Ornaments
dels cavalls

E

l Consell Insular de Menorca i el Termcat (Centre de Terminologia de la
Llengua Catalana) van publicar, el 2013, el diccionari en línia anomenat Terminologia de les festes de Menorca, amb l'objectiu de difondre la terminologia pròpia de les nostres festes, tant entre els mateixos menorquins com
entre el gran nombre de visitants que hi participen assíduament.

Estel

Aquest diccionari, que conté un total de 136 termes, es troba allotjat al web
del Termcat, i es pot consultar sencer a http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/166/Presentacio/.

Buldrafa o gualdrapa

El tríptic que teniu a les mans és el segon vocabulari visual de la sèrie que
vam iniciar l’estiu passat amb l’objectiu d’anar desplegant el diccionari en línia
sobre les festes de Menorca. La intenció és divulgar el patrimoni lingüístic
que constitueix el lèxic propi dels diferents àmbits que conformen les festes
patronals de Menorca. Així, si el primer vocabulari incloïa la terminologia relacionada amb els càrrecs i la seva vestimenta, en aquesta ocasió presentam
el lèxic que correspon als ornaments del cavall i a altres elements materials.
Desitjam que aquest fullet contribueixi a la transmissió de les nostres festes a
través de les paraules que donen nom als protagonistes, als actes i als elements
que en formen part indestriable, tant entre els portadors, que són tots els
menorquins i les menorquines, com entre les persones que cada any les volen
compartir amb nosaltres.
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Marraixa o
morratxa

Fabiol o Flabiol
de dos forats

Elements propis
dels Jocs des Pla

Capgròs

(només a ciutadella)

(Ciutadella)
Fabiol o Flabiol
de set forats

Ensortilla

Aigua-ros
Canya verda

Gegant i geganta
Penó o bandera
Carota

Asta

Fester

cullereta de plata
Tambor

Lladriola

