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Quico Ferrer

En t r e t e n i m e n t s

Horitzontals:

1. Oficial militar de graduació inferior a 
la de general. Esporgaven els arbres. 2. 
Bena o gasa que es col·loca sobre una 
ferida. Important personatge femení de 
la Processó. 3. Herba aquàtica marina. 
Joc de cartes que serveixen per a en-
devinar l’avenir. 4. A l’inrevés, anèmia 
pròpia de les adolescents. Capgira. 5. 
Primera síl·laba del nom d’un majes-
tuós felí asiàtic. Segona síl·laba del 
nom del mateix felí. Localitat propera 
a Nàpols. 6. Nom comercial d‘una em-
presa lletera catalana. Part davantera 
d’un projectil, en plural. República del 
sud-est asiàtic. 7. Institució de l’Esglé-
sia catòlica fundada per José Maria 
Escrivà. Afirmació. A l’inrevés, diligent, 
dinàmica. 8. Arbust molt útil per a fer 
escombres. Col·locaràs. Arbre de la 
família de les ulmàcies. 9. La primera. 
Ciutat bressol dels poders socials d’un 
país o d’una comarca. Tres d’iguals. 
Una altra vegada la primera. 10. Gos. Fragment musical 
interpretat per una sola veu. L’u del joc de cartes. Dins del 
teatre. 11. Patró, propietari. Propi del sopor. Dit de l’homo-
sexual que es reconeix com a tal. 12. Nom propi masculí 
molt lligat a Girona. Nom castellà del municipi d’Alcàsser. 
13. Reunir la collita de cereals en garbes. Cent u. Recobreix 
amb una matèria greixosa. 14. El déu egipci que sempre surt 
als mots encreuats. Quaranta-nou. Existeix. Obeeixen. 15. 
Obres teatrals de caràcter mixt entre tragèdies i comèdies. 
Component principal de l’allioli. Excavació llarga i estreta. 

Verticals:

1. Comandament militar. Així en diem a Verges dels beneits 
o curts d’enteniment. 2. Que s’oposa. Posar fora de la vista 
dels altres. 3. Obertura circular de la paret d’una església. 
A l’inrevés, document de crèdit per a cobrar interessos 
vençuts. Resa. Una altra primera. 4. Vent sec i fred, de caps 
per avall. Edicte del tsar. Infracció greu de la llei moral. 5. 
Que fa olor de matèria animal en descomposició. Possible, 
en castellà. 6. Persona versada en etologia. Peluda. Sofre. 
7. Cinquanta. No comment, sense comentaris. Cadascun 
dels àtoms amb el mateix nombre de protons però dife-
rent nombre de neutrons. Nota musical. 8. Suc de raïm 
fermentat. Dóna avís. Obres Públiques. Que té salut. 9. El 
lloc més odiat de l’autopista. Nom masculí arcaic d’origen 
germànic. Litre. 10. Metall preciós. Recitar oracions. Re-

latiu a la societat. 11. Assignar rendes per al sosteniment 
d’una fundació. Vàrem. Societat Anònima. Cent. 12. En un 
ésser viu, conjunt de processos d’assimilació de nutrients. 
Excretar suor pels porus de la pell. 13. Bigarrat. Color entre 
el vermell i el porpra. 14. Ecocaoco. Conjunció comparativa 
femenina plural. 15. La crema de la llet. Un altre important 
personatge femení de la Processó.
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