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1. Persona que en una colectivitat eixercix una autoritat i poder
1.
2.
abusius. Senyor de vassalls en alguns poblats indigenes.
2. Animal fabulos i corpulent, en el cos en forma de serp, en pates i 1. _ _ C _ _
ales, i dotat de gran poder i ferocitat.
3. Lloc excavat en la terra per a soterrar a una persona. Obra feta 2.
_ R _ _
en pedra en la mateixa finalitat.
4. Impossibilitat fisica per a parlar. Silenci delliberat i persistent.
3.
_ O _ _ _
5. Omplir un lloc de pedres, terra, rajoles i uns atres desperdicis
provinents d'un edifici assolat. Embrutar la roba, una superficie o 4.
_ U _ _ _
qualsevol atra cosa de brutea greixosa.
6. Persona que, de manera desinteressada, dedica el seu temps i 5.
E _ _ _
esforç a procurar el be dels demes (en masculi).
_ _ T _ _
7. Corfa del gra de l'arros i d'uns atres cereals. Palla a mig podrir i 6.
rebujada dels pesebres, o la molt menuda que els llauradors
abandonen en l'era, i que son utilisades com a fem.
7.
_ _ _ _ U _
8. Matalaf de palla, espart o herba, sense embastar.
9. Perdre la cohesio una substancia com la llet, l'allioli, etc.
8.
_ _ _ _ _
10. Persona acusada d'un delit i que està sent jujada per un juge o
tribunal de justicia.
9.
T _ _ _ _
PARAULES VERTICALS:
10.
_ _
1. Enrollar fil, llana, etc. en una bobina o formant un cabdell.
2. Posar els cabells de punta, de manera involuntaria, per efecte
del fret o de la por. Tambe en el cas d'alguns animals, com l'ariço, alçar les pues de manera defensiva.

_ _ _
_ _ _ _

G _

_

Solucio:
1. CACIC. 2. DRAC. 3. TOMBA. 4. MUDEA. 5. ENRUNAR. 6. ALTRUISTE. 7. PALLUÇ. 8. MARFEGA. 9. TRIAR.
10. REU.
Verticals: 1. CABDELLAR. 2. ARRUFAR
I RECORDA… La nostra primera paraula es cabdellar, sinonim d'esta, pero menys freqüent, es debanar. El cabdell es
la bola que se forma al cabdellar fil, llana, cotó, etc. sobre si mateix. El cabdellador o debanador es la
peça de carto, fusta, etc. sobre la que se cabdella el fil. S'aplica tambe a la persona que cabdella. La
debanadora es l'utensili giratori en que se posa la madeixa per a cabdellar-la.
La següent paraula es arrufar. Sinonim d'ella es ariçonar. L'arrufament o ariço es l'accio i efecte d'arrufar
o ariçonar. Un ariço es tambe l'animal mamifer que te l'esquena i els costats coberts de pues, les quals
ariçona quan se sent amenaçat. Una sensacio de fret repentina i forta, acompanyada de contraccions
musculars, es un ariço de fret o ariçonada.

