HORITZONTALS
1. Fart d'escudella i carn d'olla. A collibè d’una granota, va triar el pitjor moment per posar-li
l’epidural. Males llengües diuen que Sant Esteve se’n va menjar vint-i-quatre. Provisió, feta
una coca, de pebrot, ceba, albergínia, tomàquet i sardines. 2. Pastoret amb moltes ganes
d’esmorzar. Capçalera del riu. Un afer ben embolicat. No és bo, sinó tot el contrari. L'univers
preferit dels llatinistes. Curs d’accés a la universitat. 3. Combustible en un llum. Les quatre a
Xàtiva. A la reunió hi són totes menys aquesta. Vulcanòlegs i sardanistes les tenen al mateix
lloc. Desig de venjança. Sí, sí, entre libidinosos es toquen. Males arts que ens fan tocar de peus
a terra. Caram, això no és pas de coure! 4. El cuquet que va fer picar Adam i Eva. Pinyol
d'arbequina. Per anar bé hi hauria de córrer la sang. La novena de Beethoven. Stan Laurel.
Animeta de correctora. Entren al Call i en surten amb un barret. 5. Un pam de tecnologia
prènsil. Per si no en volies, dues tasses de caldo. Més de la puta que no pas de la Ramoneta. La
reina i les obreres de l'Eixample. Fronteres d’Andorra. Xampany de pa sucat amb tomàquet. Un
tall de carn o l’os del pernil, vosaltres mateixos. 6. Com hi ha món, quin turista! El Montseny
a petita escala. Pollastre de Nadal que no pot remenar la cua. Escapçat per culpa d’una terrible
sectària. 360 graus al voltant d'un punt. Més opcions d’agafar la grip que de treure la grossa.
Un zero a l'esquerra. 7. Cançons plenes de fum fum fum. Per fer gràcia ha de mirar de no fer-se

pesada. As de la farmacoteràpia. Un locus vivendi d’allò més animal. Alça la llebre i acaba
fatal. Llits passats per aigua. Dolorosos com una pessigada. 8. Un dia o altre farà el ple, igual
que la lluna. Plantar canyes al costat de les tomaqueres. Ni la més remota idea, que diguéssim.
En Genís, a la vall de Núria, s’ha quedat de pedra. Esquimals fredolics d'Alaska establerts a
Masquefa. Vinagreta de laboratori. De tots colors després de la pluja. L’estrofa més repetitiva
d’una encíclica. 9. Estrena pantalons. Peus de plom. Especialment preparats per anar-hi a
predicar. Noieta que fa un règim macrobiòtic. Barquetes solcant uns oceans enfurismats.
Mossega, però no queixala. 10. Radi d'acció del butaner. Fer gestos de l’any de la picor.
Esdevenir algú al món de la ràdio. Caràcter del temps de la Maria Castanya. Per als mercenaris
tenen tot un altre sentit. Guanyar-se les garrofes entre vinyes verdes vora el mar. Si no duen or,
encens i mirra no sé pas què redimonis deuen fer. 11. Abracen en Llach, en Lluís Llach. El 28
d’octubre va tenir el sant de cara. A través de la medicina interna geriàtrica. Completament
desconegudes a l'Institut d'Estudis Catalans. Estimeu tot fent marrameus. Col·locar al bell mig
d’un tumult de pretorians. Dissortat a l'hora dels balanços. Cap de personal. 12. En tres paraules, arribar al món. Aterrar entre Barcelona i Mallorca. Tot el que vindrà després del Cant de la
Sibil·la. Profà en matèria religiosa. Filla natural de Jesús i Maria. La part més incòmoda d’un

automòbil. 13. Escandalosament roents al servei del capità Haddock. Vint-i-cinc cèntims al
mig d'un camí. Tan aberrant com un aliatge de tàntal i urani. Sortida anticipada de la presó.
Me'n rento les mans. No se li veu el pèl. Mamífers que corren pels carrers de Trípoli. 14. Donar
tres grills de mandarina. Sabem perfectament per on agafar-lo. Americà infiltrat a totes les
candidatures. El trio del tripartit. En la dansa de la mort. Ni l'alcaldessa, ni la secretària, ni la
interventora, la vocal de Tremp. Restaurar peces de marfil. Industrial tèxtil acostumat a tirar de
veta. 15. Un mal dia per donar la campanada i deixar de fumar, (3p). El conte de mai no acabar
a cal psicòleg. La flor i la nata dels baixos fons. Estar fatal per viure a les clavegueres. S’escorre
de camí al mar Caspi. La segona porta de cada replà. Irregulars segons les regles. 16. Comprovar si la barqueta es tomba o no es tomba. L’abecé, i alguna coseta més, del món de les lletres.
Caganer a la vora del pessebre. Ui, una ració de samfaina! Més llargs que una vida sense pa.
Insaciable a la taula, al llit i al primer crit. La tenim a la panxa. 17. Els més ben plantats de les
mariscades. Artistes de poques paraules. Mal de molts al voltant de l'aixella. Incrèdula davant
la Sagrada Família. L'arbre perenne que caduca després de Nadal. 18. Galledes buides. Dringa
a les alforges d’en Melcior. Dues serpotes al mig de la tapisseria. El gat i la rata les comparteixen com a bons germans. Té el mal costum d'anar a parar dins la màniga.

Cops d’aire a favor. 20. Respirador imprescindible durant un curs de submarinisme. Exigent a
l’hora d’escollir entre panses i figues i nous i olives. Ei, el que diu en Monzó a l’acabar un
llibre! 21. Ressona pel Mississipí. Una porcada de greix. Mossos de cinc estrelles. 22. Encapçala l'acte per arribar a un acord. Aixeca les faldilles a la germana petita de Buffalo Bill. Flors i
violes i romaní. 23. Fulleta d’escarxofa. Ha rebut un munt de llenya i marxa calent. 24. Liquida
el compte. Aquí mateix, a la vora del Sena. El seu cavall tenia la propietat d'eliminar les males
herbes. Les darreres estacions del viacrucis. 25. Un mal pas a la sauna. Corrosives a l’aire
lliure. Sopetes d'os bru. 26. Passar de primera a segona sobre la marxa. Pixa aigua beneita.
Obren les ostres i tanquen els musclos. 27. Centre parroquial. Futbolistes a banda. Àlter ego
aficionat als videojocs. 28. Enderrocs de l’any de la picor. Delerosa d’un bon plat, o dos, o tres,
d'escudella i carn d'olla. Tal com va quedar el rei Lluís XVI. 29. Parada obligatòria entre Solsona i Tremp. Fent surf damunt les ones hertzianes. 30. Allò d'Itàlia que tenen els napolitans. La
dama de les camèlies. 31. Unió de gàngsters ocasionals. 32. La té un all i una ceba. 33. Automòbils a les últimes. 34. Al balneari estan girades. 35. Triangle revolucionari. Apaivagat a força
de trompades. Un dels dos banyuts que fa companyia al nen Jesús. 36. Omplir el camp de
merda. Aguanta l'espelma. 37. La primera volva de neu. Urgència a la festa de la cervesa.

Cavall de cartró al mig del patatar. 38. De veritat, una tercera part de més i una cinquena de
menys. Cantimplora sobre rodes. Varietat de tulipera dolça com el sucre. 39. Si la poses darrere
la Fina tot s'haurà acabat. Cap-i-cua abominable. Pescar als estanys perduts de la memòria. La
pitjor amiga dels tennistes. 40. Ovella a la flor de la vida. L'airet, l'airet i l'airet de la matinada.
Sofre, argó i sodi que piquen que dona gust. 41. Explicar una desgràcia darrere l’altra. Boquetes àvides de monedes. 42. Una senyora qualsevol. Treure de pena. Ossifica l'Elvis. 43. En una
paraula i quatre pinzellades. Àcid en mal estat a l’antiga Roma. 44. Alliberament de butxaca.
De mítica n’és molt, segurament perquè li agrada d’anar pel món pengim-penjam. 45. Camp
base de l’Everest. Oh, my darling, la Clementina preferida d’en Carles Riba. Fresca com una
rosa. 46. Cobrar sense treballar. Pardalot típic de Central Park. Si és mortal acostuma a ser molt
celebrat. Afegitó de butxaca. 47. Entra a Avinyó sortint de Manresa. Cuca de llum a mitja nit.
Metres i metres de riades tumultuoses. 48. Passa del cafè, però no perdona la copa ni el puro.
Límits històrics del Raval. Partidària de l’oxigen a totes hores. Un pit-roig fora del pi roig.
49. La segona persona que fa catúfols. Edifici tancat amb pany i forrellat. El gran disgust del
nen Jesús. 50. No res, un regal de Reis amb molts de fums. Antiquades, ràncies i, facin el favor,
cap a la dutxa.
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VERTICALS
1. Fetge d'oca al fons del barranc. 2. Tot Lleida fora de la llei. 3. L'arrel més trempada de la
pagesia catalana. 4. Blau i groc a la vegada. 5. Necessita una cosa per quedar-se de pedra.
Home habituat a moure’s per les alçades. La tenim entre mans. 6. Quin pal, hem anat a parar a
la Cerdanya! Del Prado, i no pas del Retiro. Els dominis del rei de l’Himàlaia. 7. Gràcies al
poder de curació de la mare natura. Aiguabarreig contaminat de l’Onyar. 8. Vocal pronunciada
amb eufòria. Exploradors del món viscoelàstic. Vaca amb dèficit de calci. 9. Vint-i-quatre hores
en la vida d'un escura-xemeneies sifilític. Les beates fugen dels Beatles. Si no convé, ja convindrà. Tan dolcet com unes gotetes de vi ranci. 10. Va totalment de corcoll. El confús tema dels
urinaris. Portes d’entrada al paradís de Sant Cugat i de Santa Perpètua. 11. Vatua l’olla, és
ventruda i té mànec! L'enclusa dels mots encreuats. 12. Punta d'esparadrap. El cronista del
carrer Estret. Toc de raspall obsolet. 13. Diamant passat per la mola. Pot de napalm. 14. Déu
invocat els dies de pluja. No ho dubteu pas, és una passada. 15. Tan animal com vulgueu, però
partidari de la teoria dels nusos. Pupil·la juganera. 16. Compàs de flamenc. Equivocat per culpa
de la rotació de la terra. El gegant blau del món de les computadores. 17. Si són de quilo potser
pesaran 800 grams. A imatge i semblança de Versace. 18. Fa l'esmorzar i el sopar. Tirant la
canya dalt d’una tartana. S’alternen damunt del damer. 19. El de Planoles sol ser bastant pur.

