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Entreteniments

Mots encreuats
Quico Ferrer

Horitzontals:
1. Instrument proveït d’un mànec que 
serveix per a tallar. Pertanyent a la 
natura. 2. Poema dramàtic musicat. 
Opositar, optar a un càrrec. Sonoritat. 
3. Simi. Utilitzada. Amb qui té amistat. 
3. Fas pipí. Poble mongòlic conqueri-
dor de l’Índia. Nota musical. 5. Forma 
de pronom reflexiu de tercera persona. 
A l’inrevés, relatiu al gos. Comparació. 
Cinquanta. 6. Illa grega recordada so-
vint per Lluís Llach. Coure laminat en 
forma de xapa. Poble proper a Verges. 
7. Moviment repetitiu de certs mús-
culs, normalment de la cara. Terraplè 
que protegeix Verges del riu. Alcohol 
primari. 8. Amanyaga. Malaltia de les 
vaques boges, en sigles. Petita peça 
cúbica emprada en jocs d’atzar. 9. 
Símbol de la temperatura. Composició 
poètica per a ser cantada. Malenconi-
ós. 10. Fluor. Extremitat inferior. Metge 
adscrit a un jutjat. 11. Compartit per 

Solució dels mots encreuats del número 18:

més d’un. Prefix que indica oposició. 
Inventar. 12. Dificultat de relaxar es-
fínters. Acció d’utilitzar. Nitrogen. Vo-
cal. 13. Sals de l’àcid sulfurós. Dues 
d’iguals. Mil cent cinc. 14. Una bona 
manera de coure el pollastre. A l’inre-
vés, prémer per deixar la marca d’una 
cosa sobre una altra. Arbre de la fa-
mília de les ulmàcies. 15. Cinquanta. 
Alfabet. Un dels noms de carrer més 
antics de Verges. 

Verticals:  
1. Qualitat de gomós. Casa gran. 2. 
Sense febre. Llum potent que con-
centra la lluminositat en un lloc con-
cret. 3. Ximple. Femella del bou de 
caps per avall. República insular medi-
terrània. 4. Sarcàstic. Nom del magnat 
terratinent que apareix en el document 
més antic conegut referit al poble de 
Verges. Símbol del bor. 5. Es dirigeix. 

Sedueix. Vent, brisa. 6. Vocal. Utilitza. 
Relatiu als noms propis. 7. Estossec. 
Devoció per les característiques i els 
interessos nacionals catalans. 8. Me-
sura en què intervé la mà. Divinitat 
egípcia. Vocal. Forma d’adjectiu pos-
sessiu femení. Un. 9. Una que té no-
des. Es diu de qui té el llavi inferior més 
sortit que el superior. Tres d’iguals. 
10. A l’inrevés, lligat que produeix en 
les robes un efecte semblant al de 
la gasa. Oxigen. Cognom català. 11. 
Teva. Arbre ulmaci. Conegut videojoc 
del tipus trencaclosques. Megabyte. 
12. Nom comercial d’un fibrociment 
molt emprat fa anys en la construcció. 
Xarxa castellana. Prefix relatiu a «mús-
cul». 13. Radi. Mil. Natural de Londres. 
Sud. 14. Establiment social per a gent 
desvalguda. Dofí gros. Pronom perso-
nal. 15. Relatiu a un lloc. Que professa 
el luteranisme. Meva.   

A notar en 15 horitzontals que el nom de la patrona 
és en castellà. En català és Basilissa.
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Humor

MARTÍ BRUGUÉS

MARTÍ BRUGUÉS




