
PASSAPARAULA 

 

A.- Cognom de l’autora del llibre.     Solució: Arasa 

B.- Lloc on va nàixer la protagonista del llibre.     Solució: Barcelona 

C.- Tremolor causada pel fred o per una forta emoció.    Solució: calfred 

Conté la ç.- Persona que es sent plenament satisfeta per gosar de tot el que desitja. Solució: 

feliç 

D.- Què passa amb Eulàlia quan uns treballadors volen reivindicar els seus drets?                     

Solució: desapareix 

E.- Protagonista de la novel·la.   Solució: Eulàlia  

F.- Lloc on treballa l’Oliver i la resta dels treballadors.   Solució: fàbrica 

G.- País on van de viatge de negocis el pare, Eulàlia i Valentí.   Solució: Gran Bretanya  
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H.- Lloc on s’allotgen abans d’anar a la mansió de Louis.   Solució: hotel 

I.- Despertar o causar  l’ànim, un sentiment, una sensació o una impressió.  Solució: inspirar  

J.- Temps que es dedica al treball en un dia o en una setmana.   Solució: jornada 

Conté la k: Beguda alcohòlica que es prenen Louis,el pare d’Eulàlia i altres empresaris en les 

reunions.      Solució: whisky 

L.- Cap de diverses fàbriques tèxtils a Anglaterra.   Solució: Louis 

L·L.- Esperança d’aconseguir alguna cosa que s’anhela o es persegueix .   Solució: il·lusió 

M.- Qui espera a Eulàlia a l’arribar a l’estació de França?   Solució: monges 

N.- Fet pel qual viatgen a Anglaterra.  Solució: negocis 

Conté ny.- Un dels llocs pels quals  va passar Eulàlia de camí al convent. Solució: Camp de 

Galbany        

O.- De qui s’enamora la protagonista?   Solució: Oliver  

P.- Dirigeix la col·lecció.    Solució: Pilar  Pujades 

Q .- Província de Canadà on va nàixer la Blanche    Solució: Quebec       

R.- Què feia cada dia Eulàlia al convent?.    Solució: resar                                                                 

S.-  Fet pel qual els treballadors es reivindiquen perquè és una gran injustícia ja que és molt baix 

per a les hores que treballen.  Solució: salari 

T.-  Màquina que va causar la mort de Beatrix.   Solució: teler 

Conté la u.- Marca que té Oliver al llavi.    Solució: cicatriu 

V.- Adjectiu que defineix a Eulàlia.   Solució: valenta 

W.- Cognom de l’empresari amic de Louis.   Solució: Wolf  

Conté la x.-  Uns dels Mitjans de transport més utilitzat en aquella època.   Solució: vaixell 

Conté la y.- Un dels criats de Louis.   Solució: Jeffrey 

Conté la z.- Color dels ulls de la mare de Eulàlia.   Solució: atzabeja 
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PASSAPARAULA 

Vaig fer la maleta un dia de juny 

A 

 Anglaterra: comença per a, país on viatgen Eulàlia i son pare. 

 Anna: comença per a, nom de l’amiga d’Eulàlia que es lleva la vida. 

B 

 Barcelona: comença per b, ciutat de naixement d’Eulàlia. 

 Blanche: comença per b, persona que ensenya inglés a Eulàlia. 

C 

 Cinta: comença per c, nom de l’autora del llibre. 

 Caterine: comença per c, nom de la germana d’Eulàlia. 

Ç 

 Abraçada: conté la ç, cosa que li dona Eulàlia a la Blanche quan es 

tornen a vore. 

 Esperança: conté la ç, sentiment que Eulàlia mai perd al convent 

somiant que l’Oliver vaja a per ella. 

D 

 Diumenge:  comença per d, dia de visita al convent de les monges. 
 Deu: comença per d, divinitat en la qual creuen les monges del 

convent. 

E 

 Eulàlia: comença per e, nom de la xica que protagonitza el llibre. 
 Albert: conté la e, nom de un dels xics catalans que estaven al port 

de Liverpool. 

F 

 Fàbrica: comença per f, lloc on treballen els obrers del Louis. 

 Francès: comença per f, llengua que la Blanche ensenya a les 

germanes Pallarès. 

 



 

G 

 Burgesos: conté la g, posició social de la familia d’Eulàlia. 

 Monges: conté la g, persones que mantenen el convent on Eulàlia es 

reclosa. 

H  

 Habitació: comença per h, lloc on Eulàlia dorm al convent. 

 Tothom: conté la h, nombre d’obrers que fan cas al Louis. 

I 

 Actitud: conté la i, l’Oliver tenia mala ______ front al treball a la 

fàbrica. 

 Constipat: conté la i, malaltia que agafa Eulàlia només arribar a casa 

del Louis i que li fa passar un temps al llit. 

J 

 Juny: comença per j, mes en què es realitza el viatge. 

 Joventut: comença per j, període d’edat on es troba Eulàlia. 

K 

 Kilòmetre: comença per k, unitat en la qual es pot mesurar la 

distància entre Eulàlia quan es troba a Liverpool i la seua família a 

Barcelona. 

 Whisky: conté la k, beguda alcohòlica que prenen el pare i el Louis per 

a tancar negocis. 

L 

 Louis: comença per l, amo de les fàbriques d’Anglaterra. 
 Liverpool: comença per l, ciutat on viatgen Eulàlia i el seu pare.  

M 

 Magdalena: comença per m, criada a la casa dels Pallarès, la tracten 

com a família.  
 Maleta: comença per m, utensili per a portar roba quan es fa un 

viatge. 



N 

 Negocis: comença per n, motiu del viatge. 
 Nota: comença per n, on posa que han segrestrat a Eulàlia. 

NY 

 Any: conté la ny, la semana tràgica ocorre a l’ ____ 1909. 

 Espanya: conté la ny, país del que prové la protagonista. 

O 

 Oliver: comença per o, xic del que se enamora la protagonista 
 Obrers: persones que treballen en males condicions. 

P 

 Pallarès: comença per p, primer cognom d’Eulàlia. 
 Pàgines: comença per p, n’hi ha 252 al llibre. 

Q 

 Maquinaria: conté la q, conjunt de màquines. 

 Barques: conté la q, transport amb el que Eulàlia viatja a Anglaterra. 

R 

 Rosa: comença per r, flor en la que la mare d’Eulàlia feia perfums. 

 Reina: comença per r, com li diu una vegada Magdalena a Eulàlia. 

S 

 Roser: conté la s, nom de la mare d’Eulàlia. 

 Sala de costura: comença per s, lloc on es practica l’activitat de cosir. 

T 

 Telegrama: comença per t, comunicat transmet pel telègraf. 

 Teler: comença per t, aparell per a teixir. 

U 

 Uniforme: vestimenta que gasten les criades de la família. 

 Conjuntivitis: conté la u, malaltia provocada per les males condicions 

de treball. 

V 



 Viatge: comença per v, anar de visita a Anglaterra, com feu Eulàlia. 

 Vestit: comença per v, peça de roba que se solien possar les dones. 

 

W 

 Hollywood: conté la w, lloc on vol viajar un personatje que es troba al 

port de Lverpool per a ferse famós.  

 Wàter: comença per w, lloc on van els personatges a asear-se.  

x 

 Panxa: conté la x, part del cos que es troba baix del pit. 

 Beatrix: conté la x, germana de l’Oliver. 

Z 

 Esmorzar: conté la z, menjar típic que es fa abans de dinar.  
 Alzira: conté la z, ciutat de València, capital de la Ribera Alta, on es 

parla la mateixa llengua que parla la protagonista. 
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PASSAPARAULA 
Vaig fer la maleta un dia de juny 

 
A.- Anglaterra, lloc on viatja Eulàlia 
A.- Adelphi, hotel de Liverpool on varen dormir Eulàlia i son pare 
B.- Barcelona, lloc de procedència d’Eulàlia 
B.- Blanche, serventa d’Eulàlia 

C.- Comtat de Lancashire, poble on hi és la fàbrica de Louis 

C.- Camprubí, segon cognom d’Eulàlia 

D.- Daisy, cambrera del senyor Louis 

D.- Dodd, policia que agafa  Eulàlia 

E.- Eulàlia, protagonista 

E.- Edith Louis, dona del senyor Louis 

F.- Fàbrica, lloc on Eulàlia coneix a Oliver 

F.- Fugida, acció que fan Oliver i Eulàlia 

G.- Gran Bretanya, on es desenvolupa la història  

G.- Guerra del Marroc, causant de la revolta a Barcelona 

H.- 

H.- 

I.- ‘Iulalia’, forma en la que diuen ‘Eulàlia’ els anglesos 

I.- Idiota, com Eulàlia se sentia sense Oliver 

J.- Juny, mes en el qual Eulàlia se’n va a Anglaterra  

J.- Jeffrey, cotxer del senyor Louis 

K.- 

K.- 

L.- Louis, proveïdor del pare d’Eulàlia 

L.- Liverpool, quarta parada d’Eulàlia i el seu pare a Anglaterra 

M.- Mark, treballador i amic d’Oliver 

M.- Magdalena, serventa de la família d’Eulàlia 

N.- Negació, acció que fa el pare d’Eulàlia quan li pregunta pel seu ofici 

N.- Negoci, allò que fan el pare d’Eulàlia i el senyor Louis 

O.- Oliver, treballador i parella d’Eulàlia 

O.- Oportunitat, allò que Eulàlia necessitava a l’haver fugit amb Oliver 

P.- París, segona parada d’Eulàlia i el seu pare per arribar a Anglaterra 

P.- Pas de Calais, port francès i tercera parada d’Eulàlia i el seu pare per arribar a 

Anglaterra 

Q.- 

Q.- 

R.- Revolta, conflicte que es desenvolupa a Barcelona 

R.- Rachel, dona que van conèixer Eulàlia i Oliver. 



S.- Segrest, acció d’Oliver cap a Eulàlia 

S.- Setmana Tràgica, revolució popular que té lloc a Barcelona quan Eulàlia està en 

Anglaterra 

T.- Telers, materials que hi havia a la fàbrica del senyor Louis 

T.- Traduir, Acció que tenia que fer Eulàlia per a que son pare es comunicara amb Louis 

U.- Ulls, allò en què s’hi fixava Eulàlia quan veia els treballadors 

U.- 

V.- Valentí, servent d’Eulàlia 

V.- Viatge de negocis, allò que fan Eulàlia i son pare  

W.- Wolf, home amb el qual el pare d’Eulàlia va signar un contracte 

W.- ‘Writing on the Wall’, associació de Liverpool 

X.- 

X.- 

Y.- 

Y.- 

Z.- 

Z.- 
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