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PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les 
definicions.

1. Aparell fet en fils o cordes en forma de malla utilisat per a 
la peixca o la caça d'aus. 
2. Actor que fa la seua actuacio gesticulant de forma molt 
expressiva i en moviments corporals, pero sense utilisar 
paraules. Representacio teatral d'estes caracteristiques. 
3. Fulla de la figuera i del raïm. 
4. Titul que s'otorgava a la persona encarregada de 
representar al rei, en plena autoritat i poder, en un territori de 
la corona. 
5. Combinacio de sons simultaneus i diferents de manera 
que resulten agradables a l'oit. Equilibri entre les diferents 
parts que formen un conjunt. Bona relacio entre les persones 
basada en interessos comuns, mateixes idees, sentiments, 
etc. 
6. Part del cos a on s'articula la ma en l'antebraç. 
7. Persona a la que se li lloga una vivenda o una habitacio 
per a viure. 
8. Satisfaccio, sensacio intensa i agradable originada per 
algun fet o per alguna cosa que agrada molt. 
9. Caixa, generalment en forma de tubo, que s'utilisava per a 
transportar les fleches penjada del muscle en una correja. 
10. Suplica o peticio que se fa ad algu en la finalitat de conseguir alguna cosa. Tambe s'aplica a la peticio humil que 
fa la persona devota a Deu, a la Mare de Deu, etc., demanant algun favor o gracia. 
PARAULES VERTICALS 
1. Reprendre ad algu per haver fet una cosa malament. Parlar baixet i entre dents, generalment perque s'està 
enfadat o en desacort. 
2. Deixar alguna cosa com a garantia del pagament d'un deute, la devolucio d'un prestam o el compliment d'una 
obligacio. 
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Solucio: 
 
1. RET  2. MIM  3. PAMPOL  4. VIRREI  5. HARMONIA  6. MONYICA  7. LLOGATER  8. PLAER  9. CARCAIX              
10. PREC. 
Verticals: 1. MARMOLAR  2. EMPENYORAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es marmolar. Un marmolo es una reprensio forta. Se diu marmolador o 

marmolos a qui te tendencia a marmolar. Eix.: El germa major marmolava al menut per haver-li trencat el 
joguet. // Jaume ixque disgustat i marmolant de la tensa reunio. 
La nostra segona paraula es empenyorar. Està empenyorat allo que s'ha donat com a garantia o penyora. 
Una penyora es l'objecte o cosa que s'utilisa com a garantia. L'accio i efecte d'empenyorar es un 
empenyorament. Un empenyorador es la persona que empenyora. Eix.: Ha empenyorat les joyes perque 
estava molt necessitada de diners. 

 
 


