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rarnoliara el museu muniCipal o-a'18~Jl-:;

Diccionari de butxacó
per laume
La A és uno /fetro.

Com

,

ser vo(:ols ¡consononis

poden

les Jletres
poden ser a tren'a~

fothom

També

sop,

.,

Un deis únics

i noranto dies,

sexonta

moltesl/etres
poden formar uno :frase,
un plo t de sopa o ,uno suspensió de pago~,en'5
,."
Una serie de voca 's, amb ....consononts) formen uno
pora ~la.
Una serie de vaca/s, amb pres'¡derir,' formen una
L'QcumuJaÓó,de

¡unta direcf'Yo.

"

'.,'La 'A és una /letra

malt bé.'p~rque

tothom

.

em ínenfmenf femen ¡no. 1 de u ,esto r

quedo amb /0 ·boca

quan. en parl.9~,

l

oberfo ..

i

ment parlant,

Museus

és el nostre

de1 país

Museu

que'té

Municipal

economlc.

vida propia,

Darder

de

j

'o

Natur:1

Historia

.y

Pe I se u re con eg ut re no m ~ Ie s vis it es só n cada vegad a més freqClent5 i
aixo fa el miracle de poder pensar en certes obres d'ampli,ació qU~1 Pfr
altra banda, són necessaries,
Per aquest motiur demanem

.

del Doctor J.osepM,a
Corominas conegut molí bé a Banyoles,
tant per les ·seves activita~
professiona1s
com par les extraordiniujes
dots de bon arque.C>leg qu~ .;:'
s'han donat a coneixer
amb, les pubiicac¡ons
de les quals e\ nostre'h ~
1a col'laboració

J

La A pot ser majúscufo
o minúscu'a.
la A mOjúscu'O
a caba en pun~a,
és incissjva per la par! de do rt, Per lo.,part
'.
~ ...
.de boix· és oberta divergenl,
Diuen'que
és Ci esquerres,'
La a, minúscula
és. peti,a, ,arro.donidoJ
omb .esperit
d~'quip:'~ Corre omb desflci d'un I/oe o ra/tre d·uno frase a
.

;.:..

Una conversa amb el seu director ··el.'·:,::··':.. :; 1
Doctor Josep M. a Co,rominas"
r

farriol
,

A~

.

.

d'una

roltro;

pagino

a

l'o/tro-,

Es un exe~pJe

típic de la

mu fti·ocupació,·

Esta co"-/acoda

en unafobrica
t

Aba ixor el

preu (para

ulo rec{menf inútil}.
-

Abdlc·.r: : Ho· fdn e/s reis.
Abloldre:
He fon el~ cape/lons~
,
Abstenh.le~
Ha fon e/s que no gosen,

···1

els

que no

d' Em iJ Romero.

Aclarlr: ·(No ,veUFe teJe.visjó).
Acomod.t:
Benestant.
Acomodador:
No-benestant

que acampo nya benesto nts.

Que fa comedia.
Autor: Qué escrru comedia.
Autoritat:
Que no deixa fer a 1"0dar la comedia
escrit f' autorAcusador: El /leig de les pel·lfcu/es.

E'

AdjecUu:

dE cornjat que enfrisfeix

matejx que ,abon5~

Si és qualificatiu,

pero

o alegro')
més.

Qf1eu amb compte

amb /0 per-

procurodors

car no fer·ne

ea

s que es

que

h i ha

u n s certs

projectes.

':

•...

d'ampli~ci6

. ,

".f.1

r

del

1~

, '.

~1

- El M useu Oarder -respon el Doctor Coramlnas-,
disposo 0(: ~f
"
tualment deIs baixos de les ontigues Escales Naciona/s amb qua.tre·~QltI~ l
que, si bé o! seu dio ésser rmportant poder-les
aconseg uir ara erirr~'~!, rf

i

...

-Per

tant. ...,

'.

"

-Pens'em dedicar
nous espais a un nou projecte d(un espoi ~ed} 'f' .
eat a I'Estany j que per aIxó Ii hem donaf el nom de <Museu de L'Eslrirry)¡'¡'
-Amb quin material?
,,'.. 'rí
-Tot el que podem disposor i que estigui reJocionaf omb el ~o~'lfe ff. .
estany. Desde insectes, peixosr
reptiJs¡ oceHs¡ minera!s fósils, etc,lirlSa !;
mostres biologiques
proceden fs de les da ((eres ¡ recents jnYes~igacjom
fetes per estudiants
de Barcelona
r,
-Que ens pot dir dJaquestes investigacions?
L
-Gracies a I'lnstjtuf de aiologio de Barcelona hem pagu! acome'
guir dodes que cre;em inedites per 10 conejxent;o de! nostre noc,
1I

¡~,

+

que

Fins ora cre;em que era d'uns

profundirat.

res corrents

'
65 metres. EHetI

'

-l ara, dones?
~Ha n empra t els moderns

~.

de "sonar'· que no dónen /te<.
oquestes naves tecniques s'ha pogut~
o poreJ/s

,1

de Bto1ogia quines aportacions tara exactame'nt? ,
lo mo ¡OriOl de mas rres oconseg uides j també la dl!-¡ ~
fo ron j' aportoció d' unes drapositfves
que noso!.t{es eJiS ~
projecfades,
del ploncfon
Jocusfre.
~

parla d'altres

dúnatius .....
ha pensa t tom bé i s 'esperen

-Si
imporran t5 coi '/aborocions.1a en
~ enrm
. o Id'
gunes
emporau/ades.
En Salvador
Sorqueflo
ens h o pr ames lo
cO/'lecció
de papaJJones que ha capturat
a BonyoJes. Tombé accep~Ofem
qualsevo' donotiu partjcular en exemplars per exhibir.
- No sera
que pensen
. -

sol

S 'h

un inconvenient

o de·manen
a p:,nsa

uClorJar~/os,

poder

el control

ocupar

eJs loca[s

-

és

TenÍffi

del primer

en1is ~.

pis ...,. '

problemes
1'0 u fa ritzoÓó
de la Corporocro

més nom a Banyo1es.

,

sibje pY .
farem e ,~os
id o/, .
J

t en to!. Sr surten

L rmportant

de v¡sitants?

MUlJ

P .

N o v o ~ e m fe r - n o s i 1'1 u s ion s a n tic ip a d e s, p e ró e re iem q ue Jote~
q u e e s p u g u ¡fe r p e r I a e u I tu r a m e re ix u n a e s p e e i a I a ten e iÓ, A me s ~I
aixó pot donar

a J' infern de dos en dos.
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'.

les sondes '

hi ha al fans arrosfraven
¡ ens feien creure que/corn irreal exactoment.

ciufodona

G

ti"

fortes que

molt

-L'lnstitut
- T ates, o
ma q ueta. T a mbé
cuidarcm d'exhibir

pOf

r continuara)
Horizontell,

Museu Darder ...

-Es

que convede/x uno boro/la
en uno sUuoció $01 e mn e; decen f. Que ha estu d jo f
i!eis, que se les sop fotes. Oito pop u'ar: Advoco ~s i
JnstituÓó

dit

. :.'

su rt m'és que fa res tú del te rreny.

L/oe on hom habifo.
Fer ano r dret, repartir estopa.
Adulterar:
Poso r Qiguo a/ vi
Adulter: No té res o veure amb ¡'ojgua, més ovíat omb el vi.

Ad'Vocat~

- Ens han

,

segons.

Adrecra~
Adre€;ar:

perdre

e1 dia1eg:

comencem

que ha

qualdicar,
Adjudicar:
Coso de suba sto_
Adjuntar:
Cosa d'expedient.
Administrar:
Coso de decret.
Administractó:
Que adm rn/s fro, que fa 110 el boca Uó.

Que poi cQsfor
la ma trfeu fo.

q uan

o cap meno de dubre. Mitjanc;on t
tombé
una curiosa
moqueta de! fons de I'e.stony que si ocOn5egu(~il!l '
¡'omoHodó podr(em
exposofT/a. Vu/l resaltar que és morf curiosa. Elsdos
fossos que exjstien teorica men t, han po 550 r a /o h is ~6da ReoJment resta~.
té un fans més avia t p/o i a cerlo d jsfancio hi ha una" meseta" que sobr~ J,:.

sono que voleu

Advertenc.a:

r ",

¡.

esta con feccio nant e l progr~rna del .curset·d(~ ~::
(niciació a I a ~re historia .. ~a s:va tau I B, pl ena. de pápers. i. mcs~res me~ 'r{' ,
diques
ens donen una VISIÓ,d un. ha me enfelnat.
En aquest .escenaf¡( ~t '
El trobem

utiJjtzades

Actor:

Adé.:~·,I~au~

I

-La

Ho fan els que es posen d'ocordAcordonar~
He fo Jo policia.
Acrobata:
fVeure .Pare de ramOio nvmero.so:.}.

Express'¡á-

és 'a d'un hom e poc

- Pe r exem pie •....

'Acordar:

Ad'u~

t' .

r

{Veure·T eJevisi6a,.
{Veure ~ T elevisi6".

Aclaparar:

doctor Cara',

a mb el

ea mu n icati u~ T ot a ¡xo, s'e nvaeix" al mamen! .
de comenc;ar la conversa
i hem de reconeixer
qUE!:r una v'e"gada·mé~·I~I,es .. ~
apariencies
ens han enganyat.
Veiem que tenim' davant nosfre, una' '.,
persona cord ia 1. amab Ie i amb unes qua' itats humanes' que· he·mi·de des~
<.
tacar. Potser per aixo, precisament.
per ésser huma-, el" dottor Jbs~pM,i·~ .:

minas,

beuen i

1

Aclamaciá

reb al parlar

ten insufkients,

Ab·ular:" Ha fan tOt5 e/s que poden.
Abundant:
Que n'hi ha 'en obundónÓo que no passc gojre
sovlnt.·
'
Ac~ep,tar: .. Dif que s( donar la papereta impreso.
'Accldent:
El nostre po de cada dia.
Acejó: Cosa que pot ésser mol t C01ÓU ea.
Acld: Que té un sabor picant com la del vinogre¡ com /0
,comEntaris

;

t

~:,Is q.ue no yofen.

. d'olguns

n'és I'autor ..
La primera ~ m pres ió q u e hom

és extr aord in aria me nt hum iI, amaga nt aixf I a s eva verita.~I,•..
'9-p~r:s'on
~1i1al.
" .....

de diftongs.

Lo a cUrto~ exp/osiva~ fervoroso. és J'expresió. gen Ulna
de fodmiroció, la' a /Jorgo, languido
estirada en 'forma de
bado/j
és el genur ovorriment
Un exemple
de ,com es pot
canvia r facílment de comisa ..
Abans:' Adverbi
de t~mps, Denota expectació: ';'0 bons de
sopdr1', O ,recam;a: cobons de la guerra». O...decepció: cqbans de cpsor-l1os estaves més primo:a_
, Abar.tlr:·

terviuat

Perque

no pot é~ser

possibJe? ....

Josep M.a Massip 01

