manera
de comunicar-nos a les transformacions de la societat. Per exemple, en el capítol de
càrrecs, professions i
oficis d’aquesta guia hi
ha alternatives en
femení (gerenta), en
masculí (gerent) i
significats col·lectius
(gerència), perquè les
utilitzem segons
convingui.

Quan escrivim u i quan escrivim un?
Un = quantitat. Exemples: quaranta-un
regidors, vint-i-un escons, en té cinquanta-
un (d'anys),  2 a 1 (s’ha de llegir dos a un,
quantitat de gols d’un partit), aquest mes té
trenta-un dies.
U = ordre dins d’una sèrie o nom del cardi-
nal. Exemples: l'u de setembre, el dia vint-
i-u de gener, la pàgina quaranta-u, les
disposicions u i dos, posa-hi un u , l’any
1951, dorsal 31, número de loteria 451.

Podem dir *tinc agulletes o *tinc tiretes
després d’haver fet un exercici físic
intens?
Les agulletes són un tipus de peix, de cos
molt llarg i prim amb la boca molt petita. No
s’adiu, doncs amb el significat que
busquem.
La tireta és el tros d’esparadrap que
serveix per tapar petites ferides.  Tampoc
és la solució.
Si el que volem dir és que tenim un
adoloriment muscular, en forma de
punxades, després d’haver fet un exercici
físic d’una intensitat o d’una durada
excessiva per a la condició física, hem de
dir que estem cruixits o que tenim

cruiximent, adoloriment o que estem
baldats. També podem tenir un cruiximent
d’ossos, quan carreguem molt de pes o
traginem molt pes amunt i avall, i la part
afectada són els ossos més que no pas els
músculs.
Si el dolor és molt localitzat o intens, també
podem parlar de punxada o punxades o
bé de fiblada o fiblades, al cor o al costat,
per exemple.
En resum, les agulletes amb els peixos; les
tiretes, a la farmaciola; les fiblades o les
punxades, al costat o al cor i el cruiximent,
als músculs o als ossos.

A les Illes
Balears usen
l’expressió
estic
esbraonat i a
València diuen
estic cruixit.
També podem
dir que una
excursió ens
ha ben capolat
o fatigat
fortament.

http://www.molletvalles.es/fileadmin/Image_Archive/ArxiusMollet/Publicacions_mpal/GuiaLlenguatgeNoSexista.pdf
http://www.molletvalles.es/fileadmin/Image_Archive/ArxiusMollet/Publicacions_mpal/GuiaLlenguatgeNoSexista.pdf
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Crestall o cavalló
Munt de terra que limita lateralment dos
solcs de sembrat o de regadiu, o dues
taules d'hort.

Capital llavor
En aquest cas, no parlem d’agricultura, sinó
de la dotació econòmica necessària per
crear i iniciar l’activitat d’una empresa
tecnològica.

Al número anterior preguntàvem què vol dir
clotxa. La solució era la 4. L’encertant va
ser la Sònia Vidal, del Centre Cultural La
Marineta.

Què és un aualé?
1. Joc típic d’Àfrica.
2.  Pot cilíndric de ceràmica de l’antic
imperi egipci.
3. Mata d’una planta originària de l’Àsia.
4. So produït per un tipus d’au quan és
perseguida pels caçadors.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Guia dels arbres d’interès local de
Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

http://www.termcat.cat/dicci/industria/index.html El Lèxic multilingüe de la indústria
aplega més de 13.000 entrades d’àmbits com l’electrònica, el material esportiu o la
indústria alimentària, tecnologies de la informació, de l’energia o de la indústria de la
fusta.
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL Col·lecció de publicacions digitals adreçades a
l’actualització i al suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i a les perso-
nes interessades en la llengua en general. S’estructura en sis sèries (Criteris lingüístics,
Dades i Estudis, Didàctica, Documents Occitans, Legislació Lingüística i Polítiques
Lingüístiques).

Llibre electrònic
Podem referir-nos al terme anglès e-book
amb les
denominacions
llibre electrònic i
llibre digital. Un
altre terme
relacionat amb
aquest és e-
reader, que hem
de traduir per
lector de llibres
electrònics o
lector de llibres digitals.

RH
És la sigla de Recursos Humans. No
dupliqueu les lletres (RRHH), perquè no és
correcte. Només s’accepta duplicar Països
Catalans (PPCC) i Comissions Obreres
(CCOO).

Becada
Ocell de la família dels escolopàcids
(Scolopax rusticola), d'uns 34 centímetres
de llargada, que habita en boscos planifolis
i en pinedes subalpines, molt apreciat pels
caçadors. En castellà és chocha perdiz.

Aufrany
Ocell carronyaire d’uns 66 centímetres de
llargada, d’aspecte escabellat, que es
reconeix en el vol pel color blanc i negre de
les ales.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.termcat.cat/dicci/industria/index.html
http://www.gencat.cat/llengua/BTPL
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Els efectes de les baixes temperatures

Dels efectes de les nevades se n’ha
parlat, i encara se’n parlarà. No és
missió nostra entrar en aquest tema,
però sí parlar de les expressions que
hem sentit aquests dies. Hi ha hagut
tensions de molts tipus, però si parlem
de la tensió elèctrica...

Alta tensió és la tensió superior als 25
quilovolts (kV) destinada al transport
d’energia elèctrica a través de línies d’alta
tensió.
Baixa tensió és la tensió inferior a 1 kV
destinada a la distribució d’energia
elèctrica a les persones abonades.
Mitjana tensió és la tensió compresa,
generalment, entre 1 kV i 25 kV. Aquí és on
a vegades ens entrebanquem, perquè hi ha
gent que en diu mitja tensió, que és
incorrecte.

Relacionat també amb la meteorologia
d’aquestes dates, ens han consultat si el
mot caramell era sinònim d’estalactita.
El caramell és un penjoll de glaç o regalim
glaçat, que també rep el nom de candela.
En canvi, parlem d’estalactita quan aquest
penjoll és calcari i de forma cilíndrica, que
penja de la volta de les coves. De
l'estalactita se'n diu també caramell, però
l'estalactita no pot ser mai de glaç.

El nomenclàtor és una obra feta per la
Generalitat i l’Institut d’Estudis Catalans
amb més de 52.700 topònims de lloc i
elements geogràfics en la seva forma
oficial.

El nou Nomenclàtor
oficial de toponímia
de Catalunya incor-
pora com a novetat
la transcripció
fonètica i la gravació
fònica dels nuclis de
població.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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http://www.tv3.cat/elgrandictat/html/joc/index.html Pàgina web del concurs El gran dictat
de TV3.
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/  Recursos i materials de la Universitat de Barcelona,
tant del procés de redacció i d’edició de textos, com de cerca d’informació lingüística i
terminològica.

Al número anterior preguntàvem què és un
aualé. La solució era la 1: joc típic d’Àfrica.
L’encertant va ser la Jaqueline, de
Recepció.

Què significa presonitzar ?
1. Condicionar un espai per mantenir la
mateixa pressió.
2. Fer que una persona s’adapti als
costums de la presó.
3. Ocupar una terra per explotar-la.
4. Exercir pressió per aconseguir un fi
polític.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Guia dels arbres d’interès local de
Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

Consultes

*Pati de llum
No és correcte. Cal dir celobert  o pati de
ventilació. És l’espai situat dins una
edificació o entre edificacions que ventila
les cambres immediates alhora que els
dóna llum. El celobert anglès és el que
només ventila el soterrani.

Panerola
Escarabat de cuina. Insecte de l’ordre dels
dictiòpters, adaptat als estatges humans,
omnívor nocturn i incapaç de volar (Blatta
orientalis).

Bujol
Galleda baixa i ampla proveïda d'una nansa
de corda, emprada en embarcacions per
pouar aigua de mar per a la neteja i altres
usos. Fem servir contenidor, per exemple,
per referir-nos a un recipient de capacitat i
formes diverses, obert o tancat, destinat a
contenir o a transportar escombraries, runa,
deixalles, etc. Llencem la brossa orgànica
al contenidor marró.

Abreujar l’abril (abr.)?
No cal. Només hi guanyem una lletra. Val
més escriure la paraula sencera!

Aforament i capacitat
L’aforament és l’actuació que consisteix a
comptabilitzar el nombre de vehicles que
circulen per una via pública, que la policia
realitza amb un sensor o amb un
comptador manual. Quan es parla de la
cabuda de persones que caben en un
teatre, un cinema o una sala, hem de dir-ne
capacitat.

*Networking
En català en diem creació de xarxes.
Procés informal i sistemàtic per mitjà del
qual diverses persones poden compartir
idees i recursos per resoldre problemes
comuns o arribar a objectius mutus
(TERMCAT). EMFO impulsa una xarxa de
treball per a persones emprenedores.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.tv3.cat/elgrandictat/html/joc/index.html
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/
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Catifes i catifaires

1. La denominació d’un servei o d’un càrrec
no és un telegrama. Per tant, no podem
eliminar els articles o les preposicions.
2. L’ús de les majúscules depèn de com
s’anomena l’Àrea, el Servei o la Secció.

Exemples
Arquitecte/a tècnic/a
Auxiliar administratiu/iva
Gabinet d’Alcaldia
Cap de la Secció de Qualitat Urbana
Cap de la Unitat Tècnica d’Habitatge
Cap del Gabinet Tecnicoadministratiu
Conserge d’escola
Tècnic/a auxiliar de Gestió Administrativa
Tècnic/a de l’Oficina d’Habitatge

Consultes
Enroc
En el joc d’escacs, acció consistent a
moure el rei en direcció a una torre i situar-
la a la primera casella de l'altre costat del
rei, per protegir-lo.

Els mitjans de comunicació utilitzen
aquest mot amb el significat de fer-se fort
en una posició determinada. Enroc sindi-
cal: CCOO i UGT avisen el Govern que
retallar prestacions crearà un conflicte
social. En aquest cas concret, es parla de
protegir i defensar els interessos dels

treballadors. La
llengua general
permet aquestes
llicències i per
tant, es pot fer
servir. Optimot

El diumenge 16 de maig, Mollet va ser la
seu de la VI Trobada de Catifaires de
Catalunya, organitzada per El Casal, entitat
molletana que forma part de la Federació
Catalana de Catifaires, juntament amb
entitats de Blanes, la Garriga, Caldes de
Montbui, Arbúcies, Ripollet, Sitges i Santa
Coloma, que també van venir a engalanar
la rambla de la ciutat.

Aquestes trobades s’avancen a la
festa de Corpus, en què  la processó de
Corpus i el seu seguici festiu passen per
sobre de catifes de flors que diferents
persones i associacions han preparat
setmanes abans. D'aquesta manera els
humans imitem el que està passant en
aquest moment a la natura: de la mateixa
manera que  les muntanyes s'omplen de
flors (i especialment de ginesta), molts

carrers de ciutats i pobles s'encatifen amb
tot tipus de flors.

Les catifes de flors són obres d'art
naturals,  pintades sobre l'asfalt i que
s'omplen amb pètals, llavors i altres
elements naturals de tots els colors.
A Mollet el material predominant és el
clavell i aquest any se’n van encarregar
24.000.

Una catifa és un teixit gruixut lligat o brodat, generalment amb pèl, amb
què es cobreix el sòl de les habitacions, de les escales, etc. Per extensió,
una catifa de flors. La persona que confecciona o ven catifes es coneix
com a catifaire o catifer/a.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://elcasal.cat/
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http://www.cpnl.cat/onescat/ Onescat és un curs de català inicial per ràdio, adreçat a
persones que acaben d'arribar a Catalunya, que consta de 17 programes en els quals es
tracten temes diversos, com les presentacions, l'habitatge, les compres, la feina, etc.
http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=93 Butlletí de l’IEC (Institut
d’Estudis Catalans). La subscripció es pot fer en aquest enllaç.
http://www6.gencat.net/llengcat/liu/47_41.pdf Fitonímia en llengua catalana: una
aproximació a l’estudi dels noms de les plantes, fet per M. Àngels Bonet, autora, entre
altres, del llibre Etnobotànica a Gallecs. El treball tracta dels objectius i de l’estat actual
d’un projecte de compilació de noms de plantes i  comenta alguns exemples de
denominacions catalanes.

Al número anterior preguntàvem què
significa presonitzar. La solució era la 2:
fer que una persona s’adapti als costums
de la presó. L’encertant va ser Isidre
Garcia, de l’Arxiu.

Què vol dir caid?
1. Incursió sobre territori enemic.
2. Embarcació semblant a una piragua.
3. Habitant del Caire.
4. Cap militar o civil en els pobles del nord
d’Àfrica.

El premi per a la persona que l’encerti és
el llibre Guia dels arbres d’interès local
de Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

Consultes
Magnetoteca
Ens demanen a Informàtica si la paraula
cintoteca és correcta, entesa com un
magatzem de mitjans magnètics (cinta
magnètica, disquet, cassets, cartutxos, CD,
etc.) Des d’Optimot ens diuen que la
denominació adequada és magnetoteca.
Hem de guardar les cintes i altres suports
en una magnetoteca per protegir la
informació que contenen d'elements
externs. La forma *cintoteca està mal
formada des del punt de vista terminològic
perquè cinto- no és cap formant culte ni cap
forma prefixada.

*Flashmob
Terme anglès que significa multitud
instantània (flash: espurna, llampec i mob:
multitud) i es refereix a la trobada d’un grup
de gent convocada a través del correu
electrònic o de missatges curts per fer una
determinada acció.

En català, la denominació més usada
per substituir aquest manlleu és
mobilització espontània, ja que es pot
entendre que és una actuació espontània
des del punt de vista de l'espectador que
es troba casualment en el lloc i no coneix la
convocatòria. Els mitjans de comunicació
també parlen de mobilització fugaç,
mobilització instantània o mobilització flaix
(TERMCAT).

Fa poques setmanes, a la plaça de
Catalunya de Mollet es va fer una acció
d’aquest tipus, amb motiu del Dia Interna-
cional de la Dansa.

*Pinganillo
La denominació catalana orellera és la
forma recomanada per designar l'auricular
de petites dimensions que els
presentadors i alguns tècnics d’un progra-
ma es col·loquen dins l'orella per sentir el
que s'emet per antena i, alhora, per rebre
instruccions del control de realització o
d'altres membres de l'equip (TERMCAT).

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.cpnl.cat/onescat/
http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=93
http://www6.gencat.net/llengcat/liu/47_41.pdf
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Canya de Sant Joan
Com que el
mes de juny
celebrem la
diada de
Sant Joan,
parlem de la
canya o
canya de
Sant Joan,
una planta
que viu a
prop de
l'aigua, amb
les tiges
aèries i
llenyoses, i
que pot
arribar a
més de deu
metres

d'alçada.
      Les canyes s’utilitzen a la Mediterrània
des de la prehistòria per a la fabricació de
cabanyes, canyes de pescar, cistelleria,
instruments musicals, pasta de paper,
biomassa, jardineria...

En alguns llocs, durant la nit de Sant Joan,
és costum de collir una canya verda de
Sant Joan per deixar-la al peu de la porta
com a record que han sortit a la nit a cercar
fortuna.

Pa-i-vi
Planta herbàcia bulbosa (Oxalis debilis)
introduïda (originària d’Amèrica del Sud).
Es troba en contrades mediterrànies, en
vegetació ruderal dels sòls humits. També
es coneix per pa i tu vi, trèvol o trèvol bord
(Etnobotànica de Gallecs).

Si heu escrit un tros de text en majúscules
sense voler, prement la tecla Majúscules +
F3, la paraula o selecció us quedarà en
minúscula.

El poder de les tecles
Sabíeu que...?

Tecnicoadministratiu o tècnic
administratiu?
Tecnicoadministratiu i tecnicoadministrativa
(és un adjectiu que qualifica un nom i
s’escriu tot junt). Personal
tecnicoadministratiu, gestió
tecnicoadministrativa.
Un tècnic administratiu o una tècnica admi-
nistrativa es refereix a persones que
treballen en un àmbit concret, en què el
tècnic és el nom i administratiu/iva,
l’adjectiu.

Contenciós administratiu 
S’escriu separat: recurs contenciós
administratiu.  Vegeu model Optimot

Terra fals
Des d’Informàtica ens preguntem com hem
de dir en català falso suelo. Doncs és terra
fals i és un sistema de plafons i muntants.
Cada plafó està sostingut per un muntant i
es pot obrir per poder accedir a l’espai de
sota del terra. S’hi poden estendre cables
elèctrics o informàtics, conductes d’aigua,
canals d’alta pressió d’aire, etc.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/template.PAGE/menuitem.0ee0bcc77434e6b0a2fd1210b0c0e1a0/?vgnextoid=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=947501713ef61110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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http://www.termcat.cat/dicci/industria/index.html Lèxic de més de tretze mil termes en
català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials
catalans més representatius. Els termes es poden consultar a partir de les
denominacions en qualsevol de les llengües per mitjà de dos procediments: o bé fent
servir els índexs alfabètic o temàtic, o bé introduint una denominació en l’espai Cerca.

Aviam o vejam?
Vejam expressa la
curiositat de veure el que
passarà, la por que una
cosa desitjada no tindrà
lloc. Vejam si no tindrem
temps de fer-ho tot. Però
també podem dir  A

veure si no tindrem temps de fer-ho tot. La
forma aviam és el resultat d'un creuament
entre a veure i vejam, i s’utilitza només en
llenguatge oral i col·loquial Aviam si ets
capaç d'atrapar-me! I no s’ha de confondre
vejam amb vegem. No és el mateix dir
Vejam quins són els resultats de les
eleccions que Vegem quins són els
resultats de les eleccions. En la primera
frase expressem la curiositat de saber com
deuen haver anat els resultats; en canvi, en
la segona expressem la determinació de
comentar-los.

Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca caid. La solució era la 4: cap militar o
civil en els pobles del nord d’Àfrica.
L’encertant va ser  Eulàlia Bofí.

Què significa Un llop burell ?
1. Un llop salvatge.
2. Un llop de color gris.
3. Un llop que udola molt.
4. Un llop estèril.

El premi per a la persona que l’encerti és el
llibre Guia dels arbres d’interès local de
Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

Dolus bonus  
En dret civil, engany que s'inscriu dins dels
marges tolerats pel costum, que no és
motiu per a la impugnació d'un contracte.
Per exemple, l'exageració de les qualitats
d'un producte en una campanya
publicitària.

Regalia
Dret que té una empresa de cedir
tecnologies o d'usar una propietat indus-
trial, com ara una patent o una marca regis-
trada (sinònim complementari: royalty).

Vocat/ada  
Persona cridada amb legitimitat per
succeir, que accepta l’herència.

Predi
Bé immoble, especialment propietat o
possessió de tipus rústic.

Cori-mori
Defalliment, sensació de buidor a
l'estómac, produïts per la gana. És una
expressió que prové de cor i morir, potser
del tipus cor hi mor.  Si no ens aturem a
esmorzar aviat, m’agafarà un cori-mori,
tant caminar!

Violant
Nom llatí, derivat de viola, flor, que pot ser
emprat com a masculí o com a femení. En
castellà és Violante. En català, una variant
és Iolanda i menys sovint, s’usa com a
equivalent d’Elena i Helena.

Tomba de Violant d’Hongria. Vallbona de les Monges

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.termcat.cat/dicci/industria/index.html
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Els contrastos de l’estiu a través de dues

paraules

El poder de les tecles
Sabíeu que...?

Si voleu escriure un guió llarg, cal prémer la
tecla Alt Gr (o Ctrl + Alt) juntament amb el
signe menys del teclat numèric —. Aquest
guió l’hem de fer servir en els incisos o en
els diàlegs, tot i que de vegades veiem
escrit un guió curt, erròniament.

*Slow food
La proposta del TERMCAT per anomenar
aquesta forma anglesa és
ecogastronomia. Es refereix al corrent que
promou la gastronomia tradicional basada
en productes artesanals i ecològics i la
preservació del patrimoni alimentari local.
Per oposició a fast food, que en català es
diu menjar ràpid, també pot tenir una alter-
nativa catalana, menjar sense presses,
en alguns contextos.

Gallecs vol ser un centre de producció
d'aliments ecològics i formar part de la
xarxa europea d’ecogastronomia.

Canícula
Durant  l’estiu fem servir
molt la paraula canícula,
un mot que fa referència
al període de quatre a
sis setmanes que
comprèn una part del juliol i gran part de
l'agost, en què fa molta calor. El nom prové
del llatí canis, gos, nom donat a l’estrella
Sírius, de la constel·lació del Ca Major.

Aquest any, la canícula d’estiu ha arribat la
darrera setmana d’agost.

Katiuska
Les botes d'aigua, més conegudes
popularment com katiuskes, prenen el nom
de la sarsuela Katiuska, de Pablo
Sorozábal, de l’any 1931, on la
protagonista apareixia a l'escenari amb
botes altes. Es tracta d'una forma afectuo-
sa del nom Caterina en rus.
El TERMCAT l’accepta com a sinònim
complementari de bota d’aigua, per referir-
se a la bota tancada de cautxú, de mitja
canya, que forma part de l’uniforme de la
policia en dies de pluja.

Plec de descàrrec
El plec de descàrrec és l'enumeració
raonada i correlativa de les al·legacions
que s'oposen als càrrecs que figuren en un
plec de càrrecs. Diem plec de descàrrec (i
plecs de descàrrec, en plural) i no de
descàrrecs, perquè el
terme descàrrec fa
referència en general a
l'acció de descarregar o
alliberar dels càrrecs. En
l'expressió plec de càrrecs,
en canvi, utilitzem càrrecs
en plural perquè fa
referència a totes les
acusacions del demandant
a la part demandada. 

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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Al número anterior preguntàvem què signifi-
ca llop burell. La solució era la 2, un llop de
color gris. L’encertant va ser  en Rafa
Ferran, del Taller Alborada. Ell mateix ens
ha proposat una nova endevinalla.

Què vol dir corondell?
1. Espai en blanc que separa les columnes
de text d'una pàgina.
2. El més dur dels minerals, després del
diamant.
3. Porció d'un contingut que sobresurt de
les vores del seu recipient.
4. Llapis de colors.

http://bibiloni.cat/index/index.html Índex de recursos d’Internet sobre el català.
http://www.gela.cat/doku.php?id=llengues Les llengües a Catalunya: on es parlen, de quina
família lingüística vénen... Un web del Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades, creat l’any
1992 amb l’objectiu de promoure la recerca en llengües amenaçades i donar a conèixer la
diversitat lingüística i el seu valor.

El premi per a la persona que l’encerti és
el llibre Guia dels arbres d’interès local de
Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide.

Negoci
Aquesta paraula, etimològicament vol dir
no-oci, és a dir, que qualsevol persona que
tingui un negoci entre mans és que no està
ociosa, que està ocupada. D’aquí ha
derivat cap a un sentit empresarial.

Marxandatge
Conjunt de tècniques i accions dutes a
terme en el punt de venda amb l'objectiu
d'augmentar el poder d'atracció dels
productes exposats i estimular-ne la venda.
Aquesta denominació s'usa sovint per
referir-se al conjunt d'accions d'explotació
d'una marca o d'algun dels seus elements
característics (logotip, personatges, etc.)
fora del seu àmbit habitual d'activitat.

Vamba
Sabatilla de sola de
goma. Procedeix de
la marca registrada
Wamba que prové del

nom d'un rei visigot, successor
de Recesvint. D'aquí, probablement, el verb
vambar: vagar, caminar. També hi ha un
poble anomenat Wamba, a Valladolid.

Bazuca
Llançacoets portàtil (en
anglès bazooka). Tot i que
és una arma mortífera, per
la semblança, pren el nom
d’un instrument inventat i

popularitzat pel còmic Bob Burns el 1935.

Els significats etimològics estan extrets de:
http://rbn.jimdo.com/etimologiari/
                                                                                       

Uralita
Fa poc, un tribunal va condemnar l’empresa
d’aquest nom pels danys derivats de
l’exposició a la pols d’amiant que ha
generat la fàbrica i ha perjudicat greument
els veïns de la zona. La marca registrada i
el nom comercial han passat a ser adoptats
als diccionaris i es refereix al fibrociment,
un material per a la construcció constituït
per la barreja de pòrtland i fibres d'amiant,
que pren el nom de l'alemany Uralit, per la
serralada dels Urals.

Moneda
L'origen de la paraula se situa a Roma, on
s'encunyava moneda en un temple dedicat
a Juno. Justament aquesta deessa era
coneguda per l'apel·latiu afectuós de
moneta, la que adverteix.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://rbn.jimdo.com/etimologiari/
http://bibiloni.cat/index/index.html
http://www.gela.cat/doku.php?id=llengues
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Especial Firamollet- FIMO
Sabíeu que...

La paraula fira ve del  llatí feria, i vol dir dia
de festa?

Octubre  ve del  llatí octobre, primitivament
vuitè mes de l'any?

La paraula estand ve de l’anglès?

Moledo, Moliedo o Molletum van ser
alguns dels topònims que s’usaren
primerament  per anomenar Mollet?

Gastronomia

Blat  prové del  llatí
triticum, que signifi-
ca trencat, triturat o
fressat, fent
referència a
l'activitat que s'ha
de fer per separar el
gra de blat de la
closca que el
recobreix.
L'espelta o espelta
gran és considera-

da com una subespècie de blat.

Les paraules sucre i cafè vénen de l’àrab.

Automoció
La paraula cotxe ve del nom de la població
hongaresa de Kocs, on a l’edat mitjana
feien carrosses, diligències, que
exportaven a tot Europa.

Moltes paraules del món de l’automoció i
dels transports  vénen de l’anglès: gasoil,
motocròs,  radiocasset,  tràiler, tramvia,
trial, vagó...

Noves tecnologies
El signe de l’arrova @ té més de 600 anys.
Els copistes medievals ja l’utilitzaven per
abreujar la conjunció llatina ad. Des del
Renaixement es fa servir per a la
comptabilitat comercial. L’any 1971, Ray
Tomlison la va incorporar a les adreces.

Fonts
JUNYENT, Carme.Gimcana de llengües.Octaedro,08
DE GRÀCIA, Roger. Caçadors de paraules. Més
caçadors de paraules. Ara Llibres, SL. 2007-2008.

La paraula salut  té el mateix origen que
saludar (desitjar salut), o salvar. Salut ve
del llatí salus, -utis, salut, bon estat físic;
salvació, conservació; salutació. Saludar té
la mateixa arrel que salvus. A l’edat mitjana
era molt freqüent en el sentit de salutació,
quasi sempre en plural.

Pastilla Caldria no confondre els termes
pastilla i comprimit: la pastilla és
lleugerament elàstica, amb un excipient
gomós. A l’antiga Roma, la pastilla es
mastegava i la seva finalitat era perfumar
l’alè.

Hospital és una paraula presa del llatí
hospitale, que vol dir alberg de forasters.

Salut

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/


L’Estenedor

L’endevinalla

Webs

Al número anterior preguntàvem què
significa corondell. La solució era la 1:
espai en blanc que separa les columnes
de text d'una pàgina. L’encertant va ser
Lourdes Jiménez, del Voluntariat per la
llengua.

El que preguntem ara és:
Què significa xu en alguerès?

1. Jueu.
2. Persona anciana.
3. Soroll que fa una cosa que bull
suaument.
4. Onomatopeia del crit de l’òliba.

El premi per a la persona que l’encerti
és el llibre Guia dels arbres d’interès
local de Mollet del Vallès, d’Olga Alcai-
de.

http://www.tv3.cat/programa/9417/Cacadors-de-paraules/El-Penjat-de-paraules
Descobreix quines paraules s’amaguen dins el Penjat de paraules. Només cal llegir la
definició i descobrir quina és la paraula amagada fent un clic sobre les lletres.
http://www.tv3.cat/cronicadavui  Història d’objectes quotidians (programa Crònica
d’avui, de TV3).

Sabíeu que...

El català es parla, a més
del Principat de
Catalunya, a la Catalunya
Nord, a la Franja de

Ponent, al País València, a les illes Balears
i... a l’Alguer, una petita ciutat de l’illa de
Sardenya.

Segons el seu Ajuntament, un 41% dels
algueresos té el català com a llengua habi-
tual, més o menys la mateixa xifra de
catalanoparlants que a Barcelona.

L’Alguer es coneix com la Barceloneta de
Sardenya. L’alguerès conviu amb altres
llengües com el sard i l’italià, i dialectes
com el giuliuano-dàlmata i l’emilià.

A l’Alguer del tomàquet li diuen pomata; de
l’albergínia, verginya; de la pastanaga,
bastonaga; del cogombre, cogrombe; de la
llimona, llimó; de la patata, poma de terra;
de l’alfàfrega, ufràbica, i a la faldilla,
gonella.

Per dir hola o adéu diuen txau! Si us diuen
Tantes belles coses equival a Que vagi bé.

Especial Sardenya Tén-te a compte també vol dir Adéu o que
vagi bé!

L’alguerès té paraules curioses com
espaguets (espaguetis), aiguasantera
(pica d’aigua beneïda de les esglésies),
guai (problema), parapluja (paraigua) o
diada i nitada (durada d’un dia o d’una nit).

És molt important saber que a l’Alguer
maco vol dir boig. Per tant, cal anar amb
compte de no dir-l’hi mai a ningú, perquè
s’enfadarà. Per dir que una cosa és bonica
diuen que és bella, pronunciat amb una be
ben alta, diferent de la ve de vella.

http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/
http://www.tv3.cat/programa/9417/Cacadors-de-paraules/El-Penjat-de-paraules
http://www.tv3.cat/cronicadavui
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Plural o singular?

 
El poder de les tecles. Sabíeu que...?
Per crear un superíndex cal que
seleccioneu la lletra o el número i premeu
Control i el signe més (+):  m2

 

A vegades, la interferència amb el castellà
ens fa dir coses en plural quan en català
genuí haurien d’anar en singular.
Pista! Si els objectes no són comptables,
cal usar el singular: felicitat, pau, neu, fum,
vergonya...
- Si algú fa festa li hem de dir Per molts

anys i no pas *Felicitats! o *Moltes
felicitats!

-     Fem la pau, millor que no pas *Fem les
paus
-     Any de neu, any de Déu (en castellà
diem Año de nieves, año de bienes! Mare
de Déu de la Neu (i no pas *de les Neus);
màquines llevaneu (i no pas *llevaneus);
Blancaneu (i no pas *Blancaneus)
- Espai lliure de fum (i no pas *de fums)
- Podem perdre la vergonya  i no pas

*les vergonyes

Hi ha objectes de consum que poden ser
comptables, però ens hi referim com a
matèria no comptable i cal usar el singular.
Els supermercats han d’anunciar aigua,
cervesa, cava,  i no pas *aigües, *cerveses,
o *caves. Els rètols de botigues haurien de

dir Fruita i verdura, millor que no pas *Fruites
i verdures.
http://www.bibiloni.cat/ambbonesparaules/index.html

Recordeu que el dia de Nadal és només
el 25 de desembre i que hem d’evitar
l’expressió *els nadals per referir-nos als
dies d’aquest període. Així doncs, direm
Bones festes! i aquestes festes, Bon
Nadal! i on passareu el Nadal, no pas
*On passareu els Nadals? En català, la
forma plural només és bona quan es
refereix a més d’un Nadal, com Hem
passat molts nadals junts!

Galet
 Aquesta paraula té diferents significats:
1. Tros d’una branca que queda a l’arbre en
tallar-la. També rep el nom d’estaloc.
2. Cadascuna de les peces de pasta de sopa
en forma de colzes, que creixen molt en
coure’s (generalment en plural).
3. Broc petit d’un càntir o un porró per on surt
el líquid formant un raig molt prim per  poder
beure-hi directament.

4. Peduncle d’un fruit, especialment del
raïm, per on el tallen quan veremen.
5. Conjunt de fava i de bajoca,
especialment quan és tendra.
6. Tros de canya ple de sorra que es penja
als lliços dels telers de mà per servir de
pes.

La coneguda expressió beure a galet pot
tenir un sentit figurat: creure-s’ho tot.
Finalment, fer beure a galet significa
enganyar.

El 9NOU

http://www.bibiloni.cat/ambbonesparaules/index.html
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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http://www.musicadepoetes.cat/   Espai de música i literatura, amb les cançons que
músics catalans han fet de poetes, a més de continguts complementaris sobre recursos
poètics.
 http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/  Web dedicat al poeta Joan Brossa, amb apartats de
poesia i llengua, jocs i màgia, compromís social, alfabet, etc.

http://elquaderngris.cat/blog/  Cada dia que Josep Pla va fer una anotació en El quadern
gris, en la mateixa data i amb 90 anys de diferència, el text figura íntegre en aquest bloc,
una iniciativa de l’associació Xarxa de Mots.

Al número anterior preguntàvem què
significa corondell. La solució era la 1,
espai en blanc que separa les
columnes de text d’una pàgina.
L’encertant va ser Núria Cases, del
Consorci de Gestió de Residus del
Vallès Oriental. El que preguntem ara
és:
 
Què vol dir accídia?

1.Planta enfiladissa de flors grogues.
2.Bacteri.
3.Substància nitrogenada d’origen vegetal.
4.Peresa.
 
El premi per a la persona que l’encerti és
un exemplar del llibre Notes 25, del CEM.

El corrent d'El Niño
Conjunt de corrents marins freds que
apareixen cada desembre a la costa
sud-americana del Pacífic. El nom fa
referència al nen Jesús, ja que els
corrents arriben pels volts de Nadal.

Per què els pantalons dels
castellers o castelleres sempre són
de color blanc? Perquè són els
successors dels calçotets que feien
servir els castellers del segle passat.

Fer l’aleta  Acció de “saludar” que fa
l’enxaneta. Té una gran importància al
món casteller, perquè és el senyal
mitjançant la realització del qual un
castell és carregat de manera correcta.

Castellers de Mollet, adherits al Voluntariat per la
llengua

Món casteller

Excusar
1. Verb que pot anar acompanyat d’un
complement directe no humà. Excuseu
la meva absència (i no excuseu la
meva assistència)

2. Pot ser transitiu i anar acompanyat
d’un complement directe humà. Signifi-
ca al·legar a favor d’algú motius que
atenuen allò que se li retreu. Excusa’m
del retard davant dels teus pares.

3. Pot ser pronominal. El significat es
correspon amb el significat anterior. En
Vila s’ha excusat d’assistir a la reunió.

Si us voleu disculpar per no assistir a
un acte, podeu dir:
Excuseu la meva absència a l’acte.
M’excuso d’assistir a l’acte.

http://www.musicadepoetes.cat/
http://lletra.uoc.edu/especial/brossa/
http://elquaderngris.cat/blog/
http://www.xarxa.cat
http://www.molletvalles.net/index.php?id=209
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
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