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Punt de llibre
Senyal que es posa entre
les pàgines d’un llibre
per retrobar el lloc on
s’ha deixat una lectura.
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o Consultes
Llibret
Reunió de fulls petits disposats com els d’un
llibre. Un llibret de paper de fumar. || llibret
de llom Tall de llom
farcit de pernil dolç i
formatge i arrebossat.
|| Obra dramàtica escrita per ser posada
en música. El llibret
d’una òpera. || Tercer
compartiment de l’estómac dels remugants, la membrana mucosa
del qual forma nombrosos plecs.
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Porta de llibret
Porta les cloendes de la
qual estan formades per un
conjunt de llistons plans, o
tires, col·locats horitzontalment. També hi ha la persiana de llibret i la finestra
de llibret.

Balda
Peça plana i llarga fixada al batent d’una porta, d’una finestra, etc., que, fent-la encaixar
en un nas clavat al bastiment, serveix per
assegurar-les després de tancades.
Baldó
Balda petita, especialment la que va fixada
pel punt mitjà.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir fer el pes. La resposta correcta era la
1. Satisfer, convèncer. La guanyadora ha
estat Raquel Acacio, celonina i seguidora
de L’Estenedor.
Ara preguntem què vol dir rampoina?
1. Tensió i rigidesa d’una part del cos.
2. Pla inclinat de pendent suau.
3. Cosa d’escàs valor, inservible.
4. So insistent i monòton.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà com a premi un davantal model
Fem bullir l’olla fet al Taller Alborada.
Nota sobre el tractament de dades personalsa

Forrellat
Barreta de ferro que va subjecta amb dues
argolles a una porta o a una finestra i que
fent-la lliscar es fica per un dels extrems
en una argolla o en un forat que hi ha en el
bastiment o en l’altra fulla i tanca així la porta
o la finestra. Tancar amb pany i forrellat.
Pany
Dispositiu per tancar portes, calaixos, baguls, etc., en què els moviments del pestell
estan governats per un mecanisme que es fa
obrar ficant-hi i voltant una clau o mitjançant
qualsevol altra manipulació.
Pestell, llisquet
Peça corredora d’un pany que es fa entrar
i sortir per mitjà d’una clau o d’un altre
mecanisme.

p Curiositat
Patracol
Llibre, lligall de documents, molt voluminós. S’ha passat tot el
dia llegint aquell patracol o llibrot amb tantes
pàgines!
Es diu despectivament dels documents exigits per l’administració i que el contribuent
o interessat considera excessius. Vinc del
notari. M’ha demanat un patracol de papers.
Embull, cosa complicada. No em vinguis
amb més patracols!
Diuen que patracol és una alteració popular
de protocol, del llatí protocollum, que pròpia
ment significa ‘primera pàgina del volum’.

A Webs
Sant Jordi: tot el que amaga la rosa.
Infografia interactiva. TERMCAT.
a Un Sant Jordi majúscul. El blog de
l’Optimot.
a Dies de llibres. Apunt. TERMCAT.
a Drac o dragó? Diccionari de criteris
terminològics. TERMCAT.
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Bon Sant Jordi!
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