QUINA ÉS LA TEVA PARAULA
MENORQUINA PREFERIDA?
(Segona part)

ESPIGOLAM!
Ets l'autor/a d'alguna de les paraules de la llista? Escriu
el teu nom al costat i si ets qui rep més punts, obtindràs
una sorpresa.

VESSA!
Peresa, desgana de treballar, de moure's o de
fer alguna cosa. «Quina vessa, noi, que tenc
avui!». Fer la vessa: estar sense treballar ni fer
res de bo.

ESCLATA-SANGS
Rovelló. 1 m. [BOB] [LC] Bolet comestible de l’ordre de
les russulals, de barret amb zones concèntriques, en
forma d’embut, carn granelluda, làtex de color vinós,
que es fa a les pinedes i és el més conegut i apreciat als
Països Catalans (Lactarius sanguifluus, L. vinosus i L.
semisanguifluus).

BOÍNDER
1 m. Balcó tancat de vidrieres pels tres costats

TOMBESSA
f. || 1. Tombarella. Una vegada vaig fer una
tombessa... així... i féu una giracampana.
|| 2. Caiguda, pèrdua violenta de l'equilibri. «Ha
caigut de dalt s'escala; vaja quina tombessa!»

ESPIPOLLAR O ESPIPELLAR
v. tr. [LC] Fer tast (d’un menjar o d’una beguda).

ULL BLEC
BLEC adj. Ull blec: ull inflat o congestionat per
un cop violent

CARAMUIXA
f. Tronc sec de la porrassa, planta Asphodelus
albus

ESPIGOLAM!
XUBEC
(Escrit també sobec, ant. subet, dial. xubec). m.
1. ant. Son letàrgica.
2. Son forta, irresistible.
3. Becaina, dormida curta

FER ONTES /HONTES
f. pl. Mostres que es fan d'una cosa a algú per
fer-li'n ganes (Mall., Men.). «No mengis davant es
malalt, que li faràs hontes».

FILLET DEL CEL
m. [LC] Infant nat de poc.

AMURGONAR
v. tr. [LC] [AGA] Fer murgons. Enterrar sarments
(branques llargues i primes de vinya) de manera que en
neixin ceps nous.

ENDEMESES
f. Acció perjudicial.

XOC
m. Guix per a dibuixar o escriure (men.); cast. tiza.
Fon.: ʃɔ̞́k (men.).
Etim.: pres de l'anglès chalk, mat. sign., durant
la dominació anglesa de Menorca (segle XVIII).

MESQUINET/A
adj. || 1. Infeliç. O mesquinet! axí morré, que
ajudar no'm puch, Vent. Pel. 23.
|| 2. m. i f. Persona curta d'enteniment, mancada
d'iniciativa per a defensar-se (Men.). «Ets un
mesquinet».

ANAR D'ESQUÈNDIL
Tenir diarrea.
Fon.: əskέ̞ ndiɫ (Ciutadella); əskέ̞ ndiɾ (Maó).

VELOCÍPIO
m. [TRG] Vehicle lleuger de tres rodes, precursor
de la bicicleta, que s’acciona amb pedals.

ESPIGOLAM!
ESPERIMENT
m. Treginada de bigues (Men.). «Era un homo molt
alt, que arribava amb sa mà a s'esperiment». «Hem
d'emblanquinar s'esperiment» (Ciutadella).
Fon.: əspəɾimént (Men.)
Etim.: deformació popular de paviment per
influència analògica de experiment.

VELO
f. [LC] [TRG] [SP] Vehicle lleuger de dues rodes,
unides per un quadre, la del davant directora i la
del darrere motora, que s’acciona amb pedals.

MÉS TOST
adv. Més aviat, amb preferència (a una altra cosa
suposada com a possible) «Això no és barat,
més tost és car» (mall., men.). «Això que m'has
dit, més tost és gros; no em sembla possible
que sigui ver» (mall., men.).

ESTAR FES
Quan no acabes d'estar bé. <<Em van vacunar i
ensoldemà estava un poc fes>>·

TENIR UNA BUSCA A L'ULL
Una miqueta, qualque cosa dins l'ull.
Cult. pop.—En tenir una busca dins un ull, diuen
aquesta oració: «Santa Llúcia gloriosa me tregui
aquesta busca de l'ull, | que suara l'hi volia i ara
no l'hi vull.

Ets l'autor/a d'alguna de les paraules de la llista? Escriu
el teu nom al costat i si ets qui rep més punts, obtindràs
una sorpresa.

