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HORITZONTALS: 

1-Barri que aparenta ser una mini-Barcelona. 
Simbolitza qualsevol número. 2- La reclosa dins 
dels límits del terme Municipal o del territori 
Metropolità. Treballen per aconseguir-se bona 
fama. 3- Repetida, indica no baixar del ruc. El 1905 
pobles de l’entorn de la Ciutat Comtal ho foren a 
traïció a la trama Cerdà. Si ningú ho evita comença 
una Republicà sud americana amb un carrer a 
Gràcia. 4- Així queden els d’una bici després de fer 
raids per la Carretera de les Aigües. Quan 
s’inverteix en una infraestructura més cara que una 
altra, cal que el capital ho sigui. 5- Quan les posis 
bé li sura la boia. Voral de carretera, sense vorals. 
La meitat de les lletres de la música d’un SINGLE 
de 33 rpm. 6- Nom d’una Plaça que provenint de 
l’Africa li han donat tantes voltes que ha resultat 
marejada. Incendi en que només s’han salvat les 
parelles. Ho son les turístiques si inclouen les 
parelles que cal per visitar Barcelona. 7- Entre 
altres, tenim la Diagonal, Paral·lel, Meridiana... Ho 
és de cada municipi tot el que s’inclou dins el seu 
perímetre. 8- Un protagonista de la Guerra de les 
Galàxies, menut i pelut que es fa entendre quan 
parla en ordre. El soroll del transit així deixa cada 
pavelló auditiu. Brega només entre escarsers. 9- 
La Meitat del autor d’una Historia Interminable. 
Totes les que se’n diuen van de muntanya a mar i 
recorden l’enrenou que sofrien quan plovia a bots i 
barrals. 10- Així abreugem l’extensió d’un recinte. 
Darrera hi ha una Vivenda de Protecció Oficial. 
Carrer que avui amaga vies de tren. 11- Quan 
planegen pel damunt de la ciutat fan soroll abans 
de fer-ho al Prat del Llobregat. Tota via urbana que 
sigui carrer, comença així. 12- La desapareguda T-
10 l’afavoria amb els transbordaments. Ben posat 
és un model de comportament dinàmic de les 
epidèmies com la del Covid-19. 13- Per les festes 
de Nadal, al fer-se fosc, ens desborda. 14- Cal 
certa calma perquè acabi apareixent. S’agraeix a 
l’estiu quan, tocades les dotze del migdia, 
comença a escampar la boira i refrescar l’ambient. 
 
 
 

VERTICALS: 

1- Sorollosa manera de fer saltar runes pels aires. 
Les 3/5 parts d’un tortell de crema. 2- Jason 
l’espòs de Medea n’era el seu cap. Es únic, miris 
del dret o de l’inrevés, doncs tots som a dins. Al 
final de la Rambla mirant l’aigua, veuràs com 
acaba Barcelona. 3- L’antic trencaones ho feia en 
front de l’embat del mar. Quan torneu de l’hort us 
deixarà muts, trasbalsats i s’endurà la muda. 4- 
Malgrat la barra que hi ha pel món, amb quatre 
en té prou per representar-nos. Barri que, anant 
de Sant Martí al Guinardó, s’ha quedat dins d’un 

forat. 5- Només ho és d’un extrem. Mirant la 
Pedrera del carrer en veiem l’autor de peus a 
cap. El verderol comú amb les ales endreçades 
dóna nom a aquest barri de Nou Barris. 6- El 
campió apostrofat, Trista ruta dels que en volen 
sortir. General català, nascut a Reus, que té un 
monument eqüestre al Passeig Lluis Companys. 
7- Me’n burlo si es posa d’esquena. Símbol de la 
unitat de mesura de la massa atòmica. Per sortir-
ne de sota terra n’hem de pujar més d’un. 8- 
Canvia de sentit segons el lloc dels que en son. 
Municipi que li ha prestat la seva inicial al del seu 
cantó, que se l’ha endut la galerna, i completar el 
topònim. 9- Fer sortir imatge i/o so per antena. 
N’endosses dues. Estrella anglesa en plena 
caiguda.10- Fou President Republicà abans i 
després de regnar Borbons. Mil anys abans de 
l’Odissea de l’Espai de Kubrick o el gos de Tin-
Tin. 11- Només li falta, un quadrimestre per 
complir. Si no surt per Antequera ho farà per 
aquest punt. Per aquest motiu l’1d’octubre 
resultaren vots nuls en posar tres paperetes dins 
els sobres. 12- El contrari de Públic, en qüestions 
de prioritat social. Estació de la Línia vermella, 
malgrat el color blau que la caracteritza. 13- Així 
surten de la feina els que fan el manteniment i la 
conservació d’aparcaments soterranis o no. Els 
parells intenten dir una mentida, però els senars 
no ajuden. 14- Colors de tots els taxis de 
Barcelona (en tres mots). El principi del final 
d’una missa dita en llatí. 

HA ESTAT MOLT SATISFACTORI FER-LO. 
ARA CAL VEURE SI, OMPLIR-LO, TAMBÉ HO ES. 
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