El 25 de desembre, fum, fum, fum
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HORITZONTALS
1. Una punta de julivert. 2. La pell o la samarra. 3. Vagarejar per la mar salada.
4. Com que no era excursionista va pujar al mont Ararat amb barca. Daquí
a quatre dies rebrà un munt de garrotades. 5. Si agafem un tren de rodalies
no la farem pas. 6. La part més dura de les festes de Nadal. 7. Brama a la vora
del nen Jesús. Marges rocosos. 8. Botifarrers obesos de Navarcles. Dia
internacional de l'escudella i carn d'olla. 9. Tard o dhora sho emportarà el
vent del món. Enfarinada de pessebre. 10. El camí més llarg entre dos bars.
Companyes fent dringar lesquellot mentre pasturen lherba fresca a latzar.
11. Xampany de pa sucat amb tomàquet. Girar la cara. 12. Sí, el taxonomista
i la mecanògrafa les tenen al mateix lloc. Preciositat de l'edat de pedra. Compàs
de rumba. 13. Mig caniche, mig rottweiler. Ignorant de primera. 14. Un dels
dos banyuts que fa companyia al nen Jesús. El dia dels Innocents la va fer
molt grossa. Ni blanc, ni negre, Gaspar. 15. La cara més romàntica d'un
poliedre. Col·lega de Sant Josep. 16. Carregós per a la majoria de butxaques.
Confon la defensa amb l'atac i treu mala nota. Anys i panys a l'esquena.
17. Primer de medicina. Com un camí de roses. El mateix tall de cogombre
que de tomàquet. 18. Pastoret de la muntanya. Rosegador amb mala premsa.
Verge santíssima, el 25 de març va quedar prenyada! 19. Aquí hi ha un moix
ocult, i és un misteri. Il·luminats a la vora del port, com les gavines. 20. Faran
mal fet i, tal vegada, supurarà. 21. Tot va bé si acaba bé, però ens ha fet patir
molt. 22. La vuitena de Beethoven. Entre federalistes es fan costat. 23. Perquè
has vingut han dit llur joia envejosa a les roses.
VERTICALS
1. Introducció a la geologia. 2. Déu invocat els dies de pluja. 3. Portal de
Betlem. Carreró sense sortida al món dels escacs. 4. Closca de musclo. Quina
dèria, la cuina del sofregit! 5. Cinc calamars a la romana. Canyeta amb regust
de cava. Cap-i-pota daviram. 6. D'ous no, un tastet de botifarra. El de Jesucrist
és l'hòstia, i el d'una tal Mac Pherson també. Traient foc pels queixals. 7. A
empentes i rodolons. Salmó fumat entre pessebristes. Comandant desterrat
a les Seychelles. Cop de teatre de per riure. 8. Centre espeleològic. Repartidora
de clavelitos a cops de bandúrria. Un tutor que sho val. El més penjat del
pessebre vivent. 9. Arbre de Nadal. Pescar més sorra, compreses i brossa que
no pas calamars. Partidari del bistec de bou. Un xiprer al fons del cementiri.
10. Agafa l'aigua del Freser i la tira directament al mar. Homo sapiens establert
a lantiga Pèrsia. Hi trobareu tants pèls com vulgueu. Petroli amb mala fama.
11. Occità a la foguera. No sabem si és poeta, però té problemes d'inspiració.
En 3 paraules, sense cap interrupció. 12. El final de l'abecedari. Ordenada a
lorigen. Català que viu a laltra banda dun túnel. Aprofiteu locasió, que el
sabater sha tornat boig. 13. LAquil·les no la té. Sagrada i consagrada, com
la plàcida nit de Nadal. Satèl·lit que remena la cua. Una erra de Tísner, feu
el favor. 14. Leprosa al marge de la prosa. Extra de proteïna rovellonaire.
Mal humor entre alpinistes. 15. Ni l'alcaldessa, ni la secretària, ni la interventora,
la vocal d'Ur. El gran disgust del nen Jesús. Al Tibidabo estan girades.
16. Un culet de curaçao. Element radioactiu propi del Piemont. 17. Es posa
davant duna obra per fer un excés. Ni teva, ni seva, ni d'en Woody Allen.
18. Fons de mercat. 19. Senyors sense records.
Jep Ferret

