
 
 
 

 
 

7.- Enreixat romaboirenc  
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A l'hora d'enginyar uns enreixats destinats a una publicació que surt amb vocacions de 
modernitat, m'ha semblat que d'alguna manera havia d'adequar-me a aquests 
plantejaments. Així, coneixedor del recargolament mental dels romaboirencs 
recalcitrants, hem procurat de capgirar els mots en tantes ocasions com he pogut (i no 
han estat poques!). En cada cas, no obstant, ho indiquem; ara bé, en l'intent de ser 
originals, procurem de no repetir-nos en la forma emprada per indicar-ho. 
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Publicat a Can Bech 

Jocs d’Enginy  



 
Horitzontals  
1. Amb benevolència, No massa llest. Que descansi per sempre.  

2. Capgirat, les plantes queden com aturades en el seu creixement, és a dir, es ...  

3. El Rei. Consonant, de cap al final, repetida. Forma mota (una planta, per exemple).  

4. tateiporp avem al eD. Invertit, de Dasmasc.  

5. Escapçat, apaivagador de les xafogors estiuenques. S'amorra a l'ampolla, en cert 

sentit. En el mateix sentit, acabament dels de la tercera (incoatius i purs).  
6. Qui defuig els homes i les dones. La consonant més kultural.  

7. De cap per avall, pels amics i familiars, Jordi. Tu ...!. Producte base del bocata.  

8. Consonant sulfurosa. Escapçat, element bàsic per a l'operativitat d'uns bons 

sostenidors. Nom d'en J. Sender.  
9. Lletres de sabina. D'alguna manera, aranyes.  

10. Amb la linealitat invertida, forma de kultura (vegeu 11). Vocal. Després de l'amor.  

11. Vocals xaves. Còmics, fanzines, transformistes, underground, grunge, punky, 

grafitti... els romaboirencs no hi renunciem.  
 

 
Verticals  

a. Mili KK, PSS KK.  

b. Mèrit contrari al seu objectiu. Kontrakulturalment, en aquest lloc.  

c. I més ics. Qui defuig les dones.  

d. Invertit, jove, col.lega, etc. En sentit contrari, toc llarg que barreja l'imperialisme ianqui 

amb els barbuts de Sierra Madre.  
e. A casa, germanet. Consonant nítrica. Consonant. En part, karaoketeca.  

f. A i de. Kirschs i/o antics i/o bruts i/o demodés i/o desagradables i/o sense traça i/o 

lletjos... Consonant lateral.  
g. Plena fins a dalt. A l'inrevés, aigua escumosa torroellenca.  

h. Boira romana.  

i. De forma gairebé inintel·ligible (capgirat i escapçat) tipus de disco. Consonant de 

dretes. Transformant l'ordre convergent, dur com una ...  
j. Parlar tranquil·lament, fer-la.... Un grup de pues.  

k. Extremista. 
 


