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Si el crucigrama o mots en-
creuats ja és considerat el 
joc més sofisticat dels que 
se solen publicar com a pas-
satemps en diaris i revistes, 
el crucigrama temàtic és la 
varietat més difícil d’elabo-
rar. És tan complex (penseu 
que quan crees una graella 
disposes d’un repertori de 
centenars de milers de mots i 
verbs conjugats, però si això 
ho redueixes als escassos 
centenars de termes que 
formen un llenguatge espe-
cialitzat, les possibilitats de 
combinatòria es redueixen 

dràsticament); és tan com-
plex, deia, que jo gairebé no 
en faig mai, perquè volen 
molta feina. Es pot dir que és 
un producte d’artesania.

En el cas de Papers de vi, 
amb tot, he fet una excepció 
molt gustosament, per tres 
motius: primera, per amistat 
amb la Montse Serra, a qui 
conec de fa molts anys; sego-
na, per mor de veïnatge, atès 
que de fa un temps resideixo 
precisament en una de les vi-
les de la DO; i tercera, perquè 
el món del vi també m’apas-
siona… a la meva manera. 

Concretament, em fascinen 
les etiquetes: la recent explo-
sió de noms i marques, com 
a malalt de llengua que sóc, 
no podia no encuriosir-me. 
Quan veig que algú és capaç 
de batejar un vi amb un nom 
com la Rumbera, l’Alè d’Èol o 
MigAmic ja me’l miro d’una 
altra manera.

El resultat, doncs, encara 
que aparentment sembli un 
crucigrama normal, és un 
destil·lat. Ha estat un exercici 
de paciència impropi dels 
temps que corren, i per poder 
quadrar tots els mots que hi 

volia incloure he hagut de fer 
equilibris de funambulista. 
En aquest 14x14, hi trobareu 
tot el repertori de jocs i enig-
mes que formen el nostre 
ofici: anagrames, escurça-
ments, cadenats, inrevessos… 
És probable que el trobeu 
difícil de resoldre, però pen-
seu que, igual que el vi, el 
joc de paraules és un art que 
proporciona més satisfacció 
com més t’hi endinses. Pre-
neu-vos-ho com un tast. Jo 
m’ho he passat de primera, i 
compto que vosaltres hi xaleu 
almenys tant com jo. Salut. 

VI I CULTURA

PAU VIDAL

Mots envinats encreuats

HORITZONTALS: 1. És una tècni-
ca collonuda: gràcies a ella podem 
brindar per aquesta revista. Escla-
fem raïm com els besavis i les mo-
renes / 2. Acompanya la figura i no 
se separa de l’Eugeni. Esdevenidors 
que arribaran pràcticament volant. 
Limiten la temporada (la del vi i les 
altres) / 3. Es troben juntes al paisat-
ge. Marido una varietat en presència 
del mossèn. Espera amb paciència i 
frescor el vistiplau del Consell Re-
gulador / 4. Esperoni el matxo com 
ho feia l’avi amb el mul Moro. Vi en 
càpsules. Estan enganxades al Mar-
quès / 5. No ajuda el cep a caminar, 
però a aguantar-se dret sí. El francès 
es preguntà si és un radical de l’età. 
De piu en té, però de pietat gens / 
6. Sortint del Masnou. Bestiola que 
s’ha amorrat massa a la bóta. Voca-
litzen la correcta entonació. Tercera 
de tres / 7. A taula i al llit s’hi arriba 
al primer. Esport que no s’hauria de 
practicar mai en un camp on hi ha-
gués vinya. Moviments marins que 
es veuen des de tota la DO / 8. Rosat 
massa xarbotat a ca un foraster. Previsió financera per a una bona inver-
sió / 9. Els trobaràs dins d’un ovni. Inventiva necessària per batejar cada 
nova varietat (inclosa la Fanta). Dels homes i les dones / 10. De vi pot anar 
variant, però de menjar segueix una dieta única: ossos i prou. Cabrils el dia 
que va perdre la tercera / 11. Primera part del teatre. Inspirar-se massa 
en el model. Amics d’Olorar el Tap / 12. Repta d’esquena pel terrer un cop 
caiguda del pi. Antic impost de mercaderies, quan encara estàvem parint 
el paisatge / 13. De tota la DO és la vila de més bon passar. No és el centre 
de cap poble, però el dels veïnats sí / 14. A anormal no hi arriba, però a 
infreqüent sí. Als llavis és empipadora, però si surt blanca sí que és bona. 
Al fons a la dreta.

VERTICALS: 1. Barreja tan fre-
qüent als cellers que va clarament 
en ascens. Sintetitzava les seves im-
pressions al final del tast / 2. Africà 
molt apreciat pel consumidor de vi. 
Es facin pregar a l’hora de tastar 
rom d’importació / 3. Dos quarts 
d’onze. Bramar com un lleó. Granets 
més petitons que els dels gotims, 
però que, compactats, els aguan-
ten molt bé / 4. Fa segles corria per 
Turquia i ara és a la coalició. Si és 
una bona ratafia ha de tenir això a 
dins. Sembla que vulgui enfilar-se 
cap a la vall de Rials / 5. Accés nord 
a Òrrius. Vila de la DO enfilant-se 
cap a muntanya. Experiència que el 
viticultor ateny de gran / 6. Com-
bustible per fer vins més punxeguts. 
Aquesta, en canvi, toca a mar, però 
també puja ben amunt. A banda i 
banda de Sant Pol / 7. El món l’apre-
cia en sa solidesa, i Alella Vinícola en 
sa liquiditat. La comparteixen Ba-
dalona, Mataró i Granollers. Podria 
ser ben parit, però llavors no seria 
tan bona, estofadeta / 8. Si arriba 

al cor malament rai. Ai, ella… sense ella, ni DO ni res. Herbei orientat a nord / 
9. Temps per perdre’l, a les acaballes del negoci. Perdre la visió fins a perdre 
la raó. Controla l’entrada i la sortida d’Argentona / 10. Guardonà una vila de 
la DO amb doble personalitat. Remarien com si fossin d’Oxford o de l’agència 
americana / 11. Tots els islandesos neixen així. Avisar que la bèstia aquella 
s’estimaria més un plat de llet. 75% del territori del país / 12. Un mínim de 
sulfits. Sembla la Pona, però en realitat és escandinava. La pobra Anita tota 
marejada en el caos de Tiana / 13. Volàtil i incorpori com l’aroma de certes 
garnatxes. És quasi bessona de l’enòloga, amb l’interès que té per la terra / 
14. Si no són registrades deu ser cosa del soci d’en Parxet, el noble. I aquest 
valora més el disseny de l’ampolla que no el contingut.

Una destil·lació
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