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Bandera de
sortida
Generalment és la
del país on es fa
la prova.

Bandera de
quadres blancs i
negres
Indica acabament
d'una prova o
d’un entrenament.

Bandera blanca
Indica la presència del cotxe
de seguretat o
d’assistència a la
cursa.

Bandera blava
Indica a un
pilot que una
motocicleta més
ràpida està a punt
d’avançar.

Bandera groga
Indica perill. Cal
reduir la velocitat,
i no fer avançaments.

Bandera groga
amb franges
vermelles
Indica que l'adherència de la pista
ha empitjorat.

Bandera verda
Indica pista lliure
o inici d'entrenaments.

Bandera vermella
Indica que la cursa queda aturada
per motius de
seguretat.

Bandera vermella amb creu
blanca en diagonal
Indica neutralització de la cursa.

Bandera negra
Indica que el pilot
queda eliminat,
generalment per
un comportament
antiespotiu.

Bandera negra
amb un cercle
carabassa
Indica al pilot
aturada a boxs
per problemes
mecànics.

Bandera blanca
amb creu vermella en diagonal
Indica inici de
pluja.

D Especial Escalfant motors (Jornades CEM 2017)
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D Fraseologia
Fonts: U TERMCAT, P OPTIMOT, K Enciclopèdia Catalana,
F Diccionari de sinònims i frases fetes de M. Teresa Espinal,
fonts orals.

Anar a rebuf
Buit aerodinàmic generat per una motocicleta en moviment darrere seu que pot ser
aprofitat en una cursa per la motocicleta que
la segueix per reduir la despesa energètica
i augmentar la velocitat.
Anar a tot drap, a tota màquina, a tota
pastilla, a tota vela, a preu fet
Anar molt ràpid.
Anar com una moto
Anar molt esperitat.
Córrer com un boig, més que el vent,
que se les pela, més que la tramuntana
Córrer molt.
Escalfar motors
Preparar-se.
Fer el cavallet amb la moto
Acrobàcia consistent a fer aixecar la roda
del davant d’una moto en moviment.
Fer la perla (la moto)
Fallar la bugia (de la moto).
Fer pets (la moto)
Fallar.
Gas, gas!
Expressió que diuen els motoristes quan
volen córrer molt.
Parlar com una moto
Parlar tan ràpid que no se l’entén.
Posar-se com una moto
Alterar-se.
Posar la directa, tirar milles, tirar pel
dret, fer via...
Avançar d’una manera àgil per arribar abans
a algun lloc.
Posar (la moto) en punt mort
Treure les velocitats.
Portar benzina a la sang
Sentir passió pel món del motor.
Salut i benzina!
Salutació de motoristes i gent del motor.
Tenir pana
Detenció anormal d’un vehicle.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir esgarrifar. La solució correcta era la
2. Fer estremir. Esborronar, horripilar. El
guanyador ha estat l’Antonio Mendoza
Rojano, caporal del Servei de Seguretat
Ciutadana i Protecció Civil.
La pregunta que fem ara és què vol dir
anar a pinyó fix?
1. Ésser una persona d’idees fixes, poc
flexible, obstinada.
2. Anar molt bé, sense dificultats, sense
res desagradable.
3. Fer un viatge amb totes les despeses
incloses en el preu.
4. Tenir molts diners.
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 Etnobotànica
de Gallecs de M. Àngels Bonet i altres
(CEM) i una motxilla de cotó estampada
al Taller Alborada.

A Webs
Diccionari de motociclismea TERMCAT
La motocicleta (cartell)a Oficina de
Promoció del Valencià.
Museu Isern de la Motoa a la Viquipèdia.
Ser l’Speedy Gonzales de la moto
Ser molt veloç, com el ratolí del còmic Speedy Gonzales.
Vendre la moto
Aixecar la camisa, enganyar o ensarronar.
Fer la moto (en el món de l’escalada)
Tremolar les cames d’un escalador, a causa
del cansament o d’una mala posició. Terme
d’argot.
Salutació dels motards
Es fa amb la mà esquerra, assenyalant amb
el dit enlaire i, si no es pot fer amb la mà,
es fa amb la cama, estirant el peu. També
es fa per donar les gràcies.

Gasss!
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