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Ponsètia, flor/arbre de Nadal, flor
de Pasqua/arbre de la Pasqua
Planta arbustiva, originària de Mèxic i cultivada per les seves flors vermelles o roses.
El nom científic és Euphorbia pulcherrima,
la primera part del qual deriva del nom
d’un metge grec del segle i aC, Euphorbus.
També rep el nom de Poinsettia pulcherrima,
en honor a Poinsett, un gran aficionat a la
botànica que va descobrir la flor a Mèxic.
La llegenda diu que ell mateix en va començar a regalar per Nadal i que d’aquí va
estendre’s el costum.
El dia 12 de desembre de 1991, dia en què
va morir Joel Roberts Poinsett, els Estats
Units van declarar el Dia Nacional de la
Ponsètia.
Font Personatges convertits en paraules,
de David Paloma.

Flor de neu
(Leontopodium alpinum) També coneguda
amb la paraula alemanya edelweiss, que vol
dir blanc pur o noble. KV

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir donar peixet. La solució correcta era
la 1. Afluixar en un joc perquè l’adversari
guanyi punts que altrament no guanyaria.
El guanyador ha estat el Jaume Rifà,
voluntari lingüístic i xerpa del grup Xerrem
de Sant Fost de Campsentelles.
La pregunta que fem ara és què vol dir
durar de Nadal a Sant Esteve?
1. Durar molt de temps.
2. Durar molt poc temps.

Boles de neu
Varietat d’aliguer de flors blanques o roses,
grosses i abundants, agrupades en bola
compacta i pèndula. També aliguer, boles
de neu, matoner, matons, mató de monja,
pom de neu, saüc doble. KU
Ja ha arribat el fred de Rússia!
Es diu referint-se a algú que va molt abrigat
quan encara no fa fred. M
Ser un neula
Ser un neula vol dir ser una persona aturada,
fleuma o beneita.
Com és conegut, la neula de pastisseria és
una menja dolça pròpia de Nadal, consistent
en un full de pasta prima enrotllat com un tub
i, per tant, buit de dins. Pren el nom d’una
malaltia que poden patir algunes plantes
gramínies, que deixa la pellofa buida del
seu contingut farinós, com la neula.
Font J i Per què diem... L’origen de 100
dites populars, d’Albert Vidal.
Ballarusca
Volva de neu. També cóp, floc, borralló. J
Borrufa
Precipitació en forma de flocs de neu enduts
pel vent. J
Rufa
Temps de neu i de vent, torb de muntanya.
JK

3. Tenir molt bona salut.
4. Difícil d’acomplir, que provoca un esforç penós.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Els noms de lloc
i de persona de Mollet del Vallès d’Enric Garcia-Pey (CEM) i una bossa de
cotó, amb nanses, estampada al Taller
Alborada.
Tenir fred de peus
Engelosir-se. J
Haver-hi torrons
Haver-hi dificultats serioses. M
Calent com un torró o com un torronet
Ben escalfat, protegit del fred. Aquí dins
estem calents com un torró. J

Us desitgem
un bon Nadal
i un bon any
2017 !

Broixina
Aire fred. Fa una broixina que pela. J
Nivi, nívia
Blanc com la neu. J
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