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E n t r e t e n i m e n t s

Mots encreuats
 SAVEFE

Quadrat màgic
Col·loqueu els números de l’1 al 16 dins la graella de ma-
nera que la suma de totes les files, columnes i diagonals 
sigui sempre 34 (hi ha diverses solucions).

MIQUEL JUHERA

Horitzontals:
1. Li falta sal. Aquest abraça tot el cosmos, però també li falta sal. El porró i el 
càntir en tenen un de gros i un de petit. 2. Primat de les selves de Borneo. Sense 
ella no podem prendre el te. Alcohòlics Anònims. Igual que les dues anteriors. 3. 
T’ho miris com t’ho miris, és ben estrany. Una ona sense vocals. Al revés, la típica 
composició lírica dels encreuats. Petita llacuna capgirada, com la que hi ha a tocar 
el mas Badia. 4. Dos mil manages. Interjecció. Generalment la fa el manobre, però 
també pot ser una burrada de calés. 5. Copulativa. A aquesta li agrada molt la 
roba. Massa poc cuit. La primera. Prefix que indica negació. 6. Antiga mesura de 
longitud que equival a vuit pams. El típic vestit de les dones índies. Riu siberià. 7. 
Jesús parlava la mateixa llengua que aquests senyors. Abans era de Verges i ara 
és de la Tallada. Va molt bé per a espantar algú. 8. El burro de casa també ho fa. 
Així escriuen noranta-nou els qui no dominen la notació romana. No és el setè cel, 
però és al cel i és el setè. Històrica ciutat sumèria. Comencen i acaben ximplets. 9. 
Defunció. Ha estat sotmesa a determinat procés electroquímic. 10. La de Medusa 
matava. Ens agrada que les coses vagin així. Cent u. Organització de Repúbliques 
Independents. 11. Operació Galimaties. Ho són les persones que tenen món. 12. 
Aquesta i la següent fan la revista que tens a les mans. N’hi ha que en diuen munt. 
13. Cinquanta manages. Població de la Vall d’Aran. Nota.  Mica, poc. Un lot sense 
vocal. 14. Diuen que és fantàstic per a la circulació. Ho és l’òrgan sexual masculí, 
per exemple. Tres boques rodones. 15. És molt freda i aixeca la cua als gossos. Riu 
italià que va al revés. Indica aparcament. 

Verticals:
1. Mena de contraxapat de fusta. Os triangular que tenim a l’espatlla. 2. Coure. 
Goma i península molt conegudes. La Repera. 3. El penat és l’únic mamífer volador, 
de baix a dalt, naturalment. És el final de la castellana, tant del dret com del revés. 
Desinència de la tercera conjugació. El Carall d’en Bernat n’és una. 4. Nitrogen. De 
baix a dalt, donaré menys del que tocaria. Un miler de manages més. 5. Qui vol 
la culpa de caps per vall?. Europa Comunitària. Nota. Ho sembla aquella obra que 
mai s’acaba. 6. Del dret, va despullat; a l’inrevés, està sol. Aquesta i la següent fan 
or i serveixen per a dir adéu siau a l’estil rústic. Vila aragonesa que dóna nom al 
compromís de 1412. Ràdio Nacional. 7. Llevi la vida de cap per avall. Ho és en Putin 
potes enlaire. Ens fa por, recelem (a l’inrevés) . 8. Són uns encantats (tant, que fins 
i tot s’han equivocat de be). Ciència que en el futur ens ha d’estalviar molta feina. 
9. Est. Pasta italiana a l’inrevés. El mas de les quatre carreteres. Telenotícies. 10. 
Nota. Aquesta consellera és una fura i tot ho atura. Perdoneu l’enrevessament, però 
aquesta és la forma arcaica de la primera persona singular del present de subjuntiu 
del verb acotxar. 11. Associació d’Entomòlegs. No serveix. Cinquanta-un manages 
de recules. 12. Peix de riu, de la família dels ciprínids. S’hi va a batre. Si puja massa, 
la inflació comença a galopar. Una anella. 13. Estrambòtica, inusual. Nom propi 
masculí. Doni els legítims béns a la núvia. El mateix riu italià del quinze horitzontal. 
14. Una altra boca ben oberta. El de petroli no para de pujar (al revés). Varietat 
de raïm amb geminada. 15.Ho és el benjamí. Element que comparteix estructura i 
propietats amb un altre però té diferent pes atòmic.
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