El 25 de desembre, fum, fum, fum
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HORITZONTALS
1. S'anteposa a la raó per pujar escales. 2. Tota meva, però mig de Premià.
3. Ve d'Agramunt per trencar-nos les dents. 4. Fa molt bona parella amb els
naps. Un dia d'aquest rebrà un munt de garrotades. 5. Fes, de qualsevol manera,
una secció semiesfèrica. 6. Topar de morros amb la catalana terra. 7. El cul
no, el final de l'esquena. Lluna plenament anglosaxona. 8. Policies d'una
estrella. S'ajunten amb orfes i perden les formes. 9. El banyut que fa companyia
al nen Jesús. Expenedor de multes municipals. 10. L'esquena, allà on comença
el llombrígol. El Quijote i l'Eulogi no les tenen. 11. Filament carregat d'alegria.
Manyós per força major. 12. És biliosa, no us hi poseu pedres al fetge, que
ja ho farà ella. Poqueta cosa, un pinyol de cirera. 13. S'ha acabat el bròquil,
reietó. Si és entre bambolines potser no és tan farsant com sembla. 14. Fluix
de ventre al voltant de Betlem. Ells fugen dels cadells. Troncs relligats a
mercè del corrent. 15. Arrenglerat en posició de combat. Enginyers tarambanes
d'Olivella. 16. Cancan amb l'anca dissimulada. Excitar-se sota la capa del
Sol. 17. Rosegador de tipus perifèric. Si no vols pols més val que el deixis
estar. Comprimit de taronja valenciana. 18. Vol acrobàtic. La casa de les nines.
Pòquer d'asos entre sifilítics. Pal de paller del pernil ibèric. 19. Un mala peça
per als Pastorets. Tibetans que recorren l'Himalaia a pas de bou. Boix envoltat
de fum fum fum. 20. Renoi, quina marca més estranya! 21. Peça d'alumini
al cor del cavaller. Muralles de Tarragona. 22. Com un dia sense pa. 23. Si
són de palla millor que millor.
VERTICALS
1. La corda fluixa. 2. El sisè graó d'una escala. 3. Encén el cigarret i apaga
el foc. Emergència del ram de l'allioli. 4. Un pam de tecnologia prènsil. Com
més brut millor. 5. Estrena bufanda. Ociós cap aquí, desenfeinat cap allà.
Arrel neolítica. 6. Aquesta cosa que hi ha al mig de la greixonera. Fulleta
amorosa tant sí com no. Un tros de llobarro fent acrobàcies. 7. Cobrar sense
treballar. Canyetes amb regust de cava. Més que no pas uns bous semblen
unes lianes entortolligades. 8. Entren a topades i surten de trascantó. Puix
que val com un cotxe d'importació. La d'en Bond, James Bond, no és massa
poètica que diguéssim. Com una bola de billar. 9. Vegetació al peu d'una
muntanya de suro. Una mica d'espígol o de farigola, tant se val. El país d'un
conco reaccionari. Alegria de cara a la galeria. 10. Toma i tomba que repetim
per fregir gírgoles. Ve tot just després del vint-i-cinc de desembre. Respirar
amb aires de poeta. Postres de Nadal. 11. Atresora d'una manera que denota
molta picardia. Un home i un vot, encara que sigui nul. Llit de roses després
d'una llarga travessa. 12. La grossa i la flaca. La part més preocupant d'una
traqueotomia. Pastoret camí de Betlem. Portadors d'or, encens i mirra. 13. Ni
l'alcaldessa, ni la secretària, ni la interventora, la vocal de Bor. Dia internacional
de l'escudella i carn d'olla. Teories massa vegades impracticables. 14. Les
mil i una, les mil menys una. Pel que fa als dinosaures és totalment secundària.
Indicis de trempera. Segona quinzena de maig. 15. S'afegeix a la cocció per
fer xantatge. Canviar el color de les patates amb molt de gust. 16. Es posen
al principi de la barra per donar la llauna. 50 cèntims d'euro. Escriu una carta
a punta de pistola. 17. Llarga i prima, qui sap si parenta d'en Bufa. Cova
sense fons. 18. Sensació a cau d'orella. 19. Si no és a la planxa fa panxa.
Jep Ferret

