
GLOSSÀRIUS 
 
En aquesta primera aventura de la Napeu hem après tres frases fetes relacionades 
amb l’edat:  
 
1) Ser tan vell com Matusalem (F). 
El primer llibre de la Bíblia es diu Gènesi i recull tota la descendència que va d’Adam, el 
primer home, fins a Jesús. Matusalem apareix al capítol cinquè, fill del profeta Henoc, i 
consta en el registre com el que va viure més anys de tots: nou-cents seixanta-nou. 
Ningú no sap com eren aquests anys, però com que és qui va viure’n més la cultura 
popular el posa com a exemple de vellesa.  
 
2) Rupit, el poble més antic del món (H, I). 
A Rupit fan la broma que són el poble més antic del món perquè, diuen, “Adam va ser 
el primer home i ja va cagar a Rupit”. L’escriptor que visiten l’Alf i la Bet ja els explica 
que tot ve del fet que “a Rupit” sona igual que la paraula “arrupit”, que és com caga el 
caganer del pessebre i tothom que no pugui seure en una tassa de vàter. Aquest joc de 
paraules s’anomena homofonia. Dos mots són homòfons si sonen de la mateixa 
manera però s’escriuen diferent, com per exemple notifiquis i no t’hi fiquis.  
 
3) Això és més vell que l'anar a peu (O, P). 
La Napeu es diu així perquè no hi pot haver ningú més vell que l’anar a peu, que es 
pronuncia igual. Ella ja els explica a l’Alf i la Bet que els valencians l’anomenen Nara 
Peu, però que ella és la mateixa. Enlloc no hi ha ningú més vell que la Napeu! 
 
ENIGMÀRIUS 
 
La Napeu ha elaborat vint-i-sis enigmàrius, un per cada capítol d’aquesta història.  
La solució és una de les paraules impreses en el capítol indicat.  
 
A Les qualificacions que poden ser musicals, de 5 lletres.   NOTES 
B Si pronuncies el seu nom desapareix, de 7 lletres.   SILENCI 
C Permet obrir portes o penjar quadres, de 4 lletres.   CLAU 
D El centre educatiu de qui no vol fer cua, de 6 lletres.  ESCOLA 
E Poden ser de pòquer o de restaurant, de 6 lletres.   CARTES 
F Cobres, encara que no ho sembli, de 5 lletres.   SERPS 
G Mot destinat a la classe, de 7 lletres.     PARAULA 
H Frase feta molt pronunciada, de 4 lletres.    DITA 
I La fruita dels que es deixen enredar, de 7 lleters.   PRÉSSEC 
J Si se'n va ens quedem a les fosques, de 4 lletres.   LLUM 
K L’instrument musical que tots portem al mòbil, de 7 lletres. BATERIA 
L Els arbres que més es mullen, de 4 lletres.    XOPS 
M Tela de lladre, de 4 lletres.      ROBA 
N Pot ser de fusta, gimnàstica o de multiplicar, de 5 lletres.  TAULA 
O Les revisen els informàtics i els àrbitres de futbol, de 6 lletres. XARXES 
P El múscul que s’estudia a més assignatures, de 7 lletres.  LLENGUA 
Q Poden ser de comptes o de contes, de 7 lletres.   LLIBRES 



R Pot ser de la creu o de circulació, de 6 lletres.   SENYAL 
S El marquen el cronòmetre i el baròmetre, de 5 lletres.  TEMPS 
T Pot ser de nit o tàctil, de 7 lletres.     TAULETA 
U Fruita tropical castellera, de 5 lletres.    PINYA 
V Pot ser protagonista o de vàter, de 5 lletres.    PAPER 
W Quan inverteix va a l’atac, de 6 lletres.    CATALÀ 
X El número més proper al zero, de 4 lletres.    VUIT 
Y El rostre de la roba de marca, de 4 lletres.     CARA 
Z Transmetent un programa lluminós pe la ràdio, de 6 lletres. RADIANT 
 
 
 
 
 
 


