
A Lloc on es posa la llavor per avivar-la, quartet. AVIVADOR

Construcció de canyissos que es col·loca a la cambra i es destina 
a la cria de cuc de seda. ANDANA

Lloc destinat a assecar el capell. ASSECADOR

Collita de cucs. ANYADA

Capell doble, més gros perquè en fer-ho s’havie quedat dins dos 
cucs. ALDUCAR

B Sèrie de mosses obrades damut la paret per deixar caure-hi els 
canyissos i construir així una andana.

BANC

Ritual consistent en la recitació d’una oració i espargiment 
d’aigua beneïda damunt d’una caixeta o es dipositava la llavor, 
prèviament al seu avivament, amb la finalitat d’obtenir protecció 
divina per a la collita de la seda.

BENEIR LA 
LLAVOR

Herba o mata que es collia a la muntanya per a fer l’enramat on 
el  cuc havia de pujar per filar el capell.

Mena d’enramat amb matolls de mates (botja, romer, timó) que 
el colliter preparava en els canyissos perquè el cuc filara el capell.

BOTJA

Cuc arrugat i menut, inservible per a filar BUFALAGA

Fil més extern del capell. Inútil per a la filatura i calia retirar-lo.

Massa que resultava d’escaldar els filets de les borres i els capells 
foradarts o inútils.

BORRA

Primera operació que sofreixen els capells a la perola BATUDA

C Producte del treball dels colliters

Arreplegada dels capells quan estan a punt per extraure’ls la 
seda.

COLLITA

Pell que deixa el cuc en l’ultima muda quan està a punt de filar CAMISA

Estat embrionari del cuc que el redueix a una quarta part del seu 
tamany major i el deixa immòbil dins el capell, a l’espera d’una 
segona metamorfosi que el convertirà en paloma

CRISÀLIDE

Coberta de seda que fila el cuc al seu voltant per a tancar-se 
dins i transformar-se en crisàlide

CAPELL

Designa, popularment, l’encarregat de les criances dels cucs. CUQUER

Recipient per a col·locar la llavor durant els dies que dura 
l’avivació.

CASSOLETA

Encesa de foc destinada a destruir les botges, una vegada 
descapellades, amb les restes del fem, fil i cucs lletosos que 
puguen incorporar

CREMAR LES 
BOTGES

D Recollida dels capells que hi ha penjats a les botges. DESEMBOTJAR

Traure el capell de seda de les botges. DESCAPELLAR

Llevar els cadars del capell DESCADARSAR

Operació de despullar o retirar als capells la borra que els envolta DESBORRAR

Estat immòbil  que adopten els cucs quan muden o canvien la 
pell

DORMIDA

Sistema de numeració per classificar els fils de seda. El nombre 
representa el pes en grams d’una longitud fixa.

DENIERS





E Acció de traure, amb l’ajuda d’un raspall, la seda del capell. ESCOMBRAR

Separar els cucs a mesura que van creixent ESCAMPAR
ESTOVAR

Esbudellar. Traure les vísceres el cuc, per efecte de la punjada de 
les botges

ESBUTZAR

Acció de preparar les botges

Acció del cuc d’agarrar-se o penjar-se a les botges per filar el 
capell

EMBOTJAR

F Producte resultant dels llits dels cucs, emprat per a femar els 
camps

FEM

Paper que es col·loca damunt el canyís per facilitar el posterior 
canvi de llit

FULL

Designa el taller o la nau on es fila la seda FILÀ
FILATURA

Instrument per a filar a mà que consisteix en un bastó 
generalment de canya, acabat per un cap on s’enrotllava la floca 
que es vol filar.

FILOSA

Es diu d’aquella andana on, a pesar de la desinfecció, els cucs 
emmalalteixen

FARTA

Última edat en la vida del cuc, caracteritzada per la voracitat i el 
conseqüent soroll que es produeix quan són molts

FRESSA

G Color que adquireixen els cucs en fer-se malalts GROGUET 

Paraula que designa el cuc que té el cos arrugat i que té dificultat 
per menejar-se per causa d’una malaltia

GÜELES
L Ous del cuc de seda que serviran per iniciar una nova collita. LLAVOR

Superfície de canyís on es cria el cuc. Per extensió, conjunt de 
residus de fulles i excrements dels cucs que s’amunteguen 
damunt els canyissos.

LLIT

Cuc gros i moll perquè a causa de l’excés d’humitat menja més, i 
per dins és com si fora llet

LLETÒS





M Canvi de pell que fan els cucs MUDA

Designa els cucs que no creixen i es queden menuts MENUDALLA

Es diu dels cucs que estàn a punt de tirar el fil. MAÜRAR-SE

Acció de collir la fulla de morera, estirant amb els dits des de 
l’interior cap a l’exterior de la vara.

MUNYIR

N Malaltia hereditària dels cucs de seda que es manifesta per 
l’aparició d’uns puntets negres, com de pebre

NEGRETA 

O Mesura per a pesar la llavor, equivalent a 32,5 gr. ONÇA

Acte de dur a un sant o a la Mare de Déu, la primera i més 
bonica enramada de capell, com a acte d’agraïment per la collita 
present i les futures.

OFRENA DE LA 
BOTJA

Operació consistent a matar a la crisàlide, abans de que es 
transforme en paloma i forade el capell

OFEGAR

P Recipient per a traslladar els cucs, quan canvien d’edat a una 
altra andana

PLATS

Tirar analment la paloma femella els ous PONDRE ELS 
OUS

Malaltia hereditària dels cucs de seda que es manifesta per 
l’aparició d’uns puntets negres, com de pebre

PEBRINA

Designa el cuc que no acaba de fer el capell PATJA

Enemics dels cucs, als quals poden menjar si se´ls exposa a l’aire 
lliure

PARDALS

Caldera especial de coure, ampla i poc fonda, plena d’aigua 
calenta

PEROLA

Recipient per a col·locar la fulla i distribuir als cucs PANERA





R Capell inacabat d’inferior qualitat RETRIAT

Acció de moure ràpidament les ales la paloma, sense aconseguir 
alçar el vol a causa del pes del seu cos

REVOLAR

Element cilíndric on es buida la seda natural RODET

S Designa el conjunt de la criança del cuc de seda. SERICICULTURA

Habitació on es crien els cucs SALA

Contenidor de tela en forma de cartera ampla amb cordó per 
a penjar-los al coll o amb cinturó, per a repartir la fulla amb les 
dues mans

SAC

Sac gran per a transportar el capell SACA

T Aparell que era emprat per a filar o per a debanar el fil d’una 
madeixa

TORN

Crusar els fils TÒRCER

V Espai de la casa destinat a  guardar la fulla VIVERET





X Fil gruixut que s’obté de la borra, de qualitat més baixa. XAP

Crisàlide assecada, a la qual se li ha estret el fil XUFA

Designa el capell fluix, amb poca seda XAPA

Z




