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Un dels primers vehicles que ahir ja circulaven per la nova variant de la C-12 a Balaguer.

ESMERALDA FARNELL

E. FARNELL
❘ BALAGUER ❘ Carreteres de la Ge-
neralitat va obrir ahir al trànsit 
la nova variant de la C-12 de 
Balaguer, que transcorre pel 
nord-est del nucli urbà, i evita-
rà el pas de 3.000 vehicles dia-
ris del centre de la capital de la 
Noguera, la majoria dels quals 
seran camions, segons fonts de 
Carreteres. La nova ronda té 
dos quilòmetres de longitud i 
connecta amb l’actual ronda 
sud i la carretera C-26 cap a 
Alfarràs i amb la carretera C-
12 direcció a Àger i el Pallars. 
A banda de descongestionar 
el centre de Balaguer, la nova 
infraestructura també permet 
guanyar més seguretat al carrer 
Urgell, el pont de Sant Miquel o 
el carrer dels Erals, al barri del 
Secà, fins ahir una de les vies 
més utilitzades pels usuaris com 
a alternativa a la variant i com 
a enllaç amb la C-26. 

L’alcalde de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, va assegurar que 
precisament la setmana que ve 
el consistori treballarà en la mi-
llora de la via que enllaça els 
Erals amb l’escorxador muni-
cipal millorant l’asfalt que ha 
quedat danyat pel pas de ca-
mions, va dir. 

Així mateix, el primer edil va 
assegurar que ara es negociarà 
amb el departament de Terri-
tori i Sostenibilitat el canvi de 
titularitat del tram del carrer 
Urgell i el pont de Sant Miquel. 
No obstant, el consistori de Ba-
laguer vol que abans del traspàs 
s’executin millores al carrer Ur-
gell, on s’ha sol·licitat una nova 

Obre al trànsit la nova variant de Balaguer 
que traurà del centre 3.000 vehicles diaris
Té dos quilòmetres de longitud i redueix el trajecte de Lleida al Pallars en més de 10 minuts || El consistori 
demana millores al carrer Urgell i el pont de Sant Miquel abans d’assumir-ne la titularitat

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

pavimentació de la calçada, la 
instal·lació de malles metàl·li-
ques al pendent de la pujada al 
santuari del Sant Crist i redis-
senyar el pont de Sant Miquel 
per augmentar la seguretat en 

aquest punt, en el qual s’han 
succeït diversos accidents.

L’obertura de la via va sor-
prendre ahir més d’un usuari 
que desconeixia que ja es podia 
transitar per la variant, enca-
ra que es van mostrar contents 
amb la nova ronda. “És molt 
més ràpid circular per aquesta 
variant i sobretot evites els se-
màfors del centre de Balaguer, 
que en hores puntes et poden re-
tardar més de 15 minuts”, va ex-
plicar Josep Maria Brugulat, un 
conductor de camió de Tremp. 

Jordi Borràs, de les Avellanes, 
també desconeixia que la ron-
da ja es trobava operativa i va 
apuntar que per anar a Lleida 
era molt més pràctic passar per 
la variant que entrar a Balaguer, 
a més de guanyar temps. “Fa 
anys que ens mereixíem tenir 
aquesta ronda”, va dir. De fet, 
la nova via redueix el trajecte 
cap al Pallars en uns 10 minuts. 

Els treballs es van iniciar la 
tardor passada i han comptat 
amb una inversió de 3,6 milions 
d’euros.

REIVINDICACIÓ
La ronda nord-est de la 
ciutat de Balaguer ha estat 
llargament reivindicada per 
veïns i transportistes

Aran aprova les 
al·legacions al 
projecte per 
reformar l’N-230
n El consell consultiu d’al-
caldes d’Aran va aprovar 
ahir les al·legacions con-
juntes que el Conselh Ge-
nerau, la Diputació i la Ge-
neralitat presentaran avui 
al projecte del ministeri 
de Foment per condicio-
nar la carretera N-230 des 
del túnel de Vielha fins a 
la frontera francesa. Les 
alternatives per al traçat 
d’aquesta via que va plan-
tejar l’Estat han provocat 
preocupació a Aran tant 
pel seu possible impacte 
ambiental com per la se-
ua incidència en l’activitat 
turística mentre s’execu-
tin les obres. Al seu lloc, 
les al·legacions proposa-
ran una millora des del 
túnel fins al Pont d’Arròs 
l’impacte de la qual en el 
medi natural consideren 
“assumible”, i deixar per 
a una segona etapa la re-
modelació de la carretera 
fins a França amb una via 
segregada que elimini el 
trànsit pesant dels nuclis 
urbans de Les i Bossòst. 
Aquestes propostes són 
fruit de la col·laboració 
entre Conselh, Diputació, 
Generalitat i ajuntament 
de Vielha.

Usuaris del tren de la 
Pobla, en bus al Pallars

TRANSPORT FERROCARRIL

Usuaris agafant ahir el bus alternatiu entre Balaguer i la Pobla de Segur.

❘ BALAGUER ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) va interrompre 
ahir el servei del tren de la Pobla 
al tram entre Balaguer i la Pobla 
i va habilitar un servei de bus 
per cobrir-lo. Ho va fer per dur a 
terme treballs de manteniment 
als dos combois de la línia. 

El bus va parar a totes les es-
tacions del recorregut, encara 
que a Gerb, Sant Llorenç de 
Montgai, Vilanova de la Sal i 
Santa Linya el servei per car-
retera es va fer només sota la 

demanda dels usuaris. Dilluns 
vinent, dia 4 de juny, es repeti-
ran els treballs de manteniment 
dels trens i es tornarà a oferir el 
servei de bus. 

Així mateix, el tren amb sor-
tida de Lleida a les 5.25 del matí 
i el de sortida de la Pobla de Se-
gur a les 19.30 hores també van 
ser substituïts pel bus. Segons 
FGC, l’afectació va ser mínima, 
ja que el percentatge d’usuaris 
d’aquest tram és del 30 per cent 
del total d’un dilluns.

ITMAR FABREGAT
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Futbol. Toni Menchón torna a la banqueta 
del Balaguer deu anys després

26
Bàsquet. El Força Lleida tornarà a tenir el CB 
Pardinyes com a equip vinculat

28

XAVIER PUJOL
❘ LLEIDA ❘ L’edició número 61 de 
la Volta Ciclista Internacional 
a Lleida, que es disputarà del 
8 al 10 de juny, batrà el rècord 
de participació des que es va re-
cuperar el 2014 amb 20 equips 
inscrits, malgrat que veurà re-
duïts els dies de competició de 
quatre tres. La raó ha sigut la 
falta d’acord amb l’ajuntament 
de Vielha perquè la capital de la 
Val d’Aran fos final de la tercera 
etapa i inici de la quarta, com 
va ocórrer en l’edició passada. 
“No hi ha hagut entesa entre 
les dos parts i al final no hem 
tingut temps material per bus-
car una etapa alternativa abans 
de presentar el recorregut i les 
etapes a la Unió Ciclista Inter-
nacional. Espero que per a l’any 
que ve puguem tornar-hi perquè 
tenir un port com la Bonaigua 
dóna prestigi a la Volta”, va in-
dicar Escobar. Malgrat perdre 
un dia de competició, la Volta 
ha mantingut el seu caixet, com 
prova el gran nombre de sol·li-
cituds rebudes. Al final seran 
vint els equips que competiran, 
dels quals tres seran estrangers 
(l’SmartDry d’Holanda amb seu 
a Girona, el Sicasal de Portugal 
i l’MVK 25 d’Andorra, que està 
patrocinat pel pilot de motos 
Maverick Viñales) i un de cate-
goria continental, el Fundació 
Euskadi.

La resta de formacions seran 
estatals: Electro Híper Europa i 
ULB Natural Greatness de Cas-
telló, Nomar Pemoy Kdross de 
Múrcia, GSport Wolfbike de Va-
lència, Mutua Levante d’Ala-

Més equips i menys etapes
La setmana que ve arranca la 61a Volta a Lleida amb 20 esquadres, el rècord des que es va recuperar 
el 2014 || La ronda passa de quatre a tres dies de durada al no arribar a un acord amb Vielha

CICLISME VOLTA CICLISTA INTERNACIONAL A LLEIDA

La 61 edició de la ronda lleidatana es disputarà del 8 al 10 de juny.

ÒSCAR MIRÓN

cant, Telco’m Ederlan Frenkit de 
Navarra, Guerciotti i Supermer-
cados Froiz de Galícia, La Tova 
d’Osca, Tenerife Bike Point ca-
nari, Gomur Cantabria Infini-
ta càntabre, Esteve-PC Chozas 
madrileny i els catalans del CB 
Cicles Vic, Compak i Control-
pack de Tarragona, i Oleka de 
Barcelona.

La Volta 2018 repetirà dos de 
les quatre etapes de l’any passat, 
encara que amb alguna varia-

ció, especialment en la jornada 
inaugural del divendres 8 de 
juny, que partirà des de Lleida 
i acabarà a Tremp.

Recorregut 
Abans d’arribar a la capital 

del Pallars Jussà, els corredors 
discorreran primer per les car-
reteres del Pla d’Urgell, la gran 
novetat, per entrar després a la 
Noguera i pujar el port d’Àger, 
de segona categoria, una jorna-

da més suau que el 2017 “per 
no desgastar gaire els corredors 
el primer dia”, apunta Escobar. 
L’endemà, el pilot completarà 
una etapa amb inici i final a 
Tremp, en la qual la muntanya 
cobrarà més protagonisme amb 
la pujada al Cantó, el sostre de 
la Volta aquest any davant de 
l’absència de la Bonaigua, men-
tre que l’última jornada culmi-
narà, com ja és tradició, a la Seu 
Vella.

APUNTS

50.000 € DE LA PAERIA

El pressupost s’acosta 
als 70.000 euros
n  La Volta Ciclista a Lleida 
mantindrà el seu pressupost 
entorn dels 70.000 euros, dels 
quals 50.000 corresponen a la 
subvenció que aporta cada any 
l’ajuntament de Lleida. La difi-
cultat per augmentar la partida 
d’ingressos privats fa inviable, 
de moment, la possibilitat que 
la prova recuperi la catego-
ria UCI Europe 2.2 que va tenir 
abans de l’aturada, i que la van 
convertir en una de les carreres 
de referència del ciclisme ama-
teur. “Podríem tenir més etapes 
i més equips, però per logísti-
ca no podem, ja que hauríem 
d’augmentar el pressupost, una 
cosa que per ara és inviable”, va 
apuntar Escobar.

PER A PROPERS ANYS

Una cronoescalada a 
Andorra, l’objectiu
n Una de les aspiracions que 
té al cap Sergi Escobar per al 
futur és traspassar fronteres 
i programar una etapa a An-
dorra. “Fer una cronoescalada 
estaria bé, seria la manera d’in-
ternacionalitzar la cursa. És una 
cosa que ja he parlat de cara a 
futures edicions”, va assenyalar 
Escobar.

El lleidatà Montraveta conquereix 
l’Estatal sub-23 de mitja distància

TRIATLÓ CAMPIONAT D’ESPANYA

Jordi Montraveta, amb la medalla d’or a l’Estatal.

REDACCIÓ
❘ GUADALAJARA ❘ El lleidatà Jordi 
Montraveta es va proclamar 
diumenge passat campió d’Es-
panya de la categoria sub-23 de 
triatló, en la modalitat de mitja 
distància, el tercer que conque-
reix després dels aconseguits el 
2014 i 2017. El ciclista de Cer-
vera va estar molt a prop del 
podi en la categoria elit, encara 
que al final va haver de confor-
mar-se amb el quart lloc, molt a 
prop del bronze.

La prova va transcórrer pels 
voltants de Guadalajara, on es 
van reunir prop d’un miler de 
triatletes, entre ells Montrave-
ta, que va participar en catego-
ria elit. La sortida va tenir lloc 
al llac Azud de Pareja amb un 
tram de 1.900 metres de nata-
ció, al qual va seguir un altre de 
bicicleta de 88 quilòmetres per 
acabar amb una carrera molt 
dura a peu pels carrers de Gua-
dalajara d’uns altres 21 quilò-
metres de recorregut. Montra-

veta, integrant de l’equip Fast-
triatlon de Barcelona, va estar 
en tot moment lluitant entre el 
segon i el cinquè llocs, encara 
que al final es va endur la quarta 
posició absolut i es va alçar amb 
el títol sub-23. L’atleta de Cer-
vera, de 19 anys i que entrena 
en ocasions amb els pilots de 
motociclisme Marc i Àlex Màr-
quez, reedita el títol aconseguit 
l’any passat, quan va obtenir la 
doble corona, guanyant en du-
atló i triatló.
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La pluja interromp el 
debut de Nadal a París
Ajornat a avui el partit amb Bolelli, que el balear dominava per 6-4, 
6-3 i 0-3 || García López dóna la sorpresa i elimina Wawrinka

AGÈNCIES
❘ PARÍS ❘ El partit entre Rafa Na-
dal i Simone Bolelli, debut del 
tenista balear a Roland Garros, 
va haver de ser suspès ahir a 
causa de la pluja, quan el ba-
lear manava per 6-4, 6-3 i 0-3, 
i es reprendrà avui. L’italià va 
oferir resistència en el primer 
set i es va defensar de les tres 
boles de break a què el va ex-
posar el de Manacor en el quart 
joc, però no va poder resistir 
quan Nadal va disposar de la 
primera bola de set al desè. El 

break no va desanimar Bole-
lli, que va començar la segona 
mànega trencant el servei del 
balear, però li va durar poc 
l’oposició. Cinc jocs consecu-
tius guanyats van encarrilar el 
parcial per a Nadal. Al tercer 
set, Bolelli manava 3-0 abans 
que la pluja obligués a ajornar 
el partit. També es va aturar 
el duel on es decidia el rival 
de Nadal o Bolelli, el que juga-
ven el portuguès Joao Sousa i 
l’argentí Guido Pella (6-2, 6-3 
i 2-3).

D’altra banda, Guillermo 
García López ser la sorpresa 
de la jornada a l’imposar-se al 
subcampió Stan Wawrinka (6-
2, 3-6, 4-6, 7-6 i 6-3). També 
van passar a segona ronda Ro-
berto Bautista, Albert Ramos i 
Jaume Munar, mentre que van 
caure eliminats Roberto Car-
ballés i Carlos Taberner. En el 
quadre femení hi va haver ple 
de triomfs de la tenistes espa-
nyoles, amb Carla Suárez, Lara 
Arruabarrena i la barcelonina 
Georgina García.

Rafa Nadal durant el partit de primera ronda contra l’italià Simone Bolelli.

EFE

Jornada de futbol femení a Bellvís amb més de 50 jugadores
❘ BELLVÍS ❘ El Club Esportiu Pla 
d’Urgell (CEPU) va organitzar 
dissabte passat la tercera jorna-
da de futbol femení en la qual 
van participar més de mig cen-

tenar de jugadores de la comar-
ca i voltants. La jornada va ser 
dirigida per Víctor Rodríguez, 
coordinador de futbol femení 
del club, i durant la matinal les 

nenes es van entrenar i van fer 
partidets. Per acabar es va ju-
gar un partit infantil-cadet en 
el qual el CEPU va guanyar el 
Valls per 4-2.

El Sícoris Club, tercer a la Lliga Est
❘ LLEIDA ❘ El Sícoris Club es va 
classificar tercer per equips 
a la IV Lliga Est de piragüis-
me entre Catalunya, Aragó i 
València, que es va disputar 
el cap de setmana al canal 
olímpic de Castelldefels. Els 

palistes del Sícoris van acon-
seguir 14 podis (5 ors, 6 pla-
tes i 2 bronzes). Pel que fa a 
la resta de clubs lleidatans, el 
Caiac Mitjana va aconseguir 
dos plates i el Piragüisme Ba-
laguer, un bronze.

Tremp homenatja els germans Tomàs
❘  TREMP ❘  L’ajuntament de 
Tremp va homenatjar dis-
sabte Andreu i Lluís Tomàs, 
els dos jugadors trempolins 
de l’ICG Software Lleida 
que es van proclamar a fi-
nals d’abril campions de la 

Copa CERS d’hoquei sobre 
patins. Els germans van ser 
rebuts al consistori per l’al-
calde Joan Ubach, van fir-
mar al llibre d’or de la ciutat i 
els va ser entregat un obsequi 
institucional.

EFE

LeBron porta els Cavaliers a la final de l’NBA
❘ BOSTON ❘ L’aler estrella Le-
Bron James, amb un do-
ble-doble de 35 punts, 15 
rebots defensius i nou assis-
tències, va liderar els Cava-
liers de Cleveland a Boston 
contra els Celtics, als quals 

van guanyar per 79-87, i va 
posar el seu equip a les Fi-
nals de l’NBA per quart cop 
consecutiu. Els Cavaliers, 
que van guanyar la sèrie 4-
3, esperen rival ara entre els 
Warriors i els Rockets.
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Antologia amb 
els últims 50 
anys de poesia 
catalana
Amb autors nascuts 
després del 1940

PUBLICACIONS PRESENTACIÓ

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Sense negar que 
comprimir 50 anys de poesia 
“és un autèntic risc”, el poeta, 
assagista i crític Vicenç Altaió 
i l’escriptor i catedràtic de Lite-
ratura de la Universitat de Llei-
da Josep Maria Sala-Valldaura 
van presentar ahir a Barcelona 
l’antologia Mig segle de poesia 
catalana. Del Maig del 68 al 
2018 (Proa). 

Els antòlegs es van barallar 
per triar els 231 poemes de 
sengles autors per a aquest lli-
bre, que el proper 5 de juny es 
presentarà a la Fundació Vall-
palou de Lleida (19.00 h). El vo-
lum es divideix en tres cicles: el 

primer, format per autors fills 
del Maig del 68, entre ells el 
lleidatà Carles Hac Mor, Antò-
nia Vicens, Narcís Comadira, 
Pere Gimferrer, Francesc Par-
cerisas, Perejaume i Ponç Ponç; 
el segon inclou poetes influïts 
per la caiguda del mur de Ber-
lín, amb noms com Carles Du-
arte, Susanna Rafart, Manuel 

Forcano i les lleidatanes Dolors 
Miquel i Teresa Colom; i el ter-
cer, amb les generacions més 
joves, amb poetes com Mireia 
Calafell, Blanca Llum Vidal o 
Irene Solà. 

Sala-Valldaura va comentar 
que “l’actual mal moment soci-
al ha propiciat un bon moment 
poètic”.

ACN

Josep M. Sala-Valldaura i Vicenç Altaió, autors del volum.

Una doctora en Belles Arts 
divulga en vídeo que la sala 
de Sixena no es va cremar

PATRIMONI LITIGI

❘ VILANOVA DE SIXENA ❘ La doctora 
en Belles Arts María Dolores 
Rodrigo, professora de la Uni-
versitat de València, protago-
nitza un vídeo difós a través de 
YouTube en el qual incideix en 
l’informe que va fer públic al 
març l’ajuntament de Vilanova 
de Sixena en què aquesta espe-
cialista aragonesa afirma que la 
sala capitular del monestir no es 
va cremar en l’incendi de l’edifi-
ci a la Guerra Civil, encara que 
sí plantes superiors del claustre. 
A partir d’aquest informe, l’al-
calde de la localitat oscenca va 
assegurar llavors que la història 
del salvament de les pintures 
murals després de l’incendi –les 
restes de les quals es conserven 
al Museu Nacional d’Art de Ca-
talunya (MNAC) i estan recla-
mades per Aragó– no va ser tal 

com la va explicar el salvador 
d’aquestes obres, l’historiador 
i arquitecte Josep Gudiol. L’ad-
vocat Jorge Español va afirmar 
ahir que “la professora justifica 
l’enigmàtica actuació de Gudiol: 
ni va fer treballs de conservació 
de les pintures murals a Sixena 
com se li havia ordenat, ni les 
va protegir degudament al fer 
els ensorraments del sostre, sinó 
que, després de les destrosses 
que va provocar, les va arran-
car”. A més, també lamenta la 
desaparició del teginat mudèjar, 
preguntant-se què va ocórrer 
amb aquest si la sala no va arri-
bar a cremar-se. Val a recordar 
que el jutjat núm. 2 d’Osca va 
desestimar el 3 de maig passat el 
trasllat provisional dels murals 
a Sixena pel possible deteriora-
ment de les pintures.

Amaia, d’‘OT’, 
dijous en el 
Primavera Sound

MÚSICA

❘ BARCELONA ❘ Amaia, la can-
tant guanyadora d’Opera-
ción Triunfo (OT) i que va 
representar Espanya al Fes-
tival d’Eurovisió, actuarà 
al Primavera Sound dijous 
vinent, van informar ahir els 
organitzadors del festival, 
que se celebrarà al recin-
te del Fòrum de Barcelona 
des de demà i fins diumen-
ge amb artistes com Arctic 
Monkeys, Björk, Nick Cave i 
Jane Birkin. La cantant pam-
plonesa interpretarà versions 
preparades per a l’ocasió al 
costat de la banda catalana 
The Free Fall Band.

Polifonik Sound 
de Barbastre, 
amb La Casa Azul

FESTIVAL

❘ BARBASTRE ❘ Barbastre acolli-
rà el 22 i 23 de juny l’edició 
número 11 del festival Polifo-
nik Sound amb un cartell en 
el qual destacaran La Casa 
Azul, La Habitación Roja, 
Grises, Delorentos i Carlos 
Sadness, entre altres grups 
i artistes de l’actual panora-
ma pop indie estatal. D’altra 
banda, la ciutat oscenca obri-
rà avui i fins al 30 de juny la 
cinquena edició del festival 
de fotografia emergent BFo-
to, amb exposicions de joves 
artistes en diversos espais de 
la localitat.

Isaac Beà, autor del ‘Diccionari Etnogràfic Pallarès’.

ITMAR FABREGAT

J.B.
❘ LLEIDA ❘ El filòleg lleidatà Isaac 
Beà (1981) acaba de publicar el 
Diccionari Etnogràfic Pallarès 
(Pagès Editors), amb més de mig 
miler de paraules i expressions 
d’un dialecte que “es va perdent 
a poc a poc, perquè els més jo-
ves ja no el parlen com podi-
en fer-ho els seus pares i avis”. 
“M’agradaria que el pallarès 
estigués més viu, però tinc la 
sensació que aquesta recopila-
ció de paraules és com deixar 
constància d’una cosa que s’està 
acabant; en definitiva, és una 
lluita per dignificar i conservar 
un dialecte, encara que l’objec-
tiu final és la llengua catalana, 
que és la nostra manera d’en-
tendre la vida”, explica aquest 
doctor en Filologia Catalana per 
la Universitat de Lleida. 

La gènesi d’aquest treball 
es remunta a uns anys enrere 
gairebé per casualitat. No en 
va, aquest expert en pallarès 
és natural de Sunyer, al Segrià 
–localitat de la qual des de fa 
dos anys és alcalde–, i, això sí, 
actualment també és professor 
a l’institut de Tremp. En la se-
ua època d’estudiant a la UdL 
va formar part del grup d’in-
vestigació Oficina de Llengua 
i Literatura de Ponent i del Pi-
rineu, que va recopilar prop de 
dos-centes entrevistes a veïns 
del Pallars Sobirà. “Per a un lin-
güista, tot el que s’allunya de 

“El pallarès es va perdent,          
els més joves ja no el parlen”
El filòleg Isaac Beà publica un diccionari pallarès per conservar el dialecte

LLENGUA PUBLICACIONS

l’estàndard té molt atractiu”, va 
justificar Beà quant al seu inte-
rès pel pallarès. Aquell material 
va donar peu posteriorment a la 
seua tesi doctoral sobre El par-
lar del Pallars Sobirà i la Vall 
Fosca, que ara ha reelaborat en 
un format de diccionari divul-

gatiu, però “amb rigor científic 
i serietat”, marcant distància 
per exemple amb altres dicci-
onaris publicats en els últims 
anys entorn de lo lleidatà o amb 
comèdies televisives de l’estil de 
Gran Nord. A més, ha hagut de 
prescindir de gairebé la meitat 
de les paraules recopilades, mal-
grat que cada definició del dicci-
onari s’acompanya al llibre amb 
un petit relat a tall d’exemple. 
L’obra compta amb il·lustracions 
de Sebastià Jordà, il·lustrador 
establert a l’Alta Ribagorça, que 
recentment va copublicar el lli-
bre Les falles del Pirineu.

ENTREVISTES
Cada definició s’acompanya 
d’un petit relat fruit 
d’entrevistes amb         
desenes de palleresos

VOCABULARI

Apariar: arreglar, preparar.

Aviar: deixar sortir (sempre 
referit als animals de granja).

Barça: esbarzer.

Colar: marxar, anar-se’n d’un lloc.

A dovàs: anar algú al seu aire, 
sense consell ni orientació.

Eixorivit: visc, despert, 
eixerit, espavilat.

Esvaiolar-se: distreure’s, 
entretenir-se per oblidar-se 
de les preocupacions.

Girella: embotit elaborat a partir 
de menuts de corder i arròs.

Minairó: éssers fantàstics, 
molt diminuts, capaços 
d’acabar molt treball.

Nyaupir: buixir el gos.

Orc: lleig, brut, repulsiu o 
persona de poc enteniment, 
carregosa o molesta.

Potxó: petó.

Rosta: tall de cansalada, 
de llom o d’alguna part.

Tabola: algú alegre, agradable.

Tavella: mongeta tendra.

Xinar: estirar els cabells a algú.
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