HORITZONTALS
1 Primera campanada de Cap d'Any. 2 L’estufa del Pessebre. 3 Ve d'Agramunt per
trencar-nos les dents. 4 El caganer. Un món a part. 5 La CIA de la Plaça Roja.
6 Peix gros de Mequinensa. 7 La part més explosiva de la vulcanologia. Remissió
de la grip. 8 Malfactors de pel·lícula. 9 Un mal salt, a darrera hora, sempre fa
malastrugança. Sotana arromangada entre cortesanes. 10 Trobar-se al mig del
carrer per fer papers. La punta del gland. 11 Cobrar sense treballar. Banda sonora
del mes de desembre. 12 No ho dubteu pas, morirà com un gos. Si és nupcial també
hi caben els testimonis. 13 Prou tossuda per estar-se al pessebre de Santa Llúcia
fins a la Candelera. Els reis de la carretera. 14 Tot és mesquí. Actors disfressats
d’aborígens de Zagreb. El seguici de la Blancaneu. 15 Raig de llum carregat de
mala bava. Divisió durant un tripijoc taurí. 16 Sol passar per davant d’en Dylan.
Suquet de flors i violes. S'ajunten per fer un simulacre. 17 Búnquer visible de
Caracas a Mataró. La dona 10. 18 Petit avenç de cara al Puigmal. Lleó que en un
moment donat el cos li va demanar Guerra i Pau. Sistema via satèl·lit que van fer
servir els Reis Mags per orientar-se. 19 El miracle de l’escudella i carn d’olla. Fuet
de mala qualitat que ve de Tossa. Muntanyes de pessebre. 20 A Londres tothom la
prendria per una senyora. 21 Ni abans ni després, tros de carallot. 22 L’Antipes va
retornar un paquet a Ponç Pilat. 23 Lladre ple de baves. L'esca del pecat. 24 Escriptor de tota la vida.
VERTICALS
1 Al fons del barranc. 2 La part de dalt i la part de baix d’un biquini. 3 Cap rapat.
Contracció de caràcter casolà. 4 Closca de musclo. Distribuïdor de pilotes de
bàsquet. 5 Dos catets al volant. Litres i litres d’aigua destil·lada. Una de calamars.
6 Ganàpia sense nas. La part més brutota de l'agricultura. L’escolanet, que bufó,
imitant l’Abat Oliba. 7 Nucli de plutoni. Verge i avorrit com el rei Alfons. Tibetans
que remuguen al pas d'en Kilian Jornet. Planeta de dimonis i sermoners. Entra a
l'habitació sense fer soroll. 8 Quart de matemàtiques. Ermitans a la bona d’Al·là.
Ens surten per un ronyó. El tercer en discòrdia. 9 És al·lucinant, ens proporciona
un bon viatge sense sortir de casa. En Garrofa i en Pallanga. L’Arcàngel Gabriel li
va fer de predictor. 10 Bomba que fa córrer la sang. Comentarista de l’obra
d’Eugeni d’Ors. Inflamació de nassos. La corda fluixa. 11 Voltor que fa les Amèriques. El llibre de Moisès. Tota de cap per avall. Esquelets entaforats dins d'una
bossa descomunal. 12 La torna de l’encens i de la mirra. Res de res, petit garçon.
S’escorre amb facilitat. Entre bolxevics es toquen. 13 Cueta pelada de gamba.
Camp de concentració de vaques magres. El mateix tall d'entrecot que de pollastre.
360 graus al voltant d'un punt. 50 quilos de patates. 14 Centre industrial. El riu de
la Toscana que fa girar la sènia. Estrip a tres bandes. 15 A la reunió hi són totes
menys aquesta. Mal mesurat per culpa d’uns terribles esdeveniments. 16 Al voltant
de Sant Joan. Greixos d'ensabonador. 17 Trajectòria etílica. Les cordes vocals d’en
Mateu. 18 Branques de llimoner. 19 Cercle viciós.
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El 25 de desembre, fum, fum, fum

