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HORITZONTALS
1 Els cinc primers passos d'un bon procés d'alfabetització. 2 Tot allò que li falta a l'Eulogi per tenir-les totes. Abertzales
fora de circulació. 3 Ignorant a classe d'ictiologia. 4 Tot apunta que acabarà feta paté. Terriblement prima, com un rasclet.
5 La part més repatània dels sardanistes. Alcalde a la vora del Segre. Arriba i marxa tot seguint una pista. 6 El missatge que
Marconi hauria rebut amb més il·lusió. Carta rebuda amb cara de pòquer. El llibre gordo de l’administració.. 7 No passa
del mestre i passa de curs. Escriure capítols en sèrie. Dues peces de cinquanta per un cul de moscatell. 8 Poetes sense
potes. Quina bogeria, n’hi ha més fora que dins. Capçalera del riu. Ni l'alcaldessa, ni la secretària, ni la interventora, les
vocals de Teià. 9 Sobredosi de radiació infraroja en tres preses. A favor de socialitzar la producció de vodka. 10 Deixem la
llet deu dies fora de la nevera. Socialisme d’estar per casa, si més no al barri de Chelsea. Dit sense ungla. 11 En disposició
d'abandonar el recte camí. Com una pedra, però esmicolades al llarg dels anys. Viver de fines herbes. 12 Vuit naturals i un
de pit. Grec passat per aigua. Prou tens com per aguantar els pantalons d’en Joanot Martorell. 13 Glaçons d'importació. En
el lamentable estat de donar l’aigua per bona. 14 Quin animal, aquest capità ha embarrancat al mont Ararat! Plans al
voltant de Berga. 15 El símbol més radikal de la kímica okupa. Tot terreny, tot trinxat. 16 10 dits d'allò més ben avinguts.
17 La pitjor amiga dels negocis d'en Robert.
VERTICALS
1 Pinyol de taronja. Necessita un aval per poder-se fer a la mar. 2 Dues tassetes de caldo. Enceten el iogurt per rematar la
digestió. 3 Orella de vímet. Fa 40 milions d’anys estava molt en voga. 4 És perfecte, sense pecat fou concebut. 5 Nucli de
testosterona. L'antropòfag dels contes de fades. 6 Usi un bon diccionari. 7 Un dia terrible entre passadissos. 8 Remei
administrat a esquenes del malalt. 9 País convuls per culpa dels agents immobiliaris. Presonera de la realitat. 10 El ventre
del mal. Professionals del bon comportament. Triplica a consciència. 11 Entra a Baracoa per fer carn a la brasa. Grau
superior a can Funcionari. Addictes al cara al Sol. Cueta pelada de gamba. 12 Mitja merda de gos a l'entrada de Campelles.
La floreta que surt del pomer. Pastor de bèsties grosses. Tall d’embotit. 13 Tercer signe del zodíac. Els fiscals no tenen res
a veure amb Adam i Eva. Com hauria dit en Núñez, el ral·li que dona nom a la capital de Senegal. 14 Vols dir, manefla?
Tenen molt mala fama, si més no a cau d’orella. Camp base del Nanga Parbat. 15 Mare per parida doble. Feien molt bona
parella amb les xiquetes godes que venien de l’oest. 16 Escàndols que molt poques vegades arriben als jutjats. Collaret de
cebes fet amb males arts. 17 El toxicòman i els homicides les tenen al mateix lloc. Igualada al camp de l'Igualada. 18 Bales
de cotó. Trens descarrilats a la de tres. 19 No ho dubteu pas, la més tramposa. Per als pitagòrics tenen tot un altre sentit.
20 La jutgessa, en principi, t'ho deixaria fer. 21 Punxó del ram dels pollastres.
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HORITZONTALS

VERTICALS

1 Una goteta de mel, una culleradeta de mató. 2 Suèter al
marge del riu. 3 Fort i pelut amb un parell de collons.
4 Unitat d'informació ben codificada. Pollancre sota la
pluja. 5 L’abecé dels caragirats. 6 Un dels seus defectes pot
arribar a ser molt amorf. 7 Carrossa fora de circulació.
Nigth-club buit. 8 Que una marioneta es desmanegui és
moneda corrent. 9 Si té fons és perquè ha vingut corrent des
de Praga. Propulsores del surfisme. 10 Sí senyor, una
filtració de ronyons. 11 Envitricollades a cops de destral.
Ganàpia sense nas. 12 Insuficient de totes totes. La mitja
taronja d’un Ivan molt terrible. 13 Sang prefixada a un
hematoma. Els ha caigut un bon paquet. 14 Motor de tres
cilindres. Tocar-se com un gentilhome. Element susceptible
de patir perforacions. 15 En tres paraules, seguir el corrent.
16 Proveïdora d’hormones de primera necessitat. 3 cèntims
d'euro a 4 pessetes. 17 Tres dels Beatles i un dels Rolling
Stones. Els seus usuaris no són gaire partidaris d'anar
contra corrent. Mirador de la Vall de Ribes. 18 Harrison
Ford a la vora d’en Chewbacca. Bonica perquè sí. 19 La
part més emprenyadora d'unes mossegades. Convertir un
sabateria en una clínica de cirurgia estètica. Budista al
voltant de l'Everest. 20 En la mateixa direcció que els
conqueridors. 21 Surten de l'organisme amb molt de plaer.
Tan profitós com un culet de cervesa. 22 Deduir amb molta
filosofia. 23 Fa el ple a l’angle recte.

1 Valls lliures de productes halitòsics. 2 Un home
descentrat. 3 Surt a tort i a dret. L'irradiador del port i les
gavines. 4 Ales d'helicòpter. El noi dels gintònics. 5 Una
punta de julivert. S’escabetxen per tornar-les a escabetxar.
6 Els confins de màtrix. Bond, James Bond. Pas en fals
durant un assaig. 7 El guix no ens fa cap fàstic. Nens i
nenes barrejats en hores de classe. Presenten la Leonor.
8 Ens visita durant una conversa. Acció pròpia d’un
matemàtic parabòlic. Si entren a una drogueria només pot
ser per atracar-la. 9 Col·lapse d’un director d’orquestra.
Garratibada com una pastora danesa. Ni en Virgili ni
l’Horaci. 10 Un munt de pedra seca. Tèrboles com unes
noies sense escrúpols. Amb la cua ben remenada. Ració de
bunyols. 11 La reina i les obreres de l'Eixample.
Perfumades durant la sobretaula. Feridor sense vessaments
de sang. 12 Centre de biologia. Emergència de l’any de la
picor. Pixa aigua beneita. 13 Tapeta de pernil. Té dos dits,
però no pas de front. Vaca amb dèficit de calci.
14 S'ajunten per fer una paella. Es combina amb rom per
arrebossar calamars. Pinzellada de mantega. 15 Mata el
temps a la porta de la sabateria. Fer la gràcia de concedir un
premi. 16 Per a Nietzsche tenien un altre sentit. Desimbolt
en cos i ànima. 17 Ressona pel Congo. Tall de cansalada.
18 Cap-i-pota d’aviram. 19 S’afegeix a la cocció per fer
xantatge.
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VERTICALS

1 Un munt de neerlandesos per quilòmetre quadrat. 2 El
seu anagrama ho diu ben clar, busquen petroli. Provençal
del Marroc. 3 Mecànic que treballa amb peces de titani.
4 Sense fer soroll a cal lingüista. Anys i panys a classe de
geologia. Si vas pels volts de la Fageda d'en Jordà el
coneixeràs. Com diria en Carner, els seus ballarins fan
ballar dones que l’edat recalca, adés les alçapremen, adés
les falquen. 5 Directament de l'edat de pedra. Fer pujar la
mosca al nas. Una tercera part de més i una cinquena de
menys. 16 d'octubre. 6 És conegut per arribar a patir 33
revolucions. La part més tèrbola dels herbicides. Entre
guardaboscos es fan costat. Cap de carbassa. Entra a
Avinyó sortint de Manresa. 7 Trajecte al voltant de Núria.
Diverses maneres de satisfer els usuaris. 8 Estrofa escrita
per un flabiolaire. La blanca dura més que la negra. Pioner
a l'hora de guanyar-se el pa amb la suor del seu front. La
Bel de Castella. 9 Una de calamars. Nau desarborada a
primera hora. Tot allò que li falta a l'Eulogi per tenir-les
totes. El rei va despullat. Partidari de la màniga ampla.
Pròleg noucentista. 10 Terriblement ràncies per al
consum, no us en sortireu. Ni carn ni peix, ni pit ni cuixa,
ni pèl ni alegria. 11 Deixar més mort que viu. Fer la creu
al calendari. 12 Sacerdots, capellans, mossens, rectors i
pederastes. Ens du pel bon camí. 13 D’un pal en fa una
pala. En un naufragi no és res més que paper mullat.
Liquida el compte. Fulleta d’escarxofa. Cervesa artesana
de València, Hospitalet i Calella. 360 graus al voltant d'un
punt. 14 Unió de toreros inofensius. Traçador de
paràboles explosives. Segona marxa equina. Posa fil a
l'agulla. 15 Matusser a l’hora de fer llenya. Carregada de
minerals en massa. 16 Germanes de la caritat maltractant
uns melonaires. Deixar de dir blat. 17 Adulador al gremi
de gallinaires. A favor de tornar-ho a provar.

1 Terra i mar a la vegada. A favor de les cues
remenadores. 2 La fem per afalagar el cap de colla.
Moneda passada de moda. Guillem per Hood dividit per
Robin. 3 Pirateria del món de la política. 4 Mala nota al
ministeri de defensa. Clars indicis d'una neuropatologia.
Si t'arriba al melic és massa gran, t'ho asseguro. 5 Quatre
paraules molt poc interessants. 6 Tros d’acer acabat en
punta. Mala bava a l'Ulster. Quan és de proves val més no
posar-hi el cul. 7 Ball de bastons a casa del veí. Rajolaire
d’alçada. 8 Les flames de l’infern no són de la seva
competència. Clar com un dia sense cervesa. 9 Sense
recórrer a la pràctica dels filòsofs, (2p). Un zero a
l'esquerra. 10 Una de massa. Collons, quina rufa! El
segrestador i la pollastrera les tenen al mateix lloc. 11 Els
sogres la perden per definició. Temps lliure de problemes
de feina. La vuitena de Beethoven. 12 Equinocci de
tardor. Mitja pensió. Collada de Toses. 13 Poetes sense
potes. A rem i a vela pel mig del gel. Lluna plena. 14 Una
erra de Tísner, feu el favor. Qualitat natural del pare de la
núvia. Centre ocupacional. 15 La punta del gland. Per als
evangelistes tenen tot un altre sentit. L’Aquil·les no la té.
16 Triplica al platanar. Plantota que es porta a l'oli.
Document nacional sense identitat. 17 La paraula
prohibida. Principi pecaminós. 18 Un egipci amb
disfunció aòrtica. La memòria dels doctors. 19 Raig de
llum que surt de l'interior. Cada dia canta millor. 20 Tota
una santa del món casteller. Campanar sota les aigües.
Badoc al mig de Califòrnia. 21 Davant d’un bus és del tot
excessiu. El producte del comerç i la proximitat.
22 Nitrogen líquid. Camp base del Teix. Al bell mig de la
serralada pirinenca. Una vegada n'hi havia un que portava
botes. 23 Punt calent de mal localitzar. La llet que raja
dels pits més exòtics. 24 Tenen ous, no hi ha cap dubte.
Associació de robots oxidats. Fer servir un tros de ritus
aràbics. 25 Tan virtuós que li posaren Feliu. Avemaries i
parenostres per anar passant.
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HORITZONTALS
1 Un cas molt enrevessat, no hi ha cap dubte. 2 Donar la
benvinguda a la marina mercant. 3 En tres paraules, fer-se
pesadet. 4 A canvi de la puta mili. 5 As de l’aviació.
Bastard a primera hora. Velòdrom buit. 6 S'ajunten per fer
el belluguet. Rei d'oros malcarat. Kheops, Khefren i
Micerí. 7 Dir l’última paraula. Vigília d’una bona ressaca.
8 Més apassionada del compte. Operacions de desgast.
9 Bricolatge i punt de creu entre velocistes. Al voltant
d'un forat negre. Raïm passat per l'adreçador. Tan ordinari
com un aspecte de les rectoscòpies. 10 Ració de salsitxes.
Es pica durant l'aperitiu. Aquest rai, que no li tallaran les
ales! El meu planeta. 11 Centre d'estiueig a la sortida de
Montesquiu. Superficial a la Facultat de Geologia.
Estàtues sense cap ni peus. Les fonts i el delta del
Llobregat. 12 Metres i metres de tela hindú. Urgència
durant la festa de la cervesa. Educació no verbal.
13 Golafre a la taula, al llit i al primer crit. Prou
intel·ligent com per aprendre idiomes. Quin barret més
mono, Maria del Mar. 14 L'atzavara preferida dels
mariachis. Té molt de caràcter i passa de pares a fills. Més
al nord impossible. 15 Que els últims hagin de ser els
primers no els acaba de semblar bé. Ni l'alcaldessa, ni la
secretària, ni la interventora, la vocal d'Alp. Índex de
criminalitat. 16 Solitàries, però sempre en companyia.
Podada de soca-rel. 17 Assentament d’homo sapiens a les
ribes del riu Besós. 18 Respiren tranquils en presència
d'oxigen. 19 365 dies a Sant Julia de Vilatorta.

VERTICALS
1 Conjunt vocal de Moçambic. 2 Tancada amb pany i
clau. 3 El 12 de febrer tindrà el sant de cara. La clau que
obre tots els bancs. 4 Benedicció casolana. Alçat durant
un tiberi gitano. 5 Presenten en Dupond, i encara diria
més, en Dupont. Quan és de vellut es veu a primera vista.
Més del rovell que no pas de la clara. 6 No és bo, sinó tot
el contrari. Versió romana de la llei del Talió. La civada
preferida d'en Rocinante. 7 Tall de censura. El punt
culminant de Mossèn Cinto. Aniré directament cap al cel.
8 Naturalistes aburgesats de Torelló. S’han quedat sense
respiració. Massa tard per pujar al podi de consolació.
9 Tocar el punt sensible de l’estimada. És una bona noia i
ens complau amb la mantega. 10 Deixar anar els arlots de
qualsevol manera. Ha sortit de l'ou. Triangle
revolucionari. 11 Se’n surt per entrar a la Vinya del
Senyor. Una bona identificació per fer vida de gos.
12 Llarg i prim, parent d'en Bufa. Joc de pistes ideal per
aixecar el vol. El Salvador de Portlligat. 13 La mare dels
ous. Teva i teva, a mi no m’atabaleu. Ho té molt pelut.
14 Indicis de trempera. Desplegat de Sol a Sol. Bocois de
vi que surten de la tomba. 15 Fa mal aquí, fa mal allà.
Curs d'informàtica. La caiguda del cap dels bandolers.
16 Bullanga durant una jornada de vaga. Boja per treure’s
els mocs sorollosament. 17 En Titafluixa, per exemple.
Molt pura, però trastoca la mare. 18 Aïllat de tothom i fet
una ruïna. 19 Alguna cosa més que l’Andreu Nin i en
Salvador Seguí.
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HORITZONTALS
1 Vet ací, l'ànima, l'essència, el pinyol de les
manacorines. Tic evolucionat d'un rellotger. 2 La
sang que infla el penis d’en Mel Gibson. Un mal
moment per als fabricants de ciris. 3 Suèter al
marge del riu. Laic pels segles dels segles. Un final
disputadíssim. 4 S'ajunten per fer bretolades.
Tancada entre musclos al vapor. Ignorants de
primera. 5 A l’aire lliure per escenificar una batalla.
Múltiples de 24 hores. Pessetes sense valor legal al
fons del Gran Canal. 6 La Santa d'en Joaquim. O
sigui, la mar de marítima. Amor propi de borrego.
7 Marxa enrera en una relació de parella.
8 Reincideixen en l’ejaculació. No és estrany que
sigui així, tenint tanta cara. Tan esquerpa com per
retirar-se a la Vall de Núria. 9 Assentament d’homo
sapiens a les ribes de l’Ebre. Negligència a la
romana. 10 És burro i no pot tenir fills. Mal humor
camí de l'Everest. A Veneçuela circulen en un altre
sentit. 11 A punt per sucar amb la gema i la clara.
Desfilades carnavalesques. 12 Fa la tònica una mica
més passadora. Perdoneu la interrupció, però algú
ho havia de dir. 13 Predisposició natural per jugar a
la xarranca. 14 Lliure de qualsevol mal. Fora de
temps. 15 És de Montblanc i cedeix a la pressió.
16 La té un all i una ceba.

VERTICALS
1 Dos gossos i els seus excrements. 2 Babau de tan
oca com és. 3 Pel·lícula entre els llençols. Dues mil
per un commutador. 4 La pell de brau. Una bona
descripció per a una mala caiguda. 5 Bufa d'estar
per casa. Especialista en remenar pardals. 6 Les
rodes de la moto. Pedres a la meva teulada.
Descansi en pau a les portes de Ripollet. 7 Amb la
llum del seu mirar ha omplert la meva vida.
Soterranis plens d’aigua de pluja. 8 Té un munt de
garrofes per rosegar, pobreta. Universitaris
arraconats a Bellaterra. 9 La tercera cama del tio
Canya. Tal com deia Hipòcrates. El sisè graó d'una
escala. 10 Les galtes del cul. Un de tants i tants. Sol
que pot brillar a l'ombra de l'Auditori. 11 Fer el
darrer viatge amb cotxe. Floreta que cultiva l’amor
propi del jardiner. 12 Vent amb cops amagats. El
sorollet preferit d'en Tortell Poltrona, quin crac! Es
toquen entre les cuixes. 13 La fi del cagaelàstics.
Males condicions a cal notari. 14 La secció vocal, i
no pas bucal, d'una gingivitis. Creadors en família.
15 Marcolfa de l’antiga Roma. 16 Protesta més
confortable que no pas una vaga de fam. 17 Gràcies
a la vida va rebre el nom de Mercedes.
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1 Si és el teu millor amic tenim un problema. 2 Entra a
l'Auditori per fer una inspecció. Llamp de llamp, quin
llatinisme més encertat! 3 Límits històrics del Raval. Un
tango de Gardel. A tots ens agrada que acabin amb les
potes damunt la taula. 4 Més al nord impossible. Sense
arrugues per una qüestió estètica. 5 Quan arriba Nadal
s'alça per triplicat. Dues cullerades de xarop. L’any 1940
va enviar un piolet enverinat a un seu camarada. 6 Un
bruixot que aguanta fort. Ventilats amb èxit. 7 La neboda
s'ha quedat per vestir sants. Tres paraules en quantitats
industrials. Ales d'ornitòleg. Les claus que obren tots els
bancs. 8 Boix en perill d’extinció. Pastors damunt la neu.
Anar bé pel desgavell de les riades. Ep, el rei ha estat
decapitat! 9 Prou digne en qüestions de posició. Deixar el
notari amb la boca oberta. Homes de les cavernes.
10 Reunir els aprenents de Rambo. Guia en peu de
guerra. Pantalons arrapats en xarxa. 11 Signe que trastoca
racistes i sectaris. Vinguin d’on vinguin sempre ens
acaben tocant els nassos. La parella de l'Ernest.
12 M'instal·lo a les alçades. Perímetre tancat al voltant
d’en Terenci. Crític a favor de les retallades. 13 Petita,
bonica i ensucrada. Prou golafres per trossejar unes
pancartes a mossegades. 14 Especialista en assumptes
interns. Primer curs de tocologia. A Puigcerdà es toquen.
15 Grega passada per aigua. El cafè amb gasosa em fa
anar com una seda. 16 Associació d'uròlegs sifilítics. Proa
i popa d'un veler. 17 Un pèl, està fatal, a cal botànic.
Tibetans que recorren l'Himalaia a pas de bou. 18 Un
Romanov com un altre. Temps era temps n'hi hagué una
que es deia Ulisses.

1 Paràsits entre els dits del peu d'un boletaire. 2 L’astúcia,
quina estranya pirueta! 3 Crema i crema per fer sortir la
bella Lola i el meu avi. D’entre totes les paradetes la més
estàndar. 4 Fa molt bona parella amb l'oli d'oliva. La
versió més repugnant d’una mania. Just a l'est
d'Anglaterra. 5 L'últim episodi de l'estraperlo. Metgesses
d’oïdes. 6 És conegut per arribar a patir 33 revolucions.
Punt de connexió entre el moviment punk i un galliner.
7 Arrel neolítica. Fira de teatre al carrer. La segona i la
tercera de març. 8 Placeta al marge de la pluja. 9 Ben a
prop del centre de Terranova. Escanejar el Washington
Post. 10 És al·lucinant, elimina el dolor. 11 Indiferent als
crits de la Pepeta. Al fons del barranc. 12 La part superior
dels mapes. No està ben vist que vagi de boca en boca.
13 Cadiraire a pas de cavall. 14 Sigui com sigui, però
com abans. Cueta de rap a la planxa. 15 Diligents en
l’estudi dels llums de ganxo. 16 La part més psicodèlica
dels rapsodes. Orgue de gats. 17 Com una cabra per una
fràgil mentalitat. Transport que acostuma a estar pels
núvols. 18 Les veïnes fugen de les veixines. Minimitzar
riscos amb folre i manilla. 19 Escut en contra de la
radiació extraterrestre. Dins la fosca, tot d'una, un italià.
Caic i no em queixo. 20 Un mul decapitat, una mula
espellussada. Té tots els números d’haver hagut de tractar
amb alguna mala pècora. Tan profitós com un culet de
cervesa. 21 Xicotàs que torna d’una vaga de fam. Les tres
forquilles d'un entremès. 22 Restauradors de peces de
marfil. 23 Centre històric de Kinshasa. Xapa en forma de
cotxe. 24 Mineral amorf segons els entesos. 25 Clau
mestra del segle XXI. 26 Mitja pensió. 27 Un parell
d'escurçons.
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3 La part de dalt i la part de baix d’un biquini. Pell de
préssec a la botiga d'ordinadors. 4 No sap on té la seva mà
dreta. Trios que hi han perdut. 5 En té tants que semblen
d’imitació. Dues espècies en una. 6 Associació de
dermatòlegs aftosos. La beguda preferida dels infants.
Irreductible pel que fa a la música. Tira l'aigua del Freser
directament al mar. 7 Parada obligatòria entre Lleida i
Cervera. Americà obert en canal. 8 D'Adam i Eva, per
exemple. Satisfet pel que fa als preliminars, ara només s'hi
ha de posar la llavor. Taula de considerable fermesa.
9 L’escàpula del pintor de parets. La sap molt llarga.
10 No té ni mica d'importància. Adolescent a classe
d'entomologia. Partidària d'atacar en defensa pròpia.
11 Parenta llunyana. Pinzellades de quatre en quatre.
12 Proveïdes d’alta tensió. En funcions de pare, i
perdoneu l’expressió. Tenen fama de fresques.
13 Apicultors i perdularis les tenen al mateix lloc. Mossos
envoltats de vaques de llet. Visitar amb mala bava.
Poqueta cosa, un pinyol de cirera. 14 Tancat amb cara i
ulls. El soldat que decapita la mula. Una senyora
qualsevol. Tard o d’hora una obrera li farà una
xarrupadeta al voltant dels organs sexuals. 15 Capità que
va fer fortuna a Basilea. Ornaments que surten del cossol.
16 La planta dels enxanetes. Gràcies a la vida va rebre el
nom de Mercedes. 17 Centre de natura. El perímetre
dividit pel diàmetre.

1 Al telecabina es toquen. Una muntanya de festucs. 2 La
més pintada. Fòtil per fer el pagès. 3 Lepidòpters al marge
de la Facultat de Biologia. De Florida a Washington i de
Califòrnia a Maine. 4 Vaig anar al manicomi. Brilla per la
seva ardència. 5 Esclava de la seva paraula. Pluja d'alta
muntanya. 6 En Carles Sabater i en Pep Sala ben
empantanegats. El més brut de l'economia. El plaer de la
cuina casolana. 7 Gra sense pus. Prou amorf com per anar
a parar a una botiga de minerals. 8 Màquina de fer sucs de
primera necessitat. 9 Esperonats a la vora del foc. 10 Més
de la puta que no pas de la Ramoneta. Fa pam i no fa pipa.
Davant d’un bus és del tot excessiu. 11 Sana i grassoneta.
12 Professionals de viure de gorra. 13 Fa tuf de vanitós i
petulant. Silici de pedra picada. 14 Oi que marxen de
Hanoi. La font del Bastareny. Olla de grills universal.
15 Diariament s’embolica, és una dona explosiva. Una
vegada una patacada em va capgirar un poc. 16 Bar ple de
pintes. Un canvi de vida espectacular. 17 Dones de fer
feines a Palau. Retorn d'all al fons d'una mandonguilla.
18 Gira la sènia i va a parar de cap al riu. Untuós per
desgràcia. 19 Més sec que una pinya colada. Esdevenir
algú al món de la ràdio.
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HORITZONTALS

VERTICALS

1 Al marge de déu i de l'església. 2 Conjuncions astrals
que fan ombra. 3 Té un morro que se'l trepitja.
4 Necessiten tramar per poder fer les Amèriques. Pit
d'anada i dolcet de tornada. 5 Costats d'un polígon. Un
pam de tecnologia prènsil. 6 Oftalmòlegs invidents de
Garriguella. No hi ha cap dubte, és tot un triomfador. 7 Hi
passa l’aire tot i ser una cavitat molt amagada. 8 Fils de
cotó drets com un ciri. 9 Tresor dilapidat a la capital del
regne. 10 La seva ensaladilla ha fet fortuna. 11 Si és lliure
va més ràpid. 12 L’Humà va tenir un fill que va morir
Jove. 13 Pensat amb molt d'enginy. 14 Desviada de massa
remenar les cartes del tarot. 15 Cor d'escarola. Un tallet de
pastís. 16 Puix que fuig del peluix. Pot de sang.
17 Campanar sota les aigües. 18 Teatres de tipus grec.
19 Rebullit a la vora del mar. 20 Intel·lectual al peu de la
lletra. 21 Encantades de ser de la família Gripau. 22 Les
reproduccions més avorrides. 23 Parada obligatòria entre
Júpiter i Sant Julià de Vilatorta.

1 Penitent sense testimonis. 2 No deixen fred a ningú.
3 Fa les tites grosses. Saló reformat amb aires tailandesos.
4 Solen tenir moltes facultats. Surt de la gola del llop.
5 Un budell buit. Fenòmens difícils d’explicar. La crème
de la crème. 6 Vocal absent a la reunió. Pal de paller del
pernil ibèric. Introducció a la geologia. Un prefix que val
per vuit. 7 Un tros de persona. El bacallaner i l'oftalmòleg
les tenen al mateix lloc. En pèl i mig morta de fred.
8 Trapelleries a l'engròs. Capicues típics dels carrers de
Damasc. 9 Aquí la teniu, la nostra protagonista. El llit de
noces d’en Josep Carner. 10 Princesa etíop en quatre
actes. Personatge típic de Dallas. 11 Cervesa artesana que
fa tripa, molta tripa. Es toquen durant la clausura. 12 Cos
desoxigenat. Fons de mercat. 13 Així com s'exhibeix hom
diria que és parenta d'en Bufa. Triplica a Calella.
14 Deposa les armes. Una de tantes a Fígols.
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