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Mots encreuats
Quico Ferrer

Horitzontals: 
1. Planta de l’hort. A l’inrevés, rot o 

regurgitació. 2. Déu egipci. Cognom 
d’un famós Guillem. Es diu Pere 
i és el protagonista d’una popular 
cançó catalana. 3. Situa. Àtom que 
pot ser positiu o negatiu. La casa 
on es viu. Inicial del millor equip de 
futbol del món. 4. Animalot descrit 
en el número tretze de País Petit. 
Cognom de la protagonista de la 
Diàspora del número setze. 5. Bo-
nica i coneguda vall pirinenca. Fusta 
dura i vermellenca molt apreciada 
en ebenisteria. Article indefinit. 6. 
Persona versada en ovnis. Al centre 
de la vida. Donat. 7. De caps per avall 
i col·loquialment, broma pesada feta 
als inexperts. Agència Catalana de 
l’Aigua. Article definit. 8. A dins de 
l’ànec. Grasses. La darrera vocal. Allà 
on no ha d’anar qui no vulgui pols. 9. 
Petit poblet de la província d’Osca. 
La capital del Paquistà, de caps per 
avall. 10. Mil. Nitrogen. Una que té 
porus. A l’inrevés, relatiu a l’anus. 11. 
Respecto, obeeixo. A Anglaterra, el 
partit polític oposat al conservador, 
posat a l’inrevés. 12. Nota musical. La nit passada. Riu 
italià llegit al revés. En el centre del crim. 13. Relatiu a 
Aràbia. Planer. Vermell. 14. Sentència d’ús general. Títol 
de l’emperador del Japó. Prefix que significa «nou». 15. 
Cognom d’un personatge entrevistat al País Petit número 
tretze. Arbre que fa pinyes. Planta llenyosa que no s’arriba 
a fer tan gran com un arbre. 

 
Verticals: 
1. Larva de papallona. Bestiesa. 2. Dones que fan os-

tentació de saber molt. Mar limitat per l’América Central i 
les Antilles. 3. Cent. A l’inrevés, robi. Article indeterminat. 
Al mig de la Patum. 4. De caps per avall, insecte aquàtic 
amb potes com rems. Tambor. 5. Obligació a la pena que 
correspon al pecat. Abreviatura de «laboratori». Varietat de 
cavall de talla molt petita. Un. 6. En química, terminació 
pròpia dels alcohols. Cognom castellà. Institut Català de 
la Mediterrània. 7. Planta linàcia emprada per a fer tei-
xits. Atrevit. En el món d’internet, adreça que identifica 
un dispositiu connectat a la xarxa. 8. La primera. Prefix 
referit a la paraula ou. Fill del meu germà. Partit Comu-
nista Italià. 9. En física, símbol de la gravetat. Població 
alacantina. Cullerot de fusta que serveix per a treure aigua 
d’una embarcació. 10. Poble veí de Verges. Les criatures 
d’una casa. 11. Estri de cuina. Apèndix posterior del cos 

de molts animals. Dues d’iguals. Metall preciós. 12. Una 
que té llana. Elogiar. La segona. 13. A Madrid en diuen així 
de la nostra província. A l’inrevés, fonament, basament. 
Organització de les Nacions Unides. 14. Petit poble de 
la Cerdanya. Dones que curen animals. 15. Cognom 
de personatges entrevistats a País Petit. Nota musical. 
Ocellot molt present a Verges.
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