ENIGMÀRIUS I SUPERENIGMÀRIUS OCTUBRE
Dilluns 03-10-16
Comencem la setmana amb un enigmàrius enganyós.
Formatge que sembla de mentida [4 lletres].
Dilluns 03-10-16
El superenigmàrius d'avui, amagava el nom d'una editorial
de nom extraterrestre, amb l'anagrama ÉS EDITORA
La resposta era: ASTEROIDE, i dóna 3 punts a la copa

Dimarts 04-10-16
Avui dimarts, un enigmàrius apte per a investigadors.
Cerca una agulla. [5 lletres].
La resposta era BUSCA i avui el truc era associar el
sinònim de cercar amb una agulla de rellotge, que és una
busca.)
Dóna 6 punts a la Copa!

Dimecres 05-10-16
Avui dimecres, un enigmàrius artístic.
Busca que sempre busca l'artista [5 lletres].

ESTIL
(la busca o agulla d'un rellotge de sol s'anomena estil, i
aconseguir un estil propi és una de les aspiracions de
tots els artistes)
Dóna 16 punts a la Copa!

Dijous 06-10-16
Dijous és el dia dels enigmàrius difícils. El d'avui remet al
clavegueram de Twitter.
Destreses de "hater". [9 lletres].
La resposta era HABILIORS i avui calia recordar que les
habiliors són habilitats, destreses, i els "haters" o odiadors
de Twitter hi aboquen la bilis.
Dóna 19 punts a la Copa!

Divendres 07-10-16
Acabem la setmana amb un enigmàrius meteorològic.
Renti la roba al safareig d'un home del temps molt estimat.
[5 lletres].
MAURI i avui calia encreuar dues dades: un verb tan poc
conegut com "maurar", que vol dir rentar la roba a mà, i un
meteoròleg tan conegut com en Francesc Mauri)
Dóna 11 punts a la Copa!

Dilluns 10-10-16

Poden ser judicials, gramaticals o perduts. [5 lletres].
CASOS
(un cas judicial es resol als tribunals, l'acusatiu és un cas
gramatical i quan algú no té remei diem que és un cas
perdut)
Dóna 11 punts a la Copa!

SUPERENIGMÀRIUS
El superenigmàrius d'avui, amagava el nom d'una editorial
que té nom de fruit. Amb l'anagrama, L'ANAGRAMA
La resposta era: LA MAGRANA , i dóna 3 punts a la copa

Dimarts 11-10-16
Ho està l'instrument d'un concert in memoriam. [6
lletres].
AFINAT
(el truc era adonar-se que un instrument pot estar afinat, i si
un concert és "in memoriam" vol dir que està dedicat a un
difunt, o finat)

Dijous 13-10-16
Es carrega el cadenat de La Moncloa. [7 lletres].
ESPANYA
Dóna 17 punts a la Copa!

Divendres 14-10-16
Vaig al darrere d'una espectadora als entrenaments del
Barça, de 5 lletres.La resposta era RONDO i avui calia
recordar que rondar algú és sinònim d'anar-li al darrere, i el
rondo és un dels exercicis amb pilota més habituals dels
entrenaments del Barça.
Dóna 16 punts a la COPA!
Guanyador: Victor Pérez, de Gandesa.

SUPERENIGMÀRIUS 17/10
Avui amagava el nom d'un segell editorial. Amb l'anagrama
M'ADMETRÀS. La resposta era: AMSTERDAM, i dona 3
punts a la copa. Hem rebut 644 missatges.
Guanyador: Àngel Armengol, de Barcelona.

Dilluns 17-10-2016
Comencem la setmana amb un enigmàrius una mica
animal.
L'ànec menys sorollós, de 3 lletres. La resposta era MUT i
avui n'hi havia prou de pensar en l'ànec mut, conegut
científicament com a Anas moschata i molt apreciat per la
carn.
Dóna 4 punts a la COPA!
Guanyador: Xavier Vilalta, de Valls.

Dimarts 18-10-2016

Barret que es pot obrir en canal, de 6 lletres. La resposta
era PANAMÀ i avui el truc era associar aquest tipus de
barret lleuger d'ales amples amb el nom d'un país conegut
pel seu canal: Panamà.
Dóna 12 punts a la COPA!
Guanyadora: Conxita Garrido, de Manresa.

Dimecres 19-10-2016
Ho regalen perquè no s'embali, de 7 lletres.
La resposta era OFRENEN i avui calia adonar-se que un
sinònim de "regalen" com "ofrenen" sona igual que "ho
frenen", de frenar alguna cosa.
Dóna 12 punts a la COPA!
Guanyador: Josep Maria Portas, de Blanes.

Dijous 20-10-16
El penó de l'alquimista, de 8 lletres.
La resposta era ORIFLAMA i avui calia recordar que
l'oriflama era un estendard dels reis francesos que va
passar a designar tots els penons i el truc era adonar-se
que l'alquimista buscava l'or aplicant la flama a la pedra
filosofal.
Dóna 15 punts a la COPA!
Guanyador: Pasqual Garriga, de Vilafranca del Penedès.

Divendres 21-10-16

Aquesta mereix tota la nostra confiança perquè conserva
molt bé llibres i documents, de 8 lletres. La resposta era
ARXIVERA i avui calia recordar que el nom de la
responsable d'un arxiu també es pot llegir separat, aillant el
prefix multiplicador "arxi-" i l'adjectiu "vera", sinònim de
veritable.
Dóna 15 punts a la COPA!
Guanyadora: Olga Forment, de Flix.

Superenigmàrius 24-10-2016
Avui amagava el nom d'una editorial meridional relacionada
amb l'octubre. Amb l'anagrama TETRARQUIES. La
resposta era: TRES I QUATRE, i dona 3 punts a la copa.
Hem rebut 615 missatges.
Guanyadora: La Fina Bertran, de Barcelona.

Dilluns 24-10-2016
Jugada d'escacs gens brillant, tot i la seva transcendència,
de 3 lletres. La resposta era MAT i avui calia associar la
jugada final de l'escacs, que mata el rei, amb l'adjectiu mat,
que designa alguna cosa mancada de brillantor.
Dóna 3 punts a la COPA.
Guanyadora: Enriqueta Calabuig, de Barcelona.

Dimarts 25-10-16
Tul de seda fina que triomfa a TV3, de 5 lletres.La resposta
era MARLÍ i el truc era descobrir que hi ha un tul, fet amb
cotó o seda fina, que s'anomena marlí com el luxós castell

que Lluís XIV va fer construir a Marly, al departament
d'Yvelines, i després associar-lo al famós Merlí que
encarna Francesc Orella a la sèrie homònima de TV3.
Dóna 14 punts a la COPA!
Guanyador: Salvador Rosell, del Vendrell

Dimecres 26-10-2016
L'extremitat que fa vomitar més joves, de 4 lletres. La
resposta era POTA i el truc avui és associar una pota amb
el verb "potar", un castellanisme que s'usa com a sinònim
de vomitar tot i que prové del llatí poto-potare que vol dir
beure, particularment alcohol.
Dóna 8 punts a la COPA!
Guanyadora: Lluïsa Ballesteros, de Mollet del Vallès.

Dijous 27-10-2016
Batibull republicà a la superfície d'un estany a la Zarzuela,
de 10 lletres. La resposta era BORBOLLEIG i avui calia
recordar que borbolleig és l'agitació que es produeix en la
superfície d'un líquid quan bull i el truc era adonar-se que
es pot descompondre en Borbó-lleig.
Dóna 18 punts a la COPA!
Guanyador: Manel Mas, de Barcelona.

Divendres 28-10-2016
La tranquil·la sobrietat de qui s'hi nega, de 7 lletres. La
resposta era SERENOR i avui calia recordar que serenor
és sòbria tranquil·litat i es pot llegir també seré-no.

Dóna 17 punts a la COPA!
Guanyadora: Èlia Alboquers, de Sant Hipòlit de Voltregà.

Superenigmàrius dilluns dia 31/10/2016
Avui, amaguem el nom d'una editorial grupal.
La resposta: PLANETA. Hem rebut 590 missatges
La guanyadora: Anna Guerrero

Dilluns 31-10-2016
Es persigna després de dir el sant, de 5 lletres.
La resposta era SENYA i avui calia saber que persignar-se
és sinònim de senyar-se, i també es podia recordar el sant i
senya, el mètode dels sentinelles per identificar les
persones que s'acostaven al lloc de guàrdia.
Dóna 11 punts a la COPA!
El guanyador: Jordi Minguell, de Palafrugell

