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Entreteniments
Mots encreuats 
Quico Ferrer

Horitzontals:
1. El que troben habitualment els bar-
celonins quan tornen a casa. Peixos 
molt bons per a fer a la sal. 2. Celebrat 
grup de rock originari de Saragossa. 
Casa petita. Oxigen. 3. Traïdor, rene-
gat. Estri indispensable per a fer la 
Sopa de Verges. 4. Contrari d’amiga. 
Moviment oscil·latori del mar. Gran ra-
pinyaire nocturn. 5. Rínxol. Planta que 
fa tomates. Nom de dona. 6. Temps 
transcorregut des del naixement. Po-
sarà el tap. Partit de les Joventuts 
Revolucionàries. 7. Tinc coneixença. 
Arbre de fulles ovalades. Colom sal-
vatge. Punxa. 8. Àpat del capvespre. 
Sodi. Arran. Carboni. 9. Desena lletra. 
Trampa per a caçar animals. Nom fe-
mení. 10. Qui presta diners amb inte-
ressos abusius. Vitrina on s’exposen 
mercaderies. 11. La flor més heràldi-
ca. Còmic que en temps reculats en-
tretenia els nobles. Màquina rotatòria 

que poleix peces. 12. A dins de la 
pica. El sodi, una altra vegada. Àvies. 
Municipi de la província de Burgos. 
13. A l’inrevés, horror. Acció d’ajudar. 
Cinquanta-cinc. 14. Animal que s’em-
pra per a llaurar. El que ve després del 
llamp. Capital del Baix Segura. 15. 
Quatre d’iguals. Aquests excessos 
són deguts a l’alcohol. Cinquanta. 

Verticals:
1. Partides de caça. Nom femení 
comú a Verges. 2. Plats de verdures 
crues. Persona que mata per encàr-
rec. 3. Cosa rara. Coneguda institució 
conservadora de l’Església catòlica 
(ocupa dos espais). 4. Els perols de la 
Sopa de Verges són d’aquest metall. 
Xocar amb alguna cosa que inespe-
radament s’interposa en el camí. Que 
sap menys del que hauria de saber. 
5. Plor de l’infant nounat. Sofrir mareig. 

Un. 6. Rapinyaire descrit en el núme-
ro 8 de País Petit. Resar de caps per 
avall. La més famosa pel·lícula de Ste-
ven Spielberg. 7. Nitrogen. Grup de 
caps de bestiar que pasturen plegats. 
Nord. Cognom que sovinteja a Ver-
ges. 8. Agència Catalana de l’Aigua. 
Fereix amb un punyal. Nom masculí. 
9. Conjunt dels atots que té un juga-
dor. Entre els gitanos, dona que no 
és gitana. Un. 10. Dóna bon gust a la 
Sopa de Verges. Tant pot ser un peix 
gros com un emperador romà. Més 
fluix que la maregassa. 11. Arregla. 
Gens comú. No s’enfonsi. 12. A dins 
del gatet. La primera. Aturat. Moviment 
convulsiu. 13. Fletxa petita. Que pu-
neix. Plantígrad reintroduït al Pirineu. 
14. Est. En castellà, joc amb el qual 
suposadament pots contactar amb 
esperits. Aquí en diem «fressa». 15. 
Llaurar. Temps festiu en què es menja 
la Sopa de Verges.

Solució dels mots encreuats número 21


