9N - # Sí - Sí

Els mots encreuats de la Independència
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

HORITZONTALS
1. Foteu-li castanya, defensors de la terra, que la palla
va cara! Estudiosa del món de la demagògia. Els més
llençats del ball de confeti. Virolai, quines muntanyes!
2. Cumplidor amb Bakunin. Ocupades, i no pas
okupades. Dues o tres paraules completament lligades
a la catalana terra. Alegria de cara a la galeria. Garbell
empolsinat. Encenen un misto i apaguen un llumí.
3. Vestit que surt del dispensari. Fortificació
antiborbònica. Tot allò que li queda al lingüista després
d’una amputació. Límits d’un solar. Lúgubre per culpa
de la mala situació d’uns renebots. En funcions de fer
la mateixa feina. Canvi de pesseta. 4. Cap de trons.
Corre, corre, sabater. Agafar els dinerons. A favor de
dues dones que s’entenen. Ens protegeix del fred i de
la pluja, però fa mala carona. L’àcid de la carn. A
l’hora de rotar pren totes les mesures. Espina de seitó.
5. Nostra senyora de Tamariu. Boges i tronades. Parlar
amb la major cobertura possible. Estrofa poètica. Obren
l’oficina. Com una casa de pagès adossada a un temple.
Més li hagués valgut sortir a volar a la llum de la lluna.
Comptador de caramboles. 6. Cerimonial entre
espiritualistes. Darrere la barbacoa. Gasosa xarbotada
del Ripollès. Paràbola explosiva. Independent per
sobre de tot. L'estudi de frases fetes. Amagada darrere
d’una bola de cristall. 7. Rodolí en contra del sentit
comú. Treballarà pensant en Sant Jordi. Els barrets
d’en Tomeu Penya. Aplec de funcionaris rumans. Ales
de zopilot. Olla trabucada. Fan caixa amb un crit de
dolor. 8. Mixte de cara a la perruqueria. Al contrari
que Guimerà, treu més profit de la Terra Alta que no
pas de Terra Baixa. La independència per bandera.
Escalfament de motors. 9. Ja no és de l’Ajax. L’últim
dels mil homes. Surt de l’armari fent la papallona.
Plàtan sense plat. Un problema en tota regla. 10. Ni
l'alcaldessa, ni la secretària, ni la interventora, les tres
vocals de Miravet. Enretiro l’àncora de bon matí. Greix
d’ensabonar. Acusador carregat de lleis. Un poble i
tres camins. 11. Protocol oncològic. Entre ociós i
vagarívol. Oca en mal estat. Radi d’acció del proveïdor
de patates. Caritatiu i babau a la vegada. 99 calamars
a la romana. 12. Francesa passada de rosca. Contingut
calorífic que observem a través d'un talent al piano.
Basquetbolista a banda. Molt tirolesa ella, però encara
més montserratina. Barreja d’opi. 13. Sí, sí, amics,
cada vegada ho tenim més a prop. Paraula de gos.
Feina típica de les tavernes del port. 14. Surten de
segona amb roba interior. Moneda damunt el tapet.
Pans escrostonats. Si és vera és ben trobada. Gratificar

els bons aprenents d’arquitecte. Presenten armes.
15. S’ajunta amb un cos i regalima. No és gens estrany
que surtin d’un basar. S’ha acabat el bròquil, reietó.
Escuradents. Religiosa que fa soroll. Al mig d'Alp
només n'hi ha una. 16. Inauguració, simbòlica, del llit
de matrimoni. Pentinats al zero. Urani radioactiu. Una
punteta per llepar-se’n els dits. Rosset d’ulls blaus.
17. Banyut per partida doble. Cueta d’escamarlà.
Rierada llibertària que baixa d'Arenys de Munt. Del
Pertús fins a Alcanar passant per la Independència.
18. Tenir per costum. Curset enrevessat d’italià antic.
Oficines de segona. Martingales en contra de la butxaca
del consumidor. Beguda infantívola. 19. Calella en té
tres. Mal de cap de pel·lícula. La té un all i una ceba.
Saberut a força de colzes. El cos del delicte. Repetitiva
a classe de matemàtiques. Acaba la paciència.
20. Secció cilíndrica. Tristesa i desconsol en la manera
de vestir. Indiferents a l’hora de les magarrufes. Pondre
els ous amb molt de xivarri. Estrena espardenyes.
Generador d’enllaços més o menys efímers. 21. Esfera
plena com un ou. Explicar la vida de l’Eugeni d'Ors.
Tot és mesquí. Més o menys dilatat. Tres sisos.
22. Pell de guepard. Quina càrrega, John! Excitar el
pagès de mala manera. Processó desorientada. La part
més peluda d’una femella amb cara de cavall. 23. El
contrapunt d’un pètal. Triplica a Centelles. Regió
pissarrenca. Caçadors avesats a treballar en equip. Una
roca de quars i feldspat, i no és pas qualsevol cosa.
24. Rumors de fons. Teatres ideals per a les tragèdies
gregues. Fulles de gerani. Córrer directament cap a la
dutxa. Decadència ambulatòria. 25. Aigua per un tub.
Primers indicis d’una epidèmia. Prefix en miniatura.
Fa que torna. Vinga, vinga, que anirem a Sant Benet.
26. La tenim al sac. Primera part del viatge. Ximplet
i endormiscat. De nyigui i nyogui. És molt senzill,
digueu-li Catalunya. Introducció a la geologia.
27. Còpia de seguretat. Al bell mig de la pira. Tresorers
a la bona de déu. No hi és tota. Blanc efímer de
desembre. 28. Tocar i enfonsar. Oncle vingut
d’Amèrica. Principi litúrgic. Dos dits en senyal de
victòria. Cansada a la flassaderia. 29. Un parell
d’arredossats. Esqueix de posidònia. Les portes de la
mort. Demostra que no és un traïdor. Més mogut del
compte. 30. Prou murri per embolicar l’ostrera. Tard
o d’hora li hauríem de donar el Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes. Espantar caputxetes. 31. Asiàtics
que escapcen metatarsians. Gaudia sense vergonya.
Si agafa la grip es torna blau i babau. Quina

toia, vomitarà! Puntes de cigarreta. 32. Caldo servit
en copa. Oliva lliure d’impostos. A mig fer. Edifici en
construcció. Col·lectors de sardina fresca. La funda
del matalàs. Morts a l’exili. 33. Té tots els números
d’haver hagut de tractar amb alguna mala pècora. Dues
vegades endreçat. La manera més terrorífica d’escriure
prosa. Punt i ratlla. 34. Classificació individual. Brotar
enllà del pebrotar. Moneda de recules. Té l’última
paraula. Si no és a la planxa fa panxa. Amo modèlic.
35. El que li falta a en Ton per arribar a 1000 quilos.
De pedra i foc. Ocellot tatuat al cor d’un assassí
bocamoll. Una de tres. L’estat del mal estar.
36. Directament d’un palau en hores baixes. Partícula
emesa per un trineu desmanegat. Una oració, poqueta
cosa. La secció més groga dels cigrons. 37. Home que
lliga. Habitació de culte. Tot i que camina malament,
hores d’ara ja deu haver arribat a Barranquilla.
38. Ració de macedònia. Encadenar pel mig. Keops.
Dèbils per falta de tònica. Posats a perdre’l més val
que sigui ballant, us ho dic de tot cor. Primer signe
del zodíac. 39. Qüestió de nassos. Mostra d’integració
al ram de l’electrònica. Dues gotes de ginebra. Fronteres
d’Egipte. Espanyol sí, però tota la resta? 40. Costa
oest americana. Cost ajustat a la rusticitat. Marges
vermellosos. Noia amb espines. Un Romanov com un
altre. Detall postdiluvià. 41. Acabar d’una vegada per
totes. El cul d’en Jaumet. De rebot entre quatre parets.
Dos catets. La Josefina no, la fina. Capítols per donar
i per vendre. 42. Carn de xai. Amic d’infància d’en
d’Artagnan. Prim, prim, prim. Allò que queda.
43. Llegir Shakespeare en versió original. Corona de
llorer. Un munt de rajoles de cul a la paret. Lladre
bavós. Taxa inherent als portaequipatges. 44. Mala
copia d’una malalta. Puix que val molts dinerons.
Entrada clandestina. Severitat a l’hora de quedar-se
sec. Tanca el pot. 45. Closca de crustaci. El verset, a
la tarima, amb una veueta prima. Lletra de pal. Duet
vingut a més. Damunt els nostres passos. 46. Paperassa
al voltant del crim. En treu l’aigua clara. El faranduler
i la dependenta les tenen al mateix lloc. Parament de
les golfes. 47. Flors i violes i romaní. Grills de taronja.
Ovulació prematura. Poti-poti ben mesurat de sodi.
Port natural a final de temporada. Decasíl·lab sense
suc ni bruc. 48. Provocar amb una punteta d’ironia.
El Pedraforca des del Puigmal. Omplir de medalles.
Un tres i no res. Pinyol de maduixa. Deduir amb
filosofia. 49. Llibres d'instruccions litúrgiques. Ociosos
en hores de feina. Enredar-se perquè sí.

normal és que només apareguin molt de tant en tant.
Parets de l’esòfag. 17. Allunya de les males companyies.
Pinta de tres pues. Pólvora exempta de mala bava.
Accessible a cops de garrot. 18. Equinocci de tardor.
El més panxut de la matança del porc. Amb uns tocs
de morfina per culpa d’un apòsit mal posat. Anions i
cations. 19. Els esgarrifosos dies de la invalidesa. Un
budell buit. Blau verdós d’estètica veneciana. L’estat
mental del deconstructor d’orades. 20. A la tercera va
la segona. Generalment passen per bèstia grossa. Si té
lloc pot covar els ous sense problemes. Fins perdent
nostres banderes serà l’urna de l’honor. Embrions amb
vida pròpia. Tendal sobre rodes. 21. Dures de rosegar.
Ocàs apocalíptic. Va de corcoll. Al voltant de l’heroïna.
Una terrible demència, vés quin remei! Poca roba i
molt sabó. Arrodonit durant les provatures. 22. Exercici
d'estil a contracorrent. Llatinisme amb doble
personalitat. Company de flors i violes. En plena època
de floració de grans. Que ni pintat. Fiquen cullerada.
23. D'acord, anirem a l'Ariége. Ajuntaves amb força.
Cançó de bressol. Aquest camí tan fi tan fi, qui sap on
mena. Bancs d’òvuls. El terror de la carretera.
24. Caçadora de ratolins a la fragata. Mitja merda de
gos a l'entrada de Campelles. Indisculpable pel que fa
als seus errors. L’olivera que fa un foc joliu. A part
del vot, segons com pensen alguns, la cosa més negativa
que es desprèn d’un elector. Terrós per fora. Aquesta
senyora no té gota de seny. 25. Ple de grans. Elogis
dels temps de la Maria Castanya. Té tots els números
de ser una mica filatèlic. Caixes de galetes. Esquerdes
ideals per anar tirant de veta. El delta del Llobregat.
26. S’acosta a la bóta del racó amb l’esperança de
trobar-hi vinagre. Nucli d’urani. Col·locat entre
diapositives. Generós en benefici propi. Tot apunta
que acabarà fent olor de socarrim. Silícica i alumínica
de pedra picada. Extractors de burilles. 27. Plaer a
pleret. Arrenquen el bull. En aquell lloc dels Pallars.
Pastitxo d'àrnica aplicat amb una hora de retard.
28. Fidel a la castanyada. La revolució del Carib
explicada a classe de química. En peu de guerra. 15
de març, pobre Juli Cèsar. 29. Baixa de l’hort i paga
amb espècies. Peix gros que, a la vora del Nil, ara és
moixama. Fer fill adoptiu des de l'Ajuntament. 30. Sal
de fruites intravenosa. Drogar a mitges. Les darreres
estacions del viacrucis. Desorientat durant el joc de
pistes. 31. Fer anar el bastó com a mesura. De veritat
i de mentida. El falcó que amaga la pastoreta. Ramader

ornitològic. 32. Fons de catàleg. Un pèl tirant a clar.
Posar en una situació prou més relliscosa. 33. Morts
a la carretera. Els primers passos al món de les lletres.
Austriacista palplantat a la Ronda de Sant Pere. Ser
l’última gota que no fa vessar el got. Treure de l’olla
laboral. Màgic d’anada i breu de tornada. 34. Sandàlia
desflorada. Anell de Saturn. Més curt que una cua de
conill. Foradet a la barbeta de l’Aina. Arronsat de
nassos. Cuina a la seva manera. I més dures que una
pedra d’esmolar. Ampolleta greixosa. El Quijote no
la té. 35. Un autèntic traster al gremi d’antiquaris. De
tota la vida. Fa costat a Amèrica, i ho fa per l’estret
de Bering. Acollidora durant l’hivern. A propòsit de
dur la contrària. Adjudicades en persona. 36. El país
de Somàlia. Samsó amb dorsal. Del tot superficial.
Proa i popa d’un vaixell. Amarrador fet d’orina. Al
galop damunt la gropa d’un veler. Estampat sobre
paper. Maniobra passada per aigua. 37. Vocal eufòrica.
Una espècie d'antílop. Perfumis la sobretaula. Accions
al ram del tèxtil. Soga inofensiva. Un deshonor pel
que fa a la senyalització. Esquerp per culpa de la
censura. Poble d’urbanites. 38. Tot un traficant. Patata
de fang ben afinada. Correspondre amb molta educació.
Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar.
Dues de radi, que això no es veu massa sovint. D’oïda
i prou. Diàmetres a mitges. 39. Complot en contra de
la Marta. Com una lloca al regne de les cuques. Amb
aires de vi ranci. Ni tocat ni enfonsat. La filla que es
disputen en Popov, en Tesla i en Marconi. Una derrota
i 300 anys de resistència, això està guanyat! 40. Conec
el símbol del seleni. L’hort del pagerol. Me’n foto dels
diners. 41. Trempat a l’antiga. Un país com un altre.
42. Malestar produït per l’oloreta d’una vedella amb
bolets. Rampell de ràbia. 43. Poseu-hi una erra, una
erra de Tísner, feu el favor. Doblegar a martellades.
44. Per molt que diguin, no sol tenir mai la paella pel
mànec. Associació de toreros indecisos. 45. Pacient
dels deixebles del doctor Koch.

VERTICALS

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

www.crucigramaexpres.cat

ARA ÉS L'HORA
UNITS PER UN PAÍS NOU

1. Haver-n'hi ben bé prou dins d'un cabàs tarat. 2. Cop
d’aigua de mar. Puja a l’escenari i fa el gest de no dir
ni piu. 3. Partidari del conte de mai acabar. 4. Nounat
a l’establia. Sí, sí, la dipositària de la voluntat d’un
poble. 5. Centre parroquial. Projecte urbanístic sense
irregularitats. Surti entre veixines. 6. Fan molt bona
parella amb els hereus escampa. Amb vi al ventre
arrenca al vol. 7. Un gran dia per sortir al carrer a
cridar Visca Catalunya! Envelliments precoços de la
matèria gris. Gossos amb cara de gos. Tal i com va
quedar la poma de l’Isaac Newton. Doncs això, fer el
propi d’un dia com avui. Posar l’arpa al damunt. Renoi,
quin eufemisme! 8. Electricistes carbonitzats de
Sabadell. Pèl de primera volada. Matrimonis carregats
de poesia. L’empremta preferida del rastrejador. En
benefici d'interrompre les primeres divisions cel·lulars.
Una estranya menció, però digne d’elogi. Aquí dorm,
d’una tirada, un vailet de la contrada. 9. Se’n va de
franc i coixeja. Cobert amunt i avall. Remena un llardó,
que bruta! Noctàmbuls de coll alt. L’advocat que surt
de Palestina. Sota mínims. L’arbust preferit dels n’Gai
n’Gai. Són pas meus aquests estruços. 10. Rapinyaire
més baliga que no pas balaga. Va crear les bases de
les lluites fratricides però va endur-se’n la pitjor part.
Per quan vingui un altre juny esmolen ben bé les eines.
Plomalls roses en remull. Usos i costums a la facultat
de biologia. Molta barra al gremi de piròmans. La
primera copa. 11. Especialista en posar-nos dalt del
candeler. Canviar d’estat sense canviar de país. Líder
avesada a fer bullir l’olla. La trista realitat, si més no
de bon matí. Estan amb l'aigua al coll i encara tenen
l'humor de voler ser els primers. Fòtil de corda sensible.
12. Això mateix, tros de xoriço. Feia una carrera
relacionada amb el mar. Ase de panxa enlaire. El cranc
de les pinces d'or, si més no a Muixia. Al contrari que
els lirons, es desperta ara que arriba l'hivern. Trifulgues
en sèrie. Cridar visca el Barça als 4 vents. Enceta la
llonganissa. 13. Un frau com a perdiu. Què voleu que
hi faci, l’ànima d’un torero geniüt m’excita. Trapelleries
a l’engròs. Tenen tots els números d'acabar fent una
bona paella. Motor tocat de l’ala. En Tomàs fet a
trossos ben petits. 14. Bisbe a la romana. Escanejar el
Washington Post. Sinuosa pels pèls. Un final pervers.
15. Perfumada durant el Noucentisme. Frugal en tot
menys per a l’escriptura. La pruïja de Rupit.
16. Extracte molecular. Amb la cara que fa no és gens
estrany que en preferim la cua. 16 de gener. El més

