
Catalans a Vancouver Número 29 - Novembre 2003

Amb el support de la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de la Presidència de a Generalitat de Catalunya

http://www.casalcatala.ca

2
3
4
6
8

10
12

En aquesta edició...

Activitats del Casal 2004.......................
Anuncis, Notícies, Xafarderies .................
In Memoriam........................................
Carta del Ballarin.......................................
Aplec de Tardo.................................
Receptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turronada..........................................

EL XÀFEC DE VANCOUVER

El desembre congelat

El desembre congelat
confús se retira.
Abril, de flors coronat,
tot el món admira
quan en un jardí d’amor
neix una divina flor
d’una ro ro ro,

d’una sa sa sa,

d’una ro, d’una sa,

d’una rosa bella,
fecunda i poncella.

Els pastors vren venir
tots sense cap falla,
bo i tocant el tamborí,
flabiol i gralla.
I davant del Jesuset,
de maria i de Josep,
de molt bona gana
ballen la sardana.

Arribaren els tres Reis
amb molta alegria
a adorar el gran Rei dels cels
en una establia.
Li oferiren tres presents,
com són: or, mirra i encens,
a la Mare pia,
la Verge Maria
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ACTIVITATS DEL CASAL
CATALA DE VANCOUVER PER
L’ANY 2004

Actes previstos pel 2004

- APLEC DE PRIMAVERA. El diumenge 23 de
maig a HUME PARK es celebrara el dia
de la MARE, el dia de SANT JORDI, el dia del
LLIBRE i el dia de la VERGE DE
MONTSERRAT. Aquest és l'esdeveniment so-
cial més important de l'any!!!  Animeu-vos a
venir!!!

- TROBADA D’ESTU. Pel diumenge 20 de juny,
dia de SANT JOAN, als jardins de la Seu del
Casal. Hi haura un concurs de coques de Sant
Joan i fogueres  (be, foguera...).

- APLEC DE TARDOR, el diumenge 12 de
setembre, "DIADA DE CATALUNYA"  -observat-
a la Seu del Casal.

- CASTANYADA pel dia 24 d’octubre, castanyes,
panellets i fruits secs i  altres llaminaduras.

- La TORRONADA, es fara el dia 5 de desembre
a la Seu del Casal. Es farà  cagar el TIO
amb regals per la mainada i torrons per tothom.

A n u n c i s , N o t í c i e s ,
Xafarderies...

ELECCIONS A CATALUNYA.

Els resultats de les eleccions al Parlament de

Catalunya del dia 16 de

novembre han estat:

46 escons per el partit CiU liderat per en Artur

Mas,

42 escons per el partit PSC liderat per en

Pasqual Maragall,

23 escons per ERC liderat per en Josep-Lluis

Carod-Rovira,

15 escons per el PP liderat per Josep Pique

9  escons per ICV-EUiA liderat per Joan Saura.

Actualement els diferents partits estant en

negociació per formar un nou  govern. Al

Parlament de Catalunya, amb 135 escons,

calen 68 escons per a  formar una majoria

estable de govern.

*El diplomatic Eugeni Bregolat serà
l'ambaixador per el FORUM DE LES CUL-
TURES de la ciutat de Barcelona.
*El català és la 23a llengua amb més pàgines
en servei a l' internet. Hi han 2.9 millions de
webs en català entre elles la nostre magnífica
pàgina creada per el nostre secretari i
Webmestre Carles Roch.
*L ' Institut RAMON LLULL otorga 459 certificats
de català a tot el món.
*Cada any a la ciutat de Ciutadella (Menorca)
hi arriba una delegació dels Estats Units per
rendir un homenatge al peu de l' escultura
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dedicada al gran Almirall DAVID GLASGOW
FARRAGUT ( 1801-1870) heroi de la Guerra de l'
Independencia Americana. Aquest almirall havia
nascut a Stony Point/Tenn. de mare anglesa i  pare
menorquí. El seu pare era Capità de vaixell. Si
aneu a les ciutats de Washington i a New York
podreu veure  dues estatues dedicades a aquest
gran almirall. Sembla ésser que els catalans
varem tenir una part important en el procés
d'indepéncia americana ja que també els
Voluntaris de Catalunya, indirectamente, varen
contribuir a que fos una realitat.
*El franquista Serrano Suñer mort als 102 anys.
S'el considera reponsable de la detenció a mans
de Nazis de molts republicans  exiliats a França,
entre ells: el sindicalista Joan Peiro, el Presi-
dent de la Generalitat de Catalunya Lluis
Companys, etc. Diversos colectius estavan
treballan per processar-lo al Tribunal
Internacional per crims contra la humanitat.
*L 'actor Woody Allen ha dit: Barcelona és de
les poques ciutats a on podria viure.
*El dia 18 de setembre va fer 25 anys la
Constitució Espanyola.
*El ex-vicari general de la Seu d' Urgell , Ramon
Vilardell, ens ha fet un e-mail  i ens dóna
salutacions per a tots els/les members del Casal
Català de Vancouver.
*L' Exc. Sr. L. A. Sintes  ens ha enviat una
fotografia signada amb la següent dedicatoria:
Amb un abraç molt fort pel Casal Català de
Vancouver el meu respecta a la seva feina,
Madrid 5 de marc del 2003.
*L' escriptor Paco Candel, medalla de Sant
Jordi.
*La novel.la Pastis de Noces de Joan Agut ha
guanyat el Premi Carlemany. La novela retrata
la societat catalana del segle XX.
*L' escriptor sudafricà JOHN COETZEE guanya
el Premi Nobel 2003 de literatura. Una de les
seves millors obres és L'edat de ferro.
*I Simposi Internacional sobre l'escriptor Sal
vador Espriu a la Universitat de Barcelona del
1 al 10 d'Octubre, per celebrar els 90 anys del
seu naixament.

*L'escriptora marroquina,  Fatima Mernissi, va
fer el pregó de les Festes de la Mercé a Barce-
lona. Ella va guanyar el Premi Princep d'
Astúrias de les Lletres junt amb l'escriptora
Susan Santag dels Estats Units.
*El Govern espanyol ha tret uns nous
passaports, per més informació podeu anar la
la pàgina de Internet del Ministeri de l’Interior,
l'adreça electrónica és:  www.mir.es. Els vells
seran vàlids fins que caduquin, però per anar
als Estats Units és necessitarà un visat a partir
del proper octubre del 2004.
*Felix Millet de l' Orfeó Català, reb la medalla d'
Or de les Belles Arts junt amb el baríton Carles
Alvarez, el director de cinema Jose Luis Cuerda
i el modista Toni Miró.
*L'escriptora Asha Miró, autora del llibre La filla
del Ganges apadrina una col.lecció de joies per
ajudar a l' India.
*El nostre Floquet de Neu s'esta morin d’un
cancer de pell.
*L'Ajuntament de Barcelona ha declarat l' any
2005, l'any del llibre i de la lectura.
*Premi Nobel de Medecina a Paul C. Lauterbur
(U.S.A.) i Peter Mansfield(Anglaterra) per els
seus treballs en el camp de la resonància
magnètica.
*Premi Nobel de la Pau a l’iraniana Shirin Ebadi.
*L’ escriptor Ivan Tubau, premi Ausias March.
* La medall d’Or de la Generalitat a Joaquim
Molas, catalitzador de la nostre ciencia literaria.
* El President de la Generalitat i els reis
d’Espanya obren la commemoració del
centenari del naixement del pintor Salvador Dali
al Museu Gala-Dali de Figueres.Al mateix temps
a Barcelona comença un Congrés Internacional
que enceta el calendari de celebracions
dalinianes dins de l’ any Dali 2004.
*La pel.licula La Pelota Vasca de Julio Medem
porta els cinemes 46.700 espectadors amb
nomes 32 copies d’exhibicié. Es un èxit de
taquilla.
*El xilè Antonio Skarmeta, guanyador del Premi
Planeta 2003 amb el llibre El Baile de la Victo-

ria.
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EXPLORADORS, DESCOBRIDORS,
GRANS VIATGERS, NAVEGANTS
GEOGRAFS I AVENTURERS CATALANS.

*Jacme Ferrer (s.XIV). Descobridor de la

*El Priorat comenmora els 65 anys de la retirada
de les Brigades Internacionals. El brigadista
Internacional, Steve Fullarton (Glasgow) va
estar a  la ciutat de Marca amb la XV Brigada
Internacional l’ any 1938, i les seves tropes
varen ésser saludades per Nehru i Indira Gan-
dhi i després aquest dirigents de l’ India varen
estar al Mas de l’Escoda situat a la carretera
que va de Falset a Porrera.
*El Premi periodistic pel Programa Afers Exte-

riors l’ha guanyat en Miquel Calcada “Mikimoto”.
El Premi havia estat convocat per la Secretaria
de Relacions Exteriors del Departament de la
Presidència de la Generalitat amb la
col.laboració del diari Avui, amb la finalitat de
contribuir a difondre la realitat dels catalans que
viuen lluny del pais.
*La ciutat de Banyoles escollida capital cultural
de Catalunya 2004.

El Casal té una nova adreça a la web. Es
www.casalcatala.ca
i també una nova adreça pel email
casal@casalcatala.ca
si us plau actualitzeu les vostres adreces!

Les adreces antigues seguiran funcionant
durant un any mes.

Ara podeu accedir al fons bibliografic i als
recursos de la biblioteca del
Casal a través de la Internet. Aneu a l'adreça
www.casalcatala.ca/biblioteca.htm
per consultar els llibres que tenim i la llista
d'autors. L'any que ve
esperem afegir un sistema per a poder reservar
i obtenir els llibres a
traves de la internet, i per a que els usuaris hi
puguin deixar comentaris
i recomanacions sobre els llibres.

IN MEMORIAM

* El nostre més sentit i sincer condol al Sr.
Arana per la mort de la seva companya Marie.

La trobaren a faltar en
els nostres Aplecs i
trobades, ja que era
una bel l íssima per-
sona.
*  Joaquim Homs Oller,
a mort als 97 anys era
el patr iarca de la
música
catalana.

Descansin en pau.

*Josep Pedreira (1917-2003), l'editor dels
poetes de l’Ossa Menor.
*El músic Salvador Gratacos, el gran solista
de la flauta.
*A l'aeroport de Bangkok i d’un atac de cor,
ha mort l'escriptor i
periodista Manuel Vazquez Montalban (1939-
2003). Era el creador del personatge literari
del detectiu Pepe Carvalho. Premi Planeta
1991 pel seu llibre Los Mares del Sur i Premi
Nacional de Lletres 1995.
*El poeta del poble, Miquel Marti i Pol(1929-
2003), ha mort el dia 11 de novembre.
*Tambe l´escriptor Joan Perucho ha mort a
primers de novembre.
*Ramon Esparó Boix Nascut a Perpinmyà, el
12 de Desembre del 1929 Mort a Vancouver,
el 28 de Setembre de 2002.
El Casal vol donar el seu més sentit condol a
la familia i al seus amics.

L'Angel Calderer va assistir al funeral en nom
propi i en el del Casal.

Deu els tingui a la seva gloria.
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desembocadura del Riu d’Ouro (Senegal), l'
agost de 1346.
*Joan (Cristòfor) Colom, el descobridor del Nou
Món, segons el llibre de Lluis Ulloa (disponible
a la bibliteca del Casal).
*Antoni de Montserrat (1535-1600). Explorador
del Pakistan i autor del primer mapa de
l'Himàlaia.
*Joan Orpi (1593-1645). Colonitzador de la
costa nord de Veneçuela i fundador de la ciutat
de Barcelona a Veneçuela.
*Gaspar de Portolà (1717-1786). Explorador i
primer governador de Califòrnia.

Atenció artistes del Casal!!!!

Els de la Junta estem pensant d'organitzar una exposició col.lectiva de l'obra dels/les diferents
artistes que tenim al Casal, sota el títol "Artistes Catalans de la British Columbia". De fer-se
es faria a finals del 2004 o principis del 2005. La intenció és llogar una gal.leria ben cèntrica
per dues o tres setmanes.

Per fer realitat aquesta proposta ens cal:
* Artistes que vulguin exposar la seva obra
* Voluntaris/es per vigilar i atendre el públic.
* Voluntaris/es en general per contactar la premsa, distribuir informació i tasques diverses

Si esteu interessats/des, si us plau paseu-nos la següent informació:
* Quantes peces voldrieu exposar?
* Us cal algun ajud econòmic per a marcs, materials...? Si us cal, quin seria l'import aproximat?
* En el cas dels voluntaris/es, quant de temps podeu ajudar? (mid dia, un dia sencer...?)

Voldriem demanar que els/les artistes exhibissin les peces que les que es senten més
orgullosos/es. Així mateix, demanarem una petita biografia del/la artista, i una petita ressenya
per a cada peça que s'hi exhibeixi.

El Casal, a part d'organitzar-ho, es fara càrrec de les despeses de llogar el local, publicitat
i vigilància. I si tenim pressupost, també del "vernissage"!

No cal dir que qualsevol suggerència i/o ajud sera benvingut!!!

Animeu-vos!!!

*Pere Fages (1730-1796). Capità de la Segona
Companyia dels Voluntaris de Catalunya.
Descobridor del congost Grapewine Canyon del
desert de Mojave (Nevada) i governador de
California, 1782-1791.
*Pere d' Alberni (1747-1802), Capità de la
Primera Companyia dels Voluntaris de
Catalunya, governador del Fort de Nootka
Sound i governador interi de California.
Aquest dos Peres varen ésser els dos
gransPeres dels Voluntaris de Catalunya
*Salvador Fidalgo (1756-1803), marí i viatger-
explorador d' Alaska i viatger per tota la Costa
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MIQUEL MARTÏ POL.

En poc de temps se‚ns han mort tres mestres de la lletra.

Començant pel Perucho.

Les seves fantasies d‚éssers que ningú mai no engraparà, el fan un autor únic.

Després ha estat l‚hora del Manolo.

Conegut així en els seus bons temps de „suquero‰ fins que es va guanyar de  sobres el Vázquez
i més el Montalban.

 Era un home de bona companyia, bonhomiós.  A ningú que no tingués una ironia de bona mena
no se li hauria acudit de posar el nom de „Biscuter‰ a qui feia el paper elemental de Watson d‚un
detectiu del Raval.

            El Perucho pertanyia al món de les serres misterioses de migdia.

El Manolo és l‚èpica del Raval, de les coloraines humanes de l‚antic barri.

El Miquel Martí Pol és de tot un altre món.

Ens véiem poc, però cada cop, tots dos en teníem una bona alegria. La primera vegada fou, fa
anys, trobant-nos junts cap a missa nova d‚un capellà lletraferit de la colla del Serrallonga i més
del Pou, el recargolat assegurant que „si l‚àngel es fa pedra se li pollen les arrels‰.

Un cop el vam anar a trobar amb el Paco Muñoz, un cantaire valencià que havia posat música a

Nord-oest del Pacífic, comandant dels Fort de
Nootka Sound i de Nuñez Gaona (Neah Bay)
Aquest any és el bicentenari de la seva mort.
*Carles de Gimbernat(1765-1834). Naturalista,
autor del primer mapa geològic dels Alps de
Sùissa.
*Miquel Constancó (s. XVIII) Cartograf o
enginyer, autor dels primers mapes precisos de
California.
*Domènec Badia (1766-1818)Explorador de
regions africanes i asiàtiques, que va descriure,
sota el pseudònim de' "ALI BEY".al llibre Voy-
ages d' Ali Bey en Afrique et en Asie, publicat a
Paris el 1814.

*Sinibald de Mas ( 1809-1868) . Viatger per
diverses regiones asiàtiques, explorà part de
la costa de Xina. L' any 1861 publicà a Paris La
Xine et les puissances chrétiennes.
*Joaquim Gatell (1826-1879). Explorador de la
costa occidental d' Africa al servei de l' Asso-
ciation Internationale pour l' Exploration de l'
Afrique

Part d' aquest article ha sigut tret de la revista
Projecció Exterior , juliol 2003, de la Generalitat
de Catalunya.
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uns quants versos d‚ell.  Per cert que entre tantes i tants que han sortit aquests dies, ningú no s‚ha
recordat del Paco.  No estranyi, és valencià.  Déu nos perdó.

Recordo molt bé la darrera vegada que ens vam veure.  Jo era a Berga, ell era en un cotxe al Vall,
vaig baixar i vam riure junts. Perque al nostre home , la malaltia que no plany no va aconseguir de
matar-li el riure.  Ni aquella mirada dels ulls clars endins i vius enfora.

Per començar a entendre al nostre poeta, un dels més grans que hàgim tingut, no n‚hi ha prou
dient que és un poeta del poble.  Ep. És un poeta del poble de debò, perque, entre tanta poesia
que sembla paraules creuades, a mestre Miquel el pot entendre qualsevol trinquelis, fins el qui no
ha passat mai del „jo te l‚encendré‰.  No se m‚esvereu, ell m‚entendria.

Sense que calgui garbellar-ho massa, en Martí Pol, i no en cal gaire més, és un home de les
fàbriques de vora riu, les del Ter, de molt bon entendre per a qui conegui bé les del Llobregat.

            Amb el Paco Muñoz, ens va llegir un poema, „La Maria González‰, una dona de fàbrica, escarrassada
tota la vida, potser  amb el cervell a trontolls, els trontolls d‚un teler que maten el cuc de l‚orella.

            Sense pretensions, amb la seva senzillesa d‚home de Roda, el poeta de versos tallants és
l‚èpica de la gent d‚aquelles fàbriques vora riu, asservits a uns amos que, en el millor dels casos,
practicaven la caritat paternal, sense veure que calia justícia.

            Però amb aquesta èpica de rerafons, en Miquel no fora qui ha estat sense una altra.  Així
com l‚obrer de fàbrica a Terrassa ja ha perdut la sentor de la terra, el de la nostra gent de vora riu
no l‚ha perduda.  Ben cert.  El nostre poeta és un home amb la boira humida, els alzinars i les
rouredes del llevant de la Plana de Vic.

            D‚ací en surt el seu català perfecte, travant els mots com només ho saben fer esl qui
coneixen aquelles gebrades.  Aquell món el duia a dintre, aquells silencis no se li van perdre amb
l‚escarràs de la fàbrica.

            La darrera.  Em va explicar que quan s‚agosaravava a escriure ho feia de raig, ja se‚l sabia
tot.  I ves què, vaig recordar el càntic de sant Joan de la Creu que li va sortir de mesos tancat en
les solituds d‚una comuna dels frares de Toledo.  Així mateix, la poetica de mestre Miquel li venia
d‚una solitud que només un malalt de mala malaltia se sap.  Li costava de parlar, i ben cert que per
això, els mots endins se li feien poemes a paraules netes.

           Paraules netes que tothom enten.

            Només n‚hi ha un altre que sigui tan entenedor i tan nostre..

            Vull dir mossèn Cinto, és clar.

                                                          Josep M. Ballarín i Monset.
       Capellà.
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APLEC DEAPLEC DEAPLEC DEAPLEC DEAPLEC DE
TARDOTARDOTARDOTARDOTARDO

El temps, malgrat que va cmencar ben lletjot, a la fi es va comportar i va lluir d’allo més.
S’agraeix enormement a l’Anna Maria tot el seu esforç i neguit preparant quantitats enormes de
menjar per ha tothom.

7 de
Setembre
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Aquesta és la tradicional fotografia de tot el grup.

Castanyada

(Ressenya per la Castanyada d'enguany)

"Decadent!!", "Una Saturnalia!!", "Massa dolços per ser d'aquest  mon!!!".... això van ser alguns
dels comentaris que varem rebre de la  Castanyada del passat 24 d'Octubre. Tothom va portar
excel.lents  combinacions de greix i sucre: un Braç de Gitano de la Lolita Pilon (molt popular!), la
Coca de Fruita confitada de l'Angel Calderer, el pastís de coco del Carles Roch... En poques
paraules una festa pels sentits, sobretot pels llaminers.

I no cal dir-ho, la companyia va ser molt grata!
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RECEPTES DE CUINA CATALANA.

Angelina Miro

SUSHI

1)Renteu 400 grams d'arròs i poseu-lo en una olla coberta
d'aigua.
Coeu-lo tapat entre 35 i 40 minuts.
2)Barregeu 100 cl de vinagre d'arròs amb dues cullerades soperes de sucre
i sal, i afegiu-ho a l' arròs escorregut.
3)Amaseu l'arròs i feu-ne boletes.
4)Talleu salmó ben fi i poseu-lo sobre l'arròs.
5)Es pot untar amb wasabi o salsa de soia i envoltar-ho amb fulles d' alga
marina (nori)

CALAMARS AMB VERDURES

Ingredients:

4 calamars macos
100 gr. de peix blanc
2 0us
2 grans d' all
1 carbassó
1 pebrot vermell
2 cebes
l cullerada de pinyos
l cullerada d'ametlles laminades
oli d' oliva, vinagre de vi, sal i pebre

Talleu les verdures - menys una ceba- a daus petits per fer-ne una samfaina.
Coue-les en una paella amb oli. Quan estigui feta, deixeu-la refredar.

Mentrestant, piqueu els grans d'all i el peix blanc ben menut i tireu-hi els ous batuts.
Salpebreu-ho i incorporeu-hi la samfaina freda, els pinyons i les ametlles.

Netejeu els calamars. Piqueu menudes les potes i ales per incorporar-les a la pasta anterior,
farciu les bosses de calamars i tanqueu-les amb un escuradents.

Poseu les a coure en una cassola amb un brou suau preparat amb les espines del peix i l' altre
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ceba. Poseu-ho en fred i deixa-ho coure 3/4  d' hora sensa que arribi a bullir arravatadament.

Prepareu la vinagreta ( 3 d' oli per 1 de vinagre) i, quan els calamars siguin cuits, escorreu-los i
serviu-los, tallats a rodelles, amb amanida i regats amb la salsa.

TORRÓ ATMETLLAT

Ingredients:

500gr de sucre
400gr d’atmelles torrades
unes gotes de llimona

Preparació:
Foneu el sucre amb unes gotes de llimona, sense deixar de remenar. Quan el sucre es comença
a desfer, poseu-hi les atmelles i continueu remenant sense parar. Després, quan veieu que el
sucre és ben fos, aboqueu-ho en un motllo untat amb oli. Si voleu tallar el torró d’alguna mida o
forma concreta,
haureu d’esperar que es refredi una mica.
Aquests torrons podeu fer-los també amb avellanes i pinyons, tot barrejats.

TORRÓ DE CREMA

Ingredients:

400gr d’atmelles moltes
6 rovells d’ous
400gr de sucre.

Preparació:
Remeneu i treballeu bé l’atmella molta amb els sis rovells d’ou. A part
feu un almívar amb els 400gr de sucre. Remeneu la pasta que haureu
fet amb l’atmella, els rovells i l’almívar. Aboqueu-ho en un motlle folrat
amb paper de barba i quan sigui fred tapeu-ho amb un altre paper de
barba.
Poseu-hi pesos a sobre, durant unes 24 hores.
Quan el desmmotlleu, si voleu, podeu cremar-hi una mica de sucre. amb aquestes quantitats us
en sortiran unes dues barres.

El torró és un dolç típic de l’época nadalenca. Tradicionalment es comencen a menjar el dia de la
Puríssima (8 de Desembre), principalment els de crema. De torrons s’en fan de moltes menes.
Els clàssics de Xixona, Alacant, massapa o crema, fins a les varietats més sofisticades que les
pastisseries ens ofereixen actualment. Tots hem menjat torrons d’aquells tan bons fets pel mestres
torronaires i els de l’Aplec de Nadal al Casal; jo, però, us animo a provar de fer els torrons casolans
de la recepta. Quedareu parats de com són de bons.
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"El cost és de $5 per persona per contribuir als torrons i a la pa amb  tomaquet.
Porteu si us plau alguna de les vostres especialitats culinàries  per contribuir al
pot-luck"

TORRONADA 7 DE DESEMBRE DEL 2003

Veniu a celebrar l’inici de les Festes de Nadal amb el Casal!!. Com a l’any passat, a més d’un àpat
de germanor, i dels torrons, la mainada tindrà un Tió per a fer cagar!!!.

Es fara a la seu del Casal al 9050 de Cameron St a partir de les 11:00 AM. Si us cal més informació
truqueu a l’Anna Maria (421 5364).

Hi haura pa amb tomàquet i pernil, amanida i torrons. A més encoratgem a tothom a portar coses
per a compartir en un pot-luck!. Hi haura una barbacoa, però no garantim que el temps acompanyi
i es pegui fer servir.
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SERVEIS PUBLICS   URGENCIES

Solució als exercicis de la lliço: 25

exercicis
a) Aquella família fa llàstima.

Són matèries sòlides.
L’última gota de paciència.
Una industria elèctrica.
Fes còpia de la pàgina.

A-que-lla fa-mí-li-a fa llàs-ti-ma.
Són ma-tè-ri-es sò-li-des.
L’úl-ti-ma go-ta de pa-ci-èn-ci-a.
Fes cò-pi-a de la pà-gi-na.

b) al•lot savi i al•lota sàvia
cas contrari i part contrària
treball necessari i acció necessária
drap ordinari i gent ordinària
moviment continu i línia contínua

exercicis de llenguatge
a) dins fora

sostre balcó
terra o trespol falçaca o fatxada
escala teulada o teulat
biga xemeneia o fumeral

b)
1-una munió, una bona colla, una pils.
   una gran quantitat, un bon nombre.
   un munt, una generació, una multitud d’obrers
2-van en doina, en moviment, agitats, d’una banda    a
l’altra.
3-no hem de partir-hi, no hi hem de passar ànsia, no ens
n’hem de preocupar, no ens hi hem d’amoïnar, no ens n‘hem
d’inquietar.
c) 1-trepant o máquina perforadora.

2-totxo, maó o taullet.
3-teula.
4-totxana o rajola grossa.
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