CORPUS GENERAL

A
a1 f. [ pl. as] ‘lletra’
a2 prep.
a posteriori(1) loc. adv. [ll.] ‘basant-se en fets
observats’
a posteriori(2) loc. adj. [ll.] / inductiu -iva adj.

abans que loc. conj. / ans que (V)
abans-d’ahir adv. / despús-ahir
abans-d’ahir l’altre loc. adv.
abaratir v. tr. i intr. pron.
abassegar(1) v. tr. ‘arreplegar i retenir (d’alguna cosa)
tot el que es pot’ / acaparar
abassegar(2) v. tr.  aclaparar v. tr. i intr. pron.

a priori(2) loc. adj. [ll.] / deductiu -iva adj.

abast m.
a l’abast loc. adv.
a l’abast de loc. prep.
donar l’abast loc. verb.

ababol* m. (N)  rosella f.

abastament(1) m. ‘acció d’abastar; l’efecte’

abadejo m.  bacallà

abastament(2) m. / abastiment

abadia(1) f. ‘monestir’

abastar(1) v. intr. ‘ésser capaç, per grandària, alçària
o potència, d’arribar a alguna cosa’

a priori(1) loc. adv. [ll.] ‘amb anterioritat a
l’experiència’

abadia(2) f.  rectoria(2)
abaixador m.  baixador
abaixar(1) v. tr. ‘fer descendir a un nivell més baix’
abaixar(2) v. tr. i intr. pron. / acalar (B) / acatar*(2)
(S) / acatxar / aclapar* (S) / acotar1 / acotxar2 (N)
/ ajupir+
abalisar v. tr.

abastar(2) v. tr. ‘haver, amb la mà o servint-se d’un
instrument (una cosa que és en un lloc alt o distant)’
abastar(3) v. tr. / abastir / fornir / proveir(1)
(d’alguna cosa) / subministrar
abastiment m.  abastament(2)
abastir v. tr.  abastar(3)
abat abadessa m. i f.

abandó m. / abandonament
a l’abandó loc. adv.

abatollar v. tr.  batollar

abandonament m. / abandó

abatre v. tr. i intr. pron.

abandonar v. tr. i intr. pron.

abdicar v. tr. i intr.

abans prep. i adv. / ans(1) (V) / primer+1(2) adv.
/ antes
abans de loc. prep. / ans de (V)

abegot(1) m.  abellot(1)
abegot(2) m.  borinot
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abella f.

abrigall(2) m. ‘peça d’abric’

abellerol m.

abrigar v. tr. / acotxar+1(1) (al llit) / agombolar+(2) (al
llit) / tapar(2)

abellidor -a adj.
abellir v. intr. / apetir*(2) (N) / venir de gust loc.
verb.

abril m.
absència f.

abellot(1) m. ‘abella mascle’ / abegot(1)

absent adj. i m. i f.

abellot(2) m.  borinot

absenta f.

aberració f.

absentisme m.

aberrant adj.

absentista adj. i m. i f.

abertzale* adj. i m. i f. [basc] ‘nacionalista basc’

absis m.

abeurar v. tr. i intr. pron.

absoldre v. tr.

abeuratge* m.  beuratge

absolut -a adj.

abisme m.

absolutesa f. / absolutisme(1) m.

ablació f.
ablació [genital] f.  mutilació genital
[femenina]

absolutisme(1) m.  absolutesa f.
absolutisme(2) m. ‘sistema polític i doctrina’

abnegació f.

absorbir(1) (un líquid) v. tr. / beure1(4) v. tr. i tr. pron.
/ embeure(1) v. tr. i tr. pron.

abocador m.

absorbir(2) v. tr. / atenuar+

abocar v. tr. i intr. pron.
abolir v. tr.

absorbir(3) v. tr. ‘emparar-se (d’algú) ocupant-lo
enterament’

abonament m.

abstenció f.

abonar1(1) v. tr. ‘acreditar de bo’

abstenir-se v. intr. pron. / afluixar+(5) / estar-se(3) (de
fer una cosa) / flixar-se (V) / privar(2)

abonar1(2) v. tr.  adobar(4)
abonar2 v. tr. i intr. pron. ‘pagar un abonament;
prendre un abonament’

abstinència f.
abstracció f.

abonyar* v. tr. i intr. pron.  abonyegar

abstracte -a adj.

abonyegar v. tr. i intr. pron. / abonyar* / baldufar*
(B) / nyaufar v. tr. (S)

abstreure v. tr. i intr. pron.

abordar(1) v. tr. i intr.

abuixar (un gos) v. tr.  atiar(2)

abordar(2) (un gos) v. tr. (B)  atiar(2)

abundància f. / abundor

aborronar, esborronar v. tr. i intr. pron.

abundant adj.

abotonar* v. tr. (V)  botonar

abundar v. intr.

abraç m.  abraçada f.

abundor f. / abundància

abraçada f. / aferrada (B) / abraç m.

abús m.

abraçar v. tr. / donar una aferrada [pel coll] loc.
verb. (B)

abusar v. intr.

abrandar v. tr. i intr. pron.

absurd -a adj. i m.

abusiu -iva adj.

abraonar v. tr. i intr. pron.

acaballes f. pl.
a les acaballes loc. adv.

abreujar v. tr. / abreviar

acabament m.

abreviar v. tr. / abreujar

acabar(1) v. tr. i intr. i tr. pron. i intr. pron.
en acabant loc. adv. (V)  després prep. i
adv.
en acabant de* loc. prep. (V)  després de

abric m.
abrigall(1) m.  aixopluc

CORPUS GENERAL

en acabar* loc. adv. (V)  després prep. i
adv.
acabar(2) (amb algú, de fer una cosa) v. tr.
 acordar(1)
acabar(3) (+ amb) v. intr.  erradicar v. tr.
acabat1 m. ‘última mà donada a una obra’
acabat2 prep. i adv.  després
en acabat loc. adv.  després prep. i adv.
[en] acabat de loc. prep. / després de
[en] acabat que loc. conj. / després que
acabat3(1) -ada adj. ‘perfecte, que no manca fer-hi
res’
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accessibilitat f.
accessible adj.
accèssit m.
accessori -òria adj. i m.
accident m. ‘esdeveniment desgraciat’ / denou1 (B)
accidental adj.
accidentat -ada adj. i m. i f.
acció f.
accionar v. tr. i intr.
accionista m. i f.

acabat3(2) -ada adj. ‘malparat del tot’

acer, cer m.

acaçar v. tr.  empaitar

acera f.  vorera

acàcia f.

acetona f.

acadèmia f.

ací dem. (adv.) / aquí+(1)
d’ací allà loc. adv. / d’aquí allà
d’ací d’allà loc. adv. ‘d’un costat a l’altre’
d’ací i d’allà loc. adv. ‘de totes bandes’

acadèmic -a adj. i m. i f.
acalar v. tr. i intr. pron. (B)  abaixar(2)
acampar(1) v. tr. i intr. i intr. pron. ‘establir-se
provisionalment en un despoblat’
acampar(2) v. tr. i intr. ‘salvar, escapar d’un perill’
acaparar v. tr. ‘arreplegar i retenir (d’alguna cosa)
tot el que es pot’ / abassegar(1)
acaramullar(1) v. tr.  curullar
acaramullar(2) v. tr.  amuntegar v. tr. i intr. pron.
acarar v. tr. / afrontar(1)
acariciar v. tr. / acaronar+(1) / amanyagar

àcid -a adj. i m.
àcid acetilsalicílic m. / aspirina f.
àcid clorhídric m. / salfumant
àcid úric m.
acidesa f.
acid-house* m. [angl.] [inv.] ‘estil musical’
acid-jazz* m. [angl.] [inv.] ‘estil musical’
aclamar v. tr.
aclapar* v. tr. i intr. pron. (S)  abaixar(2)

acaronar(1) v. tr.  acariciar+

aclaparar v. tr. i intr. pron. ‘doblegar, fer sucumbir’
/ abassegar(2) v. tr.

acaronar*(2) (un infant) v. tr. (V) ‘gronxar-lo de
forma rítmica, tenint-lo al braç’

aclaració f.  aclariment m.

acarrerar v. tr. i intr. pron.  acostumar(1)

aclarar(1) v. tr.  aclarir(1) (una qüestió, un
assumpte, un misteri, un dubte)

acatar(1) v. tr.

aclarar(2) v. tr.  clarificar (un líquid)

acatar*(2) v. tr. i intr. pron. (S)  abaixar(2)

aclarar(3) v. tr.  esbandir(1)

acatxar v. tr. i intr. pron.  abaixar(2)

aclariment m. / aclaració f.

accedir v. intr.

aclarir(1) (una qüestió, un assumpte, un misteri, un
dubte) v. tr. / aclarar(1)

accelerador m.
accelerar v. tr. i intr. pron.
accent m.
accentuar v. tr. i intr. pron.
accepció f.
acceptar v. tr.
accés(1) m. [ pl. -essos] ‘fet d’accedir’
accés(2) m. [ pl. -essos]  atac(2)

aclarir(2) v. tr. i intr. pron.  escampar(3) (els
núvols, la pluja, la xafogor, etc.) v. intr. pron. i intr.
aclarir(3) v. tr.  clarificar (un líquid)
aclarir(4) v. tr.  esbandir+(1)
aclarir(5) v. tr.  esbrinar
aclofar v. tr. i intr. pron.
aclucar (els ulls) v. tr. i intr. pron. / clucar* (V)
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acne f.

acord(2) m. ‘so d’un instrument i de la veu’

acneic -a adj.

acordar(1) v. tr. ‘prendre un acord’ / acabar(2) (amb
algú, de fer una cosa) v. tr. / convenir(2)

açò dem. (pron.)  això
acocolar* v. tr. i intr. pron. (S)  arrupir

acordar(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer que hi hagi acord;
posar-se d’acord’

acollença f.  acolliment m.

acordió m.

acollida f.  acolliment m.

acordionista m. i f.

acollidor -a adj.
acolliment m. / acollença f. / acollida f.
acollir(1) v. tr. ‘rebre, admetre’
acollir(2) v. tr. i intr. pron.  emparar
acollonar v. tr. i intr. pron. (V)  acovardir
acollonir v. tr. i intr. pron.  acovardir
acomboiar v. tr.  acompanyar

+

acomiadament m.
acomiadar(1) v. tr. / despatxar(2) / donar comiat loc.
verb. / expulsar+(2) / fer fora loc. verb. / despedir(1)

acostar v. tr. i intr. pron. / apropar / aproximar
/ arrambar+ / arrimar / atansar / atracar+(1) v. intr.
acostumar(1) v. tr. i intr. pron. / acarrerar / avesar
/ habituar
acostumar(2) (+ a/de + inf.) v. aux. / soler2 (+ inf.)
acotació f.
acotar1 v. tr. i intr. pron.  abaixar(2)
acotar2 v. tr. ‘posar cotes; posar acotacions’
acotxador* acotxadora m. i f.  aixecador
aixecadora
acotxar1(1) (al llit) v. tr.  abrigar+

acomiadar(2) v. tr. i intr. pron. / dir adeu loc. verb.
/ prendre comiat loc. verb. / despedir(2)

acotxar*1(2) v. tr. i intr. pron.  gitar(3)

acomodador acomodadora m. i f.

acotxar2 v. tr. i intr. pron. (N)  abaixar(2)

acomodar v. tr. i intr. pron.

acovardar* v. tr. i intr. pron.  acovardir

acompanyament m.

acovardir, acovardar* v. tr. i intr. pron.
/ acollonar (V), acollonir / acoquinar

acompanyant1 adj. i m. i f. ‘que acompaya’
acompanyant2 acompanyanta m. i f. ‘persona que
té per ofici acompanyar algú’

àcrata adj. i m. i f.
acreditació f.

acompanyar v. tr. / acomboiar+

acreditar v. tr. i intr. pron.

acomplir(1) v. tr. ‘portar a cap (una cosa manada,
resolta, projectada)’ / realitzar(1)

acrílic -a adj.
acrònim m.

acomplir(2) v. intr. pron.  esdevenir(2)

acta f.

acondicionar v. tr.  condicionar

acte m.

aconseguir(1) v. tr. / assolir

actitud f.

aconseguir(2) v. tr.  empaitar

actiu(1) -iva adj.

aconsellar, consellar v. tr. i intr. pron.
aconteixement m.  esdeveniment
acontentar v. tr. i intr. pron.
acoquinar v. tr. i intr. pron.  acovardir
acord(1) m. ‘unió, pacte’
d’acord(1) loc. adv.
d’acord(2) loc. interj. ‘expressió afirmativa,
admirativa o interrogativa’ / conforme(2)
interj. / entès*(2), entesos*(3) interj. / [va]
bé* / vale interj.
d’acord amb loc. prep.
de comú acord loc. adv.

actiu(2) m. ‘import total dels béns i dels drets que una
persona té’
activar v. tr.
activitat f.
actor1 actora m. i f. ‘persona que fa una demanda’
actor2 actriu m. i f. ‘persona que interpreta un
personatge’
actuació f.
actual adj.
actualitat f.
actuar v. tr. i intr.
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acubament(1) m. (B)  ofegament

adesar v. tr.  endreçar(1)

acubament(2) m. (B)  desmai(1)

adesiara adv. (B)  de tant en tant loc. adv.

acubar(1) v. tr. i intr. pron. (B)  ofegar(1)

adeu(1) interj.
dir adeu loc. verb.  acomiadar(2) v. tr. i
intr. pron.
fer adeu loc. verb.

acubar(2) v. intr. pron. (B)  desmaiar v. intr. i intr.
pron.
acudir(1) v. intr. ‘algú, anar a un indret on ha estat
cridat, atret’
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adeu(2) m. / comiat

acudir(2) v. intr. pron. ‘venir al pensament’
/ ocórrer(2) v. intr. i intr. pron.

adeu-siau interj.

acudit m. / xiste

adherir(2) v. intr. pron. ‘manifestar-se d’acord amb
una idea’

acufen m. ( pl.) ‘percepció de sons o sorolls d’una
manera contínua o intermitent en absència
d’estímuls exteriors’ / xiulet*(3)
acumular v. tr.
acurat -ada adj. / curós+ -osa
acurçar v. tr. i intr. pron. (B)  escurçar
acurtar v. tr. i intr. pron. (V)  escurçar
acusació f.
acusar v. tr. i intr. pron.
acuseta* m. i f.  delator -a adj. i m. i f.
acústic -a adj. i f.
ad hoc loc. adv. i loc. adj. [ll.]
adagi m.  sentència+ f.
adagio adv. i m. [it.] ‘temps musical’
adaptació f.
adaptar v. tr. i intr. pron. / casar+(2) v. intr.
addicció f.

adherir(1) v. tr. i intr. pron.  empegar+ v. tr.

adhesió f.
adhesiu -iva adj. i m.
àdhuc adv.  fins(2)
adient adj.
adjectiu -iva adj. i m.
adjudicar(1) v. tr. ‘assignar per dret, per mèrit,
conferir’
adjudicar(2) v. tr. pron.  apropiar v. tr. i tr. pron. i
intr. pron.
adjunt -a adj. i m. i f.
adjuntar v. tr.
admetre v. tr.
administració f.
administrador -a adj. i m. i f.
administrar v. tr.
administratiu -iva adj. i m. i f.
admirable adj.

addició f. / suma

admiració f.

addicte -a adj. i m. i f.
fer-se addicte loc. verb. / enganxar(4) v. intr.
pron.

admirar v. tr. i intr. pron.

adelantar v. tr. i intr. pron. i intr.  avançar

adob(1) m. ‘ingredient o substància per a adobar’

adelerat -ada adj.

adob(2) m.  reparació f.

adelitar v. tr. i intr. pron.  gaudir v. intr. i tr. i
intr. pron.

adobar(1) v. tr.  preparar+ v. tr. i intr. pron.

adepte -a adj. i m. i f.
adequació f.
adequar v. tr. i intr. pron.
adequat -ada adj.
adés adv. / suara
adés adés loc. adv. ‘a cada moment’
adés…, adés… loc. conj.  ara…,
adés…

admissió f.

adobar(2) v. tr.  reparar(1)
adobar(3) v. intr. pron.  refer(3)
adobar(4) v. tr. ‘fornir adob (a un conreu)’ / abonar1(2)
adolescència f.
adolescent adj. i m. i f.
adolorit -ida adj.
adonar-se v. intr. pron. / atalaiar(2) / envisar-se* (S)
/ témer(2) (B) / donar-se compte loc. verb.
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adopció f.

aeri -èria adj. i m.

adoptar v. tr.

aeròbic m.

adoptiu -iva adj.

aerobús m.

adoquí m.  llamborda f.

aerolínia* f.  línia aèria

adorar v. tr.

aeròlit m.

adormir v. tr. i intr. pron.

aerolliscador m. / hovercraft

adormit -ida adj. / torrat*(2) -ada (V)

aeromodelisme m.

adorn m. / adornament / ornament

aeronau f. / nau aèria

adornament m.  adorn

aeroport m.

adornar v. tr. / ornamentar / ornar

aerotaxi m.

adquirir v. tr.

afable adj.

adquisició f.

afaenat -ada adj. (V)  enfeinat -ada

adreç m.

afaiçonar(1) v. tr. ‘donar forma, treballar (una
matèria)’ / obrar(2)

adreça f.
adreça electrònica f. / e-mail(1) m. [angl.]
adreçar v. tr. i intr. pron.

afaiçonar(2) v. tr. ‘descriure (una cosa) exagerantla, embellint-la, contrafent-la, per tal de produir un
determinat efecte’

adret* -a adj. (S)  hàbil(2)

afaitada f. / afaitat m.

adroguer adroguera m. i f.

afaitar v. tr.

adrogueria f. ‘botiga de queviures’ f. / ultramarí(2)
m. pl. / colmado m.

afaitat m.  afaitada f.

adulador -a adj. i m. i f. / llagoter -a
adular v. tr. / llagotejar / donar sabó (a algú) loc.
verb. / fer l’aleta(2) (a algú) loc. verb. / fer la
gara-gara (a algú) loc. verb. / fer la rosca (a algú)
loc. verb. / fer la pilota (a algú) loc. verb.
adult -a adj. i m. i f.
adúlter -a adj. i m. i f.
adulterar(1) v. intr. ‘cometre adulteri’
adulterar(2) v. tr. ‘desnaturalitzar (una substància)
mesclant-hi una substància estranya’
adulterar(3) v. tr. ‘fer impur, viciar’
adulteri m.
adust -a adj.  esquerp -a

afalac m.
afalagar v. tr. / ensabonar+(2) / espalmar+(2) (B)
/ raspallar+(2)
afamat -ada adj. / afamegat -ada (B) / famolenc -a
afamegat -ada adj. (B)  afamat -ada
afany m.
afanyar(1) v. tr. ‘procurar-se amb treball’
afanyar(2) v. intr. pron. / apressar(1) v. tr. i intr. pron.
/ fer via loc. verb.
afartar v. tr. i intr. pron.  atipar
afavorir v. tr.
afeblir v. tr. i intr. pron. / debilitar v. tr.

adverbi m.

afecció(1) f. ‘modificació o alteració produïda en una
cosa per una altra’

adversari -ària adj. i m. i f.

afecció(2) f. ‘estat morbós’

adversitat f.

afecció(3) f.  afició(1)

advertència f.

afeccionat -ada adj. i m. i f.  aficionat -ada

advertiment m.

afectar v. tr. i intr. pron.

advertir v. tr.

afecte1 m. ‘sentiment que commou l’ànim’
/ voluntat(3) f.

advocadessa f.  advocada
advocat advocada m. i f. / lletrat lletrada
/ misser1 missera m. i f.* (B)

afecte2 -a adj.
afectiu -iva adj.
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afectuós -osa adj. / manyac*(2) -aga (S) / carinyós
-osa

afluixar(2) v. tr.  amollar(3) (un tret, un insult, un
renec)

afegir(1) v. tr.  unir+ v. tr. i intr. pron.

afluixar(3) v. tr. i intr. pron. ‘fer tornar fluix,
esdevenir fluix, amb minva de fortalesa,
d’intensitat, de vigor’

afegir(2) v. intr. pron. ‘integrar-se en un grup’
/ sumar(2)
afegir(3) v. tr. ‘dir (alguna cosa) a més del que ja
s’ha dit’

afluixar(4) v. intr.  amollar(4)
afluixar(5) v. intr. pron.  abstenir-se+

afegit m.

afogament m.  ofegament

afegitó m.

afogar v. tr. i intr. pron.  ofegar(1)

afer m. / assumpte(2)
afers estrangers m. pl. ‘administració
política’ / afers exteriors*
afers exteriors* m. pl.  afers estrangers
afers socials* m. pl. ‘administració
encarregada de coordinar polítiques
públiques en matèria de serveis socials’

afonar(1) v. tr. i intr. pron.  enfonsar

afermar v. tr. i intr. pron.

aforament(2) m. / capacitat f.

aferrada f. (B)  abraçada
donar una aferrada [pel coll] loc. verb. (B)
 abraçar v. tr.

afonar(2) v. tr. i intr. pron.  esfondrar
afonia f.
afònic -a adj.
aforament(1) m. ‘fet d’aforar’

aforar v. tr.
afores m. pl.

aferrar(1) v. tr. (B)  empegar+

afortunat -ada adj. / venturós -osa

aferrar(2) v. intr. pron.  agarrar(2) v. tr.

afrau f.  congost m.

afició(1) f. / afecció(3)

africà(1) -ana adj. i m. i f.

afició*(2) f. ‘conjunt d’aficionats’

africà(2) m.  migjorn(3)

aficionat -ada adj. i m. i f. / afeccionat -ada

africat -ada adj.

afilar v. tr. i intr. pron.  esmolar

afroamericà -ana adj. i m.* i f.*

afiliació f.

afront(1) m.  ofensa f.

afiliar v. tr. i intr. pron.

afront(2) m. (V)  vergonya f.

afillar v. tr. i tr. pron.

afrontar(1) v. tr.  acarar

afinar(1) v. tr. i intr. pron. ‘fer(-se) més fi, més
delicat’

afrontar(2) v. intr. ‘ésser contigu’ / confrontar

afinar(2) v. tr. ‘corregir una imperfecció’
afinar(3) (un instrument músic) v. tr. / temprar+,
trempar+(2)

afrontar*(3) v. tr. i intr. pron. (V)  avergonyir
afuar (un gos) v. tr. (B)  atiar(2)
afusellada f. / afusellament m.

afinar(4) v. intr. ‘cantar o tocar un instrument en el to
just’

afusellament m. / afusellada f.

afinar*(5) v. tr. (B)  atalaiar(1)

agafada f.  batuda (policial)

afinitat f.
afirmació f. / sí(2) m.

agafador1 m. ‘part per on s’agafa alguna cosa’
/ agafatall (B)

afirmar v. tr.

agafador2(1) -a adj. i m. i f. ‘que agafa’

afirmatiu -iva adj. i f.
afix m.
afligir v. tr. i intr. pron.
afluixar(1) v. tr. i intr. pron. ‘posar fluixa (una cosa
tibant o estreta)’
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afusellar v. tr.

agafador2(2) m. ‘coixinet o drap que serveix per a
agafar coses calentes sense cremar-se’
agafar v. tr. i intr. pron. / agarrar(1) / prendre(1) v. tr.
agafar un botó* loc. verb. (V)  enutjar v.
tr. i intr. pron.
agafatall m. (B)  agafador1
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aganyit* -ida adj. (S)  prim -a

agradar v. intr. i intr. pron.

agarrar(1) v. tr. i intr. pron.  agafar

agraïment m.

agarrar(2) v. tr. ‘agafar fort’ / aferrar(2) v. intr. pron.
/ arrapar(1) v. intr. pron. / encrancar* v. tr. i intr.
pron. (S)

agrair v. tr. / donar [les] gràcies (a algú) loc. verb.
/ regraciar

agarrat -ada adj. i m.* i f.*  avar -a adj. i m. i f.

agram m.  gram1

àgata f.

agranador -a adj. i m. i f.  escombrador(1) -a

agència f.

agranadures f. pl.  brossa+1(3) f.

agenda f.

agranar v. tr.  escombrar(1)

agenollar-se v. intr. pron. / postrar+(2),
prostrar+(2)
agent adj. i m. i f.
agermanar v. tr.
àgil adj.
agilitar v. tr. / agilitzar
agilitat f.
agilitzar v. tr. / agilitar
agitació f. / bullici m. / bullícia
agitar(1) v. tr. i intr. pron.  remenar(1) v. tr.
agitar(2) v. tr. i intr. pron. / inquietar+
aglà m. o f.  gla f.

agraït -ïda adj.

agrari -ària adj.
agravar v. tr. i intr. pron.  empitjorar v. tr. i intr. i
intr. pron.
agre -a adj.
agredolç(1) -a adj. i m.
agredolç*(2) m. ‘salsa en què es barregen sabors
àcids i dolços’
a l’agredolç* loc. adj.
agrella f. / agret m. (V) / vinagrella (B)
agressió f.
agressiu -iva adj.
agret m. (V)  agrella f.

aglanera* f. (B)  alzina

agreujar v. tr. i intr. pron.  empitjorar+ v. tr. i
intr. i intr. pron.

aglomeració f.

agrícola adj.

aglutinar(1) v. tr. i intr. pron. ‘unir(-se) per adhesió’

agricultor agricultora m. i f.  pagès+(1) pagesa

aglutinar(2) v. tr. i intr. pron.  aplegar(1)

agricultura f.

agnòstic -a adj. i m. i f.

agror f.

agnosticisme m.

agrunsadora f. (V)  gronxador m.

agobiar v. tr. i intr. pron.  angoixar
agomboiar v. tr. i intr. pron. ‘fer que (dues o més
persones) vagin plegades’ / agombolar(3)

agrunsar v. tr. i intr. pron. (V)  gronxar
agrupació f.

agombolar(1) v. tr. ‘cuidar sol·lícitament (un infant,
algú desvalgut)’

agrupar v. tr.

agombolar(2) (al llit) v. tr.  abrigar+

aguait m.
(estar / posar-se) a l’aguait loc. adv.

agombolar(3) v. tr. i intr. pron.  agomboiar

agrura* f.  coragre m.

agonia(1) f. ‘període de transició entre la vida i la
mort’

aguant m.

agonia*(2) f. (V)  nàusea f. ( pl.)

aguatzil* m. (V)  algutzir

agonia*(3) f. (V)  angoixa

àguila, àliga f.

agoniar* v. tr. i intr. pron. (V)  angoixar

aguiló, aligó m.

agosarat -ada adj.

aguilot, aligot(1) m.

agost m.

agujetes f. pl.  cruiximent (de la musculatura) m.

agradable adj.

agulla(1) f.

aguantar v. tr. i intr. pron.

CORPUS GENERAL

agulla d’engafetar* f. (B)  agulla
imperdible
agulla d’estendre f. / gafa [d’estendre]
/ pinça [d’estendre]
agulla de cap f.
agulla de corbata* f. ‘agulla emprada per a
subjectar la corbata’
agulla de cosir f.
agulla de fer calça* f.  agulla de fer mitja
agulla de fer ganxet f.
agulla de fer mitja f. / agulla de fer calça*
agulla de pit* f. / fermall m.
agulla de rellotge f.  busca1(2)
agulla imperdible f. / agulla d’engafetar*
(B) / gafa*(2) (V) / imperdible(2) m. o f.
agulla(2) f. ‘cim de muntanya molt agut’
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aiguamoll m. / marjal(1) f. / patamoll
aiguardent m. / tressís* (S)
aiguardent de canya m. / canya(2) f.
aiguat m.
aiguatge m. (V)  rosada f.
aiguavés m. [ pl. -essos]  vessant(2) m. o f.
aiguavessant m.  vessant(2) m. o f.
aigüera f. / pica(2) (d’escurar)
aïllament m. / isolament
aïllant(1) adj.
aïllant*(2) m.  estoreta aïllant* f.
aïllar v. tr. / isolar

agulla(3) f. ‘peix’
agulla*(4) f. (S)  séquia
agulla(5) m. pl. ‘castellers que, situats dins d’un castell
humà i encarats als baixos, aguanten els genolls dels
segons’

aima* f. (S)  ànima
aïna*1 f.  eina
aïna*2 adv. (V)  aviat(1)
més aïna* loc. adv. (V)  més aviat

agulla*(6) f. ‘en el món casteller, pilar que es forma a
l’interior d’un castell’

ainat* ainada m. i f. (S)  primogènit -a adj. i m.
i f.

agulletes f. pl.  cruiximent (de la musculatura) m.

airbag m. [angl.]  coixí de seguretat*

agulló m. / fibló1 / fiçó
agullonada f. / fiblada / fiçada* / fiçonada*

aire(1) m. ‘mescla de gasos que compon l’atmosfera’
aire condicionat m.

agut -uda adj.

aire(2) m.  vent(1)

agutzil m.  algutzir

aixada f.

ah interj.

aixadell m. / llegó (V), lligó (V)

ahir adv.

aixafar(1), xafar(1) v. tr. / fonyar

ai interj.

aixafar*(2) v. tr.  trepitjar

aiatol·là m. [ pl. -às]

aixarnola* f. (Andorra)  espurna(1)

aidar v. tr. i intr. pron. i intr.  ajudar

aixarop m.  xarop

aigua f.
aigua de civada* f. (V) ‘beguda refrescant,
gelada, elaborada a base d’aigua, sucre i
civada’
aigua de colònia f.  colònia2
aigua de València* f. (V) ‘beguda refrescant
elaborada a base de suc de taronja, cava,
etc.’

aixecador aixecadora m. i f. ‘en les colles de
castellers, nen o nena del penúltim pis que s’acotxa
de quatre grapes i permet a l’enxaneta coronar el
castell’ / acotxador* acotxadora / cassola(2) f.
/ cassoleta* f.

aiguacuit m.  cola1 f.

aixella f. / axil·la

aiguagim* m. ‘tipus de gimnàstica que es practica
dins l’aigua’ / aquagim

aixeta f. / canella(1) (N) / grifó m. (B)

+

aigualada f.  rosada
aigualera f.  rosada
aigualir v. tr. i intr. pron.
aiguamarina f. ‘pedra preciosa’

aixecar(1) v. tr. i intr. pron.  alçar(1)
aixecar(2) v. intr. pron.  llevar(5)

així adv.
així com loc. conj.
així i tot loc. adv.
així mateix loc. adv.
així que loc. conj. / de seguida que
això dem. (pron.) / açò / ço
això no obstant loc. adv.  malgrat tot
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aixopluc m. / abrigall(1) / cobert+(1) / recer, recés*(2)
/ tanyada+ f. (V)

albada(1) f. / crepuscle(1) [matutí] m.

aixoplugar v. tr. i intr. pron. / arrecerar / soplujar

albada(2) f. (V) ‘peça de música, vocal o
instrumental’

ajeure v. tr. i intr. pron.

albarinyo* m. ‘varietat de raïm i tipus de vi’

ajillo

albarzer* m. (V)  esbarzer

al ajillo loc. adj.  amb allada

ajocar(1) v. tr. i intr. pron.
ajocar*(2) v. intr. pron. (V)  posar-se a la
gatzoneta loc. verb.
ajornar v. tr. / aplaçar2

albelló m.  claveguera+ f.
àlber m. ‘arbre’ / alba2 f.
albercoc m.
albercoquer m.

ajuda f. / ajut m.

albergina* f.  albergínia

ajudant ajudanta m. i f.

alberginera* f.  alberginiera

ajudar v. tr. i intr. pron. i intr. / aidar

albergínia, albergina* f.

ajuntament m.  casa de la vila f.

alberginiera, alberginera* f.

ajuntar(1) v. tr. i intr. pron.  unir+
ajuntar(2) v. tr. (V)  ajustar2

albir m.
franc albir m.  lliure albir
lliure albir m. / franc albir

ajupir v. tr. i intr. pron.  abaixar+(2)

albirar v. tr.  atalaiar(1)

ajustar v. tr. i intr. pron. ‘adaptar, adequar’

alborç* m. (V)  arboç

ajustar2 v. tr. ‘tancar o deixar mig tancada (una porta,
una finestra, etc.), però sense passar el pany, posar el
baldó, etc.’ / ajuntar(2) (V) / deixar empès+ loc. verb.
(B)

alborcer* m. (V)  arboç

ajut m. / ajuda f.

alçacoll m. / clergyman [angl.]

al contr. ‘contracció de la preposició a i l’article el’
/ as2 (B)

alçada f. / alçària / alt1 m. / altària* / altura

1

ala(1) f.
ala delta f. ‘tipus de planador i esport que s’hi
practica’

albufera f.
àlbum m.

alçador* alçadora m. i f. (V) ‘en la muixeranga,
persona que se situa al penúltim pis, per davall del
xiquet’

ala(2) m. i f.  aler alera

alcaldable* adj. i m. i f. ‘(persona) que té
possibilitats d’ésser alcalde’

alabança f.  lloança

alcalde(1) alcaldessa m. i f.  batlle2(1) batllessa

alabar v. tr. i intr. pron.  lloar

alcalde(2) f.  alcaldessa(1)

alacantí(1) -ina adj. i m. i f.

alcaldia f.

alacantí(2) -ina m. i adj. ‘varietat del valencià
meridional parlada a l’Alacantí i al Vinalopó o relatiu
a aquesta varietat’

alçar(1) v. tr. i intr. pron. / aixecar(1) / sollevar+ v.
tr.

alacrà m. (V)  escorpí(1)
aladre m.  arada f.
aladroc m.  seitó
alarma f.
alarmar v. tr. i intr. pron.
alatxa f.
alba1 f. ‘primera claror del dia’
alba2 f.  àlber m.

alçar(2) v. tr.  endreçar+(1)
alçar*(3) ([la] taula) v. tr. (V)  desparar
alçar(4) v. intr. pron.  llevar(5)
alçària f.  alçada
alcohol m. / esperit(2) [de vi]
alcoholímetre m. / etilòmetre
alcoianet* m. (V) ‘en la muixeranga, figura de tres
pisos, amb la distribució de tres persones al primer,
dues al segon i una al tercer’
aldarull m.
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alè m.

algo indef. (pron.)  alguna cosa

alego adv.  aviat(1)

algú indef. (pron.) / qualcú

alegrar v. tr. i intr. pron.

alguerès(1) -esa adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
l’Alguer o als seus habitants’

alegre adj.
alegria f.
alemany(1) -a adj. i m. i f.

alguerès(2) -esa m. i adj. ‘varietat del català oriental
parlada a l’Alguer o relatiu a aquesta varietat’

alemany(2) -a m. i adj. ‘llengua germànica parlada a
Alemanya, Àustria i gran part de Suïssa o relatiu a
aquesta llengua’

algun -a indef. (especif.) / qualcun qualcuna
/ qualque (B)
alguna cosa indef. (pron.) / qualque cosa (B)
/ quelcom(1) / res1(2) / algo

alenar(1) v. intr. ‘tirar l’alè’

algutzir, aguatzil* (V), agutzil m.

alenar(2) v. intr.  respirar v. intr. i tr.

alhora adv. / ensems(2)

aler alera m. i f. ‘en esports, jugador situat a les
zones laterals del terreny de joc’ / ala(2)

aliacrà m.  icterícia f.

alerta(1) interj. / atenció(2) / compte(2)

aliança(1) f. ‘pacte, acord’
aliança(2) f. ‘anell de casament’

alerta(2) adv.
anar alerta loc. verb.  vigilar(2) v.tr.

aliar v. tr. i intr. pron.

alerta(3) f.

alicorn m. (B)  unicorn

aleshores adv.  llavors

aliè -ena adj.

aleta(1) f. / aló* m. (B)
fer l’aleta(1) loc. verb. ‘en les colles de
castellers, gest que fa l’enxaneta amb la
mà enlaire en el moment de coronar el
castell o el pilar’
fer l’aleta(2) (a algú) loc. verb.  adular v.
tr.

alifac m. (V)  xacra(1) f.
alifacat* -ada adj. (V)  xacrós -osa
àliga f.  àguila
aligó m.  aguiló
aligot(1) m.  aguilot

aleta(2) f. ( pl.) / peus d’ànec* m. pl.

aligot*(2) m. (V)  babau -a adj. i m. i f.

aleví -ina adj. i m. i f.

aliment m.
aliment dietètic m.
aliment energètic m.
aliment enriquit* m. ‘aliment amb
substàncies nutritives afegides’

alevosia f.  traïdoria
alfàbega f.  alfàbrega
alfàbia f. (B)  gerra
alfàbrega, alfàbega f. / alfabreguera
alfabreguera f.  alfàbrega
alfals m. / userda f. (S)
alfarràs m. (V) ‘avaluació, feta a ull, d’una quantitat
o d’un valor’
alfarrassar v. tr. (V) ‘calcular, a ull, una quantitat o
un valor’
alficòs m. [ pl. -ossos] (V) ‘varietat de cogombre’
alfil m.
alfombra f.  catifa
alga f.
algeps m. (V)  guix(1)

alimentació f.
alimentar v. tr. i intr. pron. / nodrir
alimentari -ària adj.
all m.
all porro* m.  porro2
allà dem. (adv.) / allí+
allà…, allà… loc. conj.  ara…, adés…
allà dellà loc. adv. ‘a l’altra banda’
allà enllà loc. adv. ‘més enllà, més lluny’
d’ací allà loc. adv. / d’aquí allà
d’ací d’allà loc. adv.
d’ací i d’allà loc. adv.
allada f.
amb allada loc. adj. / al ajillo

algepsaire* m. i f. (V)  guixaire

allargar v. tr. i intr. pron. i intr. / prolongar v. tr. i
intr. pron.

algepser algepsera m. i f. (V)  guixaire

allargavista* m. (B)  binocle+ m. ( pl.)

40

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

allau, llau f. / avalanxa

almenys adv. / almanco / pel cap baix loc. adv.
/ si més no loc. adv. / tirant curt loc. adv.

al·legar v. tr.

almidó* m. (V)  midó

allegretto adv. i m. [it.] ‘temps musical’

almidonar* v. tr. (V)  emmidonar

allegro adv. i m. [it.] ‘temps musical’

al·lèrgia f.

almívar m.
almívar de llet* m. ‘menja elaborada amb llet
ensucrada’ / dolç de llet

al·lèrgic -a adj. i m. i f.

almohadilla f.  coixinet* m.

al·lergogen -ògena adj. i m. / al·lergen -ègena

almoina f.

alleugerir v. tr.

almorzar*1 v. intr. (V)  esmorzar1

allí dem. (adv.)  allà+
allí enllà loc. adv.

almorzar*2 m. (V)  esmorzar2

alliberar v. tr. i intr. pron. / amollar(2) v. tr.
/ deixar anar(1) loc. verb. / deslliurar(1) / rellevar+(1)
v. tr.

almud m.

alliçonar v. tr.

àloe m.

al·lergen -ègena adj. i m. / al·lergogen -ògena

almosta f. / embosta

allioli m.

aló* m. (B)  aleta(1) f.
aloja f.  dona d’aigua

allisada f.  pallissa

alosa f. / llauseta* (S)

allitar v. tr. i intr. pron.

alpí -ina adj.

allò dem. (pron.)

alpinisme m.

al·lot*(1) al·lota m. i f. (B)  infant(1) m.

alpinista m. i f.

al·lot(2) al·lota m. i f. (B)  noi(1) noia

alquena f. / henna

2

al·lot*(3) al·lota m. i f. (B) 

promès+(1)

promesa

alqueria f. (V) ‘casa de camp amb terra de conreu’

al·lotea* f. (B)  mainada

alquitrà* m. (V)  quitrà

allotjament m.

alquitranar* v. tr. (V)  enquitranar

allotjar v. tr. i intr. pron. / hostatjar
al·lucinació f.

alt1 m.  alçada f.
alts i baixos m. pl.

al·lucinant adj.

alt2(1) adv. ‘a una altura considerable’

al·lucinar(1) v. tr.

alt2(2) adv.  en veu alta loc. adv.

al·lucinar(2) v. tr. ‘captivar irresistiblement, encegar’
/ flipar*(2) v. intr.

alt3 -a adj. ‘d’una alçària superior a l’ordinària’
/ gran*(3) (B)

al·lucinogen -ògena adj. i m.

alta f.

al·ludir v. intr. i tr.
allunyar v. tr. i intr. pron.
al·lusió f.
alma mater* f. [ll.] [inv.] ‘allò que actua com a
font de vitalitat d’alguna cosa’
almadrava f.
almanco adv.  almenys
almangra f.  mangra
almànguena* f.  mangra
almàssera f. (V)  trull m.
almeja f.  cloïssa

alta clàssica* f. (V) ‘en la muixeranga, figura
de cinc pisos, amb la distribució de quatre
persones al primer i al segon, dues al
tercer, i una al quart i al cinquè’
alta de cinc* f. (V) ‘en la muixeranga, figura
de cinc pisos, amb la distribució de sis
persones al primer i al segon, tres al tercer,
i una al quart i al cinquè’
alta de sis* f. (V) ‘en la muixeranga, figura de
sis pisos, amb la distribució de sis
persones al primer i al segon, quatre al
tercer, dues al quart, i una al cinquè i al
sisè’ / sisena* (V)
altar m.
altària* f.  alçada
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d’amagatons loc. adv.  d’amagat

altell m.
alter ego m. i f. [ll.]
alterar v. tr. i intr. pron.

amagatotis
d’amagatotis loc. adv.  d’amagat

alternar v. intr. i tr.

amagrir, emmagrir v. tr. i intr. pron. / aprimar

alternativa f.

amanida f. / amanit* m. (N) / enciamada+
/ ensalada / trempó+ m. (B)

alteró m. (V)  turó1

amanir v. tr. / trempar(3) (B)

altet* m. (V)  turó1

amanit* m. (N)  amanida f.

altillo m.  entresolat

amant adj. i m. i f.

altiplà m.

amanyagar v. tr.  acariciar

altitud f.

amar v. tr.  estimar

altiu -iva adj.

amarar, amerar v. tr. / xopar+

altocúmulus m. / cabassets m. pl.

amarg -a adj. / amargant

altoestrat, altoestratus m.

amargant adj. / amarg -a

altoestratus, altoestrat m.

amargantor f. (C)  amargor

altrament(1) adv. / d’altra banda loc. adv.
altrament(2) conj. / si no loc. conj.

amargar v. tr. i intr.
amargor f. / amargantor (C)

altre1 indef. (pron.) ‘altra cosa’
altre2(1) -a indef. (especif.)
(els / les) altres / (els / les) demés

amatent adj.
amateur adj. i m. i f. [fr.]

altre2(2) -a adj.

amazona f.  genet+1 geneta m. i f.

altri indef. (pron.)

amb prep.

altura f.  alçada

ambaixada f.

alturó m. (V)  turó1

ambaixador ambaixadora m. i f.

alumini m.

ambdós ambdues indef. (especif.)  tots dos
totes dues

aluminosi f.

ambició f.

alumne alumna m. i f.

ambiciós -osa adj.

alveolar adj.

ambient adj. i m.

alvocat m.
alzheimer* m.  malaltia d’Alzheimer* f.
alzina f. / aglanera* (B) / carrasca
alzina surera f. / carrasca surera / siure*(2)
m. (S) / surer(2) m. / surera

ambientador -a adj. i m.
ambiental adj.
ambientòleg ambientòloga m. i f.
ambigu -a adj.

ama f. (V)  mestressa

àmbit m.

amabilitat f.

ambulància f.

amable adj.

ambulant adj.
1

amagar v. tr. i intr. pron. / escondir / ocultar
/ tapar(3)
amagat -ada adj. / ocult -a
d’amagat loc. adv. / d’amagatons
/ d’amagatotis / d’estranquis
amagatall m.
amagatons

ambulatori -òria adj. i m.
amè -ena adj.
amén interj.
dir amén a tot loc. verb.
amenaça f.
amenaçar v. tr.

42

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

amerar v. tr.  amarar
americà(1) -ana adj. i m. i f.
americà(2) -ana adj. i m. i f.  nord-americà(2)
-americana

fer l’amor loc. verb. ‘tenir relacions
sexuals’
amor(3) m. o f. ‘objecte de l’amor’
amoreta f. (pl.)

americana(3) f. / gec, jac* (B) m. / geca*, jaca*
/ jaqueta+ / jupa+

amorós -osa adj.

ametista f.

amorrar v. tr. i intr. pron. i intr.

ametla f.  ametlla

amortidor -a adj. i m.  esmorteïdor -a

ametlat* -ada adj. i m.  ametllat -ada

amortiguador -a adj. i m.  esmorteïdor -a

ametler m.  ametller

amortiguar v. tr.  esmorteir(1) v. tr. i intr. pron.
1

amorosir v. tr. i intr. pron.

ametlla, ametla f. / bessó m. (B) / galló*(2) m. (V)

amortir(1) v. tr.  apagar v. tr. i intr. pron.

ametllat -ada, ametlat* -ada adj. i m.

amortir(2) v. tr.  esmorteir(1) v. tr. i intr. pron.

ametller, ametler m.
amfetamina f.
amfiteatre m.
àmfora f.
amic -iga adj. i m. i f.
amidar v. tr. / medir

amortitzar v. tr. / esmorteir(2)
ampere m.
amplada f. / amplària / ample(2) m.
amplària f.  amplada
ample(1) -a adj.
ample(2) m.  amplada f.

amígdala f.
amígdales [palatines] f. pl. / glàndula(2)

ampli àmplia adj.

amiguisme m.

ampliació f.

amistat f.

ampliar v. tr.

amistós -osa adj.

ampolla(1) f. / botella
ampolla catalana* f. (V)  porró m.

amnèsia f.
amnistia f.
amnistiar v. tr.
amo m.
amoïnament m.  preocupació f.
amoïnar v. tr.  preocupar(1) v. tr. i intr.
amollar(1) v. tr. ‘deixar anar afluixant’
amollar(2) v. tr.  alliberar v. tr. i intr. pron.
amollar(3) (un tret, un insult, un renec) v. tr.
/ afluixar(2) / deixar anar(2) loc. verb.
amollar(4) v. intr. ‘minvar d’intensitat’ / afluixar(4)
amollonar v. tr.  fitar2(1)
amoníac m.
amor(1) m. o f. / voler2 m. (V)
amor propi m.
per amor a l’art loc. adv.
 desinteressadament adv.
per l’amor de Déu loc. adv.  per caritat
amor(2) m. o f. ‘afecció tendra i apassionada per una
persona; passió sexual’

ampolla(2) f.  butllofa
ampoller m. / boteller*
amprar v. tr.  manllevar
amulet m. / talismà
amunt(1) adv. / endalt
amunt i avall loc. adv.
de… en amunt loc. prep. / de… per amunt
de… per amunt loc. prep. / de… en amunt
més amunt loc. adv.
per amunt loc. adv.
amunt(2) interj.
amuntegar v. tr. i intr. pron. / acaramullar(2) v. tr.
/ amuntonar
amuntonar v. tr. i intr. pron.  amuntegar
anacard m.
anaconda f.
anacrònic -a adj.
anada f.
anades i vingudes f. pl. ‘passos, diligències’
anàleg -àloga adj.
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analfabet -a adj. i m. i f.
anàlisi f.
analític -a adj. i f.
analitzar v. tr.
analogia f.
analògic -a adj.
anar(1) v. intr. i aux.
fer anar loc. verb.  fer funcionar
anar-se’n(2) v. intr. pron. / guillar v. intr.
/ marxar(2) v. intr. / partir(2) v. intr. (B) / pegar a
fugir* loc. verb. (V) / tocar el dos loc. verb.
anarquia f.
anarquisme m.
anarquista adj. i m. i f.
anatomia f.
anatòmic -a adj.
anca f. / natja
ancada f.
ancestral adj.
ancià -ana adj. i m. i f.  vell2 -a
àncora f.
ancorar v. tr. i intr. / sorgir+(3) v. intr.
andalús -usa adj. i m. i f.
andami(1) m. ( pl.) ‘manera de caminar una persona’
andami(2) m.  bastida f.
andana(1) f. / andén m.

andorranitzar* v. tr. i intr. pron. ‘conformar al gust,
als costums, a les maneres, etc., andorrans’
androgin -ògina adj. i m. / hermafrodita
androide adj. i m.
andròmina f.
androna f.
ànec, ànet m. / ànnera(1) f. (B) / tiró
anècdota f.
àneda f.  ànega
anedó m. / aneguet
ànega, àneda f. / ànnera*(2) (B) / tirona
aneguet m.  anedó
anell m.
anella f.
anemone f.
anestèsia f.
anestesiar v. tr.
anestesista adj. i m. i f.
anet m.
ànet m.  ànec
anfós m. [ pl. -ossos] / mero, nero
àngel(1) m.
àngel(2) m.  escat
angèlic -a adj.
angelical adj.

andana(2) f. (V)  golfa f. ( pl.)

angle m.

andante adv. i m. [it.] ‘temps musical’

anglès -esa adj. i m. i f. i m.

andantino adv. i m. [it.] ‘temps musical’

anglicisme m.

andén m.  andana(1) f.

angloamericà -ana adj. i m.* i f.*

andorrà(1) -ana adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu al
Principat d’Andorra o als seus habitants’
andorrà*(2) -ana m. i adj. ‘varietat del català
nord-occidental parlada al Principat d’Andorra o
relatiu a aquesta varietat’

angoixa f. / agonia*(3) (V) / congoixa
angoixar v. tr. i intr. pron. / agoniar* (V)
/ congoixar / agobiar
anguila f.
angula f. ‘aleví d’anguila’

andorranada* f. ‘expressió o manifestació pròpia
dels andorrans’

angúnia f.  ànsia(1)

andorranisme* m. ‘afecció per les característiques i
els interessos andorrans; element lingüístic de
procedència andorrana’

anhel m.

andorranista* adj. i m. i f. ‘partidari de
l’andorranisme’

anihilament m.  anihilació f.

andorranització* f. ‘fet d’andorranitzar o
andorranitzar-se’
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anihilació, aniquilació f. / anihilament,
aniquilament m.

anihilar, aniquilar v. tr.
ànim m.
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(amb / sense) ànim de lucre* m. ‘intenció
d’obtenir beneficis econòmics de
determinats actes’

anotació f.
anotar v. tr.

ànima f. / aima* (S)

anou* f.  nou1

animació f.

anouer* m.  noguera f.

animal m.
animalada f.  ximpleria

ans(1) prep. i adv. (V)  abans
ans de loc. prep. (V)  abans de
ans que loc. conj. (V)  abans que

animalisme m. ‘moviment de defensa dels animals
com a éssers sensibles, en contra de la seva explotació
i maltractament’

ans(2) conj.  sinó que loc. conj.

animalista adj. i m. i f. ‘partidari de l’animalisme’

ànsia(1) f. ‘inquietutd angoixosa’ / angúnia / basca(1)

animar v. tr. i intr. pron. / atiar+(1) v. tr. / encoratjar

ànsia(2) f. pl.  nàusea f. ( pl.)

animat -ada adj.

ansietat f.

aniquilació f.  anihilació

ansiolític -a adj. i m.

aniquilament m.  anihilació f.

antagonisme m.

aniquilar v. tr.  anihilar

antagonista adj. i m. i f.

anís(1) m. [ pl. -issos] / matafaluga+ f.

antany adv.

anís(2) m. [ pl. -issos] ‘licor’ / anisat / aniset

antàrtic -a adj. / austral(2)

anisat m.  anís(2)

antecedent adj. i m. ( pl.)

aniset m.  anís(2)

antecessor antecessora m. i f.  avantpassat(2)
avantpassada

anit adv.
anivellar v. tr.
aniversari(1) m. / natalici
aniversari(2) m.  cap d’any(2)
ànnera(1) f. (B)  ànec m.
ànnera*(2) f. (B)  ànega
annex -a adj. i m.
annexió f.
annexionar v. tr.
anòmal -a adj.
anomalia f.
anomenada f.
anomenar(1) v. tr.  esmentar
anomenar(2) v. intr. pron.  dir-se+1(2) (un nom)
anònim -a adj. i m. / anonimat+ m.
anonimat m. / anònim+ -a adj. i m.
anorac m.
anorèctic -a, anorèxic -a adj. i m. i f.
anorèxia f.
anorèxic -a adj. i m. i f.  anorèctic -a
anormal adj.

ansa, nansa1 f.

antena f.
anteojos m. pl.  binocle m. ( pl.)
anteposar v. tr. / avantposar
anterior adj.
antes prep. i adv.  abans
antiavalots adj. i m.* i f.* / antidisturbis
antibiòtic -a adj. i m.
antic -iga adj.
anticicló m.
anticipació f.
anticipar v. tr. i intr. pron.
anticonceptiu -iva adj. i m. / contraceptiu -iva
anticòs m. [ pl. -ossos]
antidisturbis adj. i m.* i f.* / antiavalots
antidopatge* adj. [inv.] i m. ‘en esports, mesures que
s’oposen a la pràctica del dopatge’
control antidopatge* m.
antídot m.
antigàs adj. [inv.]
antigor f.
a l’antigor loc. adv. ‘a la moda o manera
antiga’
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antiguitat f.

apagallums(2) m. i f.  sagristà sagristana

antina f.

apagallums(3) m. ‘planta’

antioxidant adj. i m.

apagallums(4) m. ‘bolet’

antipànic adj. [inv.]

apagar v. tr. i intr. pron. / amortir(1) v. tr. / atudar*
(S) / extingir(1) / sufocar+(2) v. tr.

antipatia f.
antipàtic -a adj.

apagon m.  apagada f.

antirobatori adj. [inv.] i m.

apaivagar v. tr. i intr. pron.

antisistema* adj. i m. i f. [inv.] ‘persona o
organització ideològicament disconforme amb
l’ordre polític o social establerts’

apallissar v. tr.  pegar+(1) v. tr. i intr.

antònim -a adj. i m.
antonímia f.
antosta f. (N)  envà(1) m.
antropònim m.
antroponímia f.
antull m.  capritx+
antuvi
d’antuvi loc. adv. / d’entrada

apanyar(1) v. tr.  reparar(1)
apanyar(2) v. intr. pron.  refer(3)
apanyat* -ada adj. (V) ‘ordenat’
aparador(1) (d’una botiga) m. / mostrador*(4)
aparador(2) m.  bufet2(1)
aparadora f. (B)  bufet2(1) m.
aparat m.  pompa f.
aparat elèctric m. ‘seguit de llamps i
llampecs que acompanyen una tempesta’
aparatós -osa adj.

anual adj. / anyal

aparcament m. / pàrquing

anuari m.

aparcar(1) v. tr. / estacionar+(1) v. tr. i intr. pron.

anul·lar v. tr. i intr. pron.

aparcar(2) v. tr. ‘deixar pendent (un assumpte)’

anunci m.

apardalat* -ada adj. i m. i f. (V)  babau -a

anunciar v. tr.
anxova f.  seitó m.

aparèixer v. intr. i intr. pron. / comparèixer+ v. intr.
/ sorgir+(2) v. intr. / traucar*(2) v. intr. (S)

anxovat -ada, enxubat -ada adj. / encubat -ada

aparell m.

any m.

aparellador aparelladora m. i f. / arquitecte tècnic
arquitecta tècnica

any bissextil m.  any de traspàs
any bixest m.  any de traspàs
any de traspàs m. / any bixest / any
bissextil
any llum m.
any sabàtic m.
molts d’anys* loc. interj. (B)  per molts
anys
per molts anys loc. interj. / molts d’anys*
(B) / felicitats(2) interj.

aparellament m.
aparellar1 v. tr.  preparar v. tr. i intr. pron.
aparellar2(1) v. tr. i intr. pron. / apariar(1)
/ emparellar v. tr.
aparellar2(2) v. tr.  aparionar
aparença(1) f. ‘aspecte exterior’ / semblança(2)

anyal adj. / anual

aparença(2) f. pl. ‘signes exteriors conduents a
determinar un judici sobre el caràcter d’una
persona, d’un acte, etc.’

anyell m. / be1(1), me*2(1) (B) / marrec(2) / corder
/ xai / xot (B)

aparença(3) f. ‘allò que no és sinó aparent, que
sembla i no és’

anyella f. / xaia

aparentar v. tr. / representar(2)

anyellar v. intr. / xaiar

apariar(1) v. tr. i intr. pron.  aparellar2(1)

apa interj.

apariar(2) v. tr.  reparar(1)

apagada f. / apagon m.

apariar*(3) v. tr. i intr. pron. (N)  vestir+ v. tr. i
intr. pron. i intr.

anyada f.

apagallums(1) m. ‘objecte per a apagar ciris’
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aparició f.
aparionar v. tr. / aparellar2(2)

aplaudiment m. / ballmanetes+ f. pl., mamballeta+
(B) f.

apartar v. tr. i intr. pron.

aplaudir v. intr. i tr. / fer ballmanetes+, fer
mamballetes+ (B) loc. verb. / fer palmes* loc. verb.
(V) / picar de mans loc. verb.

apartat m.

aplec m.

apartheid m.

aplegapilotes m. i f. / recullpilotes

apassionat -ada adj.

aplegar(1) v. tr. i intr. pron. ‘reunir, congregar’
/ aglutinar(2)

apartament m.

àpat m. / menjada f.
apàtic -a adj. i m. i f.
apeadero m.  baixador
apedregar v. tr.
apegalós -osa adj.  enganxós -osa
apegar(1) v. tr. i intr. pron.  contagiar
apegar(2) v. tr. i intr. pron. (V)  empegar v. tr.
apel·lar v. tr. i intr.
apèndix m.
aper* m. (S)  arada f.
aperitiu(1) -iva adj. i m. ‘que afavoreix una millor
digestió’
aperitiu(2) m. ‘beguda acompanyada de tapes que es
pren abans d’un àpat’ / vermut(2)
apertura f.  obertura(2)
apetir(1) v. tr. ‘desitjar, requerir’
apetir*(2) v. intr. (N)  abellir

aplegar(2) v. intr. (V)  arribar v. intr. i intr. pron.
apli* f.  aplicació [mòbil]*
aplic m.
aplicació f.
aplicació [mòbil]* f. ‘programa informàtic
desenvolupat per a dispositius mòbils’
/ apli* / app*
aplicar v. tr. i intr. pron.
aplicat -ada adj.
apocalipsi f.
apocalíptic -a adj.  catastròfic+ -a
apocat -ada adj.  aturat(1) -ada
apòcrif -a adj.
apoderament(1) m. ‘fet d’apoderar o apoderar-se’
apoderament(2) m.  empoderament
apoderar v. tr. i intr. pron.
apoiar(1) v. tr.  secundar

apetit m.

apoiar(2) v. intr. i tr. i intr. pron.  recolzar

apetitós -osa adj.

aponar-se v. intr. pron. (V)  posar-se a la
gatzoneta loc. verb.

api m.
apiadar-se v. intr. pron.  compadir v. tr. i intr.
pron.
apical adj.
apicoalveolar adj.
apicodental adj.
apicultor apicultora m. i f.
apicultura f.
apilar v. tr. i intr. pron. / apilonar v. tr.
apilonar v. tr.  apilar v. tr. i intr. pron.
apitxat -ada adj. i m.
aplaçar1 v. tr. i intr. pron. ‘contractar, donar treball
(a un operari); prendre possesió del lloc en el
treball’
aplaçar2 v. tr.  ajornar
aplanar v. tr. i intr. pron.

apoplexia f. / embòlia+ / feridura / ictus m.
apoquit* -ida adj.  aturat(1) -ada
aporia f.
aportació f.
aportar v. tr.
aposta f.  juguesca
apostar v. tr. / jugar messions loc. verb. (B)
/ posar messions loc. verb. (B)
apòstol apostolessa m. i f. ‘persona que es dedica a
propagar la fe cristiana’
apotecari apotecària m. i f.  farmacèutic
farmacèutica
apotecaria f.  farmàcia
apotxonar* v. tr. (N)  besar
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app* f.  aplicació [mòbil]*

aquacicle* m. / patí de pedals

apreciable adj.

aquagim m.  aiguagim*

apreciar v. tr.

aquari1 m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’

apregonar v. tr. i intr. pron.  enfonsar
aprendre v. tr. i tr. pron. i intr. / deprendre* (V)
aprenent aprenenta m. i f.
aprenentatge m.
aprés prep. i adv.  després
apressar(1) v. tr. i intr. pron.  afanyar(2) v. intr.
pron.
apressar(2) v. intr. / urgir
apretar(1) v. tr.  polsar1(3)
apretar(2) v. tr. i intr. pron.  estrènyer
aprimar v. tr. i intr. pron.  amagrir
aprofitar v. intr. i tr. i intr. pron.
aprofundir v. tr. i intr.
apropar v. tr. i intr. pron.  acostar
apropiació f.
apropiació indeguda* f. ‘defraudació
emparant-se de diners o béns rebuts en
dipòsit o trobats’
apropiar v. tr. i tr. pron. i intr. pron. / adjudicar(2) v.
tr. pron.
apropiat -ada adj. / a propòsit loc. adj.
aprovar v. tr.
aprovat m. / suficient(2)
aproximació f.
aproximadament adv. / cosa de loc. adv.
/ més o manco loc. adv. / més o menys loc. adv.
/ si fa no fa loc. adv.
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aquari2 m. ‘dipòsit d’aigua’ / aquàrium
aquàrium m.  aquari2
aquàtic -a adj.
aqueferat -ada adj.  enfeinat -ada
aqueix -a dem. (especif., pron.) / eix2 -a (N) / eixe -a
(V)
aquell -a dem. (especif., pron.)
aquest -a dem. (especif., pron.) / est2 -a / este -a
aquí(1) dem. (adv.) / ací+
d’aquí a loc. prep.
d’aquí allà loc. adv. / d’ací allà
aquí(2) dem. (pron.) ‘aquest, designant una persona
que és prop nostre’
aquiló m.  tramuntana(2) f.
aquissar (un gos) v. tr.  atiar(2)
ara adv. i conj.
ara…, adés… loc. conj. / adés…, adés…
/ allà…, allà… / ara…, ara…
ara…, ara… loc. conj.  ara…, adés…
ara i adés loc. adv.  de tant en tant
àrab adj. i m. i f. i m.
aràbic -iga adj.
arabisme m.
arabista m. i f.
arada f. / aladre m. / aper* m. (S) / arreu1(1) m. (S)
aragonès(1) -esa adj. i m. i .f.

aproximant adj.

aragonès(2) -esa m. i adj. ‘llengua aragonesa o relatiu
a aquesta llengua’

aproximar v. tr. i intr. pron.  acostar

aragonesisme m.

apte -a adj. / capaç(2) / hàbil(1)

aram m.

aptitud f.

aràndano m.  nabiu

apujar v. tr. / pujar*(3)

aranès(1) -esa adj. i m. i f.

apunt m.

aranès(2) -esa m. i adj. ‘varietat del gascó parlada a la
Vall d’Aran o relatiu a aquesta varietat’

apuntador -a adj. i m. i f.
apuntalar v. tr. i intr. pron. / estintolar

aranger m. / pomelo(1)

apuntar1(1) v. tr. i intr. pron. ‘prendre nota;
inscriure’s’

aranja f. / pomelo(2) m.

apuntar*1(2) v. tr. (S)  preparar v. tr. i intr. pron.

aranya(2) f. ‘peix’

apuntar2 v. tr. i intr. ‘fixar, dirigir’
apuntar el dia loc. verb.  clarejar v. intr.

aranyó m.

aranya(1) f. ‘aràcnid’

aranyoner m. / arç negre
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araucària f. / arbre de pisos m. (B)

argument m.

àrbit m. i f.  àrbitre àrbitra

argumentació f.

arbitrari -ària adj.

argumental adj.

àrbitre àrbitra m. i f. / àrbit

argumentar v. intr. i tr.

arboç, alborç* (V) m. / arbocer, alborcer* (V) m.
/ arbocera f. / cirerer d’arboç / llipoter (S)

argumentari m.

arboça f.  cirera d’arboç
arbocer m.  arboç
arbocera f.  arboç m.

ària f.
àrid -a adj. i m.
àries m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest signe
zodiacal’

arbre m.
arbre de pisos m. (B)  araucària f.

aristocràcia f.

arbreda f.

aristocràtic -a adj.

arbust m.

arlequí m.

arc m.

arma f.
arc de Sant Martí m. / arc de Sant Joan*
/ arc iris / ratlla de Sant Martí* f.
arc de Sant Joan* m.  arc de Sant Martí
arc iris m.  arc de Sant Martí

arç m.
arç blanc m.  espinalb
arç negre m.  aranyoner
arca f.
arca de Noè f.  peu de cabrit m.

aristòcrata m. i f.

armada f.
armador armadora m. i f.
armadura f.
armament m.
armamentisme m.
armamentista adj. i m. i f.
armar(1) v. tr. i intr. pron. ‘proveir o equipar d’armes’

arcada f.

armar(2) v. tr.  muntar(3)

arcaic -a adj.

armar(3) v. tr. ‘tramar, organitzar; provocar, causar’

arcaisme m.
arcén m.  voral(2)

armari m.
armari rober m.

ardent adj.

armat m.  arnès(3)

ardit -ida adj.

armilla f. / guardapits m. (B) / jupetí m. (V) / xaleco
m.

ardor m. o f. / cremor+ f.
àrea f.
arena f. / sorra1
arengada f. / civil*(3) m. / guàrdia civil(2) m. (C)
/ sardina de bota* (V)
aresta f.
argelac m. (S)  argelaga f.

arna1 f.  rusc m.
arna2 f. ‘insecte lepidòpter’ / palometa*(2) / papalló*
m. (B)
arnadí m. (V) ‘tipus de pastís de carabassa cuit al
forn’
arnès(1) m. ‘guarniments d’una bístia de sella’
arnès(2) m. ‘dispositiu d’escalada’

argelaga f. / argelac m. (S) / gatosa [negra]

arnès(3) m. ‘peix’ / armat / malarmat

argent m. / plata2 f.

àrnica f.

argentat -ada adj.

aroma f.

argentí -ina adj. i m. i f.

aromàtic -a adj.

argila f.

arpa1 f. ‘instrument musical’

argolla f.

arpa2 f. / urpa

argot m.

arpista m. i f. ‘instrumentista’

CORPUS GENERAL

arpiots m. pl.  bigòs m.

arreplegar(2) v. tr.  atrapar

arpità* -ana adj. i m.  francoprovençal

arreplegar(3) v. tr. ‘ésser atacat (per una malaltia)’

arquebisbe m.

arreplegar(4) v. intr. pron. ‘coses disperses,
ajuntar-se en munts’

arqueòleg arqueòloga m. i f.
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arreplegar*(5) v. tr. (V)  recollir*(5)

arqueologia f.
arquitecte arquitecta m. i f.
arquitecte tècnic arquitecta tècnica m. i f.
 aparellador aparelladora
arracada f. / orellal m. (V) / penjant* m. (S)
arraconar v. tr.
arraïlar* v. intr. i intr. pron. (V)  arrelar
arrambar v. tr. i intr. pron.  acostar

+

arran, ran prep. i adv.
arran de, ran de loc. prep. / a rel de, arrel de
/ al fil de
arranar v. tr.
arrancar v. tr. i aux. i intr.  arrencar
arranjar v. tr.  reparar(1)
arrapaaltars* m. i f. (V)  missaire adj. i m. i f.

arrere adv.  endarrere
arrest(1) m.
arrest(2) m. (Andorra) ‘acords entre comuns’
arrestar v. tr. i intr. pron.
arreu1(1) m. (S)  arada f.
arreu1(2) m. pl. ‘ornaments, guarniments’
arreu2(1) prep. / pertot adv.
[a, de o per] tot arreu loc. adv.
arreu arreu loc. adv.  pertot arreu
arreu de loc. prep.
arreu2(2) adv. i adj. [inv.] (V)  xarxó -ona adj. i m.
i f.
arreu*2(3) adv. (S)  tot seguit loc. adv.
arreveixinar v. tr.  enreveixinar v. tr. i intr. pron.

arrapada f.  esgarrapada

arribada f.

arrapar(1) v. intr. pron.  agarrar(2) v. tr.

arribar v. intr. i intr. pron. / aplegar(2) v. intr. (V)

arrapar(2) v. tr.  esgarrapar
arrasar v. tr. / assolar(1) / aterrar(1) / talar2(2)

arrimar v. tr. i intr. pron.  acostar
arriscar v. tr. i intr. pron. / aventurar

arrastrar v. tr. i intr. pron. i intr.  arrossegar

arriscat* -ada adj. (V) (especialment es diu de les
persones grans)  deixondit+ -ida

arraulir v. tr. i intr. pron.  arrupir

arrissar, rissar v. tr. i intr. pron.

arrebossar v. tr.

arrissat -ada adj. / rull(2) -a, raüll* -a (B)

arrecerar v. tr. i intr. pron.  aixoplugar

arrítmia f.

arredonir* v. tr. i intr. pron.  arrodonir

arrodonir, arredonir* v. tr. i intr. pron.

arreglar v. tr.  reparar(1)

arrogància f. / prepotència

2

arrel, rel, raïl f.
arrel de loc. prep.  arran de

arrogant adj. / prepotent adj. i m. i f.

arrelar, arraïlar* (V) v. intr. i intr. pron.

arronsar(1) v. tr. i intr. pron.  contreure(3)

arremangar v. tr. i intr. pron.  arromangar
arrencar, arrancar v. tr. i aux. i intr.
arrendador -a adj. i m. i f.
arrendament m.
arrendament financer m. / lísing

arromangar, arremangar v. tr. i intr. pron.
arronsar(2) v. tr. i intr. pron.  arrupir
arronsar(3) v. intr. pron. ‘perdre el coratge, la
resolució; aflaquir l’ànim’ / encongir(3) v. tr. i intr.
pron.

arrendatari -ària adj. i m. i f.

arrop m.
arrop i talladetes* m. (V) ‘confitura
elaborada amb most bullit i tallades de
fruita’

arrenglerar v. tr. i intr. pron.

arròs m. [ pl. -ossos]

arreplegar(1) (els productes de la terra), replegar v.
tr. / collir+(2) / plegar(4) / recollir(1)

arrossegar v. tr. i intr. pron. i intr. / reptar+2 v. intr.
/ arrastrar

arrendar v. tr.
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arrova(1), rova f. ‘unitat de pes’

articulació f. / juntura+(2)

arrova(2) ‘símbol informàtic’

artifici m.

arrua* f. (V)  arruga

artificial adj.

arruar* v. tr. i intr. pron. (V)  arrugar

artilleria f.

arruat* -ada adj. (V)  arrugat -ada

artista m. i f.

arrufar(1) v. tr.  contreure(3) v. tr. i intr. pron.

artístic -a adj.

arrufar(2) v. tr. i intr. pron.  arrupir

artrosi f.

arrufir* v. tr. i intr. pron. (S)  arrugar

arxiu m.

arrufit* -ida adj. (S)  arrugat -ada

arxivador m.

arruga, arrua* (V), rua*(2) (B) f. / rufa1 (S)
arrugar, arruar* (V), ruar* (B) v. tr. i intr. pron.
/ arrufir* (S)

as1(1) m. ‘cara del dau o carta de la baralla’
as1(2) m. ‘persona que excel·leix en una activitat
determinada’ / colós / crac1(2)

arrugat -ada, arruat* -ada (V), ruat* -ada (B) adj.
/ arrufit* -ida (S)

as2 contr. [inv.] (B) ‘contracció de la preposició a i
l’article es’ al

arruïnar v. tr. i intr. pron.

ascendència f. / avior

arruixada* f. (V)  ruixat m.

ascendent(1) adj. ‘que va de baix a dalt’

arruixadora* f.  regadora

ascendent(2) m. i f.  avantpassat(1) avantpassada

arruixar1 v. tr. / aüixar (V)

ascendent(3) m. ‘punt del zodíac que apareix en
l’horitzó en el moment del naixement d’algú’

arruixar2(1) v. tr.  ruixar
arruixar*2(2) v. tr. (V)  renyar
arruixó* m. (V)  ruixat

ascendent(4) m. ‘autoritat, predomini moral’
ascendir(1) v. intr.  pujar+(1) v. intr. i tr.
ascendir(2) v. tr. ‘concedir un ascens’

arrupir v. tr. i intr. pron. / acocolar* (S) / arraulir
/ arronsar(2) / arrufar(2) / encongir(2)

ascens m.

art1(1) m. o f.

ascensor m.

art1(2) m. ‘ormeig de pesca’
art d’arrossegament m. / art de ròssec
/ bou2
art d’encerclament m.
art de deriva m.
art de ròssec m.  art d’arrossegament
art2 m. ‘gremi o corporació professional’
artèria(1) f. ‘conducte tubular que porta la sang del
cor a totes les parts del cos’
artèria(2) f. ‘via de comunicació’
arterioesclerosi f.
arterioescleròtic -a adj. i m. i f.
artesà artesana m. i f. i adj.
artesania f.
àrtic -a adj. / boreal(2)
article(1) m. ‘tipus d’escrit’
article literari m.
article(2) m. ‘categoria lèxica’
article personal m.
article salat m.

ascla f. ‘estella grossa’
ase m. / burro1 / ruc1(1) / somer (N)
asfalt m.
asfixiar v. tr. i intr. pron.
asiàtic -a adj. i m. i f.
asil m.
asma f.
aspecte(1) m. / fila(2) f. / pinta2 f.
aspecte(2) m. ‘propietat gramatical del verb’
aspecte lèxic m.  modalitat de l’acció f.
aspiració f.
aspirador(1) -a adj.
aspirador(2) m. / extractor+
aspirador(3) m.  aspiradora(4) f.
aspiradora(4) f. ‘electrodomèstic’ / aspirador(3) m.
aspirar(1) v. intr. / pretendre(2)
aspirar(2) v. tr. / inhalar

CORPUS GENERAL
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aspirar(3) v. tr. ‘atreure endins (una matèria)’

assequible adj.

aspirina f. / àcid acetilsalicílic m.

asserenar v. tr. i intr. pron.  calmar

aspre -a adj.

assetjador -a adj. i m. i f.

aspror f.

assetjament m.
assetjament escolar* m. ‘maltractament físic
o psicològic sistemàtic i continuat a un
company d’escola’ / bullying [angl.]
assetjament immobiliari* m. ‘assetjament
psicològic a una persona per tal que
abandoni l’habitatge on viu’
assetjament laboral* m. ‘maltractament
psicològic sistemàtic i continuat a una
persona de l’entorn laboral’ / mobbing
[angl.]
assetjament sexual m.

assabentar(1) v. tr. / fer sabedor -a loc. verb.
/ fer [a] saber loc. verb. / informar(1) v. tr. i intr.
assabentar(2) v. intr. pron. / informar(2) / enterar-se
assaborir v. tr. / saborejar
assagador* m. (V)  camí ramader
assaig m.
assaïnar v. intr.  renillar
assajar(1) v. tr. ‘posar en assaig (una màquina, un
producte, etc.); sotmetre-ho a assaig’
assajar(2) v. tr. ‘fer l’assaig (d’una obra teatral, d’un
concert, etc.)’

assetjar v. tr.
asseure v. tr. i intr. pron. / assentar(2) / sentar(1)
assidu -ídua adj.

assajar(3) v. tr.  intentar

assignar v. tr.

assajar*(4) v. tr. (B)  emprovar

assimilació f.

assalariat assalariada adj. i m. i f.  treballador(2)
treballadora m. i f.

assimilar v. tr. i intr. pron. i tr. pron.

assalt m.
assaltar v. tr.
assassí -ina adj. i m. i f.
assassinar v. tr.
assecador(1) -a adj.
assecador(2) m. ‘aparell’ / eixugador(2)
assecadora(3) f. ‘màquina’ / eixugadora*(3)
assecar, secar* v. tr. i intr. pron. / eixugar+(1)
assedegat -ada adj. / sedegós -osa
asseguració f. (B)  assegurança

assistència f.
assistent(1) adj. i m. i f. ‘que assisteix (a un lloc)’
assistent(2) adj. i m. i f. ‘que assisteix o ajuda (algú)’
assistir v. intr. i tr.
associació f.
associar v. tr. i intr. pron.
associat associada m. i f.
assolar(1) v. tr.  arrasar
assolar(2) v. intr. pron. ‘un líquid, aclarir-se deixant
el solatge al fons del recipient’

assegurança f. / asseguració (B) / seguro m.

assolar-se v. intr. pron. ‘retreure’s de la companyia i
del tracte de la gent’

assegurar v. tr. i intr. pron.

assolellar v. tr. i intr. pron.

assemblador m. ‘programa informàtic que estableix
interconnexions entre programes’

assolellat -ada adj. / solejat -ada / solell(1) -a
/ solellós -osa

assemblar-se v. intr. pron. / retirar(4) v. intr.

assolir v. tr.  aconseguir(1)

assemblea f.

assossec m.  calma(1) f.

assembleari -ària adj.

assossegament m.

assentar(1) v. tr. i intr. pron. / estabilitzar+

assossegar v. tr. i intr. pron.  calmar

assentar(2) v. tr. i intr. pron.  asseure

assot(1) m. / fuet+(1) / tralla f. / xurriaques+ f. pl.

assentar(3) v. intr. pron.  seure v. intr.

assot(2) m. / corretjada f. / fuetada f. / trallada* f.
/ xurriacada f.

assentir v. intr.
assenyalar v. tr. i intr. i intr. pron.
assenyat -ada adj. / sensat -a

assumir v. tr.
assumpte(1) m. ‘tema, matèria’
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assumpte(2) m.  afer

atemptar v. intr.

assustar v. tr. i intr. pron.  espantar

atemptat m.

assut m. (V)  resclosa f.

atenció(1) f.

assutzena f.  lliri blanc m.

atenció(2) interj.  alerta(1)

ast m. ‘barra de ferro per a coure carn’ / rostidor*
(N)

astènic -a adj. i m. i f.

atendre v. intr. i tr.
atès que loc. conj. / atenent que / donat que
/ en [el] cas que / ja que(1) / posat que
/ puix que
atenent que loc. conj.  atès que

astor m.

ateneu m.

astorar v. tr. i intr. pron.

atenir-se v. intr. pron. / remetre(2)

astre m.

atent -a adj.

astròleg astròloga m. i f.

atenuar v. tr. / absorbir+(2)

astrologia f.

atènyer v. tr. i intr.

astronau f.  nau espacial

atermenar v. tr.  fitar2(1)

astronauta m. i f. / cosmonauta

aterrar(1) v. tr.  arrasar

astronomia f.

aterrar(2) v. intr. ‘un aparell volador, un ocell,
prendre terra’ / aterrissar

astènia f.

astúcia f.
asturià(1) -ana adj. i m. i f.

aterrar(3) v. tr. i intr. pron.  aterrir

asturià(2) -ana m. i adj. ‘llengua asturiana o relatiu a
aquesta llengua’

aterratge m.

astut -a adj. / guilopo -a adj. i m. i f. (V)

aterrissar v. intr.  aterrar(2)

atabalar v. tr. i intr. pron. / marejar(2) v. tr.

atès m. / considerant

atabuixar v. tr.

ateu -ea adj. i m. i f.

atac(1) m. / atracament+ / escomesa f.

atiar(1) v. tr.  animar+ v. tr. i intr. pron.

atac(2) m. ‘aparició brusca d’un fenomen morbós’
/ accés(2)

atiar(2) (un gos) v. tr. / abordar(2) (B) / abuixar
/ afuar (B) / aquissar / aürtar*(2) (V)

atacar (amb violència) v. tr. / atracar+(2) / escometre

atibacar* v. tr. (V)  ataconar2

ataconar1 v. tr. (N)  pegar(1) v. tr. i intr.

àtic m.

ataconar2 v. tr. ‘comprimir (una cosa) dins una altra
fent pressió’ / atapeir+ / ataquinar / atibacar* (V)

atifells m. pl. (V)  estri+ m.

aterrir v. tr. i intr. pron. / aterrar(3)

atalaiar(1) v. tr. / afinar*(5) (B) / albirar / ataüllar

atipar v. tr. i intr. pron. / afartar / atracar-se+(3) (de
menjar) v. intr. pron.

atalaiar(2) v. intr. pron.  adonar-se

atlant m.

atalbar* v. tr.  entabanar

atles m.
atles lingüístic m.

atall m.  drecera f.
atansar v. tr. i intr. pron.  acostar
atapeir v. tr.  ataconar+2
ataquinar v. tr.  ataconar2
atarantat -ada adj. (V)  atordit -ida
ataronjat -ada adj. i m.
ataüllar v. tr.  atalaiar(1)
ateisme m.

atleta m. i f.
atlètic -a adj.
atletisme m.
atmosfera f.
atol m.
àtom m.
atòmic -a adj.
àton -a adj. ‘mancat d’accent’
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atonyinar v. tr.  pegar+(1) v. tr. i intr.

atxem m. (B)  esternut

atordit -ida adj. / atarantat -ada (V)

atzar m.
per atzar loc. adv. / per ventura(1)

atorgar v. tr.
atot m. / trumfo
atovó* m. (V)  tovot
atracada f.

atzavara f. / pita1 / pitera (V)
atzerola f. / sorolla (V)
atzeroler m. / soroller (V)

atracar(1) v. intr.  acostar+ v. tr. i intr. pron.

atzucac m. / camí sense sortida / carreró que no
passa / carreró sense eixida* / carreró sense
sortida / cul-de-sac / impàs*

atracar(2) v. tr.  atacar+ (amb violència)

atzur m.  blau cel

atracar-se(3) (de menjar) v. intr. pron.  atipar+ v.
tr. i intr. pron.

au1 f.  ocell m.

atracció f.

aüc m. ( pl.)  cridòria f.

atractiu -iva adj. i m.

auca f.

atrafegat -ada adj.

aücar v. tr.  escridassar+

atrapar v. tr. / arreplegar(2) / enganxar(3)
/ enxampar

aucell m.  ocell

atracament m.  atac+(1)

atrassos m. pl.  endarreriment(2)
atraure v. tr.  atreure
atreure, atraure v. tr.
atreviment m. / gosadia f.
atrevir-se v. intr. pron. / gosar (+ inf.) v. aux.
atrevit -ida adj. / audaç / gosat -ada
atribuir v. tr.
atribut m.
atropellar v. tr. i intr. pron.

au2 interj.

aucellaire* m. i f.  ocellaire
auceller* aucellera m. i f.  ocellaire
aucuba f.
audaç adj.  atrevit -ida
audició f.
audiència f.
auditiu -iva adj.
auditor auditora m. i f.
auditori m.

atrotinar v. tr. ‘fer malbé (una cosa) per l’ús’

auditoria f.

atrotinat(1) -ada adj. ‘espatllat, fet malbé, per l’ús’

augment m.

atrotinat*(2) -ada adj. i m. i f. (V)  tabalot m.

augmentar v. tr. i intr.

attrezzista m. i f.
attrezzo m. [it.]
atudar* v. tr. i intr. pron. (S)  apagar
atuell m.
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aüixar v. tr. (V)  arruixar1
aujam* m. (S)  aviram m. o f.
aula f.
au-pair m. i f. [fr.]

atupada f. (B)  pallissa2

aurèola f.

atupar v. tr. (B)  pegar(1) v. tr. i intr.

auricular(1) adj. i m. ‘relatiu o pertanyent a l’orella;
transductor electroacústic que s’hi acobla’

atur m. / desocupació f. / paro

auricular(2) m.  dit xic

aturar v. tr. i intr. pron. i intr. i tr. pron.
aturat(1) -ada adj. ‘de poc esperit, de poca empresa’
/ apocat -ada / apoquit* -ida / parat(1) -ada
/ pusil·lànime

auró, oró* (V) m.
aürtar(1) v. tr. i intr. ‘anar a topar bruscament’
aürtar*(2) (un gos) v. tr. (V)  atiar(2)

aturat(2) -ada adj. i m. i f.  desocupat -ada

ausades adv. (V)  certament

atxa f.

auscultar v. tr. ‘escoltar (el pit, l’abdomen)’

54

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

auster -a adj.

automòbil(2) m.  cotxe+

austeritat f.

automobilisme m.

austral(1) adj. ‘de l’hemisferi sud’

automobilista m. i f.

austral(2) adj.  antàrtic -a

automobilístic -a adj.

austral(3) m. ‘vent que ve del sud-oest’ / morisc(2)

autònom -a adj. i m.* i f.* / freelance+ m. i f. i adj.
[angl.]

austre m.  migjorn(3)
aute m. (Andorra) ‘interlocutòria judicial’

autonomia f.
autonòmic -a adj.

autèntic -a adj.
autenticar v. tr. / autentificar
autentificar v. tr. / autenticar

autonomisme m.
autonomista adj. i m. i f.
autopista f.

autisme m.
autista adj. i m. i f. / autístic+ -a adj.
autístic -a adj.  autista+ adj. i m. i f.
auto m.  cotxe+
autoajuda* f. ‘mètode que segueix una persona per
fer front a problemes personals o emocionals’
grup d’autoajuda* m.

autor autora m. i f.
autoritari -ària adj.
autoritat f.
autorització f.
autoritzar v. tr.
autoservei m. / autoservici*

autoaprenentatge m.

autoservici* m.  autoservei

autobús m. / bus  / clípol* (Andorra)

autovia f.

autocar m.

autumnal adj.  tardorenc -a

autocaravana* f. ‘vehicle automòbil condicionat
com a habitatge per a acampada’

autumne m.  tardor f.

2

autòcton -a adj. i m. pl.
autodeterminació f.
autodidacte autodidacta m. i f.
autodidàctic -a adj.
autodirigit -ida adj.  autoguiat -ada
autoescola f.
autofoto* f. ‘fotografia que es fa un mateix amb un
telèfon mòbil per a publicar-la en una xarxa social’
/ selfie [angl.]
autogol* m. ‘gol marcat a la pròpia porteria’
autogovern m.
autoguiat -ada adj. / autodirigit -ida
autoestima f.
autòmat m.
automàtic -a adj.
automatisme m.
automatitzar v. tr.
automedicació f.
automedicar-se v. tr. pron.
automòbil(1) adj.

auxili m.
auxiliar1 adj. i m. i f.
auxiliar2 v. tr. / socórrer
avajó* m.  nabiu
avajonera f.  nabinera
aval m.
avalanxa f.  allau
avalar v. tr.
avall adv.
amunt i avall loc. adv.
de… en avall loc. prep. / de… per avall
de… per avall loc. prep. / de… en avall
més avall loc. adv.
per avall loc. adv.
avalot m. / disturbi+
avalotar(1) v. tr. i intr. pron. ‘alçar en avalot’
avalotar-se(2) (el mar), esvalotar-se(2) (el mar) v. intr.
pron.
avaluació f.
avaluador -a adj.
avaluar v. tr.
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avanç, avenç m.

aversió f.

avançar v. tr. i intr. pron. i intr., avençar(1) v. tr. i
intr. / adelantar

avesar v. tr. i intr. pron.  acostumar(1)

avant adv.  endavant
avantatge m.
avantatjar v. tr.
avantguarda f.
avantguardisme m.
avantguardista adj. i m. i f.
avantguerra f.
avantmatx* m. [ pl. -matxs] ‘en esports, prepartit’
avantpassat(1) avantpassada m. i f. / ascendent(2)
avantpassat(2) avantpassada m. i f.  antecessor
antecessora

avestruç m.  estruç
avet m.
avi àvia m. i f. / iaio iaia / padrí(2) padrina
aviació f.
aviador aviadora m. i f.
aviat(1) adv. / aïna*2 (V) / prest1 (B) / prompte1
/ tost (B) / alego, lego
fins aviat loc. interj. / fins prest* (B) / fins
prompte*
més aviat loc. adv. / més aïna* (V) / més tost
(B)
aviat(2) adv.  de pressa loc. adv.
aviciar(1) v. tr. / malcriar / mimar(2)

avantposar v. tr.  anteposar

aviciar(2) v. intr. pron. / viciar(2)

avar -a adj. i m. i f. / agarrat -ada adj. i m.* i f.*
/ avariciós -osa / cric2 -a adj. (B) / cricany* -a adj.
(B) / garrepa / gasiu -iva / interessat+ -ada

avicultura f.

avarca f.
avaria f.
avariar v. tr. i intr. pron.  malmetre+ v. tr.
avarícia f. / gasiveria
avariciós -osa adj. i m. i f.  avar -a

àvid -a adj.
avidesa f.
avinent adj.
fer avinent loc. verb. ‘fer present, recordar’
avinentesa f. / saó(1)
avinguda f.

avatar(1) m.

avió m.
avió de reacció m. / jet

avatar*(2) m. ( pl.)  vicissitud f. ( pl.)

avioneta f.

avatar*(3) m. ‘en els videojocs, personatge definit
amb trets escollits pel jugador’

avior f.  ascendència

avellana f.

avís m.

avellaner m.

avisar v. tr.

avena f.  civada

avivar v. tr. i intr. pron.

avenc m. / gorja(2) f.

avorriment m. / fastig

avenç m.  avanç

avorrir(1) v. tr. / detestar

avençar(1) v. tr. i intr.  avançar v. tr. i intr. pron. i
intr.
avençar(2) (diners) v. tr.  estalviar
avenir m.  futur -a adj. i m.
aventura f.
aventurar v. tr. i intr. pron.  arriscar
aventurer -a adj. i m. i f.
avergonyir v. tr. i intr. pron. / afrontar*(3) (V)
/ empegueir-se v. intr. pron. (B)
averiguar v. tr.  esbrinar
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aviram m. o f. / aujam* m. (S) / feram(2) f. pl.

avorrir(2) v. tr. i intr. pron. ‘causar tedi; sentir tedi’
avortament m. / gastament(2)
avortar v. intr.
avui, hui (V) adv.
axil·la f.  aixella
azalea f.
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B

badia f. ‘entrada del mar en la costa’
bàdminton m.

babaganuix* m. ‘puré d’albergínies escalivades, típic
del Pròxim Orient’ / mutàbal*

badoc -a adj. i m. i f.

babau -a adj. i m. i f. / aligot*(2) m. (V)
/ apardalat* -ada (V) / bajoc -a / tòtil2 tòtila m. i
f.

badomia* f. ( pl.) (V)  ximpleria f.

babord m.

baf m.

babutxa f.

bafle* m.  caixa acústica f.

bac m. (V) ‘cop violent, caiguda forta’ / bacada f.
(V) / baquinada* f. (V) / tamborinada(2) f. (V)

baga1, obaga f. / bac3 m. / bagueny m. / ombria

1

bac m. 
2

transbordador+(2)

bac3 m.  baga1 f.
baca f.
bacada f. (V)  bac1 m. (V)
bacallà, bacallar* (V) m. / abadejo / juliana*(2) f.
(S)
bacallaner -a adj. i m. i f. i m.

badocar v. intr. ‘fer el badoc’ / badoquejar
badoquejar v. intr.  badocar

baga2 f. ‘nus o llaçada’
bagassa f.  prostituta
bagatge m.
bagel* m. [angl.] ‘pa d’origen jueu de forma anular’
bagot m. ‘gotim de raïm que resta al cep després de
veremar’ / cabrerot (V)
bagueny m.  baga1 f.

bacallar* m. (V)  bacallà

baguet* f. ‘barra de pa llarga i estreta, d’origen
francès’

bacallaret* m. (V)  maire f.

bagul(1) m. ‘caixa amb pany per a desar-hi objectes’

baclaua* m. ‘pastisset de pasta de full amb fruits secs
i cobert de mel, típic de Turquia’

bagul(2) m.  taüt

bacó(1) m.  porc
bacó(2) m. ‘penca de porc salada’
bacó(3) m. / cansalada [viada] fumada f. / bacon
[angl.]
bacon m. [angl.]  bacó(3)
bacona f.  truja
bacora(1) f. (V)  figaflor(1)
bacora(2) f.  ullada2
bacteri m. / bactèria f.
bactèria f.  bacteri m.

baia f.
baiard m.  llitera+(1) f.
baila f. (V)  llobarro pigallat m.
baix1(1) m. ( pl.) ‘part baixa d’alguna cosa’
baix1(2) m. ( pl.)  planta baixa f.
baix1(3) m. ( pl.)  solatge m.
baix1(4) m. ‘en música, tipus de veu’
baix1(5) m. ‘instrument musical’
baix1(6) m. pl. ‘castellers que formen el primer pis
d’un castell humà’

bacterià -ana adj.

baix2(1) adv.  sota3(2)
a baix loc. adv.  a sota

badada f.

baix2(2) adv.  en veu baixa loc. adv.

badall1(1) m. (V)  escletxa(1) (d’una porta, d’un
finestró) f.

baix2(3) (+ de) prep.  sota3(1)

badall1(2) m. (V)  esquerda(1) (d’una paret o roca) f.
badall1(3) m. (V)  entrepà
badall2 m. ‘acció de badallar’
badallar v. intr.
badalot m.
badar v. intr. i intr. pron. i tr.

baix3 -a adj.
baixa f.
a la baixa loc. adv.
anar de baixa loc. verb. ‘perdre vigor; perdre
força’ / perdre pistonada*
donar de baixa (d’un cos, d’una associació)
loc. verb.
baixada f. / davallada
baixador m. / abaixador / apeadero

CORPUS GENERAL

baixant (de les aigües brutes o pluvials) m.

baldament* adv. (S)  tant de bo loc. interj.

baixar(1) v. intr. i tr. ‘anar de dalt a baix’ / davallar
/ descendir(1) v. intr.

baldar1 v. tr. i intr. pron. ‘deixar cansat i adolorit’

baixar(2) v. tr. ‘en informàtica, transferir (fitxers) d’un
servidor a un client’ / descarregar*(2)

baldar2 v. tr. i intr. pron. (N)  gronxar
baldejar* (les campanes) v. tr. i intr. (N)  brandar

baixista(1) m. i f. ‘especulador borsari’

balder -a adj.

baixista*(2) m. i f. ‘músic que toca el baix’

baldó m.  pestell+

bajanada f.  ximpleria

baldufa f. / escaibre* m. (S) / trompa(3) (V)

bajoc -a adj. i m. i f.  babau -a

baldufar* v. tr. i intr. pron. (B)  abonyegar

bajoca f.  mongeta(1) [tendra]

balear(1) adj. i m. i f. ‘natural de les illes Balears’

bajocada f.  ximpleria

balear(2) adj. ‘relatiu a les illes Balears o als seus
habitants’ / baleàric(1) -a

bajocar m. (V)  mongetar
bajocó m.  garrofó
bajoquera f.  mongetera
bajoqueta* f. (V)  mongeta(1) [tendra]
bala1 f. ‘fardell’ / paca
bala2(1) f. ‘projectil’
bala2(2) f. ‘joc infantil’ / bola1(2) / boleta* / bolla(2) (B)
/ cascarina* (S) / canica
balada f.
baladre m. / oleandre
baladrer -a adj. i m. i f.
balafiar v. tr. (V)  malgastar
balalaica f.
balanç m.
balança(1) f. ( pl.) ‘aparell per a mesurar’
balança comercial f.
balança de pagaments f.
balança(2) m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’ / libra
balancejar v. tr. i intr. i intr. pron. / bambolejar+ v.
intr.
balancí m.
balançó m. / platet
balandre m. ‘veler petit d’esport’
balast m.
balb -a adj.
balç m.  precipici
balcó m.
balda(1) f.  pestell+ m.
balda(2) f.  picaporta m.
baldador m. (N)  gronxador
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balear(3) m. i adj. ‘varietat del català oriental parlada
a les illes Balears o relatiu a aquesta varietat’
/ baleàric(2) -a
baleàric(1) -a adj. / balear(2)
baleàric(2) -a m. i adj. / balear(3)
balena f. / ballena
balener -a adj. i m. i f. i m. / ballener -a
balisa f.
ball(1) m. / dansa f.
ball de bastons m.
[ball de] diables* m. ‘ball popular de les
cercaviles, processons i correfocs’
[ball de] l’u* m. (V) ‘ball popular molt arrelat
a la meitat sud del País Valencià’
ball de saló* m. ‘ball, generalment de parella,
que es realitza en un espai tancat i segueix
unes normes estrictes’
ball*(2) m. (V) ‘en la muixeranga, dansa realitzada
pels muixeranguers’
ballable adj.  ballador2 -a
ballada f. / dansada(1)
ballador1 -a adj. i m. i f. ‘afeccionat a ballar’ /
dansador1 -a
ballador2 -a adj. ‘que es pot ballar, que fa de bon
ballar’ / ballable / dansador2 -a
ballar v. intr. i tr. / dansar v. intr.
ballarí1 m. ‘inflorescència de l’atzavara’
ballarí2 ballarina m. i f.
ballaruga f. ‘joguina’ / ventureta* (V)
ballena f.  balena
ballener -a adj. i m. i f. i m.  balener -a
ballesta1 f.
ballesta2 f. ‘peix’ / surer(3) m.
ballet m.
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ballmanetes f. pl.  aplaudiment+ m.
fer ballmanetes loc. verb.  aplaudir+ v.
intr. i tr.

banda1(2) f. ‘cosa que s’estén sobre un espai llarg i
relativament estret’
banda de rodolament f.

balma f.

banda1(3) f. ‘interval de freqüències’

baló m.
bàlsam m.

banda1(4) f.  costat m.
d’altra banda loc. adv. / altrament(1) adv.
d’una banda…, de l’altra… loc. conj.

balsàmic -a adj.

banda2(1) f. / colla(1)

baluard m. / bastió

banda2(2) f. ‘conjunt de músics d’instruments de
vent i percussió, que poden tocar caminant’

bamba(1) f.
coca bamba f.
pasta bamba f.
bamba*(2) f. ‘composició musical i ball’
bàmbol -a adj. i m. i f. (B)  ximple(1)
bambolejar v. intr.  balancejar+ v. tr. i intr. i intr.
pron.

bandejar v. tr. / desterrar
bander bandera m. i f. (Andorra) ‘agent forestal’
bandera f.
bandereta f. ‘bandera petita penjada com a
guarniment en festes populars’

bambolina f.

banderí* m. ‘bandera petita utilitzada com a distintiu
o ornament’

bambolla*(1) f.  bombolla(1)

banderilla(1) f. ‘bastó de tauromàquia’

bambolla*(2) f.  butllofa

banderilla*(2) f. ( pl.) ‘broqueta d’aperitiu’

bambú m. [ pl. -ús]

banderó m. ‘en diversos esports, bandera petita
destinada a fer senyals o indicacions’ / banderola*(2)
f.

ban m.
banal adj.
banalitzar v. tr. i intr. pron.
banana f. / plàtan+(2) m.
banana mascle* f. ‘banana de color verdós
que es menja cuita’ / plàtan mascle* m.

banderola(1) f.  penell m.
banderola*(2) f.  banderó m.
bandit bandida m. i f. / bandoler bandolera
bando* m.  bàndol

banasta, banastra f.

bàndol, bando* m.

banastra f.  banasta

bandoler bandolera m. i f. / bandit bandida

banc(1) m. ‘seient’
banc(2) m. ‘establiment de crèdit’
banc(3) m. ‘magatzem de parts orgàniques per a ús
mèdic’

bandolera f.
en bandolera loc. adv. ‘penjant d’una espatlla
i creuant el cos fins al costat contrari’
bandoneó* m. ‘instrument musical’

banc(4) m.  mola de peix f.

bandúrria f.

banc(5) m. ‘forma de relleu’

banjo m.

banc(6) m. ‘taula de treball’ / taulell(3)
banc de cuina m. / fogó(2) m. pl. / marbre(2)
/ taulell de cuina / encimera(2) f.
banc de fuster m.

banquer banquera m. i f.

banca f.

banqueta(1) f. ‘tipus de seient’

bancal m. / feixa f. / marjal(2)

banqueta(2) f. ‘en esport’ / banquillo m.

bancarrota f. / fallida

banqueta*(3) f. (N)  voral(1) m.

band* m. (S)  costat

banquillo m.  banqueta(2) f.

banda1(1) f. ‘tros llarg de certa amplària de drap, de
paper, de cuir, de metall, etc.’
banda sonora f.

bany(1) m. ‘acció de banyar’

banquet1 m. ‘àpat amb molts convidats’
banquet*2 m. (V)  pedrís

bany(2) m.  cambra de bany f.
bany auxiliar m. / aseo

CORPUS GENERAL

banya f.

barcassa f. / gavarra

banyador m. / vestit de bany

barcella f.

banyar(1) v. tr. ‘ficar i tenir dins l’aigua (algú o
alguna cosa)’

barcelonès -esa adj.  barceloní(2) -ina

banyar(2) v. tr.  mullar(1) v. tr. i intr. pron.
banyar*(3) v. tr. ‘cobrir (un aliment) amb un líquid’
banyera f.
banyera d’hidromassatge* f. ‘banyera
equipada d’un dispositiu que remou
l’aigua’ / jacuzzi* m. [angl.]
banyut -uda adj. i m. i f. / cornut -uda
baptisme m.
baquejar* v. tr. i tr. pron. (V) ‘llançar o llançar-se
violentament a terra’
baquejar-se de riure* loc. verb. (V)
 trencar-se de riure
baqueta f.
baquinada* f. (V)  bac1 m. (V)
bar m.
bar musical m. / pub+ [angl.]

barceloní(1) -ina adj. i m. i f. ‘natural de Barcelona’
barceloní(2) -ina adj. ‘relatiu a Barcelona o als seus
habitants’ / barcelonès -esa
barceloní(3) -ina m. i adj. ‘varietat del català central
parlada a Barcelona i la seva àrea o relatiu a aquesta
varietat’
barcelonisme m.
barcelonista(1) adj. i m. i f.
barcelonista(2) adj. i m. i f. / culer
barco m.  vaixell
bardissa f.
bargalló m.  margalló
baríton m.
barjaula f.  prostituta
bàrman* m. i f. ‘cambrer de bar’

baralla(1) f. / brega

barnús m. [ pl. -ussos]

baralla(2) f. / joc de cartes m.

baròmetre m.

barallar v. tr. i intr. pron. / partir palletes* loc.
verb. (V) / partir peres loc. verb. / renyir v. intr.
barana f.
barandat m. (V)  envà(1)
barat -a adj. / barato -a
barata1 f. / bescanvi m.
barata2 prep.  a canvi de loc. prep.
baratar v. tr. / bescanviar
barato -a adj.  barat -a
barba(1) f. ‘pèl facial’
barba(2) f. / barbó m. / mentó m.

barra(1) f. ‘tros rígid de forma cilíndrica o prismàtica
més llarg que gruixut’
barra d’eines* f. ‘en una interfície gràfica,
barra que permet activar les funcions més
habituals d’un programa’
barra de menú* f. ‘en una interfície gràfica,
barra que permet accedir a diversos menús
desplegables’
barra espaiadora f. ‘tecla allargada d’un
teclat, que serveix per a introduir un espai
en blanc’
barra(2) f.  taulell(2) (d’un bar, d’un cafè) m.
barra lliure f. ‘servei de begudes que no
requereix el pagament individual de cada
consumició’

barballó m.  espígol

barra(3) f.  mandíbula
tenir bona barra(1) loc. verb. ‘ésser molt
menjador’
tenir bona barra(2) loc. verb. ‘ésser
excessivament crèdul’

bàrbar -a adj. i m. i f.

barra(4) f. ‘forma de relleu’

barber barbera m. i f.

barra(5) f.  desvergonyiment m.
tenir barra loc. verb. / tenir collons(2)
/ tenir morro

barbacana f.  ràfec m.
barbacoa f.

barberia f.
barbó m.  barba(2) f.
barca f.
barca d’arrossegament f.
barca del bou f.
barça f.  esbarzer m.
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barraca(1) f.  cabanya+
barraca(2) f. ‘construcció suburbial’ / xabola(2)
barracó m. ‘edifici prefabricat i provisional’
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barral(1) m.
barral*(2) m. (V)  porró
barralla* f. (S)  barrera
barraló m.
barranc m.
barrar v. tr.

basc(2) -a m. i adj. ‘llengua basca o relatiu a aquesta
llengua’ / èuscar -a / eusquera
basca(1) f.  ànsia(1)
basca(2) f. ( pl.)  nàusea
basca(3) f.  desmai(1) m.
basca*(4) f.  calitja

barreja(1) f.  mescla

bascós(1) -osa adj. ‘que basqueja, que està
impacient’

barreja(2) f. ‘beguda consistent en una mescla de
licors’

bascós(2) -osa adj. ‘que fa venir basques’

barrejar v. tr. i intr. pron.  mesclar
barrera f. / barralla* (S) / tanca+(1) / tancat+1(1) m.
barret m. / capell / sombrero
barretina f.
barri m.
barri antic m. / centre històric* / nucli antic
/ casc antic
barri xinès* m. ‘barri d’algunes ciutats,
generalment portuàries, on s’agrupa en un
principi la població immigrada d’origen
oriental’
barriada f.
barril m.
barrina f.
barrinaire m.  sonso(2)
barrinar(1) v. tr. ‘foradar amb la barrina’
barrinar*(2) v. intr. (B)  copular v. tr. i intr.
barrinar(3) v. tr.  rumiar(1)

bascós*(3) -osa adj.  calitjós -osa
bàscula f.
base(1) f.
base(2) m. i f. ‘en esports de pilota, jugador que
distribueix el joc’
bàsic -a adj.
basílica f.
basilisc m.
basquet m. ‘tipus de caixa’
bàsquet(1) m.  cistella(2) f.
bàsquet(2) m.  encistellada f.
bàsquet(3) m. / basquetbol
basquetbol m. / bàsquet(3)
basquisme m.
basquista adj. i m. i f.
bassa f.
bassal m. / bassiot / pèlec / toll

barrisc m.
a barrisc loc. adv. (B)  a ull

bassiot m.  bassal

barroc -a adj. i m.

bast -a adj. ‘mancat de finor’

barroer(1) -a adj. i. m. i f. / destraler -a / matusser -a
adj. / sapastre

bastament
a bastament loc. adv. ‘en quantitat suficient’

barroer(2) -a adj.  groller -a

bastant(1) quant. (adv.) ‘en quantitat, nombre o grau
més que regular’

barrumbada f. (B)  ruixat m.
barrut -uda adj.

bastant(2) -a quant. (especif.) ‘quantitat o nombre més
que regular’ / bastant(3) [de]

basar1(1) m. ‘botiga gran en què es venen moltes
menes d’articles’

bastant(3) [de] quant. (especif.) [ pl. bastants]
 bastant(2) -a

basar1(2) m. ‘al Pròxim Orient, mercat públic’

bastar v. intr. i intr. pron.

basar2(1)

v. tr. ‘fer descansar (una cosa) sobre una

altra’
basar2(2)

bastida f. / bastiment m. / andami(2) m.
bastidor m.

v. tr. i intr. pron.  fonamentar(1)

basarda f.
basc(1) -a adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu al País Basc
o als seus habitants’

bastiment m.  bastida f.
bastió m. / baluard
bastir v. tr.

CORPUS GENERAL

bastó(1) m. ‘branca o tros de fusta prim, llarg i
manejable’
bastó(2) m. ‘vara per a portar a la mà i repenjar-s’hi
caminant’ / bengala(1) f. / gaiata f. / gaiato / mangala
f. (N) / totxo1(2) (N)
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batre(2) (cereals, llana) v. tr.
batre(3) v. tr. ‘vèncer (algú)’
batre(4) v. intr. pron. ‘combatre, lluitar contra algú’
batre(5) v. intr.  bategar

bastonet(1) m. ‘barreta amb puntes revestides de cotó
fluix’

batucada* f. ‘festa brasilera en què es balla al ritme
de la música dels tambors’

bastonet(2) m. ‘vareta per a menjar viandes a l’estil
xinès’ / bastonet xinès
bastonet xinès m. / bastonet(2)

batuda (policial) f. / agafada / redada

bat m.  baterell
de bat a bat loc. adv.
bata f.

batut m. ‘beguda elaborada a base de llet, fruita,
gelat, etc., passats per una batedora’
batxiller batxillera m. i f.
batxillerat m.

batalla f.

batzac m.

batata f.  moniato m.

batzegada f.

batcoll m. (B)  clatell+
batcollada* f. (B)  clatellada+
batec m. / palpitació f.
batedora f.
bategant adj. / palpitant

batzoles f. pl. (V)  matraca f.
baula f. (B)  picaporta m.
bava f.
baverall* m. (B)  pitet
bavós -osa adj. ‘que baveja’

bategar v. intr. / batre(5) / palpitar

bavosa(1) f.  rabosa(2)

bateig m. / batiament* (B)

bavosa(2) f.  llimac(1) m.

batejar v. tr. / batiar (B)

bazuca* m. ‘llançacoets portàtil’

baterell m. / bat / repetell(1) (S)

be1(1) m.  anyell
al be loc. adv.  a coll

bateria(1) f.
bateria(2) f. ‘instrument musical de percussió’
bateria(3) m. i f. ‘instrumentista’
bateu* m. (S)  vaixell
batiament* m. (B)  bateig
batiar v. tr. (B)  batejar
baticul m.
batistot* m. (V) ‘commoció, disgut gran’
batle batlessa m. i f. (B)  batlle2(1) batllessa
batlle1 m. i f. (Andorra) ‘jutge de primera instància’
batlle2(1) batllessa, batle batlessa (B) m. i f.
/ alcalde(1) alcaldessa / cònsol major m. i f.
(Andorra) / paer en cap paera en cap (N)

be1(2) m. (genèric)  ovella f.
be2 f. [ pl. bes] ‘lletra’
bé1 m.
bé2 [o ben precedint adj. o adv.] adv.
per bé que loc. conj.  malgrat que
si bé loc. conj.  malgrat que
bé3 interj.
[va] bé* loc. interj.  d’acord(2)
beat(1) -a adj. i m. i f. ‘benaventurat, feliç’
beat(2) -a adj. i m. i f.  missaire
beatificar v. tr.
bebè m. [ pl. -ès]
bec m. / rostre(1)

batlle2(2) f.  batllessa2(1)

beç m.  bedoll

batllia(1) f. ‘càrrec de batlle’

beca f.

batllia(2) f. (Andorra) ‘jutjat’

becada1 f. ‘ocell’ / cega (B)

batolla f.

becada2 f.  becaina

batollar, abatollar v. tr. / espolsar(2)
batre(1) v. tr.  pegar(1) v. tr. i intr.

becadeta* f. (V) becaina

62

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

becaina f. / becada2 / becadeta* (V) / cabotada (V)
/ clucull m. (S)
becar1 v. tr. ‘dotar (algú) amb una beca’
becar2 v. intr. ‘fer becaines’
becari becària m. i f.

beneiteria f.  ximpleria
beneitura f. (B)  ximpleria
benestant adj.
benestar m.
benèvol -a adj.

beceroles f. pl.
(ésser, estar) a les beceroles loc. adj.

bengala(1) f.  bastó(2) m.

bedoll m. / beç

bengala(2) f. ‘compost que emet llum en cremar-se’

bedòs* -osa adj. i m. i f. (S)  papissot(1) -a

benigne -a adj.

befa f.  burla

benjamí(1) -ina adj. i m. i f. ‘esportista i categoria
esportiva’

begònia f.

benjamí(2) benjamina m. i f. / caganiu(2)

beguda f. / beure+2 m.
begut -uda adj.  embriac -aga adj. i m. i f.
beisbol m.

benvinguda f.
benvingut -uda adj.
benvist -a adj.

beix adj. i m. [inv.]
beixamel f.

benviure m.
benvolgut -uda adj.

bel m.

benzina f. / gasolina

bel canto* m. [it.] [inv.] ‘estil de cant propi de
l’òpera italiana’ / bell cant

benziner* benzinera m. i f. / gasoliner gasolinera
benzinera f. / gasolinera

belar v. intr.
bell -a adj. / bonic -a / formós -osa / guapo -a
/ maco -a / polit2(2) -ida / templat*+ -ada (V)
/ hermós -osa

berbena f. ‘herba’
berberetxo m.  escopinya de gallet f.

bellesa f.

berenar1(1) v. intr. ‘menjar a mitja tarda’
/ espertinar1 (S)

belleu* adv. (S)  potser

berenar1(2) v. intr. (B)  esmorzar1

bèl·lic -a adj.

berenar2(1) m. ‘menjada a mitja tarda’ / espertinar2
(S)

bellota f.  gla
bellugar v. tr. i intr. pron. i intr. / menejar(2) v. tr. i
intr. pron. (V) / moure v. tr. i intr. pron. / remenar(2)
v. tr. i intr. pron.
bellveure* m. (B)  mirambell

berenar2(2) m. (B)  esmorzar2
bergantí m.
beril m.
berlina f. / cupè+ m.

bemol m.  bemoll

bermudes f. pl.

bemoll m. ‘signe musical’ / bemol

berruga f.

ben adv.  bé

bertranada f. (S)  ximpleria

2

bena f.

bes m.  besada f.

benedicció f.

besada f. / bes m. / òscul m. / petó m. / potó*2 m.
(S) / potxó m. (N)

benèfic -a adj.
beneficència f.
benefici m.
beneficiar v. tr. i intr. pron.
beneir v. tr.
beneit -a adj. i m. i f.  ximple(1)

besar v. tr. / apotxonar* (N) / fer un petó loc. verb.
/ morrejar+ / petonejar / potonejar* (S)
besavi besàvia m. i f. / repadrí repadrina
bescanvi m. / barata1 f.
bescanviar v. tr. / baratar
bescoll m.  clatell+
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bescollada f.  clatellada+

bibliotecari -ària adj. i m. i f.

bescuit m.

bíceps m.

besnet besneta m. i f. / renet reneta

bici* f.  bicicleta

bessó1 m. (B)  ametlla f.

bicicleta f. / bici*
bicicleta de muntanya f.  bicicleta tot
terreny
bicicleta tot terreny f. / bicicleta de
muntanya / mountain-bike [angl.]

bessó2(1) -ona adj. i m. i f. ‘nat d’un mateix part’
bessó2(2) m. pl. i f. pl. [inv.]  gèminis m. i f.
bessonada f.
bèstia f.
bestiar m.
bestiesa f.  ximpleria
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bicicròs m. [inv.]
bidet m.
bidó m.

bestina f.

biennal adj. i f. ‘que dura dos anys o que es repeteix
cada dos anys’

bestraure v. tr.  bestreure

bienni m.

bestreta f.
a la bestreta loc. adv.  per endavant
de bestreta* loc. adv. (V)  per endavant
bestreure, bestraure v. tr. ‘avançar (diners)’
best-seller* m. [angl.] ‘llibre més venut en un
període de temps; llibre d’èxit comercial’

biga f.
bigòs m. ‘eina’ / arpiots m. pl. / gavilans m. pl. (B)
/ tràmec+
bigot m.  bigoti m. ( pl.)
bigoti m. ( pl.) / bigot m. / mostatxo+ m.

besuc m.

bijuteria f.

betlem* m.  pessebre

bilabial adj.

betum m. / bola2 f. (C)

bilateral adj.

betza f. (B)  panxa

bilateralitat f.

beuratge, abeuratge* m.

bilingüe adj.

beure1(1) v. tr. i tr. pron. ‘empassar-se (un líquid)’
beure a morro loc. verb. / mamar(4) v. intr.
/ xumar1(1) v. tr.

bilingüisme m.

beure1(2) (begudes alcohòliques) v. intr. / mamar(3)
/ pipar(2) / xamar (V), ximar* (S), xumar1(3)

bilió m.
billar m.
bimba f.  pilota(1)

beure1(3) v. tr. pron. ‘creure’s, acceptar com a vera
(alguna cosa inversemblant, difícil de creure)’

binari -ària adj.

beure1(4) v. tr. i tr. pron.  absorbir(1) (un líquid) v.
tr.

binocle m. ( pl.) / allargavista*+ m. (B) / prismàtics+
m. pl. / ullera de llarga vista+ f. / anteojos m. pl.

beure2 m. / beguda+ f.

biodegradable adj.

biaix m.
de biaix loc. adv.  de gairell

biodiversitat f.

bingo m. / plena f.

biògraf biògrafa m. i f.

bianual adj. ‘que té lloc dues vegades l’any’

biografia f.

biatleta m. i f.

biogràfic -a adj.

biatló m.

biòleg biòloga m. i f.

biberó m.

biologia f.

bíblia f.

biològic(1) -a adj.

bíblic -a adj.

biològic*(2) -a adj.  ecològic*(2) -a

bibliografia f.

biquini(1) m. ‘vestit de bany de dues peces’

biblioteca f.
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biquini(2) m. ‘entrepà calent de pernil dolç i
formatge’
birra* f.  cervesa
birret m.

blancor f.
blanet* -a adj. (V)  tou(1) tova
blanqueig (de diner) m.

bis m.

blanquejar(1) v. intr. ‘ésser més o menys blanc, tirar a
blanc’

bisbat m. / diòcesi f.

blanquejar(2) v. tr.  emblanquinar

bisbe(1) m.

blanquejar(3) v. tr. ‘legalitzar (diner negre)’

bisbe(2) m. ‘tipus de botifarra’

blasfemador -a adj. i m. i f. / flastomador -a (B)

bisbessa f.

blasfemar v. tr. i intr. / flastomar (B) / renegar+

bisco -a adj.  guerxo(2) -a

blasfèmia f. / flastomia (B) / renec m.

biscota* f. ‘pa de motlle tallat a llesques, torrat i
envasat’ / biscote m.

blasmar v. tr.

biscote m.  biscota* f.
bisexual adj. i m. i f.
bisíl·lab -a adj. i m. / bisil·làbic -a adj.
bisil·làbic -a adj.  bisíl·lab -a adj. i m.
bistec m.
bístia f. (B) ‘animal de càrrega’
bistronomia* f. ‘cuina de qualitat i amb segell
d’autor servida en un ambient informal i a preus
econòmics’
bisturí m. [ pl. -ís]

blat m. / forment+
blat de les Índies* m. (B)  blat de moro
blat de moro m. / blat de les Índies* (B)
/ blat dindi* (S) / dacsa f. (V) / milloc (N)
/ moresc / panís
blat dindi* m. (S)  blat de moro
blatdemorar m. / dacsar (V) / panissar
blau(1) blava adj. i m.
blau cel m. / atzur
blau elèctric m.
blau marí m.
blau(2) m.  hematoma

bitcoin m. ‘moneda virtual descentralitzada i no
avalada ni controlada per cap banc ni govern’

blau*(3) blava m. i f. (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, jugador de l’equip que duu la faixa o la
samarreta blava’

bíter m.

blaugrana adj. [pl. blaugranes o blaugrana]

bitla* f.  bitlla

blaüra f. (V)  hematoma m.

bitlla, bitla* f.

blavenc -a adj. / blavós -osa

bitllet m.

blavós -osa adj. / blavenc -a

bitlletera f.

blavura f. (B)  hematoma m.

bitxac m.

ble m. / metxa f. / torçuda*1 f. (V)

bitxo, vitxo m. / coralet / pebre de cirereta (B)
/ pebrina(1) f. (S) / pesteta* f. (N) / vitet (V)

bleda f.

bizantí -ina adj. i m. i f.
bla blana adj.  tou(1) tova
black-bass m. [angl.]  perca americana* f.
blan -a adj. (B)  tou(1) tova
blanc(1) -a adj. i m.
blanc de l’ou m. / clara(1) (de l’ou) f.
blanc(2) m.  diana+ f.
blanca(1) f. ‘figura de nota musical’
blanca(2) f. (V)  garsa
blanc-i-blau blanc-i-blava adj. / periquito(2) m. i
f.

bleda-rave f. / ravebleda m. / remolatxa
blegar v. tr. / doblegar+ v. tr. i intr. pron.
bleix m.  panteix
bleixar v. intr.  panteixar
blindar v. tr.
blindat -ada adj. / cuirassat(1) -ada
blingar* v. tr. i intr. pron. (S)  vinclar(1)
blíster* m. ‘tipus d’envàs de plàstic, generalment per
a medicaments’
bloc m.
blocar v. tr.  bloquejar v. tr. i intr. pron.
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blog m. ‘pàgina web amb informació o opinions
sobre temes diversos, que s’actualitza freqüentment’
bloguejar* v. intr. ‘escriure en un blog’
bloguer bloguera m. i f.
bloquejar v. tr. i intr. pron. / blocar v. tr.
blues m. [angl.] [inv.] ‘estil musical’
bo [o bon precedint l’element que modifica] bona
adj.
(anar) de bo loc. adv.  de debò
de bo de bo loc. adv.  de debò
donar bo (de fer alguna cosa) loc. verb.
‘causar satisfacció, ésser plaent’
fer bo loc. verb. ‘fer bon temps’
posar bo* loc. verb. (B)  col·locar(2) (en un
càrrec) v. tr.
tenir bo loc. verb. (B)  [tenir] influències
va de bo* loc. interj. (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, expressió d’inici de les
partides’
bòbila f. / teuleria
boc m. / cabró(1)
boç m. / morral* (B) / morrió
boca f.
a boca de fosc loc. adv.  a entrada de fosc
a boqueta [de] nit loc. adv. (V)  a entrada
de fosc
boca amunt loc. adv.  boca per amunt
boca avall loc. adv.  boca per avall
boca enlaire loc. adv.  boca per amunt
boca per amunt loc. adv. / boca amunt
/ boca enlaire
boca per avall loc. adv. / boca avall
estar en boca loc. verb.
fer boca loc. verb.
bocadents
de bocadents loc. adv. ‘de cara a terra’
bocamànega f.  bocamàniga
bocamàniga, bocamànega f.
bocamoll -a adj.
boçar1 v. tr. ‘posar el boç (a un gos)’
boçar2 v. tr. (V)  vomitar

bòfia(1) f.  butllofa
bòfia(2) f.  mentida
bòfia(3) f.  policia(1)
boga1 f. ‘peix’
boga2, bova f. ‘planta’
boga3 f. ‘límit, fita’
boga*4 f.  garota
bogamarí m. (B)  garota f.
bogeria f. / follia / locura
bogo m. (B)  garota f.
boicot m.
boicotar v. tr.  boicotejar
boicotejar v. tr. / boicotar
boig boja adj. i m. i f. / foll -a / orat -ada
/ loco -a
boina f.
boira f. / broma+1(1)
boira baixa f. / boira terrera
boira gebradora f.
boira pixanera f. / boira ploranera
boira ploranera f. / boira pixanera
boira terrera f.  boira baixa
boirada f. / bromada1(1)
boirina f.
boirum m. ‘barreja de boira amb fum contaminat’
/ smog [angl.]
boix1(1) m.
boix grèvol m.
boix1(2) m.  mà de morter f.
boix2 boixa m. i f. (B)  infant(1) m.
boixac, bojac m. / calèndula f. / galdiró / llevamà
(B)
boixar v. intr. (B)  copular v. tr. i intr.
bojac m.  boixac
bol m. ‘vas sense anses’

bocí m.  tros(1)

bola1(1) f. / bolla(1) (B)
bola de picolat* f. (S)  mandonguilla

boda f.  casament m.

bola1(2) f.  bala2(2)

bodega f.

bola1(3) f.  mentida

bodegó m.  natura morta f.
bodi m.
bòfega f.  butllofa
bofegar v. tr. i intr. pron. i intr.
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bola2 f. (C)  betum m.
bolado* m. [cast.]  suflé+
bolangera f. ‘tipus de ball’
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bolcar(1) v. tr. i intr. pron. i intr. ‘tombar a un costat’
/ taular* v. intr. (S)
bolcar(2) v. tr. ‘vestir (un infant de bolquers)’
/ embolcallar(2) / embolcar(2)

bombeig m.  bombardeig
bombejar1 v. tr.  bombardejar
bombejar2 v. tr.  bombar2

bolera f.  bowling*(2) m. [angl.]

bomber bombera m. i f.

bolerany* m. (C)  remolí(2) (d’aigua)

bombeta(1) f. ‘làmpada elèctrica’ / pereta* (V)

boleres f. pl. (B) ‘ball, variant del bolero,
característic de Mallorca’

bombeta*(2) f. ‘petard petit’

bolero m.

bombo(1) m.

bolet(1) m. ‘tipus de fong’

bombo(2) m. i f. ‘instrumentista’

bolet(2) m. pl.  floridura f.

bombó m.

bolet(3) m. ‘cop donat al cap d’algú amb la mà’

bombolla(1), bambolla*(1) f. ‘porció d’aire o d’un
gas qualsevol envoltada d’un tel líquid’

bolet(4) m. ‘element aïllat o discordant respecte de
l’entorn en què es troba’
boleta* f. 

bala2(2)

bolic m.  farcell

bombí m.

bombolla*(2) f.  butllofa
bonança f.

bòlid m.

bonda f. (B)  bondat
fer bonda loc. verb. (B)  fer bondat

bolig m. [ pl. -igs o -itjos] ‘bola de referència en la
petanca i les botxes’ / bolitxe

bondat f. / bonda (B)
fer bondat loc. verb. / fer bonda (B)

bolígraf m.

bonegada f. (V)  renyada

bolitxe m.  bolig

bonegar v. tr. (V)  renyar

bolla(1) f. (B)  bola1(1)

bonegó m. (V)  renyada f.

bolla(2) f. (B)  bala2(2)

bonera f. / bonó m. / desaigüe(2) m.

bolletí m.  butlletí

bongos*, bongós* m. pl. [cast.] ‘instrument
musical de percussió’

bollit* (V), bullit*(2) (V) m. ‘plat de verdura bullida’
bolo* m. ‘actuació artística aïllada que recorre
diverses poblacions, o actuació musical en directe’

bongós* m. pl. [cast.]  bongos*
bonic -a adj.  bell -a
bonítol m.

boló m.
bolquer m. ( pl.) / braga(1) f. / faldar*(1) m. (N)
/ paquet*(2) m. / panyals m. pl.

bonó m.  bonera f.
bony m. / borniola* f. (S) / bossoga f. (C)

bolquet m. / vehicle de trabuc

bonyarrut -uda adj.  bonyegut -uda

bomba f. ‘explosiu’
bomba2 f. ‘aparell de propulsió’

bonyegut -uda adj. / bonyarrut -uda / bonyut*
-uda (V)

bomba*3 (de la bicicleta) f.  manxa

bonyut* -uda adj. (V)  bonyegut -uda

bombar1 v. tr. i intr. pron. ‘fer que la superfície
(d’una cosa) prengui, com inflant-se, una curvatura’

boom m. [angl.]

bombar v. tr. ‘treure o transportar amb una bomba
(líquids o gasos)’ / manxar(1) / bombejar2

boquera(2) f. pl. ‘afecció a la pell de la comissura
dels llavis’

bombardeig m. / bombeig

boquera*(3) f. ‘portell en el marge d’una séquia’

bombardejar v. tr. / bombejar1

boqueró m.  seitó

bombarder m.

bord -a adj. i m. i f. / bordet -a

bombardí m.

bordar v. intr.  lladrar

bombatxo m. ( pl.)

bordell m.  prostíbul

1

2

boquera(1) f. ‘comissura dels llavis’
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bordet -a adj. i m. i f.  bord -a

bossoga f. (C)  bony m.

bordillo m.  vorada f.

bot1 m. ‘cuir per a contenir vi i altres líquids’ / odre
fer el bot loc. verb.  fer el petarrell

boreal(1) adj. ‘de l’hemisferi nord’
boreal(2) adj.  àrtic -a

bot2 m. / salt

borino m. (B)  borinot

bot3 m. ‘embarcació petita de rems’
bot pneumàtic m.
bot salvavides m.

borinot m. / abegot(2) / abellot(2) / borino (B)

bot4 m. ‘peix’

borm m.
born* m. (B)  medusa f.

bota1 f.
bota d’aigua* f. ‘bota impermeable de goma
per a dies de pluja’ / katiuska* [rus]

borni bòrnia adj. / guerxo(1) -a (N) / tort2(2) -a

bota2 f. / tona(1) / tonell m.

borniola* f. (S)  bony m.

botar1(1) v. intr.  saltar(1)
botar foc loc. verb.  incendiar v. tr. i intr.
pron.

bòrees m.  tramuntana(2) f.

borrador(1) m.  esborrador
borrador(2) m.  esborrany
borradura, gorradura* f.
borraina f.  borratja
borralló m.  floc(2) (de neu)
borrar*1 v. tr. (S)  empènyer+ (fort)
borrar2 v. tr.  esborrar
borratja f. / borraina
borratxera f.  embriaguesa
borratxo -a adj. i m. i f.  embriac -aga
borrec, borrego*(1) (V) m.
borrega(1) f. ‘borrec femella’

botar1(2) (una pilota) v. intr. / botre(2)
botar2 v. intr.  fer el petarrell loc. verb.
botar*3 v. tr. i intr. pron. (S)  inflar
botàriga* f. ‘ous de tonyina, de melva o de bonítol
adobats amb sal, premsats i assecats al sol’
/ garrofeta* (V) / ou de tonyina*+ m. (V)
botavant m. / llambroix
botella f.  ampolla(1)
boteller* m.  ampoller
botera* f. (N)  gatonera
botí m.

borrim m. (V)  plugim

botifarra(1) f. ‘embotit cru’ / botifarra bona* (C)
/ llonganissa*(2)
botifarra blanca f.
botifarra bona* f. (C)  botifarra(1)
botifarra de sang f. / botifarra negra
botifarra negra f. / botifarra de sang

borrimar* v. intr. (V)  plovisquejar

botifarra(2) f. ‘joc de cartes’ / manilla2

borrimejar v. intr. (V)  plovisquejar
borsa f.

botifarra*(3) f. (V) ‘en la muixeranga, nus que es fa
per a subjectar la faixa del muixeranguer i que serveix
per a donar suport a les persones que hagin de pujar’

borsari -ària adj.

botifarrada f.

borumballa f. (V)  encenall(1) m.

botifarró m.

bosc m.

botifler -a adj. i m. i f.

boscà -ana adj. / bosquetà -ana

boscúria f.

botiga f. / tenda(2)
botiga de fàbrica* f. ‘botiga d’un fabricant on
es venen productes de marca a un preu
rebaixat’ / outlet*+ m. [angl.]

bosquetà -ana adj. / boscà -ana

botiguer botiguera m. i f. / tender tendera

bossa f.

botija* f. (V)  càntir m.

bossa nova* f. [port.] [inv.] ‘estil musical’

botijós -osa adj. (V)  tartamut -uda adj. i m. i f.

borrega(2) f.  cornamusa
borrego*(1) m. (V)  borrec
borrego(2) m. ‘pasta dolça’

boscós -osa adj.
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botir(1) v. intr. i intr. pron.  inflar v. tr. i intr. pron.

bòxer* m. ‘raça de gos’

botir(2) v. intr. pron. (Andorra)  enutjar v. tr. i intr.
pron.

bòxers* m. pl. ‘calçotets curts amb camals,
generalment amples’

botó1 m.
botó de pressió m. / clec(2)
botons de puny m. pl. / jemelos

braç m.
braç de gitano m.
braç de mar m.

botó*2 m. (V) ‘irritació, disgust’

braçada f. / bracillada* (V)

botolla* f. (S)  butllofa

braçal (d’un camí, d’un riu) m.  branc

botonar, abotonar* (V), embotonar v. tr. / cordar+

braçalet m. / polsera(2) f.

botre(1) v. intr.  saltar(1)

bracet

botre(2) (una pilota) v. intr. / botar1(2)
botxa(1) f.
botxa(2) f. pl. ‘joc’
botxí m.
botzina f. / clàxon+ m.
bou1(1) m. (V)  toro(1)
bous a la mar* m. ‘festa popular en què es
fan córrer bous en una plaça oberta per un
lateral a les aigües d’un port’
bous al carrer* m. ‘festa popular en què es
fan córrer bous pels carrers’
bou amb corda* m. ‘festa popular en què es
fan córrer bous que s’arrosseguen amb una
corda lligada a les banyes’
bou embolat* m. ‘festa popular en què es fan
córrer bous que duen boles de quitrà
enceses a les banyes’
bou1(2) m. ‘bou adult castrat’
bou2 m.  art d’arrossegament
bourbon* m. [angl.] ‘tipus de whisky’

(anar / agafar) del bracet loc. adv.
bracillada* f. (V)  braçada
braga(1) f.  bolquer m. ( pl.)
braga(2) f. pl. / calça(3)
braga(3) f.  tapaboques*(2) m.
braguer m.
bram m.
brama1 f.  rumor m. o f.
brama2 f. ‘escuma de la llet’
bramar v. intr.
bramul m. / mugit
bramular v. intr. / mugir
branc (d’un camí, d’un riu) m. / braçal / ramal
branca f.
brancal m.  llindar(1)
brancatge m.

bova f.  boga2

brandar (les campanes) v. tr. i intr. / baldejar* (N)
/ voltejar(2) (V)

boval(1) m. o f. ‘estable de bous’

brandi m. / conyac

boval*(2) m. (V) ‘varietat vinífera’

branquil* m. (N)  llindar(1)

bovicultura f.

braó m.

bowling*(1) m. [angl.] ‘ joc de bitlles practicat sobre
una pista llisa coberta’

bràquet* m. ( pl.) ‘aparell d’ortodòncia’

bowling*(2) m. [angl.] ‘instal·lació on es juga a bitlles’
/ bolera f.

braser m.

brasa f.

box m. [ pl. boxs]

braseria f.

boxa f. / pugilisme m.

brau1 m.  toro(1)

boxador boxadora m. i f.  boxejador
boxejadora

brau2 -ava adj.

boxar v. intr.  boxejar

bravejar v. intr. (B)  vanar-se v. intr. pron.

boxejador boxejadora m. i f. / boxador boxadora
/ púgil

brega f. / baralla(1)

boxejar v. intr. / boxar

bravejador* -a adj. i m. i f. (B)  fatxenda m. i f.

bres m. [ pl. bressos]  bressol
bresquilla f. (V)  préssec m.

CORPUS GENERAL

bresquilla del rollet* f. (V)  préssec pla*
m.
bresquilla plana* f. (V)  préssec pla* m.
bresquiller* m. (V)  presseguer
bresquillera* f. (V)  presseguer m.
bresquillerar* m. (V)  presseguerar
bressol m. / bres / bressola f.
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brodat m.
bròfec -ega adj.  groller -a
brofegada* f. ‘grosseria, renec’
brogit m.  soroll
broker* m. i f. [angl.] ‘persona o entitat que fa
d’intermediària en operacions borsàries’

bressola f.  bressol m.

broll(1) m. ‘raig d’aigua o d’un altre líquid que surt
amb força’

brètol brètola m. i f.

broll(2) m.  brolla f.

bretolada f.

brolla f. ‘bosquina d’arbustos i rebrots d’arbre’
/ broll(2) m. / brollar1 m. / brossa1(1)

brètzel* m. ‘pa espolsat amb sal i comí, que té forma
de llaç’

brollar1 m.  brolla f.

breu adj.
en breu loc. adv.

brollar2 v. intr. / sorgir(1)

brevetat f.

broma1(2) f.  núvol(1) m.

bri m.

broma2 f.  bromera

brià m.

broma1(1) f.  boira+

brial* m. (V)  combinació(2) f.

broma3 f.
fer broma loc. verb. / bromejar v. intr.

bric m. / cartó(2) / tetrabric

bromada1(1) f.  boirada

brie m. [fr.]

bromada1(2) f.  nuvolada

brífing* m. ‘en el món empresarial i de la publicitat,
reunió o document per a informar d’un producte o un
servei’

bromada2 f. ‘allò que es fa o es diu a algú amb el
propòsit de fer broma’

brigada(1) f. ‘colla de persones que fan el mateix
treball’

bromera f. / broma2 / escuma+ / sabonera1(3)

bromejar v. intr. / fer broma loc. verb.

brigada(2) m. i f. ‘grau militar’

bromista adj. i m. i f.

brigadista m. i f.

bronqui m.

brill m.  brillantor f.

bronze m.

brillant(1) adj. / lluent

bronzejador -a adj. i m.

brillant(2) m. / diamant+

bronzejar v. tr. i intr. pron. / embrunir / torrar(2)

brillantina f.

bròquil m.

brillantor f. / brill m. / lluentor

brossa1(1) f.  brolla f.

brillar v. intr. / resplendir(1)

brossa1(2) f. ‘partícula despresa d’alguna cosa’

brindar(1) v. intr. ‘fer un brindis’
brindar(2) v. tr. i intr. pron. ‘oferir (alguna cosa a
algú); oferir-se a algú’

brossa1(3) f. / agranadures+ f. pl. / escombraries+ f.
pl. / farda* (S) / fem*(2) (V) m., fem(3) (B) m. pl.
brossa2 f. ‘raspall de pèls forts i espessos’

brindis m.

brossaire m. i f.  escombriaire

brioix m.

brossat m.  mató

brisa1 f. ‘subproducte obtingut de l’elaboració del
vi’
brisa2 f. ‘tipus de vent’
broc m. / gal1 (N) / galet / tot3
brodar v. tr.

brosser* brossera m. i f.  escombriaire
brot(1) m. ‘branca petita i tendra desenvolupada d’un
borró o gemma’
brot(2) m. ‘principi d’una cosa que ha de manifestarse més tard’
brotar v. intr. / llucar+2
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bròtola f.

bufafocs m. / ventafocs(1)

brou m. / caldo

bufanda f. / tapaboques(1) m.

brouós -osa adj. / caldós -osa

bufar(1) v. intr. i tr. i intr. pron.

brownie* m. [angl.] ‘pastís de xocolata i nous’

bufar*(2) v. intr. (V)  vanar-se v. intr. pron.

bru bruna adj. / morè -ena (de pell), moreno -a

bufar*(3) v. tr. pron. (V)  embriagar v. tr. i intr.
pron.

bruc m.
bruc d’hivern m. / cepell (V)

bufat -ada adj. (V)  embriac -aga adj. i m. i f.

bruguera f.

bufet1 m.  bufetada f.

bruixa1 f. ‘dona que practica la bruixeria’

bufet2(1) m. ‘moble del menjador’ / aparador(2)
/ aparadora f. (B)

bruixa2 f. ‘peix’
bruixot m.
brull m. (V)  mató
brumir v. intr.  brunzir
brunzir v. intr. / brumir
brusa f.
brusc -a adj.
brusquina f. (B)  plugim m.
fer brusquina* loc. verb. (B)
 plovisquejar v. intr.

bufet2(2) m. ‘taula amb menjar i begudes’
bufet lliure m.
bufet2(3) m. ‘estudi o despatx d’un advocat’
bufeta(1) f. / bufa2(1) / veixiga
bufeta*(2) f. (B)  globus(2) m.
bufetada f. / bufa1 / bufet1 m. / carpant* m. (S)
/ cleca / cogot*(2) m. (S) / galtada / hòstia(2)
/ mastegot m.
buff m.  tapaboques*(2)

brut -a adj. / llord(1) -a

bufó1 m. ‘còmic de les corts i dels palaus de la
noblesa’

brutal adj.

bufó2(1) -ona adj. ‘menut i graciós’

brutalitat f.

bufó*2(2) -ona adj. i m. i f. (V)  fatxenda m. i f.

brutícia f. / merda(2)

bugada f.

buata f.

bugaderia f.

bubar* v. intr. (V)  lladrar

buguenvíl·lea f.

bub-bub(1) interj. / guau-guau(1)

bugui-bugui* m. ‘estil de jazz i ball’

bub-bub(2) m.  lladruc

buidar v. tr. i intr. pron. i intr.

buc(1) m.
buc(2) (d’abelles) m.  rusc

buit buida adj. i m.
al buit* loc. adv. i loc. adj. ‘amb eliminació
total de l’aire de l’interior d’un envàs’

bucal adj.

buixir v. intr. (N)  lladrar

buda m.

bulb m.

budell m. ( pl.)  intestí+(2)
budisme m.
budista adj. i m. i f.
buf m.

buldog m.
buldroi* m. (B)  rap1
bulevard m.
búlgar(1) -a adj. i m. i f.

bufa f.  bufetada
1

búlgar(2) m. ‘pastís dolç cilíndric’ / tronc*(4)

bufa2(1) f.  bufeta(1)

bulgur* m.  búrgul*

bufa2(2)

f.  ventositat(2)

bulímia f.

bufa*2(3)

f. (V)  globus(2) m.

bull1 m. ‘acció de bullir’

bufa2(4) f.  embriaguesa

bull2 m. ‘tipus de botifarra’

bufador m. / soplet

bullabessa f. ‘tipus de sopa’
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bullici m.  agitació f.
bullícia f.  agitació
bullir v. intr. i tr.
bullit(1) m. / carn d’olla f.
bullit*(2) (V), bollit* (V) m. ‘plat de verdura bullida’
bullying m. [angl.]  assetjament escolar*
buna f. (Andorra)  cornamusa
buner* bunera m. i f. (Andorra)  cornamusaire
bungalou m.
bunyeta* f. (S)  bunyol+(1) m.

bus1 m. i f. [ pl. bussos] ‘persona que treballa
submergida dins l’aigua’
bus2 m.  autobús
busaroca f.  gamarús m.
busca1(1) f. ‘porció menuda’
i busques* loc. adj. (B)  i escaig
busca1(2) (del rellotge), burca*2 (C) f. / agulla de
rellotge / maneta(3)
busca*2 f. ‘fet de buscar’
busca i captura f.  crida i cerca
en busca de loc. prep.  en cerca de

bunyol(1) m. ‘massa fregida’ / bunyeta*+ f. (S)

buscador buscadora m. i f. / cercador
cercadora

bunyol(2) m. / nyap

buscar v. tr. / cercar

buquet m. ‘combinació d’aroma, sabor i tacte d’un
vi’

bust m.

burballa f. (B)  encenall(1) m.
burca1 m. ‘vestit femení de tradició musulmana’
burca*2 (del rellotge) f. (C)  busca1(2)
burgès -esa adj. i m. i f.
burgesia f.
búrgul* m. ‘aliment preparat a base de blat precuinat
al vapor i assecat’ / bulgur*
burilla f. / llosca / punta(2) (de cigar o cigarreta)
burla f. / befa / mofa / trufa1

bústia f.
butà m.
butaca f. / poltrona+ / silló, sillon m.
butaca d’orelles* f. ‘butaca de respatller alt
amb amples vores per a recolzar-hi el cap’
butlletí, bolletí m.
butllofa f. / bambolla*(2), bombolla*(2) / bòfega
/ bòfia(1) / botolla* (S) / ampolla(2)
butoni m. (V)  papu
butxaca f.

burlaner -a adj. (S)  burleta adj. i m. i f.

butza(1) f. ‘conjunt de vísceres abdominals,
especialment d’un animal’

burlar-se v. intr. pron. / mofar-se / rifar-se2(1) v. intr.
pron. i tr. pron. / riure’s1(3) (d’algú)

butza*(2) f.  panxa

burleta adj. i m. i f. / burlaner -a adj. (S)

bypass m. [angl.] [inv.]

burlesc -a adj.
burlesca f. ‘peça musical’

C

buró m. [ pl. -ós]
burocràcia f.
burocratització f.
burocratitzar v. tr. i intr. pron.
burot m. (B)  gargot
burra f.  somera
burret* m. (V)  plis-plai* (V)
burro1 m.  ase
burro2 m.  gobi
burxar(1) v. tr. / punyir
burxar(2) v. tr. ‘remenar amb la mà, amb una burxa’
/ furgar+(2) (V) / furnyigar* (S)

ca1 m.  gos(1)
ca marí m. ‘peix’
ca2 f. [ pl. cas] ‘lletra’
ca3 f. ‘forma apocopada del mot casa’
cabal1 m.
cabal2 adj.  perfecte -a
cabaler m. / fadrí extern, fadristern
cabalera f. ‘germana de la pubilla’
cabana f.  cabanya
cabanera f. (N)  camí ramader m.
cabanya, cabana f. / barraca+(1) / casot* m. (S)
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cabàs m. [ pl. -assos] / senalla f.
cabassada f.
a cabassades* loc. adv. (V)  molt1 quant.
(adv.)
cabassets m. pl. / altocúmulus m.
cabdal adj.
cabdell m.
cabeça (d’alls) f. / cabota(3) (S) / cap (d’alls) m.
cabell m.
cabell blanc m. / cana* f.
cabell d’àngel m.
cabellera f.
caber v. intr.  cabre
cabernet f. i m. ‘vinya, raïm i tipus de vi’
cabina(1) (d’una nau) f. / cambrot m. / camarot m.
cabina(2) f. ‘petita cambra o espai aïllat des d’on hom
acompleix una operació’
cabina de control f.
cabina de projecció f.
cabina telefònica f.

cabró(2) cabrona m. i f. ‘persona que fa males
jugades’
cabut -uda adj.  obstinat -ada
caça(1) f. / cacera
caça de bruixes f.
caça(2) m.
caça bombarder m.
caçador -a adj. i m. i f. / caçaire m. i f. (S)
caçadora f. ‘gec esportiu estret de cintura’
caçaire m. i f. (S)  caçador -a adj. i m. i f.
caçamines m. / dragamines
caçapapallones m.
caçar v. tr.
caçatalents* m. i f.  cercatalents
cacau(1) m.
cacau*(2) m.  desgavell
cacau*(3) m. pl. (V)  diner m. ( pl.)
cacau*(4) m.  obús*(2) m.

càbio* m. (Andorra)  cabiró

cacauet m.

cabiró m. / cairat+ / càbio* (Andorra)

cacera f. / caça(1)

cabirol m.

caché m. [cast.]  caixet

cable m.
sense cable loc. adj.  sense fil

cacic m.

cabòria f. / enrònia

cabota(1) (d’un clau) f.

cada indef. (especif.) [inv.]
cada u indef. (pron.) / cadascú
cada un cada una indef. (especif.)
/ cadascun -a

cabota(2) adj. (V)  obstinat -ada

cadaf m.

cabota(3) f. (S)  cabeça (d’alls)

cadafal m.

cabotada f. (V)  becaina

cadarn m.  refredat

cabra(1) f.
cabra salvatge f.

cadascú indef. (pron.) / cada u

cabot m. (B)  gobi

cactus m.

cabra(2) f. ‘crustaci’ / cranca

cadascun -a indef. (especif.) [inv.] / cada un cada
una

cabra*(3) f. ( pl.)  cabreta(1)

cadaula* f. (S)  pestell m.

cabre, caber v. intr.

cadàver m.

cabrerot m. (V)  bagot

cadavèric -a adj.

cabreta(1) f. ( pl.) ‘petita onada blanca d’escuma’
/ cabra*(3)

cadell (de gos) m. / quissó (B)

cabreta(2) f. ( pl.) ‘núvol petit que fa estol’
cabrida f.
cabriola f.
cabrit m.
cabró(1) m. / boc

cadella (de gos) f. / quissona (B)
cadena f.
cadenat m. / candau
cadera f.  maluc m.
cadernera f. / carderola (N) / cardina

CORPUS GENERAL

cadet adj. i m. i f.
cadira f.
cadira de braços f.
cadira de rodes f.
cadira plegable f.
cadolla f. / cocó m.

caixa(4) f. ‘receptacle on es guarden diners’
caixa de cabals f. / caixa forta
caixa enregistradora f.
caixa forta f. / caixa de cabals
caixa(5) f. ‘actius que componen la tresoreria d’una
entitat’
fer la caixa loc. verb.

caduc -a adj.

caixer1(1) caixera m. i f.

caducar v. intr.

caixer1(2) m. / caixer automàtic
caixer automàtic m. / caixer1(2)

caduf m.  catúfol
fer cadufos* loc. verb. (B)  repapiejar v.
intr.
caduquejar v. intr.  repapiejar
cafè m. [ pl. -ès]
cafè moca m. / moca1

caixer2 m. (V)  llit(3) (d’un riu, d’un barranc, d’una
séquia)
caixer3 adj. [inv.] ‘preparat ritualment i autoritzat per
la llei hebraica’
caixet m. ‘cotització d’un artista’ / caché [cast.]

cafetera f.

caixó m.

cafeteria f.

cal contr. [ pl. cals] ‘contracció del mot ca3 i de
l’article el’ / can / cas3 (B)

cafís m. [ pl. -issos]
cafissada f. (V) ‘mesura agrària i extensió de terra’
a cafissades* loc. adv. (V)  molt1 quant.
(adv.)
caganiu(1) m. ‘ocellet darrer nascut d’una niuada’
caganiu(2) m. i f.  benjamí(2) benjamina
caganya* f. (S)  diarrea
cagar v. intr. i intr. pron. i tr.  defecar v. intr.
cagarada, caguerada f. / tifa
cagarel·la f.  diarrea
cagarines f. pl.  diarrea f.
caguerada f.  cagarada
cagueroles* f. pl. (V)  diarrea f.
caguetes f. pl.  diarrea f.
caiac m.
caiguda f.
caiman m.
caipirinha* f. [port.] ‘còctel d’origen brasiler
preparat amb aiguardent de canya de sucre, llimona,
sucre i gel’
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cala f.
calabós m. [ pl. -ossos]
calabruix m.  calamarsa f.
calabruixada f.  calamarsada
calabruixar v. intr.  calamarsejar
calaix(1) m.
calaix*(2) m. pl.  plint* m.
calaixera f. / canterano m. (B) / còmoda
calamar, calamars (C) m.
calamarí* m. (B)  calamarsó
calamars m. (C)  calamar
calamarsa f. / calabruix m. / granís m.
calamarsada f. / calabruixada / granissada(1)
calamarsejar v. intr. / calabruixar / granissar(1)
calamarset* m.  calamarsó
calamarsí* m.  calamarsó
calamarsó m. / calamarí* (B), calamarsí*
/ calamarset* / xipiró

cairat m. / cabiró+

calamitat f.

caire m.  cantell

calàpet m.  gripau

caixa(1) f.
caixa acústica f. ‘caixa que conté altaveus
convenientment acoblats’ / bafle* m.

calar(1) v. tr.
calar foc loc. verb.  incendiar v. tr. i intr.
pron.

caixa(2) (de morts) f.  taüt m.
o caixa o faixa loc. interj.

calar(2) v. intr. pron. ‘un motor, aturar-se bruscament’

caixa(3) (d’estalvis) f.

calbot m.  clatellada+ f.

calb -a adj. i m. i f. / cappelat*+ -ada
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calc m.

calendari m.

calç f.

calèndula f.  boixac m.

calça(1) f. / mitja(1)

calent -a adj.

calça(2) f. pl. (S)  pantaló m. ( pl.)

calentador m.  escalfador

calça(3) f. pl. / braga(2)

calentar v. tr. i intr. pron.  escalfar

calça*(4) f. ( pl.)  mitja(2)

calentor f.  escalfor

calçada f.

caler v. intr.  caldre

calcar v. tr.

calfament m. (V)  escalfament

calçar v. tr. i intr. pron.

calfar v. tr. i intr. pron. (V)  escalfar

calcari -ària adj.

calfred m.

calçat1 m. / calcer

càlid -a adj.

2

calçat -ada adj.

calidesa f.

calcer m.  calçat

calidoscopi m.

calcetí m.  mitjó

calima f. (B)  calitja

calcificar v. tr.

calimotxo* m. ‘beguda elaborada barrejant vi negre
i refresc de cola’

1

calcigar v. tr.  trepitjar
calçó m. ( pl.)  pantaló
calçons blancs m. pl. (B)  calçotets

calitja, calima (B) f. / basca*(4) / xafogor

calçot m.

caliu m.

calçotada f.

call1 m. ‘pas estret’

calçotets m. pl. / calçons blancs (B) / eslip+ m.

call2 m.  durícia+ f.
call de la mà m.  palmell

càlcul(1) m. / pedra(3) f.
càlcul dental* m.  tosca (dental) f.
càlcul(2) m. ‘fet de calcular’ / calculació f.
càlcul(3) m. ‘branca de les matemàtiques que implica
calculació’
calculació f.  càlcul(2) m.
calculador -a adj. i m. i f.
calcular v. tr.
caldera f. / perol(2) m. / perola
calderilla f.  xavalla
calderó m. ‘signe musical’
caldo m.  brou
caldós -osa adj.  brouós -osa
caldre, caler v. intr. / convenir(1) / ésser menester*,
ésser mester* loc. verb. / ésser necessari loc. verb.
/ fer falta loc. verb. / haver de (+ inf.) loc. verb.
/ importar*(3) (+ hi) (B) / tenir menester* loc. verb.
(S) / tractar-se de(2) (+ oració substantiva)
calé m. ( pl.) [ pl. -és]  diner
calefacció f.
calefactor -a adj. i m.

calitjós -osa adj.  bascós*(3) -osa

call3 m. ‘barri on habitaven els jueus’
cal·la f.  lliri m.
callar(1) v. intr. / fer mut i callosa* loc. verb. (V)
/ fer mutis loc. verb. / fer muts [o fer muts i a la
gàbia] loc. verb. / no piular
callar(2) v. tr. i tr. pron. ‘servar silenci (sobre alguna
cosa)’
callat -ada adj.
callet m. ‘classe de cep’
cal·ligrafia f.
callositat f.  durícia
calm -a adj.
calma(1) f. / assossec m. / tranquil·litat
calma(2) f. ‘manca de vent’
calmant adj. i m.
calmar v. tr. i intr. pron. / asserenar / assossegar
/ tranquil·litzar
calmós -osa adj.
caló m. [ pl. -ós] ‘conjunt de parlars gitanos de la
península Ibèrica’
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calor f.

camell m.

caloria f.

camella f.

calòric(1) -a adj. ‘relatiu a la calor’

camembert m.

calòric(2) -a (aplicat a aliments) adj. / energètic -a

cameo* m. ‘aparició breu i puntual d’una persona
famosa en una pel·lícula o en una sèrie de televisió’

calorós -osa adj.

càmera(1) f. ‘aparell fotogràfic’
càmera web* f. ‘càmera de vídeo d’una
xarxa telemàtica’ / webcam [angl.]

caluix m. / tronxo
calúmnia f. / llevantança* (V)

càmera(2) m. i f. ‘tècnic de cinema o de televisió’
/ cameràman

calumniar v. tr.
calumniós -osa adj.

cameràman m. i f.  càmera(2)

calvados m. ‘aiguardent elaborat a partir de la
sidra’

camerino m.

calvari m.

cameta f.
fer la cameta* loc. verb. (V)  fer la traveta

calvície f.

camada(1) f.  gambada

camí(1) m. / carrera(1) f.
camí de Sant Jaume* m. (V)  via làctia f.
camí ramader m. / assagador* (V)
/ cabanera f. (N) / carrerada f. / lligallo
(N)
camí sense sortida m.  atzucac

camada*(2) (d’arbres) f. (V)  fila(1)

camí(2) m. (N)  vegada f.

camal, camall m.

camilla(1) f.  llitera(1)

camall m.  camal

camilla(2) f.  taula braser*

camallada f.  gambada

caminada f.

camallot m. (B) ‘tipus d’embotit elaborat amb carn
magra i sang de porc’

caminador(1) -a adj. i m. i f.

camamilla, camamil·la (B), camamirla* (V) f.
/ majola (N)

caminal m.

camamil·la f. (B)  camamilla

caminar v. intr.

camamirla* f. (V)  camamilla

caminoi m.

calvinista adj. i m. i f.
calze m.
cama f.

caminador(2) m. ( pl.) / carrutxes+ f. pl. (C)

camarot m.  cabina(1) (d’una nau) f.

camió m.
camió bolquet m. / camió de trabuc
camió cisterna m.
camió de trabuc m. / camió bolquet
camió tractor m. / tràiler(2)

cama-sec m. / carrereta f. (N) / carrerola f. (N)

camioner camionera m. i f.

camarada m. i f.
camarer camarera m. i f.  cambrer cambrera

cambajó* m. (S)  pernil
+

camioneta f.
3

cambra(1) f. / dormitori m. / habitació / quarto m.
cambra de bany f. / bany(2) m. / quarto de
bany m.
cambra de mals endreços f.  traster m.
cambra frigorífica f.
cambra*(2) f. (V)  golfa f. ( pl.)
cambrer cambrera m. i f. / camarer camarera
cambrot m.  cabina(1) (d’una nau) f.
camejar v. intr.  espernetegar+
camèlia m.

camisa f.
camisa de dormir f.
camiseta f.  samarreta
camisola f. (V)  samarreta
camp(1) m.
a camp ras loc. adv.  al ras
camp(2) m. ‘terreny situat fora dels nuclis habitats’
/ foravila* f. (B)
campament m.
campana f.
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fer campana loc. verb. ‘deixar d’assistir a una
classe, a l’escola’ / fer fugina (V) / fer
pila* (N)

cançó de l’enfadós f. / conte de l’enfadós*
m. (V)
cançó de Nadal f.  nadala(1)

campanar m.

candau m.  cadenat

campaner(1) campanera m. i f. ‘persona que fa
campanes o que s’encarrega de tocar-les’

candela(1) f.  espelma+

campaner(2) -a adj. i m. i f. ‘que sovint fa campana’
campaneta f.  úvula

candela(2) f.  caramell(1) m.
candeler m. ‘suport per a aguantar una candela’
càndid -a adj.

campanya f.
campar v. intr. i intr. pron. i tr. pron. ‘passar la vida’
campi qui pugui loc. interj.

candidat candidata m. i f.
candidatura f.

camperol(1) camperola m. i f.  pagès(1) pagesa

candor m. o f.

camperol(2) camperola m. i f.  pagès(2) pagesa

canell m. / manuquella* f. (N) / monyica* f. (V)
/ punyet* (S) / munyeca f.

camperol(3) -a adj.  pagès(3) -a

canella(1) f. (N)  aixeta

càmping m.

canella(2) f.  canyella2

campió campiona m. i f.
campionat m.

canellera(1) f. ‘bena elàstica protectora per al canell’
/ munyequera

camuflar v. tr. i intr. pron.

canellera*(2) f.  canyellera

camús -usa adj. / xato(1) -a

caneló m.

can contr. [ pl. cals] ‘contracció del mot ca i de
l’article en’  cal

canelobre(1) m. ‘estri amb un peu i diversos braços
per a aguantar candeles’

cana* f.  cabell blanc m.

canelobre*(2) m.  caramell(1)

3

canal1(1)

m. ‘rec’

canal1(2)

m. ‘mitjà de transmissió’ /

canelobre*(3) m.  estalactita f.
via1(5)

f.

canal f. ‘conducte per al pas d’un líquid’
2

canelobre*(4) m.  estalagmita f.
cànem, cànyom* (B) m.

canaleta f.
(beure) a la canaleta* loc. adv. (B)  (beure)
a galet

canera f. (B)  gossera(1)

canalitzar v. tr.

canica f.  bala2(2)

canalla f.  mainada

cànnabis m.  marihuana f.

canana f.

canó m.

canapè(1) m. [pl. -ès] ‘seient allargassat’

canoa f.

canapè(2) m. [ pl. -ès] ‘menja’

cànon(1) m. ‘regla o llei general, norma reguladora’

canari1 m. ‘ocell’

cànon(2) m. ‘catàleg o llista proposats com a model’

canari2 -ària adj. i m. i f. ‘relatiu o pertanyent a les
illes Canàries o als seus habitants’

cànon(3) m. ‘tipus de composició musical’

cangur m.

cànon(4) m. ‘pagament’ / royalty [angl.]

canària f. ‘femella del canari1’

canonada f. / canyeria / tuberia

cancell m.

canonet m. / canut1 (V)

càncer(1) m. ‘creixement tumoral dels teixits, de
caràcter maligne’

canonge m.

càncer(2) m. i f. [inv.]  cranc(2)
cançó f.
cançó de bressol f. / vou-verivou* m. (B)

canonitzar v. tr.
canós -osa adj. ‘que té cabells blancs’ / canut2
-uda
cansalada f. / ventresca+ / xulla(1) / tocino(1) m.
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cansalada [viada] fumada f.  bacó(3) m.
cansalada viada [o cansalada virada] f.
cansalader cansaladera m. i f. / xarcuter
xarcutera
cansaladeria f. / xarcuteria
cansament m. / fatiga f. / rendiment(2)
cansar v. tr. i intr. pron. / fatigar / rendir(3)
cant m.
bell cant m.  bel canto* [it.] [inv.]
cant gregorià m. / gregorià*
cantador -a adj. / cantaire(1)
cantaire(1) adj. / cantador -a
cantaire(2) m. i f.  cantant
cantal(1) m.  pedra(1) f.

canvi climàtic* m. ‘variació lenta de les
característiques climàtiques al llarg del
temps’
canvi(2) m. / torna*(2) f. pl. (V)
a canvi de, en canvi de loc. prep. / barata2
prep.
en canvi loc. adv.
en canvi de loc. prep.  a canvi de
canviar(1) v. tr. i intr. / mudar+(1) / reemplaçar v. tr.
canviar(2) v. tr. i intr. pron. i intr. / modificar v. tr. i
intr. pron.
canya(1) f.
canya de sucre f.  canyamel
canya dolça f.  canyamel
canya(2) f. / aiguardent de canya m.
canya*(3) f. (S)  peresa

cantal(2) m.  còdol

canyamel f. / canya de sucre / canya dolça

cantant m. i f. / cantaire(2) / cantor cantora

canyamelar m.

cantar v. tr. i intr.

canyar m.

cantarella f. / musiqueta

canyaret m. (V)  sidral*(2)

cantata f.

canyàs* -assa adj. i m. i f. (S)  peresós -osa

cantautor cantautora m. i f.

canyella1 f. ‘escorça aromàtica del canyeller’

cantell m. / caire / canto
de cantell loc. adv.  de gairell

canyella2, canella(2) f. ‘part anterior de la cama’
/ sec2(2) (de la cama) m. / espinilla

cànter m.  càntir
cantera1 f. ‘ganes de cantar’

canyellera, canellera*(2) f. ‘peça protectora per a la
canyella2’/ espinillera

cantera2(1) f. ‘pedra grossa’

canyeria f.  canonada

cantera2(2) f.  pedrera1

canyís m. [ pl. -issos] / senill

cantera2(3) f.  planter(3) [esportiu] m.

canyó m.  gola(1) f.

càntera f.

cànyom* m. (B)  cànem

canterano m. (B)  calaixera f.

canyut m.  navalla(1) f.

càntic m.

caos m.

cantimplora f.

caòtic -a adj.

càntir, cànter m. / botija* f. (V) / poal(2) (S) / selló2

cap1(1) m. / testa f.
cap (d’alls) m.  cabeça (d’alls) f.
cap d’any(1) m. ‘primer dia de l’any’
cap d’any(2) m. ‘dia que es compleixen anys
d’un fet o esdeveniment’ / aniversari(2)
cap de casa m. (Andorra)  golfa f. ( pl.)
cap de feina* m. ‘pasta que serveix de llevat’
/ massa mare* f. / pasta mare* f.
cap de fibló m.  mànega(3) f.
cap de núvol m.
cap per cap loc. adv.  tant per tant
pel cap alt loc. adv. / a tot estirar / tirant
llarg
pel cap baix loc. adv.  almenys adv.
per cap loc. adj. / per capita [ll.]

canto m.  cantell
de canto loc. adv.  de gairell
cantó1 m. / cantonada f.
cantó*2 m. (B)  carreu
cantonada f.  cantó1 m.
cantonera f.  raconera
cantor cantora m. i f.  cantant
canut1 m. (V)  canonet
canut2 -uda adj.  canós -osa
canvi(1) m. ‘acció de canviar; l’efecte’

78

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

cap1(2) m. i f. ‘persona que exerceix una autoritat’
/ jefe jefa
cap de colla (dels treballadors del camp) m. i
f. / mossènyer* (S)

capdavanter capdavantera m. i f.

cap2(1)

capella f.

indef. (especif.) [inv.]

cap2(2) indef. (pron.)
cap3(1)

[a] prep. (direcció) / de cara a(1) loc. prep.
/ devers(1) (V) / dret a loc. prep. / envers(1)
/ vers2(1)
cap3(2) [a] prep. (proximitat geogràfica i temporal)
/ [a la] vora de loc. prep. / [a] prop / [a] prop de loc.
prep. / a tocar de loc. prep. / devers(2) (B) / devora
(B) / tocant a(2) loc. prep. / vers2(2) / vora(2)
capa f.
capaç(1) adj. ‘que pot contenir’

al capdavant loc. adv.
capell m.  barret

capellà(1) m. / clergue / mossèn / prevere
/ rector*(4) (V) / sacerdot
capellà(2) m.  mòllera f.
capellina f.
capesflorat -ada adj. (B)  ximple(1) adj. i m. i f.
capficar v. tr. i intr. i intr. pron.
capfico* m. (B)  capbussó(1)
capgirar(1) v. tr.  trabucar(1) v. tr. i intr. pron.

capaç(2) adj.  apte -a

capgirar(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer canviar d’opinió
(algú), fer canviar el curs (d’una cosa)’

capacitat f. ‘cabuda d’un local públic’
/ aforament(2) m.

capgirell m.  tombarella f.

capador capadora m. i f.  castrador
castradora
capaltard m.  capvespre(1)
capar v. tr.  castrar
caparra1 f. ‘pesadesa de cap’
caparra*2 f. (V)  paparra
caparrut -uda adj.  obstinat -ada
capatàs capatassa m. i f.
capbaix -a adj. / capcot -a
capbussada f  capbussó(1) m.
capbussar v. tr. i intr. pron.
capbussó(1) m. / capbussada f. / capfico* (B)
capbussó(2) m.  tombarella f.

capgròs(1) m.  nan(2)
capgròs(2) m. ‘amfibi’ / cullereta(2) f. / cullerot(2) (V)
/ renoc(1) (V)
capicua m.
capipota m.
capità capitana m. i f.
capital1 m. ‘riquesa’
capital2 adj. i f. ‘principal; ciutat principal’
capitalisme m.
capitalista adj. i m. i f.
capitell(1) m. ‘part superior d’una columna’
capitell(2) m. (C)  cavallet
capítol m.
capitomba f.  tombarella

capçal m.

capó1 m. ‘animal castrat’

capçalera(1) f.
capçalera(2) f. / membret m.

capó2 m. [ pl. -ós] ‘tapa que cobreix el motor d’un
automòbil’

capçana f. (B)  estalvi1(2) m. pl.

capolar(1) v. tr. / picolar / trinxar / triturar+

capcot -a adj.  capbaix -a

capolar(2) v. tr. ‘fatigar fortament’ / cruixir(2)

capçot m.  espigot

capoll(1) m. / poncella f.

capcurucull m. (B)  cim

capoll(2) m.  peduncle

capdamunt
al capdamunt loc. adv.

capot m.

capdavall
al capdavall(1) loc. adv.  a la fi
al capdavall(2) loc. adv. ‘a la part més baixa’

a cappella* loc. adj. i loc. adv. [it.] ‘(cant coral)
sense acompanyament d’instruments’

capdavant

cappelat* -ada adj. i m. i f.  calb+ -a

caprici m.  capritx

79

CORPUS GENERAL

capricorn m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’
capritx m. / antull+ / caprici
cap-rodo m. (C)  rodament de cap
cap-roig m. ‘peix’ / polla1(2) f. / roja* f. (B)
capsa f.
capsa xinesa f. ‘instrument musical de
percussió’
capsigrany m. / capsot(1)
capsot(1) m.  capsigrany
capsot(2) m. (V)  obstinat -ada adj.
captaire m. i f. / pidolaire adj. i m. i f.
captar(1) v. intr. / pidolar+ v. tr.
captar(2) v. tr.  copsar(2)

de cara a(1) loc. prep.  cap3(1) [a] prep.
(direcció)
de cara a(2) loc. prep. ‘per a, pensant en’
cara(2) f. ‘part anterior d’una cosa’
cara(3) f. ‘superfície d’una cosa’
cara(4) f. ‘aspecte d’una cosa’
cara(5) f.  costat m.
carabassa, carbassa f. i adj. i m.
carabassat, carbassat m.
carabasser(1) m.  carabassera f.
carabasser(2) m.  carabasserar
carabassera, carbassera f. / carabasser(1) m.
carabasserar m. / carabasser(2)
carabassó, carbassó m.

captar(3) v. tr. pron. ‘obtenir (alguna cosa) d’una
manera insinuant, amb manejos artificiosos’

carabassonera, carbassonera f.

captard m.  capvespre(1)

carabina, carrabina f.

capterrera f.
captinyós m. ‘peix’
captiu -iva adj. i m. i f.
captivar v. tr.
captiveri m.
captivitat f.
captura f.
captura de pantalla* f. ‘còpia del contingut
que es visualitza en una pantalla
d’ordinador’
capturar(1) v. tr.
capturar(2) v. tr.  copsar(2)
caputxa(1) f.
caputxa(2) f. ‘peix’ / càvec(2) m.
caputxino* m. ‘cafè amb llet escumosa o nata
batuda, empolvorat amb xocolata’
caputxó m.
capvespre(1) m. / captard, capaltard / crepuscle(2)
[vespertí] / horabaixa(1) f. (B)

caràcter m.
característic -a adj. i f.
caracteritzar v. tr. i intr. pron.
caragirat -ada adj.
caragol(1), cargol(1) m. ‘gasteròpode’
caragol punxenc* m. ‘mol·lusc’ / caragol
punxós* (V)
caragol punxós* m. (V)  caragol
punxenc*
caragol(2), cargol(2) m. / clau de rosca / grampó(2)
(B) / vis1(1)
caragol(3), cargol(3) m. pl. ‘conjunt de caragols o
visos’ / caragolam m. / vis1(2) / tornilleria f.
caragol(4) m.  rull(1)
caragolada, cargolada f. ‘menjada de caragols’
caragolam m.  caragol(3) m. pl.
caragolar, cargolar v. tr. i intr. pron. / enroscar+ v.
tr.
caragolí(1), cargolí m.

capvespre(2) m. (B)  tarda f.

caragolí*(2) m. pl. (B)  gàrgara f.
fer caragolins* loc. verb. (B)  fer gàrgares

caqui(1) m. ‘fruit comestible’

carajillo m.  cigaló(2)

caqui(2) adj. i m. ‘color’

carall(1) m.  penis

caquier, caquisser* (V) m. ‘arbre’

carall(2), caram interj.

caquisser* m. (V)  caquier

caram, carall(2) interj.

car -a adj.

caramel, caramel·lo* m.

cara(1) f. / rostre(2) m.

caramell(1) m. ‘penjoll de glaç, regalim glaçat’
/ candela(2) f. / canelobre*(2)
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caramell(2) m.  estalactita f.

carena f.

caramell(3) m. ‘cordill prim de cànem’

carenada f.

caramella f. / xeremia+(1)

careta f.

caramelles f. pl.

cargol(1) m.  caragol(1)

caramel·lo* m.  caramel

cargol(2) m.  caragol(2)

caramull(1) m. ‘porció d’un contingut que sobresurt
de les vores del recipient que el conté’ / curull1
a caramull(1) loc. adv. ‘formant caramull’
a caramull(2) loc. adv. ‘en abundància’ / en
orri (S)

cargol(3) m. pl.  caragol(3)

caramull(2) m.  munt(2)
un caramull de loc. adj.  molt2 -a [de]
quant. (especif.)

cargol(4) m.  rull(1)
cargolada f.  caragolada
cargolar v. tr. i intr. pron.  caragolar
cargolí m.  caragolí(1)
caricatura f.

cara-sol m. (V)  solell(2)

carícia f. / joc*1(3) m. pl. (B) / manyaga / moixaina

carassa f.  ganyota
fer carasses loc. verb.  fer ganyotes

carilló m.

+

caràtula f.
caravana(1) f. ‘colla de gent que va en companyia al
llarg d’un trajecte’
caravana(2) f.  corrua
caravana(3) f. / rulot
caravàning m.
caravel·la f.
carbassa f. i adj. i m.  carabassa
carbassat m.  carabassat
carbassera f.  carabassera
carbassó m.  carabassó

carinyena f. i m. ‘vinya, raïm i tipus de vi’
carinyós -osa adj.  afectuós -osa
caritat f.
per caritat loc. adv. / per l’amor de Déu
carlet m.
carlota* f. (V)  pastanaga
carmanyola f. / fiambrera
carmí adj. i m. / grana(2)
carn f.
carn capolada f.  carn picada
carn d’olla f. / bullit(1) m.
carn picada f. / carn capolada / picolat* m.
/ xixina

carbassonera f.  carabassonera

carnal adj.

carbó m.

carnassa f.

carboner carbonera m. i f.

carnaval m. / carnestoltes(1)

carboneria f.

carner1 m. ‘piló per a tallar la carn’

carcallada* f. (V)  riallada

carner2(1) -a adj. ‘que menja carn’ / carnisser(2) -a

carcàs m. [ pl. -assos]  gargall

carner2(2) carnera m. i f.  carnisser(1)
carnissera

carcassa f.
card m.
card coler m. (B)  herbacol f.

carnestoltes(1) m. / carnaval
carnestoltes(2) m. ‘ninot, personatge del carnaval’

cardamom m.

carnet m.

cardar v. intr.  copular v. tr. i intr.

carni càrnia adj.

cardenal m.

carnisser(1) carnissera m. i f. / carner2(2) carnera

carderola f. (N)  cadernera

carnisser(2) -a adj.  carner2(1) -a

càrdigan m. ‘jaqueta de punt’

carnisseria f.

cardina f.  cadernera

carnós- osa adj.

cardinal adj.

carnot m. i m. pl.

CORPUS GENERAL

carnús m. [ pl. -ussos] / carronya f.
caro* m. (V)  gamarús
carolina f.
carota(1) f.  ganyota
fer carotes loc. verb.  fer ganyotes
carota(2) f. / màscara+
carpa1 f. ‘peix’
carpa2 f. ‘vela de circ’
carpaccio m. [it.] ‘plat fred preparat amb filets de
carn o peix crus, tallats molt fins i amanits’
carpant* m. (S)  bufetada f.
carpeta f.
carpinteria metàl·lica f.  tancaments metàl·lics m.
pl.
carpó m.
carquinyol* m.  carquinyoli
carquinyoli, carquinyol* m.
carrabina f.  carabina

carreró m.
carreró que no passa m.  atzucac
carreró sense eixida* m.  atzucac
carreró sense sortida m.  atzucac
carrerola f. (N)  cama-sec m.
carret m.  rodet(1)
carreta f.
carretejar v. tr.
carretera f.
carretó m. ‘caixó d’una sola roda per a transportar
calç, pedres, etc.’
carreu m. / cantó*2 (B)
carril(1) m.  raïl1
carril(2) m. ‘faixa longitudinal d’una calçada’
carril bici* m. ‘carril reservat per a la
circulació de bicicletes’
carro m.
carro de trabuc m.
carroll m.  gotim

carrall m.  tosca (dental) f.

carronya f. / carnús m.

carranc* m. (V)  cranc(1)

carrossa f.

carranxa f. (N)  entrecuix m.
carràs m. [ pl. -assos]  gotim+
carrasca f.  alzina
carrasca surera f.  alzina surera

carrota f.  pastanaga
carruatge m.
carrutxes f. pl. (C)  caminador+(2) m. ( pl.)
carta f. / epístola

càrrec m.

càrtel m.

càrrega f.

cartell m. / pòster+

carregament m.

cartellera f.

carregar(1) v. tr. i intr. i intr. pron.

carter cartera m. i f.

carregar(2) v. tr. ‘coronar (un castell humà)’

cartera f.

carregós -osa adj.

cartílag m. / tendrum

carrer m.

cartilaginós -osa adj.

carrera(1) f.  camí(1) m.
carrera de Sant Jaume* f. (B)  via làctia
de carrera loc. adv. ‘sense interrupció’

cartilla f.

carrera(2) f. ‘professió liberal en què hi ha graus a
recórrer; estudis’
fer carrera loc. verb. ‘avançar, prosperar’

cartipàs m. [ pl. -assos]
cartó(1), cartró m.
cartó(2) m.  bric
cartonatge m.

carrera(3) f.  cursa

cartró m.  cartó(1)

carrera(4) f. ‘defecte longitudinal en els teixits o
gèneres de punt’

cartutx m.

carrerada f.  camí ramader m.
carrerany m.
carrereta f. (N)  cama-sec m.

carussa(1) f. ‘cara pàl·lida o demacrada, d’aspecte
malaltís’
carussa(2) f. (B)  ganyota
fer carusses loc. verb. (B)  fer ganyotes
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carxofa, escarxofa f.

cascall m.

carxofera, escarxofera f.

cascar v. tr. i intr. pron.

carxot m.  clatellada+ f.

cascarina* f. (S)  bala2(2)

cas1(1) m.
(això) ésser del cas loc. verb. ‘ésser adequat
a una circumstància concreta’ / (això) fer
al cas
(això) fer al cas loc. verb. / (això) ésser del
cas
donat cas que loc. conj. / posat cas que
en [el] cas que loc. conj.  atès que
en tot cas loc. adv.
estar al cas (d’alguna cosa) loc. verb.
fer [gran] cas de loc. verb.
posar per cas loc. verb.
posat cas que loc. conj. / donat cas que
si de cas loc. conj. / si per cas
si per cas loc. conj. / si de cas

cascavell m. / esquellerinc+, esquellinc+ / picarol+

cas1(2) m. ‘propietat gramatical relacionada amb la
funció sintàctica’

cascavellic m.
cascavelliquer m.
casella f.
caseller* m. ‘moble amb compartiments, sense
calaixos ni portes, destinat a classificar-hi documents’
casera f. (B)  rusc m.
caseriu m.  veïnat1(2)
caserna f. / quarter+ m. / quartel m.
casino m.
casoal* m. (S)  casal
casolà -ana adj. / domèstic+ -a

cas2 m. (B)  esquena(2) f.

casot* m. (S)  cabanya f.

cas3 contr. [ pl. cas] (B) ‘contracció del mot ca3 i de
l’article es’  cal

caspa f.

casa f.

casquet m.

casa comuna f. (Andorra)  casa de la vila
casa consistorial f.  casa de la vila
casa d’abelles f. (B)  rusc m.
casa de colònies f.
casa de la vila f. / ajuntament m. / casa
comuna (Andorra) / casa consistorial
/ casa del comú / la casa gran / paeria
(N) / sala(2)
casa de pagès f.  mas m.
casa del comú f.  casa de la vila
casa pairal f.
la casa gran f.  casa de la vila

caspós -osa adj.
cassalla f. ‘beguda alcohòlica d’alta graduació i molt
seca’
casserola f.
casserolada* f.  cassolada(2)
casset(1) f. ‘estoig que conté una cinta magnètica’
casset(2) m. ‘magnetòfon de casset’
casset de butxaca m. / walkman [angl.]
cassó m. / perol(1)
cassola(1) (de terrissa) f. / greixonera (B)

casaca f.

cassola(2) f.  aixecador aixecadora m. i f.

casal, casoal* (S) m. / casalici

cassola(3) f. ‘en el món casteller, part baixa d’un
castell formada pels baixos reforçats pels crosses i
els agulles’

casalici m.  casal
casament m. / boda f. / esposori / noces f. pl.
/ núpcies f. pl.
casar(1) v. tr. i intr. pron. / esposar
casar(2) v. intr.  adaptar+ v. tr. i intr. pron.
casba f.
casc m.
casc antic m.  barri antic
casc urbà m.  nucli urbà

cassolada(1) f. ‘menjar cuinat de cop en una cassola’
cassolada(2) f. ‘protesta col·lectiva en què es fan
sonar estris metàl·lics’ / casserolada*
cassoleta* f.  aixecador aixecadora m. i f.
casta f.  mena1(1)
castany -a adj. i m.
castanya(1) f.

casca(1) f. (N)  closca(2)

castanya(2) f. (V)  monyo m.

casca(2) f. (V) ‘tipus de dolç valencià’

castanyer m.

cascada f.  salt d’aigua m.

castanyetes f. pl.  castanyola(2)

CORPUS GENERAL

castanyola(1) f. ‘peix’
castanyola(2) f. pl. / castanyetes / postissa* f. ( pl.)
(V)
castedat f.
castell(1) m.
castell de focs m.

catalanofonia* f. ‘caracterització de la comunitat
lingüística catalana; dimensions fonamentals de la
dinàmica de la llengua catalana’
catalanoparlant adj. i m. i f. / catalanòfon -a
catàleg m.
catalèpsia f.

castell(2) m. ‘torre formada per castellers enfilats
uns damunt les espatlles d’altres’

catalèptic -a adj.

castellà(1) -ana adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Castella o als seus habitants’

catamarà m. / patí+(2)

castellà(2) -ana m. i adj.  espanyol(2) -a

catàstrofe f.

castellanisme m. / hispanisme+
casteller castellera m. i f. ‘persona que participa
en la construcció de castells humans’ / xiquet(4)
xiqueta
castellonenc -a adj. i m. i f.
castic m. (V)  càstig
càstig, castic (V) m.

catalogar v. tr.

catastròfic -a adj. / apocalíptic+ -a
càtedra f.
catedral f.
catedràtic -a adj. i m. i f.
categoria f.
categòric -a adj.
categòricament adv. / en redó, en rodó loc. adv.

castigar v. tr.

catenària f.

càsting m.

càtering* m.  servei d’àpats

castrador castradora m. i f. / capador capadora
/ sanador sanadora / sanaire* (S)

catifa f. / estora+ / alfombra

castrar v. tr. / capar / sanar(2)
casual adj. / eventual+ / fortuït -a
casualitat f.
casualment adv.
casulla f.
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catòlic -a adj. i m. i f.
catolicisme m.
catorze num. i m.
catorzè -ena adj. i m.
catre m.

catàfora f.

catúfol, caduf m.
fer catúfols loc. verb.  repapiejar v. intr.

català(1) -ana adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Catalunya o als Països Catalans o als seus habitants’

catxap m.  llorigó

català(2) -ana m. i adj. ‘llengua catalana o relatiu a
aquesta llengua’ / valencià(3) -ana (V)

catxapera* f.  lloriguera

catalana*(1) f. (V)  porró m.

catxel m.  escopinya de gallet f.

catalana*(2) f. ‘tipus d’embotit’

catxerulo m. (V)  estel(2)

catalanada f.

catxeta f.  clatellada+

catalanisme m.

cau m.

catalanista adj. i m. i f.

caure(1) v. intr.
caure d’esquena loc. verb. / caure de
memòria / caure de sobines / caure de
tos*
caure de memòria loc. verb.  caure
d’esquena
caure de sobines loc. verb.  caure
d’esquena
caure de tos* loc. verb.  caure d’esquena

catalanitat f.
catalanització f.
catalanitzar v. tr. i intr. pron.
catalanofòbia f.
catalanòfon -a adj. i m. i f.  catalanoparlant

catxar* v. intr. (N)  copular v. tr. i intr.
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caure un bac loc. verb. (V) ‘tenir una
caiguda’ / pegar un bac (V)
deixar caure (una cosa) loc. verb. ‘dir-la en
públic per veure quin efecte fa’
deixar-se caure (en un lloc) loc. verb.
‘comparèixer-hi’
caure(2) (+ hi) v. intr. ‘encertar a comprendre una
cosa’
causa f.
a causa de loc. prep. / per causa de / per
mor de(2) (B)
per causa de loc. prep.  a causa de

càvec(1) m. ‘eina semblant a l’aixada’
càvec(2) m. ‘peix’ / caputxa(2) f.
caverna f.
cavernícola adj. i m. i f.
cavil·lar v. tr.  rumiar(1)
cavista m. i f.
cavitat f.
cavorca f.  cova+

causal adj.

ce f. [ pl. ces]
ce trencada f.

causalitat f.

ceba f.

causar v. tr. / ocasionar

cebollí m.

cautela f.

cec cega adj. i m. i f.

cautelar adj.
cautelós -osa adj.
cava(1) m. / xampany+
cava(2) f. ‘galeria subterrània’
cavador -a adj. i m. i f.

cedé* m.  disc compacte
cedé de butxaca* m. ‘aparell de reproducció
de discos compactes, de petites
dimensions’ / discman [angl.]
cedir(1) v. tr. ‘donar, transferir, renunciant al dret
propi’

cavalcada f.

cedir(2) v. intr. ‘cessar de resistir, renunciar a oposar
la pròpia força, la raó, etc.’

cavalcar v. intr. i tr. / muntar(2)

cedre m.

cavall m.
cavall de mar* m.  cavall marí
cavall [de salts] m. ‘aparell de gimnàstica
artística’ / poltre(2)
cavall de serp m.  espiadimonis
cavall marí m. / cavall de mar* / cavallet de
mar*
cavallet de mar* m.  cavall marí

cèdula f.

cavalla f.  verat m.

cega f. (B)  becada1
ceguera f.  ceguesa
ceguesa f. / ceguera
ceiró* m. (S)  cigró
cel m.
a cel obert loc. adv. ‘a ple aire’
cel de la boca m. / paladar dur
cel ras m.

cavaller(1) cavalleressa m. i f.
cavaller*(2) m. ( pl.) (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, fórmula de tractament amb què
s’encapçala qualsevol parlament en les partides’

celebració f.

cavalleria f.

cèlebre adj.

cavallet(1) m. ‘moble de suport’ / capitell(2) (C)

celeritat f.  rapidesa+

cavallet(2) m. pl. ‘atracció infantil de fira’ / cavallitos

celestial adj.

cavallitos m. pl.  cavallet(2)

celíac -a adj. i m. i f.

cavalló(1) m. ‘munt de terra que separa dos solcs o dos
conreus’

celiaquia f.

cavalló*(2) m.  ressalt*(2)
cavar(1) v. tr. ‘treballar amb l’aixada, el càvec o altra
eina similar’
cavar(2) v. tr. ‘obrir a terra (una cavitat); obrir un
clot (en una roca, a la pedra)’

celebrar v. tr. i intr. pron.

cell m.  cella(2) f.
cella(1) f. ‘ratlla de pèl que revesteix la vora superior
de l’òrbita de cadascun dels dos ulls’
cella(2) f. ‘núvol prim’ / cell m.
cel·la f.
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celler m.

centre cívic m.
centre d’acolliment m.
centre d’assistència primària m.
centre de dia* m. ‘centre que ofereix serveis
d’atenció diürna a persones que necessiten
atenció’
centre de salut m.
centre històric* m.  barri antic

cel·lo m.  cinta adhesiva f.
cel·lofana f.
cèl·lula f.
cel·lulitis f.
cel·lulosa f.
celobert m. / desllunat (V) / montpeller (B)

cèntric -a adj.
centrifugar v. tr.

celta m. i f. i adj.
cèltic -a adj. i m.

cèntuple -a adj. i m. ‘que és com cent vegades un
altre nombre, una altra quantitat’

celtisme m.

centúria f.  segle m.

cementeri m.  cementiri

cenyir v. tr. i intr. pron.
1

cementiri, cementeri m. / fossar

cep m.

cendra f.

cepat -ada adj.

cendrer m.

cepell m. (V)  bruc d’hivern

cendrós -osa adj.

cer m.  acer

cendrosa f. / ventafocs(2)
cens m.
censal m.
censar v. tr. i intr.

cera (de les abelles) f.
ceràmica f.
cerç m.  mestral+(2)

censura f.

cerca f.
en cerca de loc. prep. / en busca de

censurable adj.

cercadits m.  voltadits

censurar v. tr.

cercador cercadora m. i f. / buscador
buscadora

cent(1) num. i m.
cent(2) quant. (especif.) ‘quantifica en un nombre
considerable un nom en plural’

cercapous m. / rampí*(2) m. pl. (B)

centaure m.

cercar v. tr. / buscar

centè -ena adj. i m.

cercatalents m. i f. ‘persona encarregada de cercar
candidats adequats per a una funció’ / caçatalents*
/ cercapromeses* / vistaire / ojeador ojeadora

centena f. i f. pl.
centenar m.
centenari1 m. ‘centúria d’un esdeveniment’
centenari2 -ària adj. ‘que té cent anys d’existència’
centèsim -a adj. i m.
cèntim(1) m.
cèntim(2) m. pl.  diner m. ( pl.)
centímetre m.
central adj. i f.
centraleta f.
centralista adj. i m. i f.
centralitat f.
centrar v. tr.
centre m.

cercapromeses* m. i f.  cercatalents

cercavila f.
cercle m.
cereal m.
cerebel m.
cerebral adj.
cerimònia f.
cero m. (B)  cérvol
cert1 adv.  certament
cert2(1) -a adj.
del cert loc. adv.
per cert loc. adv.
cert2(2) -a indef. (especif.) ‘una determinada persona o
cosa, sense especificar quina és’
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cigala(3) f.  penis m.

certamen m.
certament adv. / ausades (V) / cert

cigaló(1) m. ‘copeta de licor’

certesa f.

cigaló(2) m. / rebentat / carajillo

certificar v. tr.

cigar m. / havà / puro

certificat -ada adj. i m.

cigarrera f. / petaca(1)

cerva f. (V)  cérvola

cigarret m.  cigarreta f.

cervatell m. / cervató

cigarreta f. / cigarret m. / cigarro m.

cervató m.  cervatell

cigarro m.  cigarreta f.

cervell m.

cigne m.

cervesa f. / birra*

cigonya f.

cèrvia* f.  cérvola

cigonyal m.

cervo m. (V)  cérvol

cigró, ciuró, ceiró* (S) m.

cérvol, cero (B), cervo (V) m.

cilindre m.

cérvola, cerva (V), cèrvia* f.

cim m. / capcurucull (B) / pic1(2)
al cim de loc. prep. (C)  sobre de

1

cessar(1) v. intr. / expirar(3)
cessar(2) (+ de + inf.) v. aux. ‘deixar de fer,
d’esdevenir-se, allò que indica l’infinitiu’

cimal m.

chaise-longue* m. [fr.] ‘tipus de sofà que té un seient
allargat per a poder-hi descansar les cames’

cimbori m.

chardonnay m. [fr.]
chill-out* m. [angl.] ‘estil de música electrònica’

cimentera* f. ‘instal·lació destinada a la fabricació de
ciment’

cian m.

cimera f.

ciberassetjament* m. ‘assetjament que es produeix a
través d’Internet’ / ciberbullying [angl.]

cinc num. i m.
les cinc f. pl.

ciberatac* m. ‘atac a un sistema informàtic’

cine m.  cinema

ciberbullying m. [angl.]  ciberassetjament*

cinèfil -a adj. i m. i f.

ciberespai m.

cinema m. / cine

cibernauta* m. i f.  internauta

cinematogràfic -a adj.

cibernètic -a adj. i f.

cingle m. / espadat(2) / penya-segat

cicatritzar v. tr. i intr. pron. i intr.

cinglera f.

cicatriu f.

cínic -a adj. i m.* i f.*

ciclamen m.

cinisme m.

cicle m.

cinquanta num. i m.

ciclisme m.

cinquantè -ena adj. i m.

ciclista m. i f.

cinquantena f.

ciclomotor m.

cinquantí -ina adj. i m. i f.  quinquagenari
-ària

ciclop m.
ciència f.
científic -a adj. i m. i f.
cigala(1) f. ‘insecte’
cigala(2) f. ‘crustaci’

címbals m. pl.  plateret+(2)

ciment m.

cinquè -ena adj. i m. / quint -a
cinqueta*(1) f. (V) ‘pedra petita i arrodonida’
cinqueta*(2) f. (V) ‘cop pegat amb la mà tancada’
cinta(1) f. ‘tira estreta’
cinta adhesiva f. / cel·lo m.

CORPUS GENERAL

cinta aïllant f.
cinta mètrica f.
cinta(2) f.  veta2
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cistell m. / paner (B)
cistella(1) f. / panera(1)

cinta(3) f. pl. ‘planta’

cistella(2) f. ‘cèrcol per a introduir-hi la pilota’
/ bàsquet(1) m.

cintura f.

cistella(3) f.  encistellada

cinturó m. / corretja+ f.

cisterna f.

ciprer* m. (V)  xiprer

cistoscopi m.

ciprés* m. (B)  xiprer

cistoscòpia f.

circ m. ‘espectacle’ / títera(2) f. pl. (B)

cita f. ‘fet d’assenyalar dia, hora i lloc per a trobar-se
dues o més persones’

circuit m.
circuit automobilístic m.

citació(1) f. ‘ordre judicial’

circulació f.

citació(2) f. ‘text d’un autor’

circular1 adj. i f.

citar v. tr.

circular2 v. intr.

cítara f.

circularitat f.

cítric -a adj. i m.

circumferència f.

ciuró m.  cigró

circumstància f.

ciutadà -ana adj. i m. i f.

circumstancial adj.

ciutadella f.

circumval·lació f.
circumvolució f.

ciutat f.
ciutat refugi* f. ‘ciutat acollidora de
refugiats’

cirer m.  cirerer

civada f. / avena

cirera f.
cirera d’arboç f. / arboça / llipota (S)

cívic -a adj.

cirerer m. / cirer
cirerer d’arboç m.  arboç

civil(2) m. i f. ‘individu de la Guàrdia Civil’

civil(1) adj. ‘relatiu o pertanyent als ciutadans’

ciri(1) m. ‘candela gran de cera’

civil*(3) m.  arengada f.

ciri*(2) m. (V)  espelma f.

civilització f.

cirroestrat, cirroestratus m.

civilitzar v. tr.

cirroestratus, cirroestrat m.

civisme m.

cirrus m.

clam m. / plany(1)

cirurgia f.
cirurgia estètica f. / cirurgia plàstica
cirurgia plàstica f.  cirurgia estètica

clan m. ‘grup social fortament cohesionat’

cirurgià cirurgiana m. i f.
cirurgià plàstic* cirurgiana plàstica m. i f.
‘cirurgià especialitzat a reconstruir una
part externa del cos’
círvia f. ‘peix’ / cirviola / verderol(2) m.
cirviola f.  círvia
cisa (d’una peça de vestir) f.
cisar v. tr. ‘fer una cisa (en una peça de vestir)’
cisell m.
cisellar v. tr.

clandestí -ina adj.
clandestinitat f.
clap m. / clapa f.
clapa f.  clap m.
clapar v. intr.  dormir
clapir v. intr.  lladrar+
clapit m.  lladruc
claqué m. [ pl. -és] ‘tipus de ball’
claqueta f.
clar1 adv.
clar i català loc. adv. / clar i net
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clar i net loc. adv. / clar i català

claudicar v. intr.

2

clar -a adj.
és clar loc. interj.
fer-se clar loc. verb.  clarejar v. intr.

clauer m.
claustre m.
claustrofòbia f.

clara(1) (de l’ou) f. / blanc de l’ou m.
clara*(2) f. ‘cervesa amb llimonada’ / xampú*(2) m.
/ xopet*(2) m.

claustrofòbic -a adj.

claraboia f. / lluerna(1)

clausura f.

claredat f.

clausurar v. tr.

clarejar v. intr. / apuntar el dia loc. verb.
/ fer-se clar loc. verb. / fer-se de dia loc. verb.
/ rompre el dia loc. verb.

clavar v. tr. i intr. pron. i tr. pron.

clàusula f.

claveguera f. / albelló+ m.
clavell(1) m. / clavellina+ f.
clavell de moro f.

clariana f.
clarificar (un líquid) v. tr. / aclarir(3) / aclarar(2)

clavell(2) [d’espècia] m. / clau1(3) [d’espècia]

clarinet(1) m.

clavellina f.  clavell+(1) m.

clarinet(2) m. i f.  clarinetista

clavicèmbal m.

clarinetista m. i f. / clarinet(2)

clavicordi m.

clarió m. (V)  guix(2)

clàxon m. / botzina+ f.

claror f.

clec(1) m. ‘soroll sec’

clasca(1) f. (N)  closca(1)

clec(2) m. / botó de pressió

clasca(2) f. (N)  closca(2)

cleca f.  bufetada

classe(1) f.  mena1(1)

clementina f.

classe(2) f.

clenxa f. / ratlla*(3) (del pentinat)

clàssic -a adj. i m.

clerecia f.  clergat m.

classicisme m.

clergat m. / clerecia f. / clero

classicista adj. i m. i f.

clergue m.  capellà(1)

classificació f.

clergyman m. [angl.]  alçacoll

classificar v. tr.

clero m.  clergat

classificatori -òria adj.
+

+

clatell, clotell (B) m. / batcoll (B), bescoll
/ cogot*(1) (S) / nuca f. / tos+1 (V)

clatellada, clotellada* (B) f. / batcollada*+
(B), bescollada+ / calbot+ m. / carxot+ m. / catxeta+
/ cogotada* (S)
clau1(1) (de ferreteria) m.
clau de ganxo m.
clau de rosca m.  caragol(2)
clau1(2) m.  ullal(1)

clevill* m. (V)  esquerda+(1) (d’una paret o roca) f.
clevillar* v. tr. i intr. pron. (V)  esquerdar+
clicar v. intr.
client clienta m. i f. / parroquià(2) parroquiana
clientela f. / parròquia(2)
clientelisme m.
clim* m. (V)  tarannà
clima m.

clau1(3)

[d’espècia] m.  clavell(2) [d’espècia]

climàtic -a adj.

clau2(1)

(de porta) f.

climatització f.

clau2(2)

f. ‘eina’
clau anglesa f.

climatitzar v. tr.

clau2(3) f. ‘signe ortogràfic’
clau2(4) f. ‘signe de notació musical’

climatòleg climatòloga m. i f.
climatologia f.

CORPUS GENERAL

clímax(1) m. ‘moment àlgid d’un procés’

clusa f.

clímax(2) f. ‘figura retòrica’

ço dem. (pron.)  això

clínic -a adj. i m. i f. i f.

coa f.  cua(1)

clip m.

coacció f.

clípol* m. (Andorra)  autobús

coaccionar v. tr.

clítoris m.

coàgul m. / gleva(2) f. / quall(2)

clivell m.  esquerda+(1) (d’una paret o roca) f.

coagular v. tr. i intr. pron. / quallar

clivella(1) f. 

cobejar v. tr.

esquerda+(1)

(d’una paret o roca)

clivella(2) f.  escletxa(1) (d’una porta, d’un finestró)
clivellar v. tr. i intr. pron.  esquerdar+
clívia* f. ‘planta’
clixé m. [ pl. -és]
clofolla(1) f.  closca(1)
clofolla(2) f.  closca(2)
cloïssa f. / grúmol m. (N) / almeja
clon m.
clonar v. tr.
clop m. (N)  pollancre
cloqueig m. / escataineig
cloquejar v. intr. / escatainar
clos(1) -a adj. i m. / tancat1(2) m.
clos(2) -a adj.  retret2 -a
closca(1) f. ‘embolcall calcari’ / clasca(1) (N)
/ clofolla(1) / corfa(1) (V) / esclova(1)
closca(2) f. ‘embolcall llenyós’ / casca(1) (N) / clasca(2)
(N) / clofolla(2) / clovella(1) (B) / corfa(3) (V)
/ esclova(2)
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cobert(1) m.  aixopluc+
(estar) a cobert loc. adv.
cobert(2) m.  comensal m. i f.
coberta f.
coberteria f. / joc de coberts m.
cobertor m.  cobrellit
cobertura f.
cobla f.
cobrador cobradora m. i f.
cobrament m.
cobrar v. tr.
cobrecap m.
cobrellit m. / cobertor
cobretaula m. / tapet
cobrir(1) v. tr. i intr. pron.
cobrir(2) v. tr. ‘posar-se l’animal mascle damunt (de
la femella) per a fecundar-la’
coc m. ‘bescuit, coca’
coca1 f. ‘tipus de pastís’

clot m. / sot

coca2(1) f. ‘arbust’

clotada f.  fondalada

coca*2(2) f.  cocaïna

clotell m. (B)  clatell
clotellada* f. (B)  clatellada

coça(1) f. ‘cop donat amb les potes per un animal
quadrúpede’ / guitza / pernada

clòtxina(1) f. ‘petxina grossa’

coça*(2) f.  puntada (de peu)

clòtxina*(2) f. (V)  musclo m.

cocaïna f. / coca*2(2)

cloure v. tr. i intr. pron. i intr.  tancar(1)

cocaïnòman -a adj. i m. i f.

clovella(1) f. (B)  closca(2)

cocarroi m. (B) ‘panada en forma de cresta farcida de
verdures i altres ingredients’

clovella*(2) f. (B)  pell(3) (d’una fruita)

cocció f.

clown m. [angl.]  pallasso+ pallassa m. i f.

coco m.

club m.

cocó m. / cadolla f.

clucar* v. tr. i intr. pron. (V)  aclucar (els ulls)
clucar l’ull* loc. verb. (V)  fer l’ullet

cocodril m.

clucull m. (S)  becaina f.

cocotxa f.
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cocou m. (B)  ou1(1)

coixejar v. intr. / anar coix -a loc. adv.

cocouer cocouera m. i f. (B)  ouataire

coixí m.
coixí de seguretat* m. ‘dispositiu de
seguretat d’un vehicle consistent un un
coixí que s’infla en produir-se una
col·lisió’ / airbag [angl.]

còctel m. / combinat(1)
cocteleria f.
codi m.
codificar v. tr.
codís m. [ pl. -issos] (N)  còdol
còdol, cudol(1) (V) m. / cantal(2) / codís (N)
/ mac de torrent (B) / palet1
codony m.
codonyar m.  codonyerar
codonyat m. ‘confitura de codony’ / membrillo
codonyer m.
codonyerar m. / codonyar
coeficient m.
coent(1) adj.  picant+
coent(2) adj. (V)  cursi

coixinera f.
coixinet* m. ‘tecla dels aparells telefònics i d’altres
aparells electrònics, amb diverses funcions segons la
programació’ / quadradet* / almohadilla f.
col f.
cola1 f. / aiguacuit m. / goma d’aferrar* (B)
/ goma d’apegar* (V) / goma d’empegar*
/ goma d’enganxar / pega(2)
cola2(1) f. ‘arbre perennifoli’
cola2(2) f. ‘beguda’
coldre v. tr.
coldre una malaltia loc. verb.  covar una
malaltia
còlera f.

coentor(1) f. ‘qualitat de coent’

colflori f. (B)  coliflor

coentor(2) f. (V)  cursileria

colgar(1) v. tr.  enterrar(1)

coet(1) m. ‘artifici de pólvora’
coet de corda* m. ‘coet que es dispara lligat a
una corda per a fer trons repetits’

colgar(2) v. tr. i intr. pron.  gitar(3)

coet(2) m. ‘giny’
coet d’enlairament* m. ‘coet emprat per a
impel·lir una aeronau’
cofoi -a adj.  orgullós(1) -osa
cognom m. / llinatge
cogoma f. ‘bolet’
cogombre m. / pepino
cogot*(1) m. (S)  clatell
cogot*(2) m. (S)  bufetada f.
cogotada* f. (S)  clatellada
cogullada, cucullada* f.
coherència f.
coherent adj.
cohesió f.
coi interj.  cony(2)
coincidència f.
coincidir v. intr.

còlic -a adj. i m.
coliflor f. / colflori (B) / floricol (V)
coll1(1) m. ‘part del cos que uneix cap amb tronc’
a coll loc. adv. / a collbotet (C) / a collibè
/ al be
coll1(2) m.  gola+(1) f.
coll2 m. ‘forma de relleu’
colla(1) f. / banda2(1)
colla(2) f. ‘conjunt, col·lecció’
col·laboració f.
col·laboracionista adj. i m. i f.
col·laborador -a adj. i m. i f.
col·laborar v. intr.
col·laboratiu* -iva adj. ‘(projecte) participatiu,
sense restriccions a la lliure utilització i distribució
dels resultats’
collada f.
col·lapsar v. tr. i intr. pron.
col·lapse m.

coit m.

collar1 m. / collaret+
collar [ortopèdic] m. / collarí

coix -a adj. i m. i f.
anar coix -a loc. adv.  coixejar v. intr.

collar2 v. tr.  estrènyer+ v. tr. i intr. pron.

CORPUS GENERAL

collaret m. / collar+1

colomer m.  colomar

collarí m.  collar [ortopèdic]

colomista m. i f.  colomaire

col·lateral adj.

colon colona m. ( pl.) i f. ( pl.)

collbotet
a collbotet loc. adv. (C)  a coll

còlon m.

col·lecció f.
col·leccionable adj.
col·leccionar v. tr.
col·lecta f.
col·lectiu -iva adj. i m.
col·lector(1) -a adj. i m. i f. ‘que recull o col·lecta’
col·lector(2) m. ‘claveguera de grans dimensions de
la xarxa de sanejament’
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colònia1(1) f. ‘territori sotmès a una potència
estrangera’
colònia1(2) f. ‘conjunt d’individus d’un país que viuen
en una població estrangera’
colònia1(3) f. ( pl.) ‘conjunt d’activitats educatives i
lúdiques destinades a nens i a joves’
colònia de vacances f.
colònia escolar f.
colònia2 f. / aigua de colònia
colonial adj.

col·lega m. i f.

colonització f.

col·legi m.

colonitzar v. tr.

collibè

colonoscòpia* f. ‘endoscòpia que permet l’estudi del
còlon i de l’intestí gros’

a collibè loc. adv.  a coll

col·lidir v. intr.  topar(1)

color m. (o f.)

collir(1) v. tr. ‘arrencar de la planta (una flor, un fruit,
etc.)’

colorant adj. i m.

collir(2) v. tr.  arreplegar+(1) (els productes de la
terra)
col·liri m.
col·lisió f.  topada
collita f.
colló m.  testicle
de collons(1) loc. adj. ‘molt bo, que està
molt bé’
de collons(2) loc. adv. ‘molt bé’
tenir collons(1) loc. verb. ‘tenir coratge’
tenir collons(2) loc. verb.  tenir barra
col·locació f.
col·locar(1) v. tr. i intr. pron.
col·locar(2) (en un càrrec) v. tr. / posar bo* loc. verb.
(B) / enxufar(2)
collonada f.
col·loqui m.
colmado m.  adrogueria f.
colom m.

colós m. [ pl. -ossos]  as1(2)
colossal adj.
colp m. (V)  cop(1)
colp d’aire m. (V)  cop d’aire
de colp loc. adv. (V)  de cop
de colp i volta loc. adv. (V)  de cop
colpejar v. tr.  pegar(1) v. tr. i intr.
colpir v. tr.
colpista adj. i m. i f.
columbicultura f.
columna f.
columna vertebral f. / espina de l’esquena
/ espina dorsal / espinada
columnista m. i f.
colze m.
com1(1) indef. (adv.) (en oracions interrogatives i
exclamatives)
com1(2) rel. (adv.)
com a loc. prep.

coloma f.

com2 conj.
com que loc. conj.

colomaire, colombaire (V) m. i f. / colomista

coma1 m. ‘quadre clínic greu’

colomar m. / colomer

coma2 f. ‘signe gràfic’

colombaire m. i f. (V)  colomaire

coma3 f. ‘depressió planera de muntanya’
comadrona f.  llevador llevadora m. i f.
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comanar v. tr.  encomanar(1)
comanda f. / encàrrec m. / raó*+(2) (V) / recado m.
comandament m. / mando
comandament a distància m.
comandància f.
comandant comandanta m. i f.
comandar(1) v. tr. i intr. / manar+ v. tr.
comandar(2) (un vehicle, una màquina, un motor) v.
tr.
comando m.
comarca f.
comarcal adj.
comare f.  llevador llevadora m. i f.
combat m.
combatent adj. i m. i f.
combatiu -iva adj.
combatre v. intr. i tr.
combinació(1) f. ‘acció de combinar o de combinarse; l’efecte’

comerç m.
comerç electrònic* m. ‘comerç per mitjà
d’una xarxa de telecomunicacions,
generalment Internet’ / e-commerce
[angl.]
comerç just* m. ‘comerç basat en relacions
d’equitat i solidaritat entre productors i
consumidors’
comerç mòbil* m. ‘comerç electrònic per
mitjà d’un dispositiu mòbil’
/ m-commerce [angl.]
comercial(1) adj.
comercial*(2) m. i f. ‘persona que ven béns i serveis
d’una empresa a altres empreses, establiments
industrials o clients particulars’
comerciant(1) adj.
comerciant(2) comercianta m. i f.
comerciar v. intr. / tractar(5)
comestible(1) adj.
comestible(2) m. pl.  queviures
cometa m.
cometes f. pl.

combinació(2) f. ‘peça de vestir interior femenina’
/ brial* m. (V) / viso m.

cometre v. tr.

combinar v. tr. i intr. pron.

comiat m. / adeu(2)
comiat de fadrí* comiat de fadrina m.
/ comiat de solter* comiat de soltera
comiat de solter* comiat de soltera m.
/ comiat de fadrí* comiat de fadrina
donar comiat loc. verb.  acomiadar(1) v. tr.
prendre comiat loc. verb.  acomiadar(2) v.
tr. i intr. pron.

combinat(1) m.  còctel
combinat*(2) (+ de + ‘tipus de licor’) m.
/ cubalibre*(2) [cast.] / cubata*(2)
combo* m. ‘banda de jazz petita, que toca amb pocs
arranjaments’
comboi m.
combregar1(1) v. tr. i intr. ‘donar o rebre el sagrament
de l’eucaristia’

comí m.

còmic1 m. ‘historieta il·lustrada amb vinyetes’
còmic2(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent a la comèdia’

combregar1(2) v. intr. ‘coincidir en idees, sentiments,
etc.’

còmic2(2) còmica m. i f. ‘autor de comèdies; actor
que les representa’

combregar2 m. ‘viàtic; comitiva que el porta’

comissari comissària m. i f.

combustible m.

comissaria f.

combustió f.

comissió f.

comèdia f.

comissura f.

comediant comedianta m. i f.

comitè m. [ pl. -ès]

començament m. / principi(2)

comitiva f.

començar v. tr. i intr. i aux. / iniciar+ v. tr. i intr.
pron.

commemorar v. tr.

comensal m. i f. ‘persona que participa en un àpat’
/ cobert(2) m.
comentar v. tr.
comentari m.

commoció f.
commoure v. tr. i intr. pron.
commutador adj. i m.
commutar v. tr.

CORPUS GENERAL

còmoda f.  calaixera

compendi m.

còmode -a adj.

compenetrar-se v. intr. pron.

comodí1 m. / jòquer

compensar v. tr.

comodí2 m. (B)  tauleta de nit f.

competència f.

comoditat f.

competencial* adj. ‘relatiu a les competències
polítiques, administratives i jurídiques’

compactar v. tr.
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competent adj.

compacte(1) -a adj.

competició f.

compacte(2) m.  disc compacte
compadir, compatir (B) v. tr. i intr. pron. / apiadarse v. intr. pron. / plànyer

competidor -a adj. i m. i f.
competir v. intr.

compaginar v. tr. i intr. pron.

competitiu -iva adj.

companatge m.

complanta f. / plany(2) m.

company(1) companya m. i f.

complaure v. tr. i intr. pron. / rabejar(3) v. intr. pron.

company*(2) companya m. i f.  parella(2) f.

compleció f.

companyerisme m.  companyonia f.

complement m.

companyia f.

complementari -ària adj.

companyonia f. / companyerisme m.

complert1 -a adj. ‘dut a terme’

comparable adj.

complert2 -a adj.  complet -a

comparació f. / comparança / parangó m.

complet -a adj. ‘total, sencer’ / complert2 -a
per complet loc. adv.  completament adv.

comparador m.
comparança f.  comparació

completament adv. / de mig a mig loc. adv.
/ per complet loc. adv.

comparar v. tr.

completar v. tr.

comparatiu -iva adj. i m.

complex1 m.

compare m.

complex2 -a adj.

compareixença f.

complexitat f.

comparèixer v. intr.  aparèixer v. intr. i intr.
pron.
+

comparsa(1) m. i f. / extra(3) / figurant+
comparsa(2) f. ‘conjunt de persones vestides o
disfressades igual’

complicació f.
complicador -a adj. i m. i f.
complicar v. tr. i intr. pron.
complicat -ada adj.

compartiment m.

còmplice adj. i m. i f.

compartimentació f.

complicitat f.

compartimentar v. tr.

compliment m.

compartir v. tr.

complir v. tr. i intr. i intr. pron.

compàs m. [ pl. -assos]

complit -ida adj.  perfecte -a

compassar v. tr.

complot m.

compassió f.

compondre (una peça musical, una obra literària) v.
tr. / composar(2)

compassiu -iva adj.
compatible adj.
compatir v. tr. i intr. pron. (B)  compadir
compatriota m. i f.

component adj. i m.
comportament m.
comportar(1) v. tr.
comportar(2) v. intr. pron. / conduir(2)
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composar(1) v. tr. ‘imposar (una multa, una
contribució)’
composar(2) v. tr.  compondre (una peça musical,
una obra literària)
composició f.
composició plàstica* f. (V) ‘en la
muixeranga, combinacions de pilars o
d’altres estructures per a representar una
figura única’

tenir en compte loc. verb.  considerar v.
tr.
compte(2) interj.  alerta(1)
còmput m.
computable adj.
computacional adj.
computador(1)-a adj. i m. i f.

compositor compositora m. i f.

computador(2) m.  computadora f.

compost -a adj.

computadora f. / computador(2) m.

compostatge m.

computar v. tr.

compra f.

com-s’ha-fet* m. ‘reportatge audiovisual sobre el
procés d’elaboració d’una pel·lícula, d’un anunci, d’un
disc’ / procés de filmació* / making of [angl.]

comprador -a adj. i m. i f.

comtal adj.

comprar v. tr.

comte comtessa m. i f.

compravenda f.

comú(1) -una adj.

comprendre v. tr.

comú(2) m. (Andorra) ‘govern d’una parròquia’

comprensió f.

comuna f. / excusat m. / lloc comú(1) m.

compresa f.

comunicació f.

comprimir v. tr. i intr. pron.

comunicar v. tr. i intr. i intr. pron.

comprimit m.

comunicat m. / parte

comprometre v. tr. i intr. pron.

comunicatiu -iva adj.

compromís m.

comunicòleg comunicòloga m. i f.

comprovació f.

comunió(1) f. ‘participació d’allò que és comú’

comprovador -a adj. i m. i f.

comunió(2) f. ‘reunió de les persones que professen
la mateixa fe i estan subjectes a la mateixa
disciplina’

compota f.

comprovant m.
comprovar v. tr. / verificar
compta f.  compte(1) m.

comunió(3) f. ‘part de la missa’
primera comunió f.

comptabilitat f.

comunisme m.

comptable adj. i m. i f.

comunista adj. i m. i f.

1

comptador -a adj.
2

comptador

comptadora m. i f. i m.

comunitari -ària adj.
comunitat f.

comptaquilòmetres m.

con m. / cono

comptar v. tr. i intr.

conat m.

comptat -ada adj.
al comptat loc. adv.
comptat i debatut loc. adv.  a la fi

conca(1) f. ‘recipient’

compte(1) m. / compta f.
compte corrent m.
donar-se compte loc. verb.  adonar-se v.
intr. pron.
en comptes de [o en compte de] loc. prep.
/ en lloc de

conca(2) f. ‘forma de relleu’
concebre v. tr.
concedir v. tr.
concentració f.
concentrar v. tr. i intr. pron.
concepció f.
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concepte m.

condonar v. tr.

conceptual adj.

conducció f.

concernir v. tr.

conducta f.

concert m.

conducte m.

concertar v. tr. i intr. pron. i intr.

conductor(1) -a adj. ‘que condueix’

concertina* f. ‘tipus de filat espinós extensible’

conductor(2) -a adj. i m. ‘element o cos que
presenta poca resistència a l’electricitat o a la calor’

concertista m. i f.
concessió f.
concessionari concessionària m. i f. i adj.
concili m.
conciliador -a adj. i m. i f.
conciliar v. tr. i intr. pron. i tr. pron.
concloure v. tr. i intr.
conclusió f.
conco(1) conca m. i f. / fadrí magenc* fadrina
magenca (S) / matxutxo(1) matxutxa (V)
conco(2) m. (B)  oncle

conductor(3) conductora m. i f. / xofer+ xofera,
xòfer+ xòfera
conductor(4) conductora m. i f.  conduïdor
conduïdora
conduïdor conduïdora m. i f. ‘persona que
condueix, que guia els altres’ / conductor(4)
conductora
conduir(1) v. tr. i intr. / guiar v. tr. i intr. pron. /
menar v. tr.
conduir(2) v. intr. pron.  comportar(2)
conegut -uda adj. i m. i f.
coneixement(1) m. ‘facultat i acte de conèixer’

concordar v. intr. i tr.

coneixement(2) m.  coneixença f.

concòrdia f.
concórrer v. intr.

coneixença f. ‘idea que hom té d’alguna cosa’
/ coneixement(2) m.

concreció f.

conèixer v. tr. i intr.

concret -a adj.

confabulació f.

concretar v. tr. i intr. pron.

confabular v. intr. i intr. pron.

concunyat concunyada m. i f.

confecció f.

concurrència f.

confeccionar v. tr.

concurs m.

confederació f.

condemna f.

confederal adj. / confederatiu -iva

condemnar(1) v. tr. ‘declarar (algú) culpable, amb
pena’

confederar v. tr. i intr. pron.

condemnar(2) v. tr. / reprovar
condemnat -ada adj. i m. i f.
condensació f.
condensar v. tr. i intr. pron.
condició f.
condicional adj. i m.
condicionant adj. i m.
condicionar v. tr. / acondicionar
condir v. intr.  rendir(1)
condó m.  preservatiu
condol m. / pèsam
donar el condol loc. verb.

confederatiu -iva adj. / confederal
conferència f.
conferenciant m. i f.
confessar v. tr. i intr. pron.
confessió f.
confessional adj.
confessionari m.
confessor confessora m. i f.
confeti m. / paperets m. pl.
confiança f.
confiar v. tr. i intr.
confidència f.
confidencial(1) adj. ‘que conté una confidència’
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confidencial(2) adj. ‘(informació periodística) que no
pot ésser revelada després de sabuda’ / a micròfon
tancat* loc. adj. / off the record* loc. adj. [angl.]

conglomerat m.
congoixa f.  angoixa

confident adj. i m. i f.

congoixar v. tr. i intr. pron.  angoixar

configurar v. tr.

congost m. / afrau, frau2 f. / engorjat / escanyall (C)

confirmació(1) f. / ratificació+

congre m.

confirmació(2) f. ‘sagrament’

congregació f.

confirmar v. tr. i intr. pron. / ratificar / refermar

congrés m. [ pl. -essos]

confiscar v. tr.

congressista m. i f.

confit m.

congriar v. tr. i intr. pron.

confitar v. tr.

conhort m.  consol

confiter confitera m. i f.

conhortar v. tr. i intr. pron.  consolar

confiteria f.

conill1 m.

confitura f.

conill2 -a adj.  nu2 nua
en conill loc. adj.  nu2 nua adj.

conflicte m.
conflictiu -iva adj.
conflictivitat f.
conflictologia f.
confluir v. intr.
confondre v. tr. i intr. pron.

conilla f. ‘femella del conill’
conjugació f.
conjugar v. tr. i intr. pron.
cònjuge(1) m. i f. / dona(2) f. / espòs esposa
/ home(2) m. / marit m. / muller f.

conformar v. tr. i intr. pron.

cònjuge(2) m. pl. ‘parella que formen dues persones
que s’han casat’ / matrimoni(3) m.

conforme(1) adj. i adv.

conjunció f.

conforme(2) interj.  d’acord(2) loc. interj.

conjunt1 m. ‘grup que forma un tot’

conformista adj. i m. i f.

conjunt2 -a adj. ‘unit amb un altre’

conformitat f.

conjuntar v. tr.

confort m.

conjuntiu -iva adj. i f.

confortable adj.

conjuntivitis f.

confrare confraressa m. i f.

conjuntura f.

confraria f.

conjur m.

confrontar v. intr.  afrontar(2)

conjura f. / conjuració

confús -usa adj.

conjuració f. / conjura

confusió f.

conjurar v. tr. i intr. pron.

conga(1) f. ‘instrument musical de percussió’

connectar(1) v. tr. ‘establir un lligam estret’

conga(2) f. ‘ball popular d’origen cubà’

connectar(2) v. tr.  endollar

congelador m.

connectivitat f.

congelar v. tr. i intr. pron.

connector(1) -a adj. ‘que serveix per a connectar’

congelat(1) -ada adj. ‘molt fred’

connector(2) m.  endoll(1)

congelat(2) m. ‘producte alimentari sotmès al procés
de congelació’

connexió f.

congènit -a adj. / de naixement loc. adj.
conglomerar v. tr. i intr. pron.

connotació f.
connotatiu -iva adj.
cono m.  con
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conquerir v. tr. / conquistar(1)

considerant m. / atès

conquesta f. / conquista(1)

considerar v. tr. / esguardar(2) / tenir en compte
loc. verb.

conquista(1) f.  conquesta
conquista(2) f. ‘fet de fer-se seva una persona
inspirant-li amor; persona conquistada’

considerat -ada adj.

conquistar(1) v. tr.  conquerir

consignar v. tr.

conquistar(2) v. tr. ‘guanyar-se la voluntat (d’algú);
enamorar’

consistència f.

conreadís -issa adj. / cultivable
conrear v. tr. / cultivar2
conreu m. / cultiu
consagrar v. tr. i intr. pron. i intr.

consigna f.

consistent adj.
consistir v. intr.
consistori m.
consogre consogra m. i f.
consol m. / conhort

consciència f.

cònsol(1) m. i f. ‘agent diplomàtic’

conscienciació f.

cònsol(2) m. i f. (Andorra) ‘representant dels consells
de parròquia o de comú’
cònsol major m. i f. (Andorra)  batlle2(1)
batllessa

conscienciar v. tr.
conscient adj. i m.
consecució f.
consecutiu -iva adj.
consegüent adj.
per consegüent loc. adv. ‘com a
conseqüència’
consell m.
consellar v. tr. i intr. pron.  aconsellar
conseller consellera m. i f.
conseller general consellera general m. i f.
(Andorra) ‘diputat andorrà’
conselleria f.
consens m.
consensuar v. tr.
consentiment m.
consentir v. intr. i tr. i intr. pron.
conseqüència f.
conseqüent adj.
conserge m. i f.
consergeria f.
conserva f.

consola f.
consola de joc* f.  videoconsola*
consolació f.
consolar v. tr. i intr. pron. / conhortar
consolat m.
consolidar v. tr. i intr. pron.
consomé m. [ pl. -és]
consonant adj. i m. i f.
consonàntic -a adj.
consonantisme m.
consorci m. / consòrcia f. (Andorra)
consòrcia f. (Andorra)  consorci m.
conspiració f.
conspirar v. intr.
constància f.
constant adj. i f.
constar v. intr.
constatar v. tr.

conservador -a adj. i m. i f.

constipació f.
constipació de ventre f.  restrenyiment
m.

conservar v. tr. i intr. pron.

constipar v. tr. i intr. pron. / refredar+(2)

conservatori -òria adj. i m.

constipat m.  refredat

considerable adj.

constitució f.

consideració f.

constitucional adj.

conservació f.
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constituent adj. i m.

conte m.
conte de l’enfadós* m. (V)  cançó de
l’enfadós f.

constituir v. tr. i intr. pron.
constrènyer(1) v. tr. ‘obligar, reduir (algú) a obrar
contra la seva voluntat’

contemplació f.

constrènyer(2) v. tr.  reprimir v. tr. i intr. pron.

contemplar v. tr.
contemporani -ània adj.

construcció f.

contenció f.

constructiu -iva adj.

contenciós -osa adj. i m.

constructor constructora m. i f.

contendir v. intr.  contendre

construir v. tr.

contendre, contendir v. intr.

consular adj.
consulta f.

contengut* m. (B)  contingut

consultar v. tr.

contenidor -a adj. i m.

consultor consultora m. i f.

contenir v. tr. i intr. pron.

consultori m.

content -a adj.

consultoria f.

contertulià contertuliana m. i f.

consum m.

contesta f.  resposta

consumació1 f. ‘fet de consumar’

contestar(1) v. tr. i intr.  respondre(1)

consumació2 f.  consumició

contestar(2) v. tr. i intr. / replicar

consumar v. tr.

contestatari -ària adj. i m. i f.

consumició f. / consumació2

context m.

consumidor -a adj. i m. i f.

contextualitzar v. tr.

consumir(1) v. tr. / menjar1(2) v. tr. i tr. pron.

contigu -a adj.

consumir(2) v. tr. ‘utilitzar (un producte) per a
satisfer una necessitat real o creada’

contigüitat f.

consumir(3) v. tr. i intr. pron. ‘fer perdre el vigor, la
vitalitat (a algú)’ / corroir(2) v. intr. i intr. pron.
/ florir(2) v. intr. pron.

continental adj.

consumisme m.

contingent adj. i m.

consumista adj. i m. i f.

contingut, contengut* (B) m.

contactar v. intr.

continu -ínua adj.

contacte m.

continuació f.
a continuació loc. adv.  tot seguit

contagi m.

continent m.

contingència f.

continuar(1) v. tr. i intr.

contagiar v. tr. i intr. pron. / apegar(1)
/ encomanar(3)

continuar(2) (+ ger.) v. aux. / seguir(2) (+ ger.)

contagiós -osa adj.

continuat -ada adj.

contaminació f. / pol·lució+

continuisme m.

contaminador -a adj.  contaminant(1)

continuista adj. i m. i f.

contaminant(1) adj. / contaminador -a

continuïtat f.

contaminant(2) m. ‘substància estranya que
impurifica un sistema’

contínuum m.

contaminar v. tr. i intr. pron. / pol·luir  v. tr.

contornada(1) f.  voltants m. pl.

+

+

+

contar v. tr. / narrar / relatar

contorn m. / entorn(1)
contornada*(2) f. (V)  indret+ m.
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contra(1) prep.
en contra [de] loc. prep. i loc. adv.

al contrari loc. adv.
al contrari de loc. prep.

contra(2) m. ‘part desfavorable d’una cosa’

contrariar v. tr.

contraatac m. ‘reacció ofensiva d’un esportista o
equip’ / contracop*

contrarietat f.

contrabaix(1) m. / verra(2) f.
contrabaix(2) m. i f. ‘instrumentista’
/ contrabaixista*
contrabaixista* m. i f.  contrabaix(2)
contraban m.
contrabandista m. i f.
contracció f.
contraceptiu -iva adj. i m. / anticonceptiu -iva

contrasenya f.
contrast m.
contrastar v. tr. i intr.
contratemps m. [inv.] / revés1(4) (de fortuna)
contratenor m.
contraure(1) v. tr.  contreure(1)
contraure(2) v. tr.  contreure(2)
contraure(3) v. tr.  contreure(3)

contracop* m.  contraatac

contreure(1), contraure(1) v. tr. ‘establir amb algú (un
lligam o obligació)’

contracor
a contracor loc. adv.

contreure(2), contraure(2) v. tr. ‘adoptar, adquirir (un
mal costum, un vici o una malaltia)’

contracorrent m.

contreure(3), contraure(3) v. tr. i intr. pron. ‘reduir
(un cos) a un volum menor sense disminuir-ne la
massa’ / arronsar(1) / arrufar(1) v. tr.

contractació f.
contractar v. tr.
contracte m.

contribució f.

contrada(1) f.  indret+ m.

contribuent m. i f.

contrada(2) f. ( pl.)  voltants m. pl.

contribuir v. intr.

contradicció f.
contradictori -òria adj.
contradir v. tr. i intr. pron.
contraexemple m.
contrafet -a adj. / estrafet -a
contrafort m.
contralt adj. i m. i f.
contrapartida f.
contrapel
a contrapel loc. adv. / a repel

control(1) m.
control de qualitat* (d’un procés de
producció industrial) m.
control parlamentari m.
control rutinari* m. ‘control policial de
carretera’
control(2) m. ‘mecanisme o dispositiu per a
controlar’
control remot* m.  telecontrol
control(3) m. ‘en ràdio i en televisió, lloc on es
reben els sons i les imatges procedents de l’estudi
de gravació’
controlador -a adj. i m. i f.

contrapicat adj. i m.* ‘angle de filmació dirigint la
càmera cap amunt’

controlar v. tr.

contraprestació f.

contundent adj.

contraprogramació* f. ‘canvi sobtat i sense avís
previ de la programació d’una emissora de televisió
per contrarestar una possible pèrdua d’audiència’
contrarellotge* adj. [inv.] i f. ‘tipus de cursa
esportiva que s’ha de fer en el menor temps
possible’
contrarèplica f.
contrarestar v. tr.
contrari -ària adj. i m. i f.

controvèrsia f.

contusió f.
convalidació f.
convalidar v. tr.
convèncer v. tr. i intr. pron.
convenciment m.  convicció f.
convenció f.
convencional adj. i m. i f.
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conveni m.

conversació f.  conversa

cop(1), colp (V) m.
cop d’aire, colp d’aire (V) m.
cop d’ull m. / ullada1 f.
cop de peu m.  puntada (de peu) f.
cop de puny m. / punyada f.
de cop, de colp (V) loc. adv. / de cop i
resposta / de cop i volta, de colp i volta
(V) / de sobte / d’improvís / sense més ni
més / sense més ni pus (B)
/ sobtadament adv. / tot d’un plegat
/ tot d’una(1) / de repent
de cop i resposta loc. adv.  de cop
de cop i volta loc. adv.  de cop

conversar v. intr.  parlar+1

cop(2) m.  vegada f.

conversió f.

copa f.

convertir v. tr. i intr. pron.

copar v. tr.

convicció f. / convenciment m.

coparticipant m. i f.

convidar v. tr. / invitar

copblau m. (B)  hematoma

convidat convidada m. i f. / invitat invitada

copejar v. tr.  pegar(1) v. tr. i intr.

convilatà convilatana m. i f.

copeo m. (B) ‘ball popular mallorquí’

convincent adj.

còpia f.
a còpia de loc. prep. / a força de

conveniència f.
convenient adj.
convenir(1) v. intr.  caldre
convenir(2) v. tr.  acordar(1)
convent m.
convergència f.
conversa f. / conversació

convit m.
conviure v. intr.
convivència f.
convocar v. tr.
convulsió f.
conxa f.
conxorxa f.
conxorxar-se v. intr. pron.
cony(1) m.  vulva f.

copiar v. tr.
copinya f.  escopinya
copiós -osa adj. / quantiós -osa
copisteria f.
copríncep coprincesa m. i f. (Andorra) ‘persona que
copresideix el Principat d’Andorra’
coprincipat m. (Andorra) ‘règim polític presidit per
dos coprínceps que comparteixen el poder i la
representació de l’Estat’

cony(2), coi interj.

copsar(1) v. tr. / empomar* / engospar / entomar
/ tomar1

conya f.

copsar(2) v. tr. ‘arribar a percebre mentalment’
/ captar(2) / capturar(2)

conyac m. / brandi
cooperació f.
cooperant* m. i f. ‘persona vinculada a un
organisme de cooperació al desenvolupament’
cooperar v. intr.
cooperatiu -iva adj. i f.
cooperativisme m.
cooperativista adj. i m. i f.
coordinació f.
coordinador -a adj. i m. i f.
coordinar v. tr. i intr. pron.
coordinat -ada adj.

copular v. tr. i intr. / barrinar*(2) v. intr. (B)
/ boixar v. intr. (B) / cardar v. intr. / catxar*
v. intr. (N) / follar2 v. intr. i tr. pron. / fornicar*(2)
v. intr. / manxar*(3) v. intr. (V) / pitjar(2) v. intr.
copyright m. [angl.]
cor1 m. ‘òrgan muscular’
cor2(1) m. / coral3 (musical) adj. i f.
cor2(2) (d’una església) m.
coragre m. / agrura* f.
coral1, corall m.
coral2 adj. / cordial
coral3 (musical) adj. i f. / cor2(1) m.
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coralet m.  bitxo

corfa(1) f. (V)  closca(1)

corall m.  coral1

corfa(2) f. (V)  pell(3) (d’una fruita)

coratge m.

corfa(3) f. (V)  closca(2)

coratjós -osa adj.

coriandre m.

1

corb m. / corbàs* (S)
corb marí m. / cormorà
corb2 -a adj. i f. ‘que canvia de direcció; tros corb’
corba1(1) f. ‘línia geomètrica’ / curva(1)
corba1(2) f.  revolt m.
corba2 f. ‘femella del corb’
corball m.  escorball
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cormorà m.  corb marí
corn(1) m. ‘instrument musical’
corn(2) m. ‘gasteròpode’
corn amb pues m.
cornamusa f. / borrega(2) / buna (Andorra) / gaita(1)
/ gaita de bot* (N) / sac de gemecs m. / xeremia*(2)
f. ( pl.) (B)

corbar v. tr. i intr. pron.

cornamusaire m. i f. / buner* bunera (Andorra)
/ gaiter gaitera / xeremier* xeremiera (B)

corbàs* m. (S)  corb1

cornella f.

corbata f.
corbata de llacet f.  corbatí m.

cornet(1) m. ‘vas emprat per a tirar i remenar els daus’
/ gobelet+

corbatí m. / corbata de llacet f.

cornet(2) m. ‘cucurull ple de gelat’

corbató m.

corneta(1) f. ‘instrument musical’

corbella f.  falç+

corneta(2) m. i f. ‘instrumentista’

corbina f.  reig(1) m.

cornetí(1) m. ‘instrument musical’

corc m. / corcó / quera(1) f. (N)

cornetí(2) m. i f. ‘instrumentista’

corcar v. tr. i intr. pron.

cornisa f.

corcó m.  corc

cornut -uda adj. i m. i f. / banyut -uda

corda f.
(posar) contra les cordes* loc. adv. ‘en una
situació en què és difícil de prendre una
decisió’

corona f.

cordada(1) f.

corporació f.

cordada(2) (de coets) f. (V) ‘traca penjada de banda a
banda d’una plaça o d’un carrer’

corporal adj. i m.

cordar v. tr.  botonar

corporativisme m. / gremialisme

cordell m.  cordill

corporativista adj. i m. i f.

corder m.  anyell

corpus m.

+

2

coronar v. tr. i intr. pron.
coronel coronela m. i f.

corporatiu -iva adj.

cordial adj. / coral

corral(1) m. / parreguera* f. (S)

cordill, cordell m.

corral(2) (de porcs) m.  cort(2) (de porcs) f.

cordó(1) m.
cordó de platja m. / cordó litoral
cordó litoral m. / cordó de platja
cordó sanitari m.
cordó umbilical m.

corraleta f.  cort(2) (de porcs)

cordó(2) m. ‘conjunt de castellers que cenyeixen els
baixos’

corralina f. (N)  cort(2) (de porcs)
corranda f.
correbou m.
correcció f.

corejar v. tr.

correccional m. / reformatori

coreògraf coreògrafa m. i f.

correcorrents
a correcorrents loc. adv.  a correcuita

coreografia f.
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correcte -a adj.

corrupte -a adj. i m.* i f.*

corrector -a adj. i m. i f. i m.

corruptela f.

correcuita
a correcuita loc. adv. / a correcorrents
/ a cuitacorrents

corset* m. (V)  cotilla f.

corredor1 m.
corredor2 -a adj. i m. i f.

cort(2) (de porcs) f. / corral(2) (de porcs) m.
/ corraleta / corralina (N) / cureta* (N) / porquera
(V) / soll

correfoc m.

cortès -esa adj.

corregir v. tr. i intr. pron.

cortesia f.

correguda f.  cursa
correguda de bous f. / toro(2) m. pl.

cortina f. / rideu* m. (S)

correlació f.

cort(1) f.

corxera f. ‘figura de nota musical’

corrent adj. i m.
al corrent loc. adj.

cos m. [ pl. cossos]
cos tècnic* m. ‘en esports, cos d’entrenadors
i ajudants que dirigeixen un equip’

corrents adv.  de pressa+ loc. adv.

cosa f.
bona cosa loc. adv. ‘no poc’
cosa de loc. adv.  aproximadament adv.

córrer v. intr. i tr.
correspondència f.

coscoll m. / coscolla f. (V) / garric / garulla f. (S)

correspondre v. intr. i intr. pron.

coscolla f. (V)  coscoll m.

corresponent adj.

cosconelles* f. pl. (V)  pessigolles

corresponsal adj. i m. i f.

cosí(1) cosina m. i f. ‘fill o filla d’un oncle o d’una
tia’ / cosí germà cosina germana
cosí germà cosina germana m. i f.
/ cosí(1) cosina

corresponsalia f.
corretja f. / cinturó+ m.
corretjada f.  assot(2) m
corretjola f.
corretjós -osa adj.  corretjut -uda
corretjut -uda adj. / corretjós -osa / estireganyós+
-osa
correu m.
correu [electrònic] m. / e-mail(2) [angl.]
corriol m.
corriola f. / politja
corrípies f. pl.  diarrea f.
corró m. (N)  rodet(2)
corroborar v. tr.

cosí(2) cosina m. i f.  cosí segon cosina segona
cosí prim cosina prima m. i f.  cosí segon
cosina segona
cosí segon cosina segona m. i f. ‘fill d’un
cosí del pare o de la mare’ / cosí prim
cosina prima / fill de cosí* filla de cosí
cosidor m.
cosir v. tr. / suturar+
cosit m.
cosmètic -a adj. i m. i f.
cosmonau* f.  nau espacial
cosmonauta m. i f. / astronauta
cosmovisió f.

corroir(1) v. tr. i intr. pron. ‘produir o estar afectat de
corrosió’

cosquerelles f. pl. (V)  pessigolles

corroir(2) v. intr. i intr. pron.  consumir(3) v. tr. i
intr. pron.

cossi m.

corrompre v. tr. i intr. pron.

cossiguetes f. pl.  pessigolles

corrosió f.

cossiol m. (B)  test1(2)

corrosiu -iva adj. i m.

cost m.

corrua f. / caravana(2)
corrupció f.

cossigolles f. pl.  pessigolles

de baix cost* loc. adj / low-cost* adj.
[angl.]
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costa1(1) f.
a costa de loc. prep.

cotxe escombra m.
cotxe patrulla m.

costa1(2) f. pl. ‘despeses judicials’

cotxet m.

costa2(1) f. ‘terra que voreja el mar’ / costera(1)
/ litoral+ m.

coulant* m. [fr.] ‘pastís petit que du xocolata
desfeta a dins i se serveix calent’

costa2(2) f. / coster(2) m. / costera*(2) (V) / pendent(3)
m. / pendís m. / rost(2) m. / rostària*

country* m. [angl.] [ pl. countries] ‘estil musical’

costaner -a adj.

coure2 v. tr. i intr.

costar (de fer una cosa) v. intr. / treure mal*+ (+ inf.)
loc. verb. (S)

coure1 m. ‘metall’

cova f. / cavorca+ / espluga+

costat m. / band* (S) / banda1(4) f. / cara(5) f.
al costat de loc. prep.
de costat loc. adv.
fer costat loc. verb.  secundar v. tr.

covar(1) v. tr. / incubar
covar una malaltia loc. verb. / coldre una
malaltia

costella f.

covard -a adj. i m. i f.

coster(1) -a adj. / costerut -uda / pendent(2) / rost(1)
-a

covardia f.

coster(2) m.  costa2(2) f.
costera(1) f.  costa2(1)
costera*(2) f. (V)  costa2(2)

covar-se(2) (el menjar) v. intr. pron.

cove m.
cowboy* m. [angl.] ‘vaquer de l’oest nord-americà’
coxal adj. i m.

costerut -uda adj.  coster(1) -a

crac1(1) m. ‘fallida d’una casa o empresa’
crac borsari m.

costós -osa adj.

crac1(2) m.  as1(2)

costum m. / hàbit(2) / habitud f.

cranc(1), carranc* (V) m. / franquet* (S)
cranc de riu m.

costura f.
alta costura* f. ‘confecció de peces de vestir
dissenyades per modistes de renom’

cranc(2) m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’ / càncer(2)

cot m. (Andorra)  multa f.

cranca f.  cabra(2)

cota f.

crani m.

cotilla f. / corset* m. (V)

cràter m.

cotilló* m. ‘serpentines i confeti utilitzat per a
celebrar la festa de Cap d’Any; festa i ball de Cap
d’Any’

creació f.

cotització f.
cotitzar v. tr. i intr.
cotna f.
coto m.  vedat
cotó m.
cotó fluix m. / cotó-en-pèl (V)

creador -a adj. i m. i f.
crear v. tr.
creatiu -iva adj. i m. i f.
creativitat f.
credencial adj. i f.
crèdit m.
creditor creditora m. i f.

cotó-en-pèl m. (V)  cotó fluix

crèdul -a adj.

cotxe m. / auto+ / automòbil+(2) / turisme+(2)
cotxe bomba m.
cotxe de línia* m. ‘autocar que fa un servei
regular de transport de viatgers’
cotxe de seguretat* m. ‘automòbil utilitzat en
esports de motor per a controlar l’estat de
la pista o per a fer reduir la velocitat dels
competidors’

creença f.
cregut -uda adj.  vanitós -osa
creient(1) adj. i m. i f. ‘que té fe religiosa’
creient(2) adj. / obedient
creïlla f. (V)  patata
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creixement m.

creuerista m. i f.

creixen m. ( pl.)

creure(1) v. tr. i tr. pron. i intr. ‘admetre com a cert’

creixença f.

creure(2) v. tr.  obeir(1)

creixent(1) adj.

cria f.

creixent(2) m. (N)  llevat1

criar v. tr. i intr. pron. i intr.

créixer v. intr.

criat criada m. i f. / minyona(3) f. / missatge(2) m.
/ servent serventa

crema1(1) adj. i m. ‘color’
crema1(2) f.
crema de llet f. / nata líquida*
crema1(3) f. / crema cremada* / crema de Sant
Josep* / natilla(2) f. pl.
crema cremada* f.  crema1(3)
crema de Sant Josep* f.  crema1(3)
crema f.  cremada(1)
2

cremada(1) f. ‘acció de cremar o de cremar-se’
/ crema2
cremada(2) f. ‘efecte del foc en un cos; nafra
provocada pel foc’

criatura f.  infant(1) m.
cric1 m. (B)  gat(3)
cric2 -a adj. (B)  avar -a adj. i m. i f.
cricany* -a adj. (B)  avar -a adj. i m. i f.
crida(1) f. ‘acció de cridar’
crida(2) f. / pregó m.
crida i cerca f. ‘ordre judicial donada per a
perseguir i arrestar un delinqüent’ / busca i
captura
cridaire(1) adj. i m. i f.  cridaner(1) -a

cremallera(1) f. ‘barra de dents que engranen’

cridaire*(2) m. i f. (S)  pregoner pregonera

cremallera(2) m. ‘ferrocarril de muntanya’

cridaner(1) -a adj. i m. i f. ‘que crida, que fa crits’
/ cridaire(1)

cremar v. intr. i tr. i intr. pron.
cremat m. ‘beguda calenta a base de rom, cafè, pell
de llimona, sucre, etc., que es flameja’
cremor f. / ardor+ m. o f.

cridaner(2) -a adj. ‘(color, objecte) de to molt intens,
excessivament viu’
cridar(1) v. intr. ‘fer crits’

crep f.

cridar(2) v. tr. ‘pronunciar (el nom d’algú) en veu alta;
fer venir (algú, un animal)’

creperia f.

cridòria f. / aüc m. ( pl.)

crepuscle(1) [matutí] m. / albada(1) f.

crim m.

crepuscle(2) [vespertí] m.  capvespre(1)

criminal adj. i m. i f.

cresol m.  gresol

criminòleg criminòloga m. i f.

crespar v. tr.

criminologia f.

crespell m.

crin m. o f. / crina f. / crinera+ f.

cresta(1) f.

crina f.  crin m. o f.

cresta(2) f. / empanadilla

crinera f.  crin+ m. o f.

crestat m. ‘boc castrat’ / crestó (N)

crioll criolla m. i f. i adj.

crestó m. (N)  crestat

cripta f.

creu f.

críptic -a adj.

creuar v. tr. i intr. pron.

criptònim m.

creuer(1) m. (B)  cruïlla f.

criquet m.

creuer(2) m. ‘nau transversal d’una església’

crisantem m. / estrany(2) (B)

creuer(3) m. ‘vaixell de guerra’

crisi f.

creuer(4) m. ‘viatge a bord d’un vaixell’

crispar(1) v. tr. i intr. pron. ‘causar la contracció
sobtada (d’una part del cos); una part del cos,
contreure’s’

creueria f.

105

CORPUS GENERAL

crispar(2) v. tr.  enutjar v. tr. i intr. pron.

cruel adj.

crispeta f. / gallet3 m. / rosa(3) (V) / roseta (V)
/ palomita

crueltat f.

cristall m.
cristall de roca m.
cristal·litzar v. intr. i tr.

crui m. (B)  esquerda+(1) (d’una paret o roca) f.
cruïlla f. / creuer(1) m. (B) / encreuament m.
/ entreforc m. (B)

cristià -ana adj. i m. i f.

cruiximent (de la musculatura) m. / esbraonament+
(B) / agujetes, agulletes f. pl.

cristiandat f.

cruixir(1) (les fulles, la fusta, les dents) v. intr.

cristianisme m.

cruixir(2) v. tr.  capolar(2)

cristianitzar v. tr.

cruspir-se v. tr. pron.  menjar+1(1) v. tr. i tr. pron.

cristo* m.  sidral*(2)

cu f. [ pl. cus]

crit m. / xillit* (V)

cua(1), coa f. / rabo* (d’animal terrestre) m. (V)

criteri m.

cua(2) f.  peduncle m.

crític -a adj. i m. i f.

cub m.

criticar v. tr.

cubalibre*(1) m. [cast.] ‘beguda alcohòlica
elaborada barrejant rom i refresc de cola’
/ cubata*(1)

croada f.
croat(1) -a adj. i m. i f.
croat(2) -a adj. i m.  serbocroat -a

cubalibre*(2) (+ de + ‘tipus de licor’) m. [cast.]
 combinat*(2)

crocant m.

cubata*(1) m.  cubalibre*(1) [cast.]

croissant m. [fr.]
crol m. ‘estil de natació’

cubata*(2) (+ de + ‘tipus de licor’) m.
 combinat*(2)

crolista m. i f.

cubell m. / ferrat (Andorra)

cromanyó m.

cubeta f.

crònic -a adj.

cuc m. / verm
cuc de terra m. / llambric (N) / llambrígol*
(V) / papaterra (N) / tartany (N)
cuc intestinal m. ( pl.)
cuquet de [la] llum* m. (V)  lluerna(2) f.

crònica f.
cronista m. i f.
cronògraf m.
cronòmetre m.
cros m. [inv.] ‘cursa d’atletisme’
crossa(1) f. / muleta
crossa(2) f. ‘conjunt de castellers que, situats sota
les aixelles dels baixos, reforcen el basament d’un
castell’
crossa(3) m. i f.* ‘casteller de la crossa’
crosta f.
crostó(1) m.
crostó*(2) m. ‘petit dau de pa fregit o torrat’
/ picatoste

cuca f.
cuca de llum f.  lluerna(2)
cuca de Sant Joan* f.  lluerna(2)
cuca molla f. (B)  escarabat de cuina m.
cucanya f.
cucaratxa f.  escarabat de cuina m.
cucavela* f. (B)  tombarella
cucullada* f.  cogullada
cucut m.
cudol(1) m. (V)  còdol
cudol*(2) m. (V)  pedra(1) f.

crowdfunding m. [angl.]  finançament col·lectiu*

cuer cuera m. i f.

cru crua adj. [ pl. crus crues]

cuereta f. / cueta (V) / titina

crudités* f. pl. ‘plat a base d’hortalisses crues,
servides amb alguna salsa freda’

cueta f. (V)  cuereta
cugula f. / jull m. / zitzània
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cuidador* cuidadora m. i f. ‘persona que té cura
d’algú en situació de dependència’
cuidar v. tr. i intr. pron.  tenir cura loc. verb.
cuina f.

cultura f.
cultural adj.
culturisme m.

cuinar v. intr. i tr. / guisar+ v. tr.

cum laude* loc. adv. i loc. adj. [ll.] ‘aplicat a la
màxima qualificació d’una tesi doctoral’

cuiner cuinera m. i f.

cúmbia* f. ‘tipus de ball’

cuir, cuiro m.

cúmulus m.

cuirassa f.

cuneta f.

cuirassat(1) -ada adj. / blindat -ada

cunyat cunyada m. i f.

cuirassat(2) m. ‘vaixell de guerra’

cupè m. [ pl. -ès] / berlina+ f.

cuiro m.  cuir

cuplet m.

cuitacorrents
a cuitacorrents loc. adv.  a correcuita

cupletista m. i f.

cuixa f.

cúpula(1) f. ‘tipus de coberta’

cuixé adj. [inv.]
paper cuixé m.

cúpula*(2) f. ‘conjunt dels màxims dirigents d’un
partit, d’un organisme o d’una empresa’

cuixot m.  pernil

cura(1) f. ‘atenció’
tenir cura loc. verb. / cuidar v. tr. i intr. pron.
/ curar(1) v. tr. i intr. i intr. pron.

cul m.
cul-de-sac m.  atzucac
culebró m.  telenovel·la f.

cupó m.

cura(2) f. ‘tractament sanitari’

culebrot m.  telenovel·la f.

curaçao m. ‘licor fet de la pell de taronges
amargues, aiguardent i sucre’

culer adj. i m. i f.  barcelonista(2)

curació f.  guariment m.

culler m. / cullerot(1)

curanderisme m.

cullera f.

curandero curandera m. i f. / remeier(2) remeiera

cullerada f.

curar(1) v. tr. i intr. i intr. pron.  tenir cura loc.
verb.

cullereta(1) f. ‘cullera petita’
cullereta(2) f.  capgròs(2) m.
cullerot(1) m. / culler
cullerot(2) m. (V)  capgròs(2)
culminar v. intr. i tr.
culots m. pl.
culpa f.
per culpa de loc. prep.

curar(2) v. tr. i intr. pron.  guarir v. tr. i intr. i intr.
pron.
curat* -ada adj. ‘(aliment) sotmès a tècniques de
conservació mitjançant sal, fum o altres additius i
posteriorment assecat’
cureta* f. (N)  cort(2) (de porcs)
curiós -osa adj.
curiositat f.

culpabilitzar* v. tr. ‘fer sentir culpable (algú)’

curós -osa adj. / acurat+ -ada

culpable adj.

curri m.

culpar v. tr.

curricà m.

culte m.

curricular adj.

cultiu m. / conreu

currículum m.

cultivable adj. / conreadís -issa

curs m.

cultivar1 f. ‘varietat d’una planta, originada en cultiu’

cursa f. / carrera(3) / correguda

2

cultivar v. tr. / conrear

cursar v. tr.
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curset m.

daltabaix(1) adv.

cursi adj. / coent(2) (V)

daltabaix(2) m.

cursileria f. / coentor(2) (V)

daltonià -ana adj. i m. i f. / daltònic -a

cursor m.

daltònic -a adj. i m. i f.  daltonià -ana

curt1 adv.

dama(1) f. ‘dona noble, distingida’

2

curt -a adj.
curt -a de vista loc. adj.  miop adj. i m. i f.
curull1 m.  caramull(1)
curull -a adj. ‘ple a vessar’
2

curullar v. tr. / acaramullar(1)
curva(1) f.  corba1(1)
curva(2) f.  revolt m.
cus m. [ pl. cussos] (B)  gos(1)
cuscús m. [ pl. -ussos]
cussa f. (B)  gossa
custòdia f.
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dama(2) f. pl. ‘joc que es juga en un escaquer’
damnificar v. tr.
damunt(1) prep.  sobre2(1)
[al] damunt de loc. prep.  sobre de
damunt(2) adv.  sobre2(3)
al damunt loc. adv.  a sobre
dansa f. / ball(1) m.
[dansa] alta* f. ‘tipus de danses executades
amb salts’
[dansa] baixa* f. ‘tipus de danses pausades’
dansa de la mort f. ‘tipus de dansa d’origen
medieval’ / dansa macabra
dansa macabra f.  dansa de la mort
dansada(1) f.  ballada

custodiar v. tr.

dansada(2) f. (V) ‘ball popular del País Valencià’

cutani -ània adj.
cúter m. ‘estri per a tallar cartó, paper, etc.’

dansador1 -a adj. i m. i f.  ballador1 -a

cutícula f.

dansador2 -a adj.  ballador2 -a

cutis m.

dansaire m. i f.

cutre adj.  xaró -ona

dansar v. intr. / ballar v. intr. i tr.
dantesc -a adj.
dany m. / greuge+ / mal1 / tort+1

D
dació f.
dació en pagament f.
dacsa f. (V)  blat de moro m.

danyar v. tr. / endanyar(2)
dar v. tr.  donar v. tr. i intr. pron. i intr.
anar mal dades [o venir mal dades] loc.
verb.
estar dat i beneït loc. verb.

dacsar m. (V)  blatdemorar

darrer -a adj. / últim -a

dactilar adj.  digital(1)
dada f.

darrere adv. i prep. / rere
al darrere loc. adv.
darrere de loc. prep.

daina f.

darreria(1) f.

daiquiri* m. ‘còctel d’origen cubà preparat amb
rom, sucre de canya, llimona i glaç picat’

darreria(2) f. pl.  postres

daixo-daixo adv. (B)  xano-xano
dàlia f.
dalt(1) m. ‘part alta d’una cosa’

darreria*(3) f. (B)  segon plat (d’un àpat) m.
darwinià -ana adj.
darwinisme m.
data f.

dalt(2) prep.  sobre2(1)
dalt de loc. prep.  sobre de

datàfon* m. ‘aparell que facilita el pagament amb
targeta de crèdit, per mitjà de la línia telefònica’

dalt(3) adv.
a dalt loc. adv.  a sobre

datar v. tr. i intr.
dàtil m.
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dau(1) m.

debutant adj. i m. i f.

dau*(2) m. (V) ‘en el joc de pilota valenciana, lloc
on s’ha d’introduir la pilota en la ferida’

debutar v. intr.

daurada f.  orada
daurar v. tr. i intr. pron.
daurat1 m. ‘acció de daurar, l’efecte’
daurat2 -ada adj.

deçà prep. i adv.
al deçà de loc. prep.
deçà i dellà de loc. prep. i loc. adv.
dècada f.
decadència f.

davall(1) prep.  sota3(1)
[al] davall de loc. prep.  sota de

decadent adj.

davall(2) adv.  sota3(2)
al davall loc. adv.  a sota

decalatge m.

davallada f. / baixada

decandir v. tr. i intr. i intr. pron.

davallar v. intr. i tr.  baixar(1)

decantar v. tr. i intr. pron.

davant prep. i adv. i m.
al davant loc. adv.
davant de loc. prep.
davant per davant loc. adv. / enfront prep. i
adv. i m.
davant per davant de loc. prep. / enfront de

decasíl·lab -a adj. i m. / decasil·làbic -a adj.

davantal(1) m. / falda*(4) f. (S)

decaure v. intr.

davantal*(2) m. ‘peça de davant de l’habitacle d’un
vehicle, en la qual hi ha el quadre de comandament,
la guantera, etc.’ / salpicadero

decebre v. tr. / decepcionar

davanter -a adj. i m. i f. / delanter -a

decelar* v. tr. (S)  denunciar

davantera f.

decència f.

de f. [ pl. des] ‘lletra’

decenni m.

de2 prep.

decent adj.

de facto loc. adv. i loc. adj. [ll.]

decepció f.

de iure loc. adv. i loc. adj. [ll.]

decepcionar v. tr.  decebre

debacle f.  desastre+ m.

decepcionat -ada adj.  decebut -uda

debades(1) adv.  inútilment

decés m. [ pl. -essos] ‘mort d’una persona’

debades(2) adv. (V)  gratuïtament

decibel m.

debaix* m. (S)  planta baixa f.

decidir v. tr. i intr. pron. / disposar+(2) v. tr. i intr.

debanadora f.

dècim(1) -a adj. i m.  desè -ena

debat m.

dècim(2) m. ‘dècima part d’un bitllet de loteria’

debatre v. tr. i intr. pron.

decímetre m.

dèbil adj. / feble+

decisió(1) f.

debilitar v. tr. / afeblir v. tr. i intr. pron.

decisió(2) f. ‘resolució jurídica’ / fallo(1) m.

debilitat f. / feblesa+

decisiu -iva adj.

debò

declamació f.

1

de debò loc. adv. / (anar) de bo / de bo de bo
/ de bon de veres (B) / de ver / de veres
/ seriosament adv. / en sèrio
debut m.

decaïment m.

decandiment m.

decasil·làbic -a adj.  decasíl·lab -a adj. i m.
decatleta m. i f.
decatló m.

decebut -uda adj. / despagat -ada (V) / decepcionat
-ada

declamar v. tr. i intr.
declaració f.
declarar v. tr. i intr. pron. / deposar(3) v. tr.
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declinar v. tr. i intr.

definició f.

declivi m.

definir(1) v. tr. i intr. i intr. pron.

decoració f.

definir*(2) (una jugada) v. tr. ‘en esport, acabar (una
jugada) amb èxit’

decorar v. tr.
decorat m.
decret m.
decretar v. tr.
dècuple1 adj. ‘format per deu’

definit -ida adj.
definitiu -iva adj.
deflació f.
deflagració f.

dècuple2 -a num. i m. ‘que és com deu vegades un
altre nombre, una altra quantitat’

defora prep. i adv.  fora
al defora* loc. adv.  fora vila

dedicar v. tr. i intr. pron.

deformació f.

dedins*(1) prep. i adv. (B)  dins(1)
al dedins de loc. prep.  dins de

deformar v. tr. i intr. pron.

dedins*(2) m. (B)  interior(2) (d’alguna cosa)

defraudar v. tr.

deducció(1) f. / desgravació

defugir v. tr. i intr. pron.  eludir v. tr.

deducció(2) f. ‘tipus de raonament lògic’

defunció f.  mort1

deductiu -iva adj. / a priori(2) loc. adj.

degà degana m. i f.

deduir(1) v. tr. ‘obtenir com a resultat d’un
raonament’

degenerar v. intr.

deduir(2) v. tr. / desgravar v. tr. i intr.
deessa f.
defallença f. / defalliment m.
defalliment m. / defallença f.
defallir v. intr.
defecació f.
defecar v. intr. / anar de ventre loc. verb. / cagar
v. intr. i intr. pron. i tr. / deposar(2) / evacuar(2) v. tr. i
intr. / fer de ventre loc. verb. (V)

defraudador defraudadora m. i f.

deglutir v. tr.  empassar-se v. tr. pron.
degollar v. tr.
degotar v. intr.
degradable adj.
degradar v. tr. i intr. pron.
degustació f.  tast m.
degustar v. tr.  tastar
deix m.

defecte m.

deixa(1) f. ‘donació ordenada de disposició
testamentària’

defectuós -osa adj.

deixa(2) f. pl.  deixalla(2)

defendre(1) v. tr. i intr. pron.  defensar

deixalla(1) f.  ròssec m.

defendre(2) v. tr.  prohibir

deixalla(2) f. pl. / deixa(2) / escorrialles / resquícia(1) f.
(pl.) / resta(2)

defensa(1) f. i f. pl.
defensa(2) m. i f. ‘en esports d’equip, jugador que
intenta d’impedir a l’equip contrari d’obtenir punts’
defensar v. tr. i intr. pron. / defendre(1)
defensiu -iva adj.
a la defensiva loc. adv.
defensor -a adj. i m. i f.
deficiència f. ‘pèrdua o anomalia d’una estructura o
funció psicològica, fisiològica o anatòmica’
deficient adj. i m. i f.
dèficit m.

deixalleria f.
deixar v. tr. i tr. pron. i intr. pron. i aux.
deixar anar(1) loc. verb.  alliberar v. tr. i
intr. pron.
deixar anar(2) loc. verb.  amollar(3) (un tret,
un insult, un renec) v. tr.
deixar córrer loc. verb.
deixeble deixebla m. i f.
deixondir v. tr. i intr. pron. / dessonillar+ (V) /
eixorivir
deixondit -ida adj. / arriscat*+ -ada (V)
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dejorn(1) adv.  de matí loc. adv.

al dellà de loc. prep.

dejorn*(2) adv. (V)  d’hora loc. adv.

delta m.

dejú -una adj.
en dejú loc. adv.

delanter -a adj. i m. i f.  davanter -a

demà adv.
demà passat loc. adv. / passat demà* /
despús-demà adv.
demà passat l’altre loc. adv.
demà que loc. conj.  mai que [o mai per
mai que]
fins demà loc. interj.
passat demà* loc. adv.  demà passat

delatar v. tr.  denunciar

demacrar v. tr. i intr. pron.

delator -a adj. i m. i f. / acuseta* m. i f. / espieta+
m. i f. / xivato xivata m. i f.

demagog demagoga m. i f.

dejuni m.
del contr. [ pl. dels]’contracció de la preposició de i
l’article el’/ des2 (B)

delectable adj. / delitós -osa
delectació f. / delectança / gaudi m.
delectança f.  delectació
delegació f.
delegar v. tr.
delegat delegada m. i f.
deler m.
delfí*1 m.  dofí
delfí2 m. ‘hereu de la corona de França’
delfinari m.

demagògia f.
demanar(1) v. tr. / requerir+
demanar(2) v. tr. / preguntar
demanda f.
demandar v. tr.
demarcació f.
dematí m.  matí
demència f.
dementre conj.  mentre
dementres* conj. (N)  mentre
demèrit m.

deliberadament adv. / a posta loc. adv.
/ de propòsit loc. adv. / exprés2 / expressament(2)

demés1 adv. ‘encara, a més d’això’

deliberar v. intr. i tr.

demés2 pron.
(els / les) demés  (els / les) altres

delicadesa f.
delicat -ada adj.
delícia f.
deliciós -osa adj.
delicte m.
delimitar v. tr. ‘fixar, assenyalar, els límits (d’alguna
cosa)’ / fitar2(2)
delineant m. i f.
delinear v. tr.
delinqüència f.
delinqüent m. i f.
delir v. tr. i intr. pron.
delirant adj.
deliri m.
delirium tremens m. [ll.]
delit m.
delitós -osa adj. / delectable
dellà prep. i adv.

democràcia f.
demòcrata adj. i m. i f.
democràtic -a adj.
demografia f.
demolició f.  enderrocament m.
demolir v. tr.  enderrocar(1)
demonitzar* v. tr. ‘atribuir qualitats perverses a
(algú, alguna cosa)’
demora f.
demorar v. intr. i tr.
demostració f.
demostrar v. tr.
dempeus adv. / a peu dret loc. adv. / dret2(2) -a adj.
denegar v. tr.
denominació f.
denominar v. tr.
denotar v. tr.
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denou1 m. (B)  accident

depositar v. tr. i intr. pron.  dipositar

denou2 num. i m.  dinou

depravat -ada adj. i m. i f.

dènou num. i m. (V)  dinou

depreciació f. / devaluació

denovè* -ena adj. i m.  dinovè -ena

depreciar v. tr. i intr. pron. / devaluar

dens -a adj.

depredador -a adj. i m. i f.

densitat f.

deprendre* v. tr. i tr. pron. i intr. (V)  aprendre

dent f.

depressió m.
[dent] canina f.  ullal(1) m.

depressiu -iva adj. i m. i f.

dentada f. / dentegada

depriment adj.

dentadura f.

deprimir v. tr. i intr. pron.

dental adj.

depurador(1) -a adj. i m. i f.

dentegada f. / dentada

depuradora(2) f.

denteta f.
fer denteta, fer dentetes* loc. verb. / fer
gola* (V)
fer dentetes* loc. verb.  fer denteta

depurar v. tr. i intr. pron.

dentició f.

derelicte m.

dentífric -a adj. i m. / dentifrici -ícia / pasta de
dents* f.

dèria f.

dentifrici -ícia adj. i m.  dentífric -a
dentista m. i f. / odontòleg odontòloga

depuratiu -iva adj. i m.
derbi m.

deriva f.
derivació f.

déntol m.

derivar1(1) v. intr. i intr. pron. ‘evolucionar per
convertir-se en una altra cosa’

denúncia f.

derivar1(2) v. tr. i intr. i intr. pron. / provenir v. intr.

denunciar v. tr. / decelar* (S) / delatar

derivar2 (una nau) v. intr.

deòntic -a adj. ‘que fa referència a l’obligació, la
prohibició o la permissió’

derivat m.

departament m.
depassar v. tr.  ultrapassar(1)
dependència f.
dependent dependenta m. i f.
dependir* v. intr.  dependre

dermatòleg dermatòloga m. i f.
dermatologia f.
dermatològic -a adj.
dermis f.
derogar v. tr.
derrama f.

dependre, dependir* v. intr.

derrapada f.

depilar v. tr.

derrapar v. intr.

deplorable adj.

derrocar v. tr.  enderrocar(1)

deportació f.

derrota f.

deportar v. tr.

derrotar v. tr.

deposar(1) v. tr. ‘algú, desembarassar-se (d’alguna
cosa)’

derrotista adj. i m. i f.

deposar(2) v. intr.  defecar
deposar(3) v. tr. / declarar v. tr. i intr. pron.
deposició f.
depòsit m.  dipòsit

dervís m. [ pl. -issos]  dervix
dervix, dervís m. ‘membre d’una germandat sufí’
des1 prep.
des de loc. prep. / d’ençà de
des que loc. conj. / d’ençà que
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des2 contr. [ pl. des] (B) ‘contracció de la preposició
de i l’article es’ del

descalçar v. tr.

desabotonar* v. tr. (V)  desbotonar
desabrigat -ada adj.

descambuixar v. tr. (B)  despentinar v. tr. i intr.
pron.

desacatament m.

descans m.

desacord m.

descansar(1) v. intr. i tr.  reposar(3)

desafaenat* -ada adj. (V)  desenfeinat -ada

descansar(2) v. tr. ‘deixar de fer treballar (algú o
alguna cosa) per fer desaparèixer el seu cansament’

desaferrar v. tr. i intr. pron.  desempegar+ v. tr.
desafiament m.
desafiar v. tr. / reptar1(2)
desagradable adj.
desahuciar v. tr.  desnonar
desaiguar v. tr. i intr. / desguassar(1) v. tr. i intr.
pron.
desaigüe(1) m.  desguàs1
desaigüe(2) m.  bonera f.
desanimar v. tr. i intr. pron.
desaparèixer v. intr.
desaparició f.
desapegar* v. tr. i intr. pron.  desempegar v. tr.
desapercebut -uda adj.

descalcificar v. tr. i intr. pron.

descantellar v. tr. i intr. pron. (V)  escantellar
descapotable adj. i m.
descarat -ada adj. i m. i f.
descàrrega f.
descarregar(1) v. tr. i intr. pron.
descarregar*(2) v. tr.  baixar(2)
descarregar(3) v. tr. ‘en el món casteller, desmuntar
(un castell) sense fer llenya’
descartar v. tr. i intr. pron.
descascat* -ada adj. (S)  espavilat -ada
descendència f.
descendent(1) adj. ‘que descendeix, que va de dalt a
baix’

desar(1) v. tr.  endreçar(1)

descendent(2) m. i f. ‘persona que en segueix una
altra en la línia de successió genealògica’

desar(2) (un arxiu informàtic) v. tr. / guardar(3)

descendir(1) v. intr.  baixar(1) v. intr. i tr.

desastre m. / debacle+ f.
desastrós -osa adj.
desavinent adj. / malavinent
desballestament m. / desguàs2
desballestar v. tr. i intr. pron.
desbarat* m.  disbarat
desbaratar v. tr. i intr. pron.  malmetre+ v. tr.
desbaratat -ada adj. / destarifat+ -ada (V)
/ eixelebrat+ -ada adj. i m. i f.
desbordar v. tr. i intr. pron.
desbotonar, desabotonar* (V), desembotonar v. tr.
/ descordar v. tr. i intr. pron. / despassar* v. tr. i
intr. pron. (V)
desbudellar v. tr. (V)  esbudellar
descafeïnament m.
descafeïnar v. tr.
descafeïnat* -ada adj. ‘fluix, sense substància’
descalç -a adj.

descendir(2) v. intr. ‘seguir un altre en la línia de
successió’
descens m.
descloure v. tr. i intr. pron.
descobert -a adj. i m.
descoberta f. / descobriment m.
descobriment m. / descoberta f.
descobrir v. tr.
descodificador -a adj. i m.
descol·locar v. tr. i intr. pron.
descolorir v. tr. i intr. pron. / esblanqueir(2)
descompondre v. tr. i intr. pron.
descomponedor -a adj. i m.
descomprometre v. tr. i intr. pron.  desdir(2) v.
intr. pron.
descomptar v. tr. i intr. pron.
per descomptat loc. adv.  evidentment
adv.
descompte m.
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desconcertar v. tr. i intr. pron.

desemparat -ada adj.

desconegut -uda adj. i m. i f.

desempegar v. tr. / desaferrar+ v. tr. i intr. pron.
/ desapegar* v. tr. i intr. pron. / desencolar v. tr. i
intr. pron. / desenganxar(2) v. tr. i intr. pron.

desconeixement m.
desconèixer v. tr.

desempolsar, desempolsegar v. tr. i intr. pron.

desconfiança f.

desempolsegar, desempolsar v. tr. i intr. pron.

desconfiar v. intr. / sospitar(2)

desena f. i f. pl.

desconstrucció f.

desencadenar v. tr. i intr. pron.

descordar v. tr. i intr. pron.  desbotonar v. tr.
descregut -uda adj. i m. i f.  incrèdul -a

desencolar v. tr. i intr. pron.  desempegar v. tr.

descremat -ada adj. / desnatat -ada

desencondolir-se v. intr. pron. / desentumir v. tr. i
intr. pron.

descripció f.

desencusa f.  excusa

descriptiu -iva adj.

desenfeinat -ada, desafaenat* -ada (V) adj.
/ desqueferat -ada

descriure v. tr.
descuidar(1) v. tr. ‘no cuidar (algú, quelcom)’
descuidar(2) v. tr. pron. i intr. pron. / oblidar+ v. tr. i
intr. pron.

desenganxar(1) v. tr. ‘deslligar d’un ganxo’
desenganxar(2) v. tr. i intr. pron.  desempegar v.
tr.

descuidat -ada adj. ‘que no es preocupa de l’aspecte
físic; que denota manca d’atenció als detalls’

desengany m.

descuit m.

desengramponador m. (B)  tornavís

desenganyar v. tr. i intr. pron.

desdejunar v. intr. i intr. pron.  esmorzar+1 v. intr.

desenllaç m.

desdejuni m.  esmorzar

desenou* num. i m. (S)  dinou

desdentat -ada adj. (V)  esdentegat -ada

desenovè* -ena adj. i m. (S)  dinovè -ena

desdeny m.  menyspreu

desenrotllament m.

+2

desdenyar v. tr.  menysprear
+

desdenyós -osa adj. / despectiu -iva
desdir(1) v. intr. ‘no ésser adient’
desdir(2) v. intr. pron. / descomprometre v. tr. i intr.
pron.
desduir-se* v. intr. pron. (V)  esplaiar v. tr. i intr.
pron.
desè -ena adj. i m. / dècim(1) -a
desembarcar v. intr. i tr.
desembardissar* v. tr.  estassar
desembocar v. intr.  desguassar(2)
desembolicar v. tr. i intr. pron.
desembotonar v. tr.  desbotonar
desembragar v. tr. i intr. pron.
desembre m.
desembrollar v. tr. i intr. pron.
desempallegar-se v. intr. pron.
desempanar* v. tr. (Andorra) ‘reparar d’una pana’

desenrotllar(1) v. tr. i intr. pron. ‘fer cessar d’estar
enrotllat’
desenrotllar(2) v. tr. i intr. pron.  desenvolupar
desenterrar v. tr. / exhumar
desentumir v. tr. i intr. pron. / desencondolir-se v.
intr. pron.
desenvolupament m. / desplegament+
desenvolupar v. tr. i intr. pron. / desenrotllar(2)
/ desplegar+(2) v. tr.
desequilibri m.
desert m.
desertar v. tr. i intr.
desèrtic -a adj.
desesper m.  desesperació f.
desesperació f. / desesper m.
desesperança f.
desesperar v. intr. i tr. i intr. pron.
desesperat -ada adj.
desesset* num. i m. (S)  disset
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desessetè* -ena adj. i m. (S)  dissetè -ena
desestabilitzador -a adj.

desguassar(1) v. tr. i intr. pron. / desaiguar v. tr. i
intr.
desguassar(2) v. intr.  desembocar

desestabilitzar v. tr.
desevuit* num. i m. (S)  divuit

deshidratació f.

desevuitè* -ena adj. i m. (S)  divuitè -ena

deshidratar v. tr. i intr. pron.

desfemar* v. tr. (S) ‘treure els fems’

deshonor m. o f.

desfer v. tr. i intr. pron.

deshora
a deshora loc. adv.  fora d’hora

desfermar v. tr. i intr. pron.

desig m. [ pl. -igs o -itjos]

desfeta f.

designar v. tr.

desfibril·lador m. ‘aparell utilitzat per a restituir el
ritme cardíac mitjançant l’aplicació de descàrregues
de corrent continu’

designi m.
desigualtat f.

desficaci m. (V)  disbarat

desimbolt -a adj.

desficaciat* -ada adj. (V)  forassenyat+ -ada

desinflar, desunflar* v. tr. i intr. pron.

desfici m. / quera*(2) f. (V)

desinterès m. [ pl. -essos]

desficiós -osa adj. / querós* -osa (V)

desinteressadament adv. / per amor a l’art loc. adv.

desfilada (de models) f. / passe(2) m.

desistir v. intr.

desfilar1 v. tr. i intr. pron. / esfilegar, esfilegassar v.
tr.

desitjar v. tr.
desitjós -osa adj.

desfilar v. intr. ‘passar per davant d’algú
ordenadament’

deslletar v. tr. / desmamar / despopar (N)
/ destetar* (S)

desflorar, esflorar v. tr. / desvirgar

deslligar v. tr. i intr. pron.

desfogar v. tr. i intr. pron.

deslliurar(1) v. tr. i intr. pron.  alliberar

desgall* m. (S)  desgavell

deslliurar(2) v. tr.  parir

desgavell m. / cacau*(2) / desgall* (S)

desllomar* v. tr. i intr. pron. (V)  esllomar

2

desgràcia f. / dissort /

encontre+(2)

m. / malaurança

desllunat m. (V)  celobert

desgraciadament adv.

deslocalització f.

desgraciar v. tr. i intr. pron.

deslocalitzar (un procés de producció) v. tr.

desgraciat(1) -ada adj. ‘que té mala sort’ / dissortat
-ada / malaurat -ada

desmai(1) m. / acubament(2) (B) / basca(3) f.
/ esvaniment

desgraciat(2) -ada adj. i m. i f. ‘que pateix una
desgràcia’

desmai(2) m. ‘arbre’

desgranar v. tr. i intr. pron.  esgranar

desmaiar v. intr. i intr. pron. / acubar(2) v. intr. pron.
(B) / esvanir+(2) v. intr. pron.

desgrat m.
a desgrat de loc. prep.

desmamar v. tr.  deslletar

desgravació f. / deducció(1)
desgravar v. tr. i intr.  deduir(2) v. tr.
desgrimpar* v. intr. ‘baixar per un terreny ajudant-se
de les mans i els peus’
desguàs1 m. [ pl. -assos] ‘lloc per on s’escola l’aigua
bruta o de pluja’ / desaigüe(1)
desguàs m.  desballestament
2

desmenjat -ada adj.
desmentiment m.
desmentir v. tr.
desmesura f.
desmesurat -ada adj.
desmitificació f.
desmitificar v. tr.
desnatat -ada adj. / descremat -ada
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desnivell m.

despitralat -ada adj. (V)  espitregat -ada

desnonament m.

desplaçament m.

desnonar v. tr. / desahuciar

desplaçar v. tr.

desnutrició f.

desplegament m.  desenvolupament+

desobedient adj. / malcregut -uda

desplegar(1) v. tr. ‘estendre (allò que estava plegat)’

desocupació f.  atur m.

desplegar(2) v. tr.  desenvolupar+ v. tr. i intr. pron.

desocupar(1) v. tr. ‘fer cessar d’estar ocupat’

desplegar*(3) v. tr. (V) ‘en la muixeranga, alçar un pis
en què les persones que el formen es troben ajupides’

desocupar(2) v. tr.  parir
desocupat -ada adj. i m. i f. ‘que no troba feina’
/ aturat(2) -ada / parat(2) -ada / sensefeina m. i f.
desorde* m.  desordre
desordenadament adv. / a orri(2) loc. adv. (V)
desordenar v. tr. i intr. pron.
desordenat -ada adj.
desordre, desorde* m.
desori m.
desorientar v. tr. i intr. pron.
desorientat -ada adj.
despagat -ada adj (V)  decebut -uda
desparar ([la] taula) v. tr. / llevar(2) / alçar*(3) (V)
despassar* v. tr. i intr. pron. (V)  desbotonar v. tr.
despatx m.
despatxar(1) v. tr. ‘vendre (un gènere) en una botiga’
despatxar(2) v. tr.  acomiadar(1)
despectiu -iva adj. / desdenyós+ -osa

desplegat* -ada adj. i f. (V) ‘en la muixeranga, tipus
de construcció en què els pisos s’alcen en lloc
d’escalar’
desplomar* v. tr.  plomar(1)
despopar v. tr. (N)  deslletar
despòtic -a adj.
despreci m.  menyspreu
despreciar v. tr.  menysprear
desprendre v. tr. i intr. pron.
despreniment m.
després prep. i adv. / acabat2 / aprés / en acabant
loc. adv. (V) / en acabar* loc. adv. (V) / en acabat
loc. adv. / més tard loc. adv.
després de loc. prep. / en acabant de* (V)
/ [en] acabat de
després que loc. conj. / [en] acabat que
fins després loc. interj.
desprès -esa adj.
despropòsit m.
despulla f. i f. pl.

despedir(1) v. tr.  acomiadar(1)

despullar v. tr. / desvestir+

despedir(2) v. tr. i intr. pron.  acomiadar(2)

despullat -ada adj.  nu2 nua

despegar v. intr.  enlairar-se(2) (un avió) v. intr.
pron.

despús-ahir adv.  abans-d’ahir

despellejar v. tr.  espellar

despús-anit adv.

despendre v. tr.  gastar(1) v. tr. i tr. pron.
despenjar v. tr. i intr. pron.

despús-demà adv.  demà passat loc. adv.
desqueferat -ada adj.  desenfeinat -ada

despentinar v. tr. i intr. pron. / descambuixar v. tr.
(B) / escabellar+

dessalinitzador* -a adj. i f. ‘que treu la sal d’un
terreny o d’una substància; instal·lació on es realitza
aquest procés’

despert -a adj.

dessalinitzar v. tr.

despertador(1) -a adj. i m. i f. ‘que desperta’

desset num. i m. (B)  disset

despertador(2) m. ‘rellotge amb alarma programable’

dèsset num. i m. (V)  disset

despertar v. tr. i intr. pron.

dessetè* -ena adj. i m.  dissetè -ena

despesa f. / gasto m.

dessobre adv.  sobre2(3)
al dessobre loc. adv.  a sobre

despit m.
a despit de loc. prep.

dessonillar v. tr. i intr. pron. (V)  deixondir+
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dessota adv.  sota3(2)
al dessota loc. adv.  a sota
dessuador(1) m. ‘peça de roba, tira de cuir, etc., que
embeu la suor’
dessuador(2) m. ‘manta que es posa sota la sella de
muntar per a evitar que l’animal s’enceti’
/ dessuadora(1) f. / suera f.
dessuadora(1) f.  dessuador(2) m.
dessuadora(2) f. ‘samarreta de cotó, de màniga
llarga, per a ús esportiu’ / sudadera
destacar(1) v. tr. ‘fer ressaltar’
destacar(2) v. intr.  sobresortir
destapar v. tr.
destarifament* m. (V)  disbarat
destarifat -ada adj. (V)  desbaratat+ -ada
destarifo* m. (V)  disbarat

desunflar* v. tr. i intr. pron.  desinflar
desvalijar v. tr.  desvalisar
desvalisador desvalisadora m. i f.
desvalisament m.
desvalisar v. tr. / desvalijar
desvanir-se* v. intr. pron. (V)  enorgullir+(1) v. tr.
i intr. pron.
desvanit* -ida adj. (V)  orgullós(1) -osa
desvari m.
desventura f.
desvergonyiment m. / barra(5) f. / penca(2) f. pl.
desvergonyit -ida adj. i m. i f. / pocavergonya
desvelar v. tr.  revelar(1)
desvestir v. tr. / despullar+
desvetlar* v. tr. i intr. pron.  desvetllar

destemps
a destemps loc. adv.

desvetllar, desvetlar* v. tr. i intr. pron.

destenyir v. tr. i intr. pron. / destintar

desviar v. tr. i intr. pron. / torçar(2), tòrcer(2) v. tr. i
intr. pron. i intr., torcir* (S) v. tr.

desterrar v. tr. / bandejar
destetar* v. tr. (S)  deslletar
destí m. / fat1
destinació f.
destinar v. tr.
destinatari destinatària m. i f.
destintar v. tr. i intr. pron.  destenyir
destorb m.
destorbar v. tr.
destral f.

desvirgar v. tr.  desflorar
desxifrar v. tr.
detall m.
detallar v. tr.
detectar v. tr.
detenció(1) f. ‘fet de detenir’
detenció(2) f.  deteniment m.
deteniment m. ‘fet de detenir-se’ / detenció(2) f.
detenir(1) v. tr. / deturar

destraler -a adj. i. m. i f.  barroer(1) -a

detenir(2) v. intr. pron. ‘aturar-se a considerar una
cosa’

destre -a adj.  hàbil(2)

detergent adj. i m.

destrellat* m. (V)  disbarat

determinació f. / determini m.

destrellatament* m. (V)  disbarat

determinant adj. i m.

destrellatat* -ada adj. (V)  poca-solta adj. i m. i f.

determinar(1) v. tr. i intr. pron. / resoldre(4) v. tr.

destresa f.

determinar(2) v. tr. ‘ésser la causa immediata
(d’alguna cosa)’

destret m.
destrossar v. tr.

determinar(3) v. tr. ‘aportar (a un nom) una
especificació’

destrucció f.

determinat -ada adj. i m.

destructor(1) -a adj. i m. i f.

determini m. / determinació f.

destructor(2) m. ‘vaixell de guerra’

detestar v. tr.  avorrir(1)

destruir v. tr.

detriment m.

desullar v. tr. i intr. pron.

deturar v. tr.  detenir(1)

CORPUS GENERAL

deu1 f.  font+(1)

diagonal adj. i f.

deu2 num. i m. ‘nombre natural que segueix el nou’
les deu f. pl.

diagrama m.

déu m.
déu-n’hi-do interj.
deure1 v. tr. i (+ inf.) v. aux.
deure2(1) m. / obligació f.
deure2(2) m. pl. ‘exercicis escolars’
deure3 m. ‘en un compte obert a algú, el conjunt de
les partides que formen el crèdit de qui obre el
compte’

diagramació f.
diagramar v. tr.
dialectal adj. / diatòpic -a
dialectalisme m. / diatopisme
dialecte m.
dialèctic -a adj. i f. i m. i f.
dialectòleg dialectòloga m. i f.
dialectologia f.

deute m.

dialectometria* f. ‘branca de la dialectologia’

deutor -a adj. i m. i f.

diàleg m.

devaluació f. / depreciació

dialogar(1) v. intr.  parlar+1

devaluar v. tr. i intr. pron. / depreciar

dialogar(2) v. tr. ‘posar en diàleg’

devedé* m. ‘disc òptic per a emmagatzemar dades
d’imatges i de sons’

diamant m. / brillant+(2)

devers(1) prep. (V)  cap3(1) [a] (direcció)
devers(2) prep. (B)  cap3(2) [a] (proximitat
geogràfica i temporal)
devessall m.
devoció f.
devolució f.
devora prep. (B)  cap3(2) [a] (proximitat geogràfica
i temporal)
devorar v. tr
devot -a adj. i m. i f.
devuit num. i m.  divuit
devuitè* -ena adj. i m.  divuitè -ena
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diametralment adv. ‘del tot oposat’
diàmetre m.
diana f. / blanc+(2) m.
diapasó m.
diapositiva f.
diari(1) -ària adj.
diari(2) m. ‘publicació’
diarrea f. / caganya* (S) / cagarel·la / cagarines
f. pl. / cagueroles* f. pl. (V) / caguetes f. pl.
/ corrípies f. pl.
diasistema m.
diàspora f.
diastema m.

dia m. / jorn
bon dia [i bona hora] loc interj. i m. / bon
dia [i salut]* (V)
bon dia [i salut]* loc interj. i m. (V)  bon
dia [i bona hora]
fer-se de dia loc. verb.  clarejar v. intr.

diatòpic -a adj. / dialectal

diable m. / dimoni+ / [el] maligne

dibuixar v. tr. i intr. pron.

diabòlic -a adj. / satànic -a

diccionari m.

diaca m.

dictador dictadora m. i f.

diacronia f.

dictadura f.

diacrònic -a adj.

dictamen m.

diada f.

dictar v. tr.

diàfan* adj. ‘(espai arquitectònic) que no té cap
element de separació’

dictat m.

diagnòstic m.

didàctic -a adj. i f.

diatopisme m. / dialectalisme
dibuix m.
dibuixant m. i f.

dida f.
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didal m.

dilatar v. tr. i intr. pron.

didalet* m.  xopet*(1)

dilema m.

didot m.

diligència f.

dièsel adj. i m. [inv.]

diligent adj.

diesi f.  sostingut m.

dilluns m. [inv.]

diferència f.

diluir v. tr. i intr. pron.

diferencial adj. i m.

diluvi m.

diferenciar v. tr. i intr. pron.

dimarts m. [inv.]

diferent adj.

dimecres m.

diferents indef. (especif.) ‘un cert nombre (de)’
/ diversos / un parell* (B) / uns quants unes
quantes

dimensió f.  mida+

diferit -ida adj.
en diferit loc. adv. ‘posteriorment al moment
en què ha estat enregistrat’

diminut -a adj.
dimitir v. tr. i intr.
dimoni m.  diable+
dinamisme m.

difícil adj.

dinar1 v. intr. ‘fer l’àpat del migdia’

difícilment adv.

dinar2 m. ‘àpat principal del dia’

dificultar v. tr.

dinar3 m. ‘unitat monetària’

dificultat f.
difondre v. tr. i intr. pron.

dinastia f.

difús -usa adj.

diner m. ( pl.) / cacau*(3) m. pl. (V) / calé
/ cèntim(2) m. pl. / doblers m. pl. (B) / quarto1 m.
pl. / sou(2) m. pl. / virolla(2) f. ( pl.)

difusió f.

dinou, denou2, dènou (V), desenou* (S) num. i m.

digerir v. tr. / pair

dinovè -ena, denovè* -ena, desenovè* -ena (S) adj.
i m.

difunt -a adj. i m. i f.  mort+2 -a adj. i m. i f.*

digestió f.
digestiu -iva adj. i m.
dígit m.
digital(1) adj. ‘dels dits’ / dactilar
digital(2) adj. ‘dels dígits; que dona informació amb
xifres’
digitalitzar v. tr.
diglòssia f.
diglòssic* -a adj. ‘(parlants) que alternen l’ús de dues
llengües segons el context social’
dignatari dignatària m. i f. / dignitari dignitària
digne -a adj.
dignitari dignitària m. i f. / dignatari dignatària
dignitat f.

dins(1) prep. i adv. / dedins*(1) (B) / dintre(1)
a dins loc. adv. / a dintre
a dins de loc. prep. / a dintre de
dins de loc. prep. / al dedins de / dintre de
dins(2) m.  interior(2) (d’alguna cosa)
dintre(1) prep. i adv.  dins(1)
a dintre loc. adv.  a dins
a dintre de loc. prep.  a dins de
dintre de loc. prep.  dins de
dintre(2) m.  interior(2) (d’alguna cosa)
diòcesi f. / bisbat m.
díode m.
díode electroluminescent* m. ‘dispositiu
semiconductor que emet llum’ / led*
diòptria f.

díhuit num. i m. (V)  divuit

diorama m.

dihuité* -ena adj. i m. (V)  divuitè -ena

dioxina f.

dijous m. [inv.]
dilapidar v. tr.  malgastar

diplomat -ada adj. i m. i f.
diplomàtic -a adj. i f. i m. i f.
dipòsit, depòsit m.

CORPUS GENERAL

dipositar, depositar v. tr. i intr. pron.

discriminar v. tr.

diputació f.

discriminatori -òria adj.

diputat diputada m. i f.

disculpar v. tr.

dir1(1)

discurs m.

v. tr.

dir-se1(2) (un nom) v. intr. pron. ‘tenir per nom’
/ anomenar+(2) / nòmer v. intr. (B)
dir2 m.
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discursiu -iva adj.
discussió f.
discutible adj.

direcció(1) f.

discutir v. tr. i intr.

direcció(2) f. ‘conjunt de persones encarregades de
dirigir una companyia, una empresa, etc.’
directament adv.
directe -a adj.
directiu -iva adj. i m. i f.
director -a adj. i m. i f.
directriu f.

disfressa f.
disfressar v. tr.
disfrutar v. intr. i tr.  gaudir v. intr. i tr. i intr.
pron.
disglòssia* f. ‘trastorn de la parla’
disgust m.
disgustar v. tr. i intr. pron.

dirigent adj. i m. i f.
dirigir v. tr. i intr. pron.

disgregador -a adj.  disgregant
disgregant adj. / disgregador -a

disbarat, desbarat* m. / desficaci (V)
/ destarifament* (V) / destarifo* (V)
/ destrellat* (V) / destrellatament* (V) / doi (B)

disgregar v. tr. i intr. pron.

disbauxa f.

dislèctic -a adj. i m. i f. / dislèxic -a

disc m.

dislèxia f.
disc compacte m. / cedé* / compacte(2)
disc [de llarga durada] m. / elapé, elepé*
disc dur m.

dislàlia f.

dislèxic -a adj. i m. i f.  dislèctic -a
disminuir v. tr. i intr.

discapacitat f. ‘restricció o absència de la capacitat
de realitzar una activitat de la manera que es
considera normal per a un ésser humà’

disminuït -ïda adj. i m. i f.

discapacitat2 -ada adj. i m. i f.

dispensar v. tr.

discernir v. tr. i intr.

dispers -a adj.

disciplina f.

dispersar v. tr. i intr. pron.

disciplinar v. tr. i intr. pron.

dispesa f.

disciplinari -ària adj.

disponible adj.

discjòquei m. i f.

disposar(1) v. tr. i intr. pron.  preparar

discman m. [angl.]  cedé de butxaca*

disposar(2) v. tr. i intr.  decidir+ v. tr. i intr. pron.

discografia f.

disposar(3) v. intr. ‘algú, tenir una cosa per a usar-la’

discogràfic -a adj. i f.

disposició f.

discòrdia f.

dispositiu m.
dispositiu intrauterí m. / diu*

1

discórrer(1) (sobre un assumpte) v. intr.
discórrer(2) v. tr.  idear
discoteca f.
discreció f.
discret -a adj.

disparar v. tr. i intr. pron.

dispost -a adj.  prompte2 -a
disputa f.
disputar v. intr. i intr. pron. i tr.
disquet m.
dissabte(1) m.
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fer dissabte loc. verb.

dita f.

dissabte(2) m. (B)  vigília (d’una festa) f.

diu* m.  dispositiu intrauterí

dissecar v. tr.

diumenge m.

dissecció f.

divagar v. intr.

disseccionar v. tr.

divan m.

disseny m.

divendres m. [inv.]

disset, desesset* (S), desset (B), dèsset (V) num. i m.

divergència f.

dissetè -ena, desessetè* -ena (S), dessetè* -ena adj. i
m.

divers -a adj.

dissident adj. i m. i f.
dissimular v. tr.

diversió f.
diversitat f.

dissipar v. tr. i intr. pron.

diversos indef. (especif.) ‘un cert nombre (de)’
 diferents

dissoldre v. tr. i intr. pron.

divertir v. tr. i intr. pron.

dissolució f.

divertit -ida adj.

dissolvent(1) adj.

diví -ina adj.

dissolvent(2) m. / solvent(2)

dividend m.

dissort f.  desgràcia

dividir v. tr.

dissortat -ada adj.  desgraciat(1) -ada

divinitat f.

distància f.

divisa f.

distinció f.

divisió f.

distingir v. tr. i intr. pron.

divo diva m. i f.

distint -a adj.

divorci m.

distorsió f.  esquinç+(2) m.

divuit, desevuit* (S), devuit, díhuit (V) num. i m.

distracció f.

divuitè -ena, desevuitè* -ena (S), devuitè* -ena,
dihuité* -ena (V) adj. i m.

distraure v. tr. i intr. pron.  distreure
distret -a adj.

divulgador -a adj. i m. i f. / divulgatiu -iva adj.

distreure, distraure v. tr. i intr. pron.

divulgar v. tr. i intr. pron. / esbandir*(3) / esbombar
/ escampar(4) / pregonar+ v. tr. / propagar(2)

distribució f.

divulgatiu -iva adj.  divulgador -a adj. i m. i f.

distribuir v. tr.
districte m.

do1 m. [ pl. dos] ‘nota musical’
do de pit m.

disturbi m. / avalot+

do2(1) m.  donació f.

dit m.

do2(2) m. ‘qualitat innata’
dit anular m.
dit del cor m. / dit del mig
dit del mig m.  dit del cor
dit gros m. / dit polze / polze
dit índex m. / índex(1)
dit menovell m.  dit xic
dit menut m.  dit xic
dit petit m.  dit xic
dit polze m.  dit gros
dit xic m. / auricular(2) / dit menovell
/ dit menut / dit petit / gorrinxet* (V)
/ menovell

dòberman* m. ‘raça de gos’
doblada* f. (V)  oblada
doblador* dobladora m. i f. ‘persona que fa
doblatge’
doblar v. tr. i intr.
doblatge m.
doble(1) num. i m. ‘magnitud igual a dues vegades
una altra’
doble(2) adj. (N)  gruixut -uda
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doble(3) adj. ‘que està format de dues coses iguals o
de la mateixa espècie’

dolceta f. / herba dels canonges

doble(4) m. i f. ‘persona que substitueix un actor
durant el rodatge de determinades escenes’

doldre v. intr. i intr. pron.  saber greu+ loc. verb.

dolçor f.

doble(5) m. pl. ‘en alguns esports, tipus determinat de
falta’

dolent -a adj. / roí -ïna (V), roín* -ïna (V)

doble(6) m. pl. ‘en tenis, tenis de taula i bàdminton,
partit que es disputa entre dues parelles’

doll m.

doblec (del llençol, de la capa) m.  gira(1) f.

dolor(1) m. (o f.) ‘sofriment físic’

+

dolenteria f.
a doll [o a dolls] loc. adv.  a dojo

doblegar v. tr. i intr. pron. / blegar v. tr.

dolor(2) m. (o f.)  reumatisme

doblers m. pl. (B)  diner m. ( pl.)

dolorós -osa adj.

docència f.

domàs m. [ pl. -assos]

docent adj. i m. i f.

domèstic -a adj. / casolà+ -ana

dòcil adj.

domicili m.

docte(1) -a adj. ‘que té molta ciència’

domiciliació f.

docte*(2) -a adj. (V)  setciències m. i f.

domiciliar v. tr. i intr. pron.

doctor(1) doctora m. i f. ‘persona que ha rebut el
més alt grau acadèmic en una facultat’

dominador -a adj. i m. i f. / dominant adj.

doctor(2) doctora m. i f.  metge(1) metgessa
doctorand doctoranda m. i f.
doctorat m.
doctrina f.
document m.
documentació f.
documental(1) adj. ‘relatiu o pertanyent als
documents o a la documentació’

dominant adj. / dominador -a adj. i m. i f.
dominar v. intr. i tr. i intr. pron.
domini m.
dominical adj. i f. i m.
dominó m. [ pl. -ós]  dòmino
dòmino, dominó m.
domòtica f.

documental(2) m. / documentari* / film documental

dona(1) f. ‘femella de l’espècie humana’
dona d’aigua f. / aloja / encantada* (N)
/ paitida*

documentari* m.  documental(2)

dona(2) f.  cònjuge(1) m. i f.

dodecasíl·lab -a adj. i m. / dodecasil·làbic -a adj.

donació f. / do2(1) m.

dodecasil·làbic -a adj.  dodecasíl·lab -a adj. i m.

donar v. tr. i intr. pron. i intr. / dar v. tr.
donar de si loc. verb.  rendir(1) v. intr.
donat que loc. conj.  atès que

dofí, delfí*1 m. / galfí* (V)
doga(1) f. ‘peça de fusta d’una bota, d’un barril’
doga*(2) f.  sacsó m.

donat -ada adj. i m. i f.
donatiu m.

dogma m.

doncs, donques* conj. / idò (B) / pos, pues, pus3

dogmàtic -a adj. i m. i f.
doi m. (B)  disbarat

doner -a adj. i m.*/ faldiller+ -a / femeller -a adj.
/ femellut* -uda adj. (B)

dojo

donja f. (Andorra) ‘embotit típic d’Andorra’
a dojo loc. adv. / a doll [o a dolls]

dol m.
dòlar m.

donques* conj.  doncs
donyet* m. (V)  follet
donzell1 donzella m. i f.

dolç -a adj. i m.
dolç de llet m.  almívar de llet*

donzell2 m. ‘planta’

dolçaina f.

donzella f. ‘peix’ / guiula / juliola
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dormilec -ega, dormilega adj. i m. i f. / dormidor -a

dret2(1) -a adj.
a la dreta loc. adv. / a mà dreta
de dret a loc. prep.
del dret loc. adv.  a l’endret*
del dret i del revés loc. adv.
dret a loc. prep.  cap3(1) [a] prep.
(direcció)

dormilega adj. i m. i f.  dormilec -ega

dret2(2) -a adj.  dempeus adv.

dormir v. intr. / clapar
dormir d’un son [o en un son] loc. verb.
/ dormir d’una sonada*
dormir d’una sonada* loc. verb.  dormir
d’un son [o en un son]

dretà(1) -ana adj. / dreter -a

dormitori m.  cambra+(1) f.

driblar v. tr. / regatejar1(2)

dors m.

driblatge m. / regateig

dos dues [o dos] num. i m.
les dos f. pl. / les dues
les dues f. pl. / les dos

droga f.

dopar v. tr. i intr. pron.
dopatge m.
dorada f.  orada
dormidor -a adj. i m. i f.  dormilec -ega

dosi f.
dot1(1) m. ‘aportació de béns’
dot1(2) m. ‘qualitat natural’
dot2 m. ‘peix’ / pàmpol rascàs / rascàs
dotació f.
dotar v. tr.

dretà(2) -ana adj. i m. i f. ‘partidari de la dreta
política’
dreter -a adj.  dretà(1) -ana

drogar v. tr. i intr. pron. / flipar*(1) v. intr. pron.
drogoaddicció f. / drogodependència / toxicomania
drogoaddicte -a adj. i m. i f. / drogodependent
/ ionqui*+ / toxicòman -a
drogodependència f.  drogoaddicció
drogodependent adj. i m. i f.  drogoaddicte -a
droguer droguera m. i f. / droguista
drogueria f.

dotze num. i m.
les dotze f. pl.

droguista m. i f.  droguer droguera

dotzè -ena adj. i m.

dromedari m.

dotzena f.
dotzena de frare f.
drac m. ‘animal fabulós o infernal’ / dragó(2)
/ víbria+(1) f.
dragamines m.  caçamines
dragó(1) m. ‘rèptil’ / talla-robes (N)
dragó(2) m.  drac
dragona f. ‘femella del drac o del dragó’
drama m.
dramàtic -a adj. i m. i f. i f.
drap m.
drapaire m. i f. / draper(2) drapera (V)
draper(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent als draps’
draper(2) drapera m. i f. (V)  drapaire
drassana f.
drecera f. / atall m.
dret1 m.
drets d’autor m.

dron m. ‘vehicle aeri no tripulat’
dropo -a adj. i m. i f.  gandul(1) -a
dròpol -a adj. i m. i f.  gandul(1) -a
duana f.
duaner -a adj. i m. i f.
dubtar v. intr. i tr. / vacil·lar+(2) v. intr.
dubte m.
posar en dubte loc. verb.  posar en
entredit
sens dubte loc. adv.
dubtós -osa adj.
duc(1) duquessa m. i f.
duc(2) m. ‘ocell’
duet m.  duo
dúmper m.  traginadora de trabuc+ f.
dúmping m.
duna f.
duo m. / duet
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dúplex adj. i m.

edat f.
mitjana edat f.
quarta edat* f. ‘període de la vida d’una
persona a partir dels vuitanta anys’
tercera edat f.

1

dur -a adj.
dur2 v. tr. / portar
duració f.  durada

edelweiss m. [al.] [inv.] / flor de neu f.

durada f. / duració

edició f.

durador -a adj.

edificar(1) v. tr. ‘construir (edificis)’/ obrar(3)

duralló m.  durícia f.

edificar(2) v. tr. ‘formar (una teoria, una doctrina)’

durant prep.

durícia f. / call+2 m. / callositat / duralló m.

edifici m.
edifici intel·ligent m.
edifici readaptat* m. ‘edifici d’antic ús
industrial reconvertit en habitatge’ /
loft(1) [angl.]

duro m.

edil m. i f.  regidor(2) regidora

dutxa f.

editar(1) v. tr.  publicar

durar v. intr.
duresa f.

E
e f. [ pl. es] ‘lletra’
ebrenc -a adj. i m. i f. ‘de les terres de l’Ebre o que hi
té relació’

editar(2) v. tr. ‘en informàtica, preparar o manipular
(dades)’
editar(3) v. tr. ‘en ràdio i televisió, organitzar el
material prèviament enregistrat per obtenir (un
programa que pugui ésser emès)’
editor -a adj. i m. i f.
editorial f.

ebri èbria adj. i m. i f.  embriac -aga

edredó m.

ebrietat f.  embriaguesa

educació f.

eclesiàstic -a adj. i m.
eco m. / ressò

educador -a adj. i m. i f.
educador social educadora social m. i f.

ecografia f.

educar v. tr.

ecologia f.

educat -ada adj.

ecològic(1) -a adj.

educatiu -iva adj. / formatiu -iva

ecològic*(2) -a adj. ‘(agricultura, ramaderia,
alimentació) que recorre a adobs orgànics, que evita
el cultiu de transgènics, que es basa en la cria a l’aire
lliure’ / biològic*(2) -a / orgànic(2) -a

efa, efe* f.

ecologisme m.

efe* f.  efa
efecte m.
en efecte loc. adv.

ecologista adj. i m. i f.

efectiu -iva adj.
en efectiu loc. adv. / en metàl·lic

e-commerce m. [angl.]  comerç electrònic*

efectivament adv. / de fet loc. adv.

ecomuseu m.

efectuar v. tr.

economia f.

efemèride f. i f. pl.

econòmic -a adj.

eficaç adj.

economista m. i f.

eficàcia f.

ecotaxa* f. ‘tribut que grava activitats
ambientalment perjudicials’

eficiència f.

ecs interj.
èczema m.

eficient adj.
efímer -a adj.
egoisme m.
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egoista adj. i m. i f.

eixorivir v. tr. i intr. pron.  deixondir

egregi -ègia adj.  il·lustre+

eixugador(1) -a adj.

egua, euga f.

eixugador(2) m. ‘aparell’ / assecador(2)

eguinar v. intr. (B)  renillar

eixugadora*(3) f.  assecadora(3)

eh interj.

eixugamà, eixugamans m.

ei interj. / ep, uep* (B)

eixugamans m.  eixugamà

eima* f. (B)  esma

eixugaparabrises m.

eina, aïna* f.

eixugar(1) v. tr. i intr. pron.  assecar+

einam* m. (S)  vaixella f.

eixugar(2) v. tr. / torcar

eivissenc(1) -a adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Eivissa o als seus habitants’

eixut -a adj. i m.

eivissenc(2) -a m. i adj. ‘varietat del balear parlada a
Eivissa o relatiu a aquesta varietat’

ejacular v. tr. i intr.

eix1 m.

el1(1) art. / es2 (B) / lo1 (N) / so2 (precedit de la
preposició amb) (B)

eix2 -a dem. (especif., pron.) [ pl. eixos eixes] (N)
 aqueix -a

el1(2) art. pers.  en2

1

ejaculació f.

el2 pron. / lo2

eixam m.

ela, ele* f.

eixamplada f.  eixamplament m.
eixamplament m. / eixamplada f.

ELA* f.  esclerosi lateral amiotròfica*

eixamplar v. tr. i intr. pron.

elaboració f.

eixample m. ‘ampliació urbanística’

elaborar v. tr.

eixancar, eixancarrar, eixarrancar v. tr. i intr.
pron. / escamarlar (C), escamarrar*
/ escarranxar-se v. intr. pron.

elapé m. [ pl. -és]  disc [de llarga durada]
elàstic(1) -a adj.

eixancarrar v. tr. i intr. pron.  eixancar

elàstic(2) m. ( pl.) ‘tira de teixit elàstic per a subjectar
els pantalons’ / retranques f. pl. (B)

eixàrcia f. (V)  xarxa(1)

ele* f.  ela

eixarrancar v. tr. i intr. pron.  eixancar

elecció f.
[eleccions] primàries* f. pl. ‘selecció del
candidat que un partit presentarà a un
procés electoral posterior’

eixavuirar v. intr. (C)  esternudar
eixavuiro m. (C)  esternut
eixe -a dem. (especif., pron.) [ pl. eixos eixes] (V)
 aqueix -a
eixelebrat -ada adj. i m. i f.  desbaratat -ada
adj.
+

eixem* m. (V)  forc(1)
eixerit -ida adj.
eixida f.  sortida(1)
eixir v. intr.  sortir v. intr. i intr. pron.
eixivern m. (Andorra) ‘estada en un indret durant
l’hivern’
eixorc -a adj.  estèril(1)
eixordar v. tr.
eixordiga f. (N)  ortiga

electe -a adj.
elector electora m. i f.
electoral adj.
elèctric -a adj.
electricista m. i f.
electricitat f.
electrocardiograma m.
electrodomèstic -a adj. i m.
electroencefalograma m.
electrònic -a adj. i f.
elefant m.
elefanta f.
elegància f.

CORPUS GENERAL

elegant adj.
elegir(1) v. tr.  triar(1)
elegir(2) v. tr. ‘escollir per votació’
element m.
elemental adj.

embarassat -ada (aplicat a dona) adj. i f. / encinta
(aplicat a dona) adj. / prenyat -ada (aplicat a
femella) adj. i f.* / prenys (aplicat a femella) adj.
embarcació f. / nau(1)
embarcar v. tr. i intr. pron. i intr.
embardissar v. tr. i intr. pron.

elepé* m. [ pl. -és]  disc [de llarga durada]

embargament m.

elevar v. tr. i intr. pron.

embargar v. tr.

elevat -ada adj.

embassament m.  pantà

elf m.
eliminar v. tr.
eliminatori(1) -òria adj. i f.
eliminatòria(2) f. / play-off* m. [angl.]
elit f.
elitista adj. i m. i f.
ell ella pron.
el·lipsi f.
elogi m.  lloança f.
elogiar v. tr.  lloar v. tr. i intr. pron.
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embastar v. tr.
embat m.
embellir v. tr. i intr. pron.
embenar v. tr. / empatotar* (S)
embetumar v. tr. / embolar2 (C) / enllustrar+ (el
calçat)
embeure(1) v. tr. i tr. pron.  absorbir(1) (un líquid)
v. tr.
embeure(2) v. intr. pron.  impregnar+ v. tr. i intr.
pron.

eloqüència f.

embeure(3) v. tr. i intr. pron.  encongir(1) (una roba,
una tela)

eloqüent adj.

emblanquinar v. tr. / blanquejar(2)

els pron. / los

emblanquir, esblanqueir(1), esblanquir* (V) v. tr. i
intr. pron. ‘fer tornar blanc’

elucubrar v. intr.
eludir v. tr. / defugir v. tr. i intr. pron.

emblema m.

em pron. / me1

embolar1 v. tr. ‘posar una bola a la punta (d’un lloc,
d’un objecte)’

ema, eme* f.

embolar2 v. tr. (C)  embetumar

e-mail(1) m. [angl.]  adreça electrònica f.
e-mail(2) m. [angl.]  correu [electrònic]

embolcallar(1) v. tr.  embolicar(1) (un objecte)
embolcallar(2) v. tr.  bolcar(2)

emanar v. intr.

embolcar(1) v. tr.  embolicar(1) (un objecte)

emancipar v. tr.

embolcar(2) v. tr.  bolcar(2)

emancipat* emancipada m. i f. ‘menor més gran de
setze anys que està alliberat de la potestat parental’

embòlia f.  apoplexia+

embadalir v. tr.i intr. pron.

embolic m. / embull / garbuix, garbull

embafador -a adj. / embafós -osa

embolicaire adj. i m. i f. / trapasser(2) -a adj.

embafar v. tr. i intr. pron. / enfalagar* (S)

embolicar(1) (un objecte) v. tr. / embolcallar(1)
/ embolcar(1)

embafós -osa adj.  embafador -a
embalar v. tr. / empacar
embalsamar v. tr.
embalum m.
embaràs m. [ pl. -assos]
embarassar v. tr.

embolicar(2) v. tr. i intr. pron. / embullar
embornal m.
emborratxar v. tr. i intr. pron.  embriagar
emborsar v. tr.  embossar1
embós [ pl. -ossos], embús m. / embossament2,
embussament
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embossament1 m. ‘fet de posar a la bossa’

emeritatge* m. ‘fet d’esdevenir emèrit’

embossament2 m.  embós

emetre v. tr.

embossar1 v. tr. ‘posar a la bossa’ / emborsar

èmfasi m. o f.

2

embossar , embussar v. tr. i intr. pron.

emfasitzar, emfatitzar v. tr.

embosta f. / almosta

emfatitzar, emfasitzar v. tr.

embotit m.

emigració f.

embotonar v. tr.  botonar

emigrant adj. i m. i f.

embragar v. tr.

emigrar v. intr.

embragatge m.

emigrat -ada adj. i m. i f.

embranzida f.

eminència f.

embriac -aga adj. i m. i f. / begut -uda adj.
/ borratxo -a / bufat -ada adj. (V) / ebri èbria
/ gat(2) -a adj. / moix1(2) -a adj. (B) / pitof pitofa
m. i f. (C) / torrat(1) -ada adj.

eminent adj.

embriagador -a adj.

emissió f.
emmagatzemar v. tr.
emmagrir v. tr. i intr. pron.  amagrir

embriagar v. tr. i intr. pron. / agafar el gat loc.
verb. / agafar un pet* loc. verb. / bufar*(3) v. tr.
pron. (V) / emborratxar / engatar / torrar(3) v.
intr. pron.

emmalaltir v. tr. i intr. pron. i intr.

embriaguesa f. / borratxera / bufa2(4) / ebrietat
/ gatera(2) / mantellina(3) / merda(4) / moix1(3) m.
(B) / moixa(2) (B) / mona1(2) / paperina(2) / pet(2)
m. / torradora(2) / trompa(4) / turca

emmascara, mascara f.

embrió m.

emmental m.

embrionari -ària adj.
embruix m.  encís

emmetzinar v. tr. / enverinar / intoxicar v. tr. i intr.
pron.

embruixar v. tr.  encisar

emmidonar, almidonar* (V), midonar* v. tr.

embrunir v. tr. i intr. pron.  bronzejar

emmirallar v. tr. i intr. pron.

embrutar v. tr. i intr. pron. / sollar (B), sullar* (V)

emmoquetar v. tr.

embuatar v. tr.

emmotllar v. tr. i intr. pron.

embull m.  embolic

emmudir v. intr.

embullar v. tr. i intr. pron.  embolicar(2)

emoció f.

embús m. [ pl. -ussos]  embós

emocional adj.

embussament m.  embós

emocionar v. tr.

embussar v. tr. i intr. pron.  embossar
embut m.
embutxacar v. tr. i tr. pron.
eme* f.  ema
emergència f.
emergència climàtica f. ‘situació ambiental
greu com a conseqüència de l’escalfament
global’
emergir v. intr.
emèrit -a adj.

emmarat -ada adj.
emmarcar v. tr. i intr. pron.
emmascarar1, mascarar v. tr. ‘embrutar amb carbó,
amb sutge’
emmascarar2 v. tr. ‘cobrir amb una màscara’

emoticó m.  emoticona f.
emoticona f. / emoticó m.
emotiu -iva adj.
empacar v. tr.  embalar
empadronar v. tr. i intr. pron.
empaitar v. tr. / acaçar / aconseguir(2) / encalçar (B)
/ perseguir
empanada f.  panada
empanadilla f.  cresta(2)
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empaperar v. tr.

empipar(2) v. tr.  molestar(1)

empapussar v. tr.  péixer(1)

empíric -a adj. i m. i f.

empaquetar v. tr.

empitjorar v. tr. i intr. i intr. pron. / agreujar+ v. tr. i
intr. pron. / pitjorar v. tr. i intr. / agravar v. tr. i intr.
pron.

empara f. / protecció+
emparar v. tr. i intr. pron. / acollir(2)
emparat -ada adj.
emparellar v. tr.  aparellar2(1) v. tr. i intr. pron.

emplaçar v. tr.
emplear v. tr.  usar(1) v. tr. i intr.

emparentar v. tr. i intr. pron.

empleat empleada m. i f.  treballador(2)
treballadora

emparrar v. tr. i intr. pron.

emplenar v. tr.  omplir v. tr. i intr. pron.

emparrat m.

empobrir v. tr. i intr. pron.

empassar-se v. tr. pron. / deglutir v. tr. / engolir v.
tr. i tr. pron. / enviar(2) / engullir v. tr. i tr. pron.
/ tragar -se

empoderament m. ‘fet d’empoderar o empoderar-se’
/ apoderament(2)

empat m.
empatar v. intr. i tr.

empoderar v. tr. i intr. pron. ‘dotar (una persona o un
grup social desfavorits) dels mitjans per a enfortir el
seu potencial en termes econòmics, polítics o socials’
empomar* v. tr.  copsar(1)

empatotar* v. tr. (S)  embenar

emportar-se v. tr. pron. / endur-se

empatx m. / enfit

empostissat m. / entarimat

empatxar v. tr. i intr. pron. / enfitar
empegar v. tr. / adherir+(1) v. tr. i intr. pron.
/ aferrar+(1) (B) / apegar(2) v. tr. i intr. pron. (V)
/ encolar / enganxar(2) v. tr. i intr. pron.
empegueïdor -a adj. (B)  tímid -a
empegueir-se v. intr. pron. (B)  avergonyir v. tr. i
intr. pron.

empotrar v. tr.  encastar
emprar v. tr. i intr. pron.  usar(1) v. tr. i intr.
empremta f.
empremta dactilar f. / empremta digital
empremta digital f. / empremta dactilar
emprendre v. tr.

empelt m.

emprenedor -a adj. i m.* i f.*

empeltar(1) (un vegetal) v. tr.

emprenedoria* f. ‘activitat de qui crea, desenvolupa
i implanta un projecte empresarial’

empeltar(2) v. tr. i intr. pron. ‘encomanar o rebre
(trets, qualitats, habituds)’

emprenyar v. tr. i intr. pron.  enutjar

empenta, espenta f.

empresa f.

empentar v. tr.  empènyer

empresari empresària m. i f.

empentejar v. tr.  empènyer

empresonar v. tr. / engarjolar

empènyer, espènyer v. tr. / borrar* (S)
/ empentar / empentejar / empunyar* (Andorra)
/ espentar* (V) / espentejar
deixar empès loc. verb. (B)  ajustar+2 v. tr.

emprovador1 m. ‘cambra destinada a emprovar’
/ provador

empenyorar v. tr. i intr. pron.

emprovar v. tr. / assajar*(4) (B) / provar1(5)

emperador(1) emperadriu m. i f.

empudegar(1) v. tr. ‘infectar de pudor’

emperador(2) m. / peix espasa

empudegar(2) v. tr.  molestar(1)

+1

emperò conj.  però(1)
empiocar-se v. intr. pron.

emprovador2 emprovadora m. i f. ‘persona que
emprova’

empunyar* v. tr. (Andorra)  empènyer
en1 pron. / ne

empipador -a adj. / queferós* -osa (aplicat a
persona) adj. (V)

en2 art. pers. / el1(2) / lo1(2) (N)

empipar(1) v. tr. i intr. pron.  enutjar

en3 prep.
ena, ene* f.
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enagos m. pl. / enagües f. pl. / sinagües f. pl.
enagües f. pl.  enagos m. pl.
enamorar v. tr. i intr. pron.
enamorat -ada adj. i m. i f.
ençà adv.
d’ençà de loc. prep. / des de
d’ençà que loc. conj. / des que
encabir, enquibir v. tr.
encabotar-se v. intr. pron. (V)  obstinar-se

encarregar(2) v. intr. pron. ‘assumir la cura o
execució d’alguna cosa’
encarregat -ada adj.* i m. i f.
encarrilar v. tr. i intr. pron.
encast m.
encastar v. tr. / empotrar
encegar v. tr. i intr. pron.
encelar-se v. intr. pron.

encaix m.

encenall(1) m. / borumballa f. (V) / burballa f. (B)
/ floc(1) / tafetà(2) / volilla* f. (S)

encaixar v. tr.

encenall(2) m. ‘dolç en forma d’espiral’

encalar* v. tr. i intr. pron. (V) ‘llançar (una cosa) a
un lloc alt on queda retinguda, fora de l’abast’
/ penjar(2)+ v. tr.

encendre v. tr. i intr. pron.

encalçar v. tr. (B)  empaitar

encens m.

encalentir v. tr. (B)  escalfar v. tr. i intr. pron.
encaminar v. tr. i intr. pron.
encant1 m. ‘poder d’encantament’
encant2(1) m. ‘venda pública d’objectes a qui en
dona més’

encenedor m. / foguer*(3) (B) / mistera* f. (V)

encensar v. tr.
encepegada f.  ensopegada
encepegar(1) v. intr.  ensopegar(1)
encepegar(2) v. tr.  ensopegar(2)
encepegar(3) v. intr. pron.  escaure+(2)

encant2(2) m. pl. / mercadillo m.

encert m.

encantada* f. (N)  dona d’aigua

encertar v. tr.

encantar1 v. tr. i intr. i intr. pron.

encetar v. tr. i intr. pron.

encantar v. tr. ‘vendre a l’encant’

enciam, encisam (V) m. / lletuga f.

encantat -ada adj. i m. i f.

enciamada f.  amanida+

encaparrar-se v. intr. pron.  obstinar-se

enciamera f. / ensaladera* (V)

encapçalar v. tr.

encimera(1) f.  placa de cocció

encara adv.
encara bé* loc. adv. (V)  per sort
encara bo loc. adv.  per sort
encara com* loc. adv. (V)  per sort
encara que loc. conj.  malgrat que
encara sort loc. adv.  per sort

encimera(2) f.  banc de cuina m.

2

encarar v. tr. i intr. pron.
encarcarar v. tr. i intr. pron.
encarir v. tr. i intr. pron. i intr.
encarnar(1) v. tr. i intr. pron. ‘revestir(-se) d’una
forma corporal’
encarnar(2) v. intr. ‘una ferida, posar carn nova’
encarnat(1) -ada adj. i m. ‘color de carn’
encarnat*(2) -ada adj. i m. (V)  vermell -a
encàrrec m.  comanda f.
encarregar(1) v. tr.  encomanar(1)

encinta (aplicat a dona) adj.  embarassat -ada
(aplicat a dona) adj. i f.
encís, enxís* (V) m. / embruix
encisam m. (V)  enciam
encisar, enxisar* (V) v. tr. / embruixar
encistellada f. / bàsquet(2) m. / cistella(3)
encistellar v. tr.
encloure(1) v. tr. ‘fer que resti agafat per dues coses
que tendeixen a tocar-se’ / engrunar(3)
encloure(2) v. tr. ‘contenir, comprendre, implicar’
encobrir v. tr.
encolar v. tr.  empegar
encomanar(1) v. tr. ‘confiar a algú de fer (alguna
cosa)’ / comanar / encarregar(1)
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encomanar(2) v. intr. pron. ‘posar-se sota l’empara
d’algú’

enderrocar(1) v. tr. / demolir / derrocar / esbucar
(B) / tomar2 (B) / tombar*(3) (V)

encomanar(3) v. tr. i intr. pron.  contagiar

enderrocar(2) v. intr. pron.  enrunar v. tr. i intr.
pron.

encondolir-se v. intr. pron. / entumir v. tr. i intr.
pron.
encongir(1) (una roba, una tela) v. tr. i intr. pron.
/ embeure(3) / entrar-se’n*(2) v. intr. pron. (V)
encongir(2) v. tr. i intr. pron.  arrupir
encongir(3) v. tr. i intr. pron.  arronsar(3) v. intr.
pron.
encontorns m. pl.  voltants
encontrar v. tr. i intr. pron.
encontre(1) m. ‘acció d’encontrar o d’encontrar-se’
encontre(2) m.  desgràcia+ f.
enconxar v. tr.
encoratjar v. tr. i intr. pron.  animar
encorbatat -ada adj.
encrancar* v. tr. i intr. pron. (S)  agarrar(2) v. tr.
encreuament m.  cruïlla f.
encriptar v. tr.
encubat -ada adj.  anxovat -ada
encunyar v. tr.
endalt adv.  amunt(1)
endanyar(1) v. tr. i intr. pron.  infectar
endanyar(2) v. tr.  danyar
endarrere adv. / arrere / enrere

endeutar v. tr. i intr. pron.
endevinalla f. / enigma+ m.
endevinar v. tr.
endins adv. / endintre
endinsar v. tr. i intr. pron.
endintre adv.  endins
endiumenjar v. tr. / mudar(2)
endívia(1) f. ‘varietat de xicoira’
endívia(2) f.  escarola
endocrinòleg encocrinòloga m. i f.
endolcir v. tr. i intr. pron.
endoll(1) m. / connector(2) / enxufe
endoll(2) m.  [tenir] influències loc. verb.
endollar v. tr. / connectar(2) / enxufar(1)
endometri m. ‘part interna de la mucosa de la matriu’
endometriosi* m. ‘malaltia ginecològica’
endoscòpia f.
endrapar v. tr.  menjar1(1) v. tr. i tr. pron.
endreç m.
mals endreços m. pl.
endreçar(1) v. tr. ‘posar (una cosa) al seu lloc’
/ adesar, desar(1) / alçar+(2)

endarreriment(1) m.  retard

endreçar(2) v. tr. ‘arranjar (un lloc) perquè tot i estigui
en ordre’ / ordenar(1)

endarreriment(2) m. pl. ‘rendes vençudes però no
pagades’ / atrassos

endreçat -ada adj.

endarrerir v. tr. i intr. pron.  retardar v. tr. i intr. i
intr. pron.
endavant adv. / avant / envant*
per endavant loc. adv. / a la bestreta
/ de bestreta* (V)
endebades adv.  inútilment
endegar v. tr.

endret(1) m. ‘cara bona d’un teixit’
a l’endret* loc. adv. / del dret
endret(2) m.  indret
endurir v. tr. i intr. pron.
endur-se v. tr. pron. / emportar-se
ene* f.  ena
enemic(1) -iga adj. i m. i f.

endemà, sendemà m.
l’endemà passat m.
l’endemà passat l’altre m.

enemic(2) m.  repel

endenyar v. tr. i intr. pron.  infectar

energètic -a (aplicat a aliments) adj. / calòric(2) -a

enderroc m.  enderrocament

energia f.
energia renovable* f. ‘energia que s’obté de
fonts inesgotables o que es poden
renovar’

enderrocament m. / demolició f. / enderroc
/ esbucament* (B)

enemistat f.
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enèrgic -a adj. ‘que té energia’

engany m.

enfadar-se v. intr. pron.  enutjar v. tr. i intr. pron.

enganyar, enganar (B) v. tr. i intr. pron.
/ enredar1(3) v. tr.

enfalagar* v. tr. i intr. pron. (S)  embafar
enfarfegar v. tr.

engargussar v. tr. i intr. pron.  ennuegar
engarjolar v. tr.  empresonar

enfarfegós -osa adj.
enfeinat -ada, afaenat -ada (V) adj. / aqueferat
-ada
enfermetat f.  malaltia

engatar v. tr. i intr. pron.  embriagar
engegar(1) v. tr. / posar en marxa (un vehicle, una
màquina) loc. verb.

enfervorir v. tr. i intr. pron. / exaltar(2)

engegar(2) v. tr. ‘treure’s del davant (algú) de mala
manera’

enfilar v. tr. i intr. pron.

engegar(3) v. tr. ‘aviar (el bestiar)’

enfit m.  empatx

engendrar v. tr.

enfitar v. tr. i intr. pron.  empatxar

enginy m.

enfoc m.  enfocament

enginyer enginyera m. i f.

enfocament m. / enfoc

enginyós -osa adj.

enfocar v. tr.

englobar v. tr.

enfondir v. tr.  enfonsar v. tr. i intr. pron.

engolir v. tr. i tr. pron.  empassar-se v. tr. pron.

enfonsar v. tr. i intr. pron. / afonar(1) / apregonar
/ enfondir v. tr.

engomit* -ida adj. (S)  resclosit -ida

enfonyar v. tr. i intr. pron. (B)  entaforar
enfora(1) adv. ‘cap a la banda de fora’

engorjat m.  congost
engospar v. tr.  copsar(1)
engranatge m.

enfora(2) adv. (B)  lluny1
enfosquir v. tr. i intr. pron. i intr.
enfront prep. i adv. i m. / davant per davant loc.
adv.
enfront de loc. prep. / davant per davant de

engrandir v. tr. i intr. pron.
engrassar v. tr.  greixar
engreixar v. tr. i intr. pron.
engrescar v. tr. i intr. pron.

enfrontament m.

engripar-se* v. intr. pron. ‘agafar una grip’

enfrontar v. tr. i intr. pron.

engripat -ada adj.

enfú m. (B)  sonso(2)

engronsador m. (B)  gronxador

enfuriar v. tr. i intr. pron.  enutjar

engronsadora f. (B)  gronxador m.

enfurismar v. tr. i intr. pron.  enutjar

engronsar v. tr. i intr. pron. (B)  gronxar

engaldir* v. tr. i tr. pron. (V) 

engruixir v. tr. i intr. pron.

menjar+1(1)

enganar v. tr. i intr. pron. (B)  enganyar

engruna(1) f.

enganussar-se* v. intr. pron. (S)  ennuegar v. tr. i
intr. pron.

engruna(2) f. pl.  molla1(2)

enganxar(1) v. tr. ‘unir mitjançant un ganxo’

engrunar(1) v. tr. ‘fer engrunes (d’una cosa),
convertir-la en engrunes’

enganxar(2) v. tr. i intr. pron.  empegar v. tr.

engrunar(2) v. tr. (V)  esgranar v. tr. i intr. pron.

enganxar(3) v. tr.  atrapar

engrunar(3) v. tr.  encloure(1)

enganxar(4) v. intr. pron.  fer-se addicte loc.
verb.

engrunsadora* f. (V)  gronxador m.

enganxifós -osa adj.  enganxós -osa
enganxós -osa adj. / apegalós -osa / enganxifós -osa
/ mostós*(2) -osa

engrunsar* v. tr. i intr. pron. (V)  gronxar
enguany adv. ‘aquest any’
enguixar v. tr.
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engullir v. tr. i tr. pron.  empassar-se v. tr. pron.
enhorabona f. / felicitació(1)
donar l’enhorabona loc. verb.  felicitar v.
tr.
enigma m. / endevinalla+ f.
enigmàtic -a adj.
enjogassar v. tr. i intr. pron.
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enorgullir(1) v. tr. i intr. pron. ‘causar o sentir orgull,
sentiment d’estima’ / desvanir-se*+ v. intr. pron. (V)
/ estarrufar(2) v. intr. pron. / ufanar-se* v. intr.
pron. / ufanejar v. intr.
enorgullir(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer esdevenir o
esdevenir vanitós’ / envanir
enorme adj.

enjogassat -ada adj. / jugueta*(2) (B)

enoteca* f. ‘espai condicionat per a l’exposició o la
venda de vins’ / vinoteca*

enjoiar v. tr.

enquadernació f.

enjondre adv. ‘en una altra banda’

enquadernador(1) enquadernadora m. i f.

enjorn adv. (V)  d’hora loc.adv.

enquadernadora(2) f.

enlairar(1) v. tr. i intr. pron.

enquadernar v. tr. / relligar

enlairar-se(2) (un avió) v. intr. pron. / envolar-se
/ despegar v. intr.

enquadrar v. tr. i intr. pron.

enlaire adv.
deixar enlaire [o restar enlaire] loc. verb.
‘deixar sense resoldre’
enllà adv.
enllaç m.
enllaçar v. tr.
enllestir(1) v. tr. / ultimar
enllestir(2) v. intr. pron. ‘apressar-se, cuitar’
enlloc adv.
enlluernar v. tr.
enllumenar v. tr. ‘posar un llum o llums (en un
indret)’ / il·luminar(2)

enquesta f.
enquesta d’opinió f.
enquestador enquestadora m. i f.
enquestar v. tr.
enquibir v. tr.  encabir
enquitranar, alquitranar* (V) v. tr.
enrabiada f.
enrabiar v. tr. i intr. pron.  enutjar
enrajolar v. tr. / entaulellar+ (V)
enrampar v. tr. i intr. pron. / pessigar(2)
enraonar v. intr.  parlar1 v. intr.
enredar1(1) v. tr.  enxarxar v. tr. i intr. pron.

enllumenat m. ‘conjunt de llums d’un indret o d’un
vehicle’
enllumenat públic m.

enredar1(2) v. tr. ‘ficar (algú) en un embolic’

enllustrar (el calçat) v. tr.  embetumar+

enredar2 v. tr. i intr. pron.  enrederar

enmig de, en mig de loc. prep. / entremig de

enrederar, enredar2, enrederir v. tr. i intr. pron.

enneasíl·lab -a adj. i m. / enneasil·làbic -a adj.

enrederir v. tr. i intr. pron  enrederar

enneasil·làbic -a adj.  enneasíl·lab -a adj. i m.

enregistrament m. / gravació f.

ennigular-se v. intr. pron. (B)  ennuvolar-se

enregistrar v. tr. / gravar1(2)

ennigulat m. (B)  ennuvolat

enrenou m. / renou1(2)

ennuegar v. tr. i intr. pron. / anar-se’n pel vedat*
loc. verb. (V) / enganussar-se* v. intr. pron. (S)
/ engargussar / entravessar(2) v. intr. pron.
/ fer[-se] mala via loc. verb. (B)
ennuvolar-se v. intr. pron. / ennigular-se (B)

enredar1(3) v. tr.  enganyar v. tr. i intr. pron.

enrere adv.  endarrere
enretirar(1) v. tr. ‘tirar endarrere’ / retirar(3) v. tr. i
intr. pron.
enretirar(2) v. tr. ‘decantar a un costat, a un racó’

ennuvolat m. / ennigulat (B)

enreveixinar, enrevenxinar, revenxinar v. tr. i intr.
pron. / arreveixinar v. tr.

enòleg enòloga m. i f.

enrevenxinar v. tr. i intr. pron.  enreveixinar

enologia f. / vinicultura

enrevés*
a l’enrevés* loc. adv.  a l’inrevés
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enriquir v. tr. i intr. pron.
enrogallar v. tr. i intr. pron. / enronquir
enrogallat -ada adj. / rogallós -osa
enrònia f.  cabòria
enronquir v. tr. i intr. pron.  enrogallar
enroscar v. tr.  caragolar+ v. tr. i intr. pron.
enrotllar(1) v. tr. ‘donar (a alguna cosa) la forma de
rotlle’

ensopir v. tr. i intr. pron. ‘causar ensopiment o
caure-hi’
ensopit -ida adj.
ensorrar(1) v. tr. i intr. pron. ‘enfonsar a la sorra’
ensorrar(2) v. tr. i intr. pron.  esfondrar
ensota adv.
ensotat -ada adj.
ensucrat m.

enrotllar(2) v. tr.  envoltar(1)

ensulsiada f.  esllavissada

enrotllar(3) v. intr. pron. ‘estendre’s excessivament,
parlant o escrivint’

ensulsiar v. tr. i intr. pron.  esllavissar-se v. intr.
pron.

enrovinar, enrubinar v. tr.

ensulsida f.  esllavissada

enrubinar v. tr.  enrovinar

ensulsir v. tr. i intr. pron.  esllavissar-se v. intr.
pron.

enrunar v. tr. i intr. pron. / enderrocar(2) v. intr.
pron.
ens1(1) m. [inv.]  ésser2
ens1(2) m. [inv.] ‘institució, organisme’

ensumar v. intr. i tr.  olorar v. tr.
ensurt m. / esglai / espant / sobresalt / sortit* (V)
/ susto

ens2 pron. / mos*2 / nos

entabanar v. tr. / atalbar* / entabuixar v. tr. i intr.
pron. (V)

ensabonar(1) v. tr. ‘mullar o impregnar amb una
dissolució de sabó’

entabuixar v. tr. i intr. pron. (V)  entabanar v. tr.

ensabonar(2) v. tr.  afalagar+

entaforar v. tr. i intr. pron. / enfonyar (B)

ensaginada f.
ensaïmada f. / ensiamada
ensalada f.  amanida
ensalada russa f. / ensaladilla [russa]

entarimat m. / empostissat
entaular(1) v. tr. ‘iniciar (un joc, una discussió)’
entaular(2) v. intr. pron.
entaulellar v. tr. (V)  enrajolar+

ensaladera* f. (V)  enciamera

entelar v. tr. i intr. pron.

ensaladilla [russa] f.  ensalada russa

entema f. (V)  mania(2)

ensarronar v. tr.

entendre v. intr. i tr. i intr. pron.

ensems(1) adv.  plegat -ada adj. pl.

entendrir v. tr. i intr. pron.

ensems(2) adv.  alhora

enteniment m.  seny+

ensenyament m. / ensenyança f.

enter -a adj. / sencer -a

ensenyança f.  ensenyament m.

enterar-se v. intr. pron.  assabentar(2)

ensenyar v. tr. i intr.

enterbolir v. tr. i intr. pron.

ensiamada f.  ensaïmada

enteresa f.

ensinistrar v. tr. i intr. pron.

enterrador enterradora m. i f. / enterramorts
/ fosser fossera / soterrador* soterradora

ensobrar v. tr.
ensopegada, encepegada f. / entropessada
/ travelada* (B)
ensopegar(1), encepegar(1) v. intr. ‘topar contra un
obstacle’ / entropessar / travelar (B)

enterrament m. ‘acció d’enterrar un difunt’
/ sepultura(1) f. / soterrament / soterrar*2 (V)
enterramorts m. i f.  enterrador enterradora
enterrar(1) v. tr. / colgar(1)

ensopegar(2) v. tr. ‘encertar a trobar’ / encepegar(2)

enterrar(2) v. tr. / inhumar / sepultar / soterrar1

ensopegar(3) v. intr. pron.  escaure+(2)

entès(1) -esa adj. i m. i f.
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entès*(2) interj.  d’acord(2) loc. interj.

entrega f.

entesa f.

entregar v. tr. i intr. pron.  lliurar

entesos*(3) interj.  d’acord(2) loc. interj.

entrellat m. / trellat(1)

entestar-se v. intr. pron.  obstinar-se

entrellucar v. tr.  entreveure

entitat f.

entremaliadura f. / malesa(1) / trasteria* (Andorra)

entomar v. tr.  copsar(1)

entremaliat -ada adj. / gandul*(2) -a (B)
/ trapasser(1) -a / trapella m. i f.

entonació f.
entonar v. tr. i intr. i intr. pron.

entremès m.

entonat -ada adj.  fatxenda m. i f.

entremig prep. i adv. i m.
entremig de loc. prep.  enmig de

entonces adv.  llavors

entrenar v. tr. i intr. pron.

entorn(1) m. / contorn
a l’entorn loc. adv.  al voltant
a l’entorn de loc. prep.  al voltant de
entorn de loc. prep.  al voltant de
tot a l’entorn loc. adv.  al voltant
entorn(2) m. ( pl.)  voltants m. pl.
entossudir-se v. intr. pron.  obstinar-se
entrada(1) f.
a entrada de fosc loc. adv. / a boca de fosc
/ a boqueta [de] nit (V) / a hora foscant
/ a poqueta nit* (V) / a sol post
/ fosquet adv. i m.* (B)
d’entrada loc. adv. / d’antuvi
entrada(2) f. / passe*(1) (V), passi m. / tiquet+ m.
entrada*(3) f. ‘informació que s’incorpora a un
sistema informàtic’ / input* m. [angl.]

entrepà m. / badall1(3) (V) / rua*(3) f. (V) / sandvitx
entresol m.
entresolat m. / altillo
entretant adv.
en l’entretant loc. adv.  mentrestant adv.
entretemps m. [inv.] / migtemps
d’entretemps loc. adj.
entretenir v. tr. i intr. pron.
entreveure v. tr. / entrellucar
entrevista f. / interviu+ m.
entrevistar(1) v. tr. ‘fer una entrevista’
entrevistar(2) v. intr. pron. ‘tenir una entrevista’
entroncar v. tr. i intr.

entranya f. ( pl.) / moca2 f.

entropessada f.  ensopegada

entrar(1) v. intr. i tr. i intr. pron.

entropessar v. intr.  ensopegar(1)

entrar-se’n*(2) v. intr. pron. (V)  encongir(1) (una
roba, una tela) v. tr. i intr. pron.
entravessar(1) v. tr. ‘posar de través’

entrunyellar v. tr. (B)  trenar
entumir v. tr. i intr. pron. / encondolir-se v. intr.
pron.

entravessar(2) v. intr. pron.  ennuegar v. tr. i intr.
pron.

entusiasmar v. tr. i intr. pron.

entre prep.

entusiasta m. i f. i adj.

entrebanc m.

enuig m. [ pl. -igs o -tjos]

entrebancar, estrebancar* (S) v. tr. i intr. pron.

enumerar v. tr.

entrecot m.

enunciar v. tr.

entrecuix m. / carranxa f. (N)

enunciat m.

entredir v. tr.  prohibir

enutjar v. tr. i intr. pron. / agafar un botó* loc.
verb. (V) / botir(2) v. intr. pron. (Andorra) / crispar(2)
v. tr. / empipar(1) / emprenyar / enfadar-se v. intr.
pron. / enfuriar / enfurismar / enrabiar
/ incomodar / irritar(1)

entredit m.  prohibició f.
posar en entredit loc. verb.  posar en
dubte
+

entredós m.
entreforc m. (B)  cruïlla f.

entusiasme m.

envà(1) m. / antosta f. (N) / barandat (V)
/ mitjanada* f. (B) / sitara* f. (V) / tabic
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envà(2) m.  septe
envà nasal m.  septe nasal

enxisar* v. tr. (V)  encisar

envair v. tr.

enxufar(1) v. tr.  endollar

envanir v. tr. i intr. pron.  enorgullir(2)
envanit -ida adj.  vanitós -osa
envant* adv.  endavant
envàs m.

enxubat -ada adj.  anxovat -ada
enxufar(2) v. tr.  col·locar(2) (en un càrrec)
enxufe m.  endoll(1)
[tenir] enxufe loc. verb.  [tenir]
influències

envasar v. tr.

enyor m.  enyorança f.

enveja f.

enyorament m.  enyorança f.

envejar v. tr.

enyorança f. / enyor m. / enyorament m.

envejós -osa adj.

enyorar v. tr. / trobar a faltar+ (algú o alguna cosa)
loc. verb.

envelat m.
envellir v. tr. i intr. pron. i intr.
envergadura f.
enverinar v. tr.  emmetzinar
envermellir v. tr. i intr. pron.
envernissada f. / envernissat m. / vernissat m.
envernissar v. tr.
envernissat m.  envernissada f.
envers(1) prep.  cap3(1) [a] (direcció)
envers(2) prep. ‘en allò que concerneix, que mira,
algú o alguna cosa’
envestida f.
envestir v. tr.
enviar(1) v. tr.
enviar(2) v. tr. pron.  empassar-se
envilir v. tr. i intr. pron.
enviró adv.  al voltant loc. adv.
environs m. pl.  voltants

enza* m. i f. (V)  enze
enze, enza* (V) m. i f.
eòlic -a adj.
ep interj.  ei
èpic -a adj.
epidèmia f. / passa(2)
epidermis f.
epíleg m.
epilèpsia f.
epilèptic -a adj. i m. i f.
episcopal adj.
episodi m.
epistèmic -a adj. ‘que fa referència al coneixement
o a les creences’
epistemologia f.
epistemològic -a adj.
epístola f.  carta
epistolar adj.

envisar-se* v. intr. pron. (S)  adonar-se

epistolari m.

envit* m. (B)  fadrí(3)

epítet m.

envolar-se v. intr. pron.  enlairar-se(2) (un avió)

època f.

envoltar(1) v. tr. ‘disposar al voltant (d’algú o
d’alguna cosa)’ / enrotllar(2)

epònim -a adj. i m. i f.

envoltar(2) v. tr. ‘ésser al voltant (d’algú o d’alguna
cosa)’ / rodejar(1) / voltar(3)

epopeia f.
eqüació f.

enxampar v. tr.  atrapar

eqüestre adj.

enxampurrat -ada, xampurrat -ada adj.

eqüicultura f.

enxaneta m. i f.

equilibrar v. tr. i intr. pron.

enxarxar v. tr. i intr. pron. / enredar1(1) v. tr.

equilibri m.

enxís* m. (V)  encís

equimosi f.  sangtraït m.

CORPUS GENERAL

equip m.
equip assessor (d’una empresa, d’un equip
esportiu) m. / staff(1) [angl.]
equip directiu (d’una empresa, d’un equip
esportiu) m. / staff(2) [angl.]

eruga f.

equipament m.

esbajocar v. tr.  esgranar v. tr. i intr. pron.

equipar v. tr.
equipatge m.
equitació f.
equivaldre* v. intr.  equivaler
equivalència f.
equivalent adj. i m.
equivaler, equivaldre* v. intr.
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erupció f.
es1 pron. / se
es2 art. (B)  el1(1)

esbalair v. tr. i intr. pron.
esbalçar v. tr. i intr. pron.  estimbar
esbaldir(1) v. tr.  esbandir(1)
esbaldir(2) v. intr. pron.  esbandir(2)
esbandir(1), esbaldir(1) v. tr. / aclarir+(4), esclarir*(3)
/ rabejar(2) / rentar*(2) (V) / aclarar(3)

equivocació f. / errada / fallo(3) m.

esbandir(2), esbaldir(2) v. intr. pron. ‘escampar-se,
especialment els cabells deixats anar’

equivocar v. tr. i intr. pron. / errar

esbandir*(3) v. tr. i intr. pron.  divulgar

era f.

esbargiment m. / esbarjo / esgambi

eriçar v. tr. i intr.

esbargir(1) v. tr. i intr. pron.

eriçó(1) m.

esbargir*(2) v. tr. i intr. pron. (V)  escampar(3) (els
núvols, la pluja, la xafogor, etc.) v. intr. pron. i intr.

eriçó(2) (de mar) m.  garota f.
erm -a adj. i m. / ermàs m.
ermàs m. [ pl. -assos] / erm -a adj. i m.

esbarjo m.  esbargiment
esbart m.

ermini m.

esbarzer, albarzer* (V) m. / barça f. / romeguer
/ romeguera f.

ermita f.

esberla f.  esquerda+(1) (d’una paret o roca)

ermità ermitana m. i f. i adj.
erola f.

esberlar v. tr. i intr. pron. / esbrellar v. tr. (B)
/ xapar2 v. tr.

erosió f.

esbirro m.  sicari sicària m. i f.

eròtic -a adj.

esblanqueir(1) v. tr. i intr. pron.  emblanquir

erotisme m.

esblanqueir(2) v. tr. i intr. pron.  descolorir

erra, erre* f.

esblanquir* v. tr. i intr. pron. (V)  emblanquir

errada f.  equivocació

esbocinar v. tr. i intr. pron. / trossejar+ v. tr.

erradicar v. tr. / posar fi loc. verb. / acabar(3) (+
amb) v. intr.

esbojarrat -ada adj. i m. i f.

errar v. tr. i intr. pron.  equivocar

esboldrec m. (B)  esllavissada f.

errata f.

esboldregar v. tr. i intr. pron. (B)  esllavissar-se
v. intr. pron.

erre* f.  erra

esbombar v. tr. i intr. pron.  divulgar

erroni -ònia adj.

esborrador m. / borrador(1)

error m. o f.

esborrany m. / borrador(2)

ert -a adj.

esborrar v. tr. / borrar2

eructar v. intr. / rotar(1) v. intr. i tr.

esborronar, aborronar v. tr. i intr. pron.

eructe m.  rot

esbós m. [ pl. -ossos]

erudició f.

esbossar v. tr.

erudit -a adj. i m. i f.
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esbotzar, esbutzar(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer rebentar
(alguna cosa) per una pressió exterior’
esbotzar(2) v. tr.  esbutzar(1)
esbraonament m. (B)  cruiximent+ (de la
musculatura)
esbravar v. tr. i intr. pron.
esbrellar v. tr. (B)  esberlar v. tr. i intr. pron.
esbrinar v. tr. / aclarir(5), esclarir(1) / escatir
/ averiguar

escala*(2) f. (V) ‘en la muixeranga, persona
agenollada i amb una cama recta que ajuda a pujar un
muixeranguer de pisos més alts, bé arran de terra, bé
des de pisos superiors’
escalada f.
escalar v. tr.
escaldada f.
escaldar v. tr. i intr. pron.
escaldum m. ( pl.)

esbronc m. / esbroncada f.

escalfador m. / calentador / termo(1)

esbroncada f. / esbronc m.

escalfament, calfament (V) m.

esbroncar v. tr.  escridassar+

escalfar, calfar (V) v. tr. i intr. pron. / encalentir v.
tr. (B) / calentar

esbucament* m. (B)  enderrocament
esbucar v. tr. (B)  enderrocar(1)
esbudellar, desbudellar (V) v. tr. / estripar(1)
esbufegar v. intr.
esbutzar(1), esbotzar(2) v. tr. ‘treure la butza (d’un
animal)’ / esventrar

escalfor f. / calentor
escalinata f.
escalivada f. ‘menja feta de verdures al caliu’
/ esgarrat*(2) m. (V) / espencat* m. (V)
escalivar(1) v. tr. ‘coure al caliu’

esbutzar(2) v. tr. i intr. pron.  esbotzar

escalivar(2) v. tr. i intr. pron. (B)  escarmentar v.
intr. i intr. pron. i tr.

escabellar v. tr. i intr. pron.  despentinar+

escalivat -ada adj.

escabetx m.

escaló m.  esglaó

escabetxada f.

escalonar v. tr.i intr. pron.  esglaonar

escabetxar v. tr.

escalunya f.

escac(1) m. ‘figura quadrada; casella o quadre d’un
tauler’

escamarlà m. / gadaganc*

escac(2) m. pl. ‘joc; peces amb què s’hi juga’
escac(3) interj.
escac i mat loc. interj.

escamarlar v. tr. i intr. pron. (C)  eixancar
escamarrar* v. tr. i intr. pron.  eixancar
escambell(1) m.  tamboret

escadusser -a adj.

escambell(2) m.  reposapeus

escafandre m.

escamot m.

escai* m.  pell sintètica* f.

escampa* f. (N)  escombra

escaiar-se* (una salsa) v. intr. pron. (B)  negar2(2)
v. tr. i intr. pron.

escampar(1) v. tr. i intr. pron. ‘separar en diverses
direccions les parts que integraven un conjunt’
/ escampillar* v. tr. (S)

escaibre* m. (S)  baldufa f.
escaient adj.
escaig m.
i escaig loc. adj. / i busques* (B) / i pico
escaiola f.
escaire m.
escala(1) f.
escala i corda* f. (V) ‘modalitat de la pilota
valenciana que es juga al trinquet’
escala mecànica f.

escampar(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer que (un líquid)
s’estengui sobre una superfície’
escampar(3) (els núvols, la pluja, la xafogor, etc.) v.
intr. pron. i intr. / aclarir(2) v. tr. i intr. pron.
/ esbargir*(2) v. tr. i intr. pron. (V) / esclarir(2) v. tr. i
intr. pron.
escampar(4) v. tr. i intr. pron.  divulgar
escampillar* v. tr. (S)  escampar(1) v. tr. i intr.
pron
escandalitzar v. tr. i intr. pron. i intr.

CORPUS GENERAL

escandalós -osa adj.

escarxofa f.  carxofa

escandinau -ava adj. i m. i f.

escarxofar-se v. intr. pron.

escàndol m.

escarxofera f.  carxofera

escaneig m.

escàs -assa adj.

escanejar v. tr.

escassedat f.  escassetat

escàner m.

escassejar v. intr. i tr. / escatimar+ v. tr.

escantellar, descantellar (V) v. tr. i intr. pron.
/ escantonar / esmorrellar

escassetat, escassedat f.

escantonar v. tr. i intr. pron.  escantellar
escanyall m. (C)  congost
escanyar v. tr. i intr. pron.

escat m. / àngel(2) / peix àngel
escata f.
escatainar v. intr. / cloquejar
escataineig m. / cloqueig

escanyolit -ida adj.

escatimar v. tr.  escassejar+ v. intr. i tr.

escapament m.

escatir v. tr.  esbrinar

escapar(1) v. intr. i intr. pron.
escapar(2) v. intr. pron. / evadir-se / fugir(2) v. intr.
/ fugar-se
escapat -ada (en ús predicatiu) adj. ‘amb gran
rapidesa’
escapolir-se v. intr. pron. / esquitllar-se
/ esquitxar(3)

escatxic m. (N)  esquitx(1)
escatxigar v. tr. (N)  esquitxar(1) v. intr. i tr.
escaure(1) v. intr.
escaure(2) v. intr. pron. ‘algú, trobar-se eventualment
en un lloc; un fet, esdevenir-se en una ocasió’
/ encepegar+(3) / ensopegar+(3) / escunçar-se+ (N)

escarabat, escarbat* m.
escarabat de cuina m. / cuca molla f. (B)
/ panderola (V), panerola(2) f.
/ panera*(2) f. / cucaratxa f.

escena f.

escarada f. / estall m.
a escarada loc. adv.  a preu fet

escenificació f. / posada en escena

escenari m.
escènic -a adj.

escenografia f.

escarbat* m.  escarabat

escèptic -a adj. i m. i f.

escarbotar v. tr.  furgar(1)

escepticisme m.

escardalenc -a adj.  magristó -ona

escindir v. tr.

escarmentar v. intr. i intr. pron. i tr. / escalivar(2) v.
tr. i intr. pron. (B)

escissió f.

escarn, escarni m.
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esclafar v. tr. i intr. pron.

escarola f. / endívia(2)

esclafir v. intr. i tr.
esclafir a riure loc. verb.  trencar-se de
riure
esclafir de riure* loc. verb.  trencar-se de
riure

escarpat -ada adj.

esclafit m.

escarranxar-se v. intr. pron.  eixancar v. tr. i intr.
pron.

esclarir(1) v. tr.  esbrinar

escarni m.  escarn
escarnir v. tr.  imitar+

escarràs m. [ pl. -assos] (B)  esquerdill

esclarir(2) v. tr. i intr. pron.  escampar(3) (els
núvols, la pluja, la xafogor, etc.) v. intr. pron. i intr.

escarrassar-se v. intr. pron.

esclarir*(3) v. tr.  esbandir(1)

escarrinxada* f. (B)  esgarrinxada

esclat m.

escarrinxar* v. tr. (B)  esgarrinxar

esclatar(1) v. intr. ‘rebentar, rompre`s, amb soroll i
projecció de fragments’ / explotar2

escarrufar v. tr. i intr. pron. (B)  esgarrifar

esclatar(2) v. intr. ‘manifestar-se sobtosament’
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esclata-sang m. / rovelló

escombraries f. pl.  brossa+1(3) f.

esclau esclava m. i f.

escombriaire m. i f. / brossaire / brosser* brossera
/ femater fematera (V)

esclavatge m.  esclavitud f.

escomesa f.  atac(1) m.

esclavitud f. / esclavatge m.
esclerosi f.
esclerosi de plaques f. / esclerosi múltiple
esclerosi lateral amiotròfica* f. ‘malaltia
neurodegenerativa progressiva que ataca
les neurones que controlen els músculs
voluntaris’ / ELA*
esclerosi múltiple f. / esclerosi de plaques
badall1(1)

escletxa(1) (d’una porta, d’un finestró) f. /
m.
(V) / clivella(2) / fenella / obertura+(3) / retxillera (B)
escletxa(2) f.  esquerda(1) (d’una paret o roca)

escometre v. tr.  atacar (amb violència)
escon m.  escó
escondir1 v. tr. i intr. pron.  amagar
escondir*2 v. tr. (S)  foragitar
escopeta f.
escopina f.  saliva
escopinada, escopinyada* f.

esclova(1) f.  closca(1)

escopinya, copinya f. / petxina
escopinya de gallet f. / catxel m. / berberetxo
m.
escopinya de peregrí* f.  vieira

esclova(2) f.  closca(2)

escopinyada* f.  escopinada

escó, escon m.

escopinyar* v. intr. i tr.  escopir

esclop m. / soc1

escoar v. tr. i intr. pron.  escuar
escocell m. ‘clot a l’entorn de la soca d’un arbre’
/ garangola f.
escocès -esa adj. i m. i f.
escodrinyar v. tr.
escola f.
escola bressol f.  jardí d’infants m.

escopir v. intr. i tr. / escopinyar*
escorball, corball m.
escorça, escorxa(1) (B) f.
escorcoll m. / registre(2)
escorcollar v. tr. / registrar(2)
escòria f.

escolà escolana m. i f. / escolanet escolaneta

escorpa* f. (V)  escórpora

escolanet escolaneta m. i f.  escolà escolana

escorpí(1) m. / alacrà (V)

escolania f.

escorpí(2) m. i f. [inv.]  escorpió

escolar m. i f. i adj.

escorpió m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’ / escorpí(2)

escollir v. tr.  triar+(1)
escolta1 f. ‘acció d’escoltar; persona que ho fa en
secret’

escórpora, escorpa* (V) f. / rascassa / rascla (B)
escorreplats m.

escolta2 adj. i m. i f.

escórrer v. tr. i intr. pron.

escoltar v. tr. i intr. pron.

escorrialles f. pl.  deixalla(2)

escoltisme m.

escorta m. i f.

escombra f. / granera / escampa* (N)

escortar v. tr.

escombrador(1) -a adj. i m. i f. / escombraire m. i f.
/ agranador -a

escorxa(1) f. (B)  escorça

escombrador*(2) -a adj. i m. i f. (V)  podador -a

escorxa(2) f. ‘capa de l’escorça de l’alzina surera que
s’arrenca’

escombraire m. i f.  escombrador(1) -a adj. i m. i f.

escorxador m.

escombrar(1) v. tr. / agranar

escot m.

escombrar*(2) v. tr. (V)  podar

escreix m.
amb escreix loc. adv.

escombrar(3) v. tr. ‘desplaçar la filmadora en
impressionar una pel·lícula’

escridassar v. tr. / aücar+ / esbroncar+

CORPUS GENERAL

escriptor escriptora m. i f.

esdevenidor -a adj. i m.  futur -a

escriptori m.

esdeveniment m. / succeït+(2) / succés
/ aconteixement / event

escriptura f.
escrit -a adj. i m.
escrita f.  rajada
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esdevenir(1) v. intr. / fer2(2) v. intr. pron. / tornar(3) v.
intr. pron. / tornar*(4) (B)

escriure v. tr. i intr. i intr. pron.

esdevenir(2) v. intr. pron. / acomplir(2) / ocórrer(1) v.
intr. / realitzar(2) / succeir(2) v. intr.

escrivent escriventa m. i f.

esfera f.

escrot m.

esfèric(1) -a adj.

escrúpol m.

esfèrica*(2) f.  pilota(1)

escrupolós -osa adj.

esfilagarsar v. tr. ‘desfer en filagarsa’

escrutar v. tr.

esfilegar v. tr.  desfilar1 v. tr. i intr. pron.

escrutini m.

esfilegassar v. tr.  desfilar1 v. tr. i intr. pron.

escuar, escoar v. tr. i intr. pron.

esfinx m. o f. [ pl. -s]

escudella f.

esflorar v. tr.  desflorar

escudeller m. / lleixa+(2) f.

esfondrament m.

escuderia f.

esfondrar v. tr. i intr. pron. / afonar(2) / ensorrar(2)

escull m.

esforç m.

esculpir v. tr.

esforçar-se v. intr. pron.

escultor escultora m. i f.

esgambi m.  esbargiment

escultura f.

esgargamellar-se v. intr. pron. / esgolar-se1

escuma f.  bromera+

esgarip(1) m.  xiscle

escumar(1) v. tr. ‘treure l’escuma (d’un líquid)’

esgarip(2) m. ‘crit dels ocells nocturns’

escumar(2) v. intr.  escumejar

esgaripar(1) v. intr.  xisclar

escumejar v. intr. ‘fer, treure, llançar escuma’
/ escumar(2)

esgaripar(2) v. intr. ‘un ocell nocturn, fer crits’

escumós -osa adj.
escunçar-se v. intr. pron. (N)  escaure+(2)
escurada(1) f. ‘acció d’escurar o d’escurar-se;
l’efecte’

esgarranxar* v. tr. (V)  esgarrinxar
esgarrany m.  esgarrinxada f.
esgarrapada f. / arrapada / rapinyada* (B)
esgarrapar v. tr. / arrapar(2) / rapinyar(2) (B)

escurada(2) f.  vaixella+

esgarrar1 v. tr. (V)  estripar(2) v. tr. i intr. pron.

escuradents m. / furgadents (V) / palillo

esgarrar2(1) v. tr. i intr. pron.  esguerrar(1)

escuraplats* m. o f.  rentaplats

esgarrar2(2) v. tr.  mutilar

escurar(1) v. tr. ‘netejar (un receptacle, un conducte)
llevant-ne la brutícia adherida’

esgarrat*(1) -ada adj. i m. i f.  mutilat+ -ada

escurar(2) (el plat) v. tr. / repelar*(2) (V) / rostar (N)
escurar(3) v. tr.  rentar+(1)
escurçar, acurçar (B) v. tr. i intr. pron. / acurtar (V)
escurçó m. / vibra, víbria*(2) f.
escut m.
escúter m. ‘moto’ / vespa*+2 f.
esdentegat -ada, desdentat -ada (V) adj.

esgarrat*(2) m. (V)  escalivada f.
esgarriar v. tr. i intr. pron.
esgarrifador -a adj.
esgarrifança f.
esgarrifar v. tr. i intr. pron. / escarrufar (B)
esgarrifós -osa adj.
esgarrinxada, escarrinxada* (B) f. / esgarrany m.
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esgarrinxar, escarrinxar* (B), esgarranxar* (V) v.
tr.

esllavissada f. / ensulsiada, ensulsida, solsida
/ esboldrec m. (B)

esgarro* m. (V)  esquinç(1)
esgarronar v. tr.  estalonar

esllavissar-se v. intr. pron. / ensulsiar, ensulsir v.
tr. i intr. pron. / esboldregar v. tr. i intr. pron. (B)
/ solsir-se

esglai m.  ensurt

esllisar* v. intr. (N)  relliscar

esglaiar v. tr. i intr. pron.  espantar

esllomar, desllomar* (V) v. tr. i intr. pron.

esglaó, escaló, graó m.

esma, eima* (B) f. / esme m.

esglaonar, escalonar, esgraonar v. tr.i intr. pron.

esmaixada, esmatxada f.

església f.

esmaragdí -ina adj.  maragdí -ina

esgolador* m. (V)  tobogan

esmatxada f.  esmaixada

esgolar-se1 v. intr. pron.  esgargamellar-se

esme m.  esma f.

esgolar-se* v. intr. pron (V)  relliscar v. intr.

esmena f.

esgotar(1) v. tr. i intr. pron. / exhaurir

esmenar v. tr. i intr. pron.

esgotar(2) v. tr. i intr. pron. ‘causar un esgotament
físic o nerviós (a algú)’

esment m. / menció f.

2

esmentar v. tr. / anomenar(1) / mencionar

esgrafiat m.
esgranar, desgranar v. tr. i intr. pron. / engrunar(2)
v. tr. (V) / esbajocar v. tr. / estavellar(1) v. tr.

esmerçar v. tr.
esmerla* f. (V)  merla

esgraonar v. tr. i intr. pron.  esglaonar

esmicar v. tr. i intr. pron.  esmicolar

esgrima f.

esmicolar v. tr. i intr. pron. / esmicar

esgrogueir, esgroguir* (V) v. tr. i intr. pron.

esmirla f.

esgroguir* v. tr. i intr. pron. (V)  esgrogueir

esmocar1 v. tr. ‘tallar el moc o caramell (d’un llum)’
/ mocar1(2)

esguard m.  mirada f.
en esguard de loc. prep.
per esguard de loc. prep.

esmocar2 v. tr. ‘llevar la moca (d’un peix)’/ mocar2
esmolar v. tr. i intr. pron. / afilar

esguardar(1) v. tr.  mirar(1) v. tr. i intr.

esmolles* f. pl.  molls* m. pl.

esguardar(2) v. tr.  considerar

esmòquing m.

esguell m.  esquinç(1)

esmorrellar v. tr. i intr. pron.  escantellar

+

esgüell m. / gruny

esguellar(1) v. tr. i intr. pron.  esqueixar(2) (una
branca)
esguellar(2) v. tr.  esqueixar(3)
esgüellar v. intr.
esguerrar(1), esgarrar2(1) v. tr. i intr. pron. ‘no
reeixir’
esguerrar(2) v. tr.  mutilar
esguerrat -ada adj. i m. i f.  mutilat+ -ada
esguit m. (V)  esquitx(1)

esmorteïdor -a adj. i m. / amortidor -a /
amortiguador -a
esmorteir(1) v. tr. i intr. pron. / amortir(2), esmortir(2)
v. tr. / amortiguar v. tr.
esmorteir(2) v. tr.  amortitzar
esmortir(1) v. tr. i intr. pron. ‘deixar com mort; perdre
els sentits’
esmortir(2) v. tr.  esmorteir(1) v. tr. i intr. pron.
esmorzar1, almorzar*1 (V) v. intr. / berenar1(2) (B)
/ desdejunar+ v. intr. i intr. pron.

esguitar v. intr. i tr. (V)  esquitxar(1)

esmorzar2, almorzar*2 (V) m. / berenar2(2) (B)
/ desdejuni+

eslàlom m. ‘prova o modalitat en diversos esports’

esmunyir v. tr. i intr. pron.

eslau eslava m. i f. i adj.

esnifar* v. tr. ‘aspirar (una droga en pols) pel nas’

eslip m.  calçotets+ m. pl.

esnob m. i f. i adj.

CORPUS GENERAL

esnobisme m.
espadat(1) -ada adj.

141

espàrring*(1) m. ‘persona que combat amb un
boxejador per preparar-lo’

espadat(2) m.  cingle

espàrring*(2) m. ‘persona o cosa que ajuda algú a
assolir un propòsit’

espagueti m.

esparver m.

espai m.

esparverar v. tr. i intr. pron.

espalmador m. (B)  raspall(1)

espasa f.

espalmar(1) v. tr. (B)  raspallar(1)

espatla f.  espatlla

espalmar(2) v. tr. (B)  afalagar+

espatlar*(1) v. tr. i intr. pron. (V)  malmetre v. tr.

espant m.  ensurt

espatlar*(2) v. intr. pron. (V)  fer-se mal loc. verb.

espantall(1) m. / espantaocells

espatlera* f.  espatllera

espantall(2) m. ‘allò que infon espant’

espatlla, espatla f. / muscle(1) m. / hombro m.

espantaocells m. / espantall(1)

espatllar(1) v. tr. i intr. pron.  malmetre v. tr.

espantar v. tr. i intr. pron. / esglaiar / regirar(2) (B)
/ sobresaltar / assustar

espatllar(2) v. intr. pron.  fer-se mal loc. verb.

espanta-sogres f. / espantavelles
espantavelles f. / espanta-sogres
espantós -osa adj.
espanyar v. tr.

espatllera, espatlera* f.
espavilar v. tr. i intr. pron.
espavilat -ada adj. / descascat* -ada (S)
espècia, espícia* (B) f. ( pl.)

espanyol(1) -a adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Espanya o als seus habitants’

especial adj.

espanyol(2) -a m. i adj. ‘llengua castellana o relatiu a
aquesta llengua’ / castellà(2) -ana

especialitzar v. tr. i intr. pron.

espanyolisme m.
espanyolista adj. i m. i f.
espaordir v. tr. i intr. pron.  esporuguir
esparadrap m.
espardenya(1) f. ‘calçat’

especialista m. i f.

especialment adv.
espècie f.
específic -a adj. i m.
espectacle m.
espectador espectadora m. i f.

espardenya(2) f. ‘marisc’

espellar v. tr. ‘llevar la pell’ / espelletar, espellotar(1)
/ espellussar / despellejar

espardenyada(1) f. ‘cop d’espardenya’

espelletar v. tr.  espellar

espardenyada(2) f. (V) ‘catalanada quan es parla en
castellà o castellanada quan es parla en català’

espellida f. (S) ‘fet de descloure’s una flor’

espàrec m.  espàrrec
espareguera f.  esparreguera
espàrgol m. (C)  espàrrec
esparracar v. tr. i intr. pron. / espellifar
/ espellotar*+(2) v. tr. (S) / espentolar (V)
/ esquinçar(2)
esparracat -ada adj. / espellifat -ada / espellotat*
-ada (S) / espentolat -ada (V) / esquinçat -ada
/ fet a péntols* loc. adj. (V)
esparrall m.
espàrrec, espàrec m. / espàrgol (C)
esparreguera, espareguera f.

espellifar v. tr. i intr. pron.  esparracar
espellifat -ada adj.  esparracat -ada
espellotar(1) v. tr.  espellar
espellotar*(2) v. tr. (S)  esparracar+ v. tr. i intr.
pron.
espellotat* -ada adj. (S)  esparracat -ada
espellussar v. tr.  espellar
espelma f. / candela+(1) / ciri*(2) m. (V)
espelta f.
espencat* m. (V)  escalivada f
espenta f.  empenta
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espentar* v. tr. (V)  empènyer

espígol m. / barballó

espentejar v. tr.  empènyer

espigolar v. tr.

espentolar v. tr. i intr. pron. (V)  esparracar

espigot m. / capçot

espentolat -ada adj. (V)  esparracat -ada

espill m. / mirall

espenyar1 v. tr. i intr. pron.  estimbar

espina(1) f. ‘apèndix dur i agut d’algunes plantes’

espenyar2 v. tr. i intr. pron.  malmetre v. tr.

espina(2) f. ‘os de peix’

espènyer v. tr.  empènyer

esperar v. tr. i intr. i intr. pron.

espina(3) f
espina de l’esquena f.  columna
vertebral
espina dorsal f.  columna vertebral

esperit(1) m. ‘substància incorpòria’

espinac m.

esperit(2) [de vi] m.  alcohol

espinada f.  columna vertebral

esperma f.  semen m.

espinalb m. / arç blanc

esperança f.

espermatozoide m.

espinilla f.  canyella2

espernegar v. intr.  espernetegar

espinillera f.  canyellera

espernetegar, espernegar, espeternegar v. intr.
/ camejar+ / pernejar

espionatge m.

esperó m.
esperonar v. tr.

espiritual adj.
espiritual negre m. ‘tipus de cant’

esperpent* m. ‘situació ridícula o grotesca’

espitregat -ada adj. / despitralat -ada (V)

espertinar1 v. intr. (S)  berenar1(1)

esplai m.

espertinar2 m. (S)  berenar2(1)

esplaiar v. tr. i intr. pron. / desduir-se* v. intr. pron.
(V)

espès -essa adj.
espessor f.

espiral f. i adj.

esplèndid -a adj.
esplendor f.

espet m.

esplomar v. tr.  plomar(1)

espetec m.

esplomissar v. tr.  plomar(1)

espetegar v. intr. / estavellar+(2) v. tr. i intr. pron.
espeternegar v. intr.  espernetegar
espetolí* m. (B)  sonso(2)
espia m. i f.
espiadimonis m. / cavall de serp / libèl·lula f.
/ parot (V)
espiar(1) v. tr.
espiar(2) v. tr. (S)  mirar+(1) v. tr. i intr.
espícia* f. ( pl.) (B)  espècia
espieta m. i f.  delator+ -a adj. i m. i f.

espluga f.  cova+
esplugabous m.
espoli1 m. ‘conjunt de béns que resten per mort dels
prelats’
espoli2 m.  espoliació f.
espoliació f. / espoli2 m.
espoliar v. tr.
espolsador -a adj. i m. pl.
espolsar(1) v. tr. i intr. pron. i tr. pron.
espolsar(2) v. tr.  batollar

espifiada f. / pífia

espona(1) f. ‘costat del llit’

espifiar, pifiar* v. tr.

espona(2) f. (N)  marge m.

espiga f.
espiga de blat de moro f.  panotxa
espiga de dacsa* f. (V)  panotxa

esponja f.

espigó m.

esponjós -osa adj. / flonjo+ -a / tou*(2) tova (V)

esponjat m. ‘tipus de pasta ensucrada’
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espònsor(1). m.  patrocini

esquelet m.

espònsor(2) m.  patrocinador -a adj. i m. i f.

esquella f.

esponsoritzar v. tr.  patrocinar

esquellerinc m.  cascavell+

espontaneïtat f.

esquellinc m.  cascavell+

espontani -ània adj. i m. i f.

esquellot(1) m. ‘esquella grossa’

esporgador -a adj. i m. i f.  podador -a

esquellot(2) m. pl.  esquellotada f.

esporgar v. tr.  podar

esquellotada f. / esquellot(2) m. pl.

esport(1) m.

esquema m.

esport(2) adj. [inv.]  esportiu(2) -iva

esquena(1) f.

esport(3) adj. [inv.]  esportiu(3) -iva

esquena(2) f. ‘part oposada al tall d’una eina tallant’
/ cas2 m. (B)

esportiu(1) -iva adj. ‘de l’esport’
esportiu(2) -iva adj. ‘(calçat, roba) còmode i que
denota informalitat’ / esport(2)

esquer1 m. ‘objecte o menjar que atrau’
esquer2 -erra adj.  esquerre -a adj. i f.

esportiu*(4) m. ‘automòbil esportiu’

esquerda(1) (d’una paret o roca) f. / badall1(2) m. (V)
/ clevill*+ (V), clivell+ m. / clivella+(1) / crui+ m. (B)
/ esberla+ / escletxa(2) / fenedura / xap+ m. (B)
/ grieta

esporuc* -uga adj. (S)  poruc -uga

esquerda(2) f.  esquerdill m.

esporuguir v. tr. i intr. pron. / espaordir

esquerdar v. tr. i intr. pron. / clevillar*+ (V),
clivellar+

esportiu(3) -iva adj. ‘(automòbil) d’aspecte semblant
als vehicles de competició’ / esport(3)

espòs esposa m. i f.  cònjuge(1)
esposalles f. pl.  prometatge (de noces) m.
esposar v. tr. i intr. pron.  casar(1)
esposori m.  casament
espot m.
esprai m.
espremedora f. / exprimidor m. / exprimidora

esquerdill m. / escarràs (B) / esquerda(2) f. / estella(2)
f.
esquerp -a adj. / adust -a / orc(1) -a (N) / sull -a (B)
esquerrà(1) -ana adj. / esquerrer -a / esquerrot* -a
(S)
esquerrà(2) -ana adj. i m. i f. ‘partidari de l’esquerra
política’

esprémer v. tr.

esquerre -a adj. i f. / esquer2 -erra adj. / sinistre(1) -a
a l’esquerra loc. adv. / a mà esquerra

esprint m.

esquerrer -a adj.  esquerrà(1) -ana

espunyidura f.

esquerrot* -a adj. (S)  esquerrà(1) -ana

espurna(1), purna(1) (V) f. / aixarnola* (Andorra)
/ guspira / vespilla* (S) / xispa

esquí m. [ pl. -ís]

espurna(2), purna(2) (V) f. / esquitx(2) m. / resquill1
m. (S)

esquiador esquiadora m. i f.

espurnejar, purnejar* (V) v. intr. / guspirejar

esquilador esquiladora m. i f. / tonedor tonedora
/ tosquirador* tosquiradora (S) / xollador
xolladora

esquaix m. ‘esport’
esqueix m.  esquinç+(1)
esqueixada f.
esqueixar(1) v. tr. i intr. pron.  estripar+(2)
esqueixar(2) (una branca) v. tr. i intr. pron.
/ esguellar(1)
esqueixar(3) v. tr. ‘partir (un cos fibrós) segons la
direcció de les seves fibres’ / esguellar(2)
esquela f.

esquifit -ida adj.

esquilar(1) v. tr. / tondre / tosquirar (S) / xollar
esquilar(2) v. tr.  plomar(2)
esquinç(1) m. / esgarro* (V) / esguell / esqueix+
esquinç(2) m. ‘torçada o distensió d’una articulació’
/ distorsió+ f.
esquinçada f.
esquinçar(1) v. tr. i intr. pron.  estripar(2)
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esquinçar(2) v. tr. i intr. pron.  esparracar

estaca f.

esquinçat -ada adj.  esparracat -ada

estació f.

esquirol1 m. ‘mamífer’

estacionar(1) v. tr. i intr. pron. / aparcar+(1) v. tr.

esquirol2 m. i f. ‘obrer que no segueix la vaga dels
seus companys’

estacionar(2) v. intr. pron. ‘esdevenir estacionari’
estacionari -ària adj.

esquit m.  esquitx(1)

estada f. / estància2

esquitar v. intr. i tr.  esquitxar(1)

estadant estadanta m. i f.  llogater llogatera

esquitllar-se v. intr. pron.  escapolir-se

estadi m.

esquitllentes
d’esquitllentes loc. adv.

estadista m. i f.

esquitx(1) m. / escatxic (N) / esguit (V), esquit
/ resquill*2 (S)

estadística f.
estafa f.

esquitx(2) m.  espurna(2) f.

estafar v. tr.

esquitxar(1) v. intr. i tr. ‘fer esquitxos, mullar
d’esquitxos’ / escatxigar v. tr. (N) / esguitar (V),
esquitar / resquitllar*(2) (S)

estalactita f. / canelobre*(3) m. / caramell(2) m.
estalagmita f. / canelobre*(4) m.

esquitxar(2) v. tr. ‘lliurar (diners)’

estall m.  escarada f.
a estall loc. adv.  a preu fet

esquitxar(3) v. intr. pron.  escapolir-se

estaló m.

esquivar v. tr. i intr. pron.

estalonar v. tr. / esgarronar

essa, esse* f.

estalvi1(1) m. ‘acció d’estalviar; allò que hom estalvia’
estalvi de pantalla m. / salvapantalla

esse* f.  essa

estalvi1(2) m. pl. ‘estri que protegeix les tovalles o la
taula de cremades’ / capçana f. (B) / siti*(1) (V),
sitiet* (V) m.

essència f.
essencial adj.

estalvi2 -àlvia adj. ‘que ha escapat d’un perill, que
no ha estat perjudicat’

essencialment adv.
esser* v. intr. i aux.  ésser1
ésser1, esser* v. intr. i aux. / ser1 v. intr.
som-hi interj. ‘expressió de conformitat
donada a algú a fi de començar una acció o
activitat’

estalviar v. tr. / avençar(2) (diners)

ésser2, ser2 m. / ens1(1)

estampa f.

est1 m. / llevant(1) / orient

estampar v. tr.

est2 -a dem. (especif., pron.) [ pl. estos estes]
 aquest -a

estanc m.

estabilitzador -a adj. i m.

estància1 f. (B) ‘explotació agrària menorquina més
petita que un lloc’

estabilitzar v. tr. i intr. pron. /

assentar+(1)

estalzí m.  sutge
estalzim m.  sutge

estancar v. tr. i intr. pron.

establa f.  estable1 m.

estància2 f.  estada

estable1 m. / establa f. / pallissa1(2) f.

estand m.

estable2 adj.

estàndard m.

establiment m.

estant m.  prestatge

establir v. tr. i intr. pron.

estanteria f.  prestatgeria

establishment* m. [angl.] ‘grup que controla i
domina el poder, contrari a qualsevol canvi’

estantís -issa adj.

estabornir v. tr. / estormeiar (B)

estany2 m. ‘metall’

estany1 m. ‘massa d’aigua relativament poc extensa’
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estanyol m.
estar(1) v. intr. i intr. pron. i aux.
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esterilitzar(2) v. tr. ‘destruir la totalitat dels
microorganismes (d’un producte, d’un medi)’

estar-se(2) (en un lloc) intr. pron.  habitar(2) v. intr.

esternudar v. intr. / eixavuirar (C) / fer un uís loc.
verb. (B)

estar-se(3) (de fer una cosa) v. intr. pron.
 abstenir-se

esternut m. / atxem (B) / eixavuiro (C) / uís (B)

estarrufar(1) v. tr. i intr. pron.
estarrufar(2) v. intr. pron.  enorgullir(1) v. tr. i intr.
pron.

estès -esa adj.
estètic -a adj. i f.
estiba f.

estassar v. tr. / desembardissar*

estibador estibadora m. i f.

estat(1) m. ‘manera d’ésser, de trobar-se, en un
moment donat, algú o alguna cosa’

estibar v. tr.
estic m. ‘pal d’hoquei’

estat(2) m. ‘forma d’organització política’

estigma m.

estatgí* m. (S)  sutge

estigmatització f.

estàtua f.

estigmatitzar v. tr.

estatunidenc -a adj. i m. i f.  nord-americà(2)
-americana

estil m.

estatut m.
estavellar(1) v. tr.  esgranar v. tr. i intr. pron.
estavellar(2) v. tr. i intr. pron. / espetegar+ v. intr.

estilista(1) m. i f. ‘mestre d’estil, escrivint o parlant’
estilista*(2) m. i f. ‘en l’àmbit de la imatge personal
o de la indústria tèxtil, persona que concep i crea
models’

este -a dem. (especif., pron.) [ pl. estos estes]
 aquest -a

estilogràfica f. / ploma(2) [estilogràfica]

estel(1) m. / estela* (S), estrela (V), estrella f.

estimació f.

estel(2) m. / catxerulo (V) / miloca(2) f. (B) / milotxa f.
(V)

estimar v. tr. / amar / voler1(2) (V)
estimar-se més loc. verb.  preferir v. tr.

estela* f. (S)  estel(1) m.

estimat -ada adj. i m. i f.

estelada, estrelada* (V) f.

estimball m.

estella(1) f.

estimbar v. tr. i intr. pron. / esbalçar / espenyar1

estella(2) f.  esquerdill m.

estímul m.

estellador m. ‘post que es posa com a comporta de
l’aigua’

estimular v. tr.

estellador2 estelladora m. i f. i f. ‘persona que
estella fusta; màquina’

estirabot m.

1

estima f.

estintolar v. tr. i intr. pron.  apuntalar

estellar v. tr.

estirada f.

estenalles f. pl.  tenalla(2)

estirar v. tr. i intr. pron.
a tot estirar loc. adv.  pel cap alt

estendre v. tr. i intr. pron.
estepa f.

estirat -ada adj.  vanitós -osa

estèreo adj. / esterofònic -a

estireganyar, estiregonyar* (S) v. tr. i intr. pron.
/ estiregassar v. tr.

estereofonia f.

estireganyós -osa adj.  corretjut+ -uda

estereofònic -a adj. / estèreo

estiregassar v. tr.  estireganyar v. tr. i intr. pron.

estèril(1) adj. / eixorc -a, xorc -a

estiregonyar* v. tr. i intr. pron. (S)  estireganyar

estèril(2) adj. ‘lliure de microorganismes’

estirp f.

esterilitzar(1) v. tr.

estisores f. pl.  tisora f. ( pl.)
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estiu m.

estrangerisme m.

estiuejant m. i f.

estrangular v. tr.

estiuejar v. intr.
+

estiuenc -a adj. / estival

estival adj. / estiuenc+ -a

estranquis
d’estranquis loc. adv.  d’amagat
estrany(1) -a adj.

estoc m.

estrany(2) m. (B)  crisantem

estofar v. tr.

estranyar v. tr. i intr. pron. i intr.

estofat m.

estranyesa f.

estoic -a adj. i m. i f.

estrat m.

estoïcisme m.

estratagema m.

estoig m. [ pl. -igs o -tjos] / estuig

estrateg estratega m. i f. / estratègic(2)
estratègica

estómac m. / païdor / pap(2) / ventrell
estona f. / rato m.

estratègia f.
estratègic(1) -a adj.

estonada f.

estratègic(2) estratègica m. i f.  estrateg
estratega

estop m.
estor m. ‘tipus de cortina’

estratificar v. tr. i intr. pron.

estora f.  catifa

estratus m. ‘tipus de núvol’

estoreta f.
estoreta aïllant* f. ‘matalàs fi utilitzat com a
aïllant per a dormir a terra’ / aïllant*(2) m.
estoreta del ratolí* f. ‘peça amb una base
antilliscant sobre la qual es desplaça el
ratolí’
estoreta elèctrica f.

estrebada f. ‘tipus de robatori’ / tiron m.

estormeiar v. tr. (B)  estabornir

estrella f.  estel(1) m.
estrella de mar, estrela de mar (V) f.

+

estormia f. (B)  puf+ m.
estornell m.
estossada* f. (S)  pallissa2

estrebancar* v. tr. i intr. pron. (S)  entrebancar
estrela f. (V)  estel(1) m.
estrela de mar f. (V)  estrella de mar
estrelada* f. (V)  estelada

estrena f.
estrenar v. tr.

estossar v. tr.  estossinar

estrènyer v. tr. i intr. pron. / collar+2 v. tr. / serrar+2
v. tr. / apretar(2)

estossegar v. intr. / tossir

estrenyiment m.

estossinar v. tr. / estossar

estrep m. / marxapeu(2)

estotjar(1) v. tr. ‘desar, guardar (una cosa) en un
estoig’

estrèpit m.

estotjar(2) v. tr. ‘tenir guardat (quelcom) dins seu’
estovalles f. pl.  tovalles
estovar(1) v. tr.
estovar*(2) v. tr.  ofegar(2) (la ceba, el sofregit)
estràbic -a adj. i m. i f.  guerxo(2) -a adj.
estrafer v. tr.  imitar

estrepitós -osa adj.
estrès m. [ pl. -essos]
estressar v. tr. i intr. pron.
estret(1) -a adj. ‘de poca amplària’
estret(2) m. / freu
estretor f.
estri m. / atifells+ m. pl. (V)

estrafet -a adj.  contrafet -a

estribord m.

estranger -a adj. i m. i f.

estrictament adv.

estrangeria f.

estricte -a adj.
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estrident adj.

esvaró m. (V)  relliscada f.

estrígol* m. (S)  ortiga f.

esvelt -a adj.

estrip m.

esventrar v. tr.  esbutzar(1)

estripar(1) v. tr.  esbudellar

esverar v. tr. i intr. pron.

estripar(2) v. tr. i intr. pron. / esgarrar1 v. tr. (V)
/ esqueixar+(1) / esquinçar(1)

esverat -ada adj.

estrofa f.

et pron. / te3

estroncar v. tr. i intr. pron.
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esvoranc m.

etapa f.

estruç m. / avestruç

etarra adj. i m. i f.

estructura f.

etcètera

estructural adj.

etern -a adj.

estuari m.

eternal adj.

estuc m.

eternament adv.

estudi m.

eternitat f.

estudiant m. i f.

etilòmetre m. / alcoholímetre

estudianta f.  estudiant

etiqueta(1) f.

estudiantil adj.

estudiós -osa adj. i m. i f.

etiqueta*(2) f. ‘conjunt de caràcters encapçalats d’un
símbol de coixinet, utilitzat per a accedir a un
contingut indexat d’un microblog’ / hashtag m.
[angl.]

estufa f.

etiquetar v. tr.

estufar v. tr. i intr. pron.

etiquetatge m.

estuig m.  estoig

ètnia f.

estupefacte -a adj.

ètnic -a adj.

estupefaent adj. i m.

etnocidi m.

estupend -a adj.

etnografia f.

estúpid -a adj. i m. i f.

etnogràfic -a adj.

estupidesa f.  ximpleria

etzibar v. tr.

estupor m. o f.

eu interj.

esturió m.

eucaliptus m.

esvair v. tr. i intr. pron.

eucaristia f.

esvalot m.

eufemisme m.

esvalotar(1) v. intr. i tr. ‘moure esvalot; posar en estat
d’agitació tumultuosa’

eufemístic -a adj.

estudiar v. tr. i tr. pron. i intr.

esvalotar-se(2) (el mar), avalotar-se(2) (el mar) v. intr.
pron.

eufòria f.
eufòric -a adj.

esvaniment m.  desmai(1)

euga f.  egua

esvanir(1) v. tr. i intr. pron. ‘desaparèixer
completament’

eugenèsia f.

esvanir(2) v. intr. pron.  desmaiar v. intr. i intr.
pron.
+

esvarada f. (V)  relliscada
esvarar v. intr. (V)  relliscar

eugenèsic -a adj.
euro m.
eurodiputat eurodiputada m. i f.
europeu -ea adj. i m. i f.
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eurovinyeta* f. ‘taxa que dona dret als vehicles de
transport de mercaderies a circular per
determinades vies europees’
eurozona* f.  zona euro*

exagerat -ada adj. i m. i f.
exalçar v. tr. / exaltar(1) / rellevar(3)
exaltar(1) v. tr.  exalçar

èuscar -a m. i adj.  basc(2) -a

exaltar(2) v. tr. i intr. pron. / enfervorir

eusquera m. i adj.  basc(2) -a

examen m.

eutanàsia f.
evacuació f.
evacuar(1) v. tr. ‘abandonar (un lloc); treure d’un lloc
(les persones)’

examinand examinanda m. i f.
examinar v. tr. i intr. pron.
exasperació f.
exasperar v. tr. i intr. pron.

evacuar(2) v. tr. i intr.  defecar v. intr.

excedència f.

evadir-se intr. pron.  escapar(2)

excedent m.

evangeli m.

excel·lència(1) f. ‘qualitat d’excel·lent’ / prestància+

evangelisme m.

excel·lència(2) f. ‘títol honorífic’

evangelista m.

excel·lent(1) adj. ‘que és eminent en bones qualitats,
molt bo en el seu gènere’

evaporació f.
evaporar v. tr. i intr. pron.

excel·lent(2) m. ‘qualificació màxima en un examen,
en una prova, etc.’

evasió f.

excel·lir v. intr.  sobresortir

evasiu -iva adj. i f.

excels -a adj.

event m.  esdeveniment

excèntric -a adj. i m. i f.

eventual adj.  casual+

excentricitat f.

eventualitat f.
evidència f.
evident adj. / obvi òbvia / patent(1)
evidentment adv. / per descomptat loc. adv.
evitar v. tr.
evocació f.
evocar v. tr.
evolució f.
evolucionar v. intr.
evolutiu -iva adj.
ex aequo loc. adv. [ll.]
ex cathedra loc. adv. [ll.]
ex novo* loc. adv. [ll.] ‘de nou, des del
començament’

excepció f.
a excepció de loc. prep.  llevat de
a excepció que loc. conj.  llevat que
excepcional adj.
excepte prep.  llevat de loc. prep.
excés m. [ pl. -essos]
excessiu -iva adj.
excipient m.
excitar v. tr. i intr. pron.
exclamar v. tr.
excloure v. tr.
exclusió f.
exclusiu -iva adj.
exclusivament adv.

exacció f.

excomunicar v. tr.

exactament adv.

excrement m. ( pl.) / fem(1) / femta f. / merda(1) f.

exacte -a adj.

exculpar v. tr.

exactitud f.

excursió f.

exageració f.

excursionista adj. i m. i f.

exagerar v. tr.

excusa f. / desencusa
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excusar v. tr.

existent adj.

excusat m.  comuna f.

existir v. intr.

execrable adj.

èxit m.

execrar v. tr.
execució f.
executar v. tr.
executiu(1) -iva adj. i m. i f.
executiu(2) m.  govern
executiva(3) f. ‘junta directiva d’una associació’
exempció f.
exemplar1 m.
exemplar2 adj.
exemple m.
per exemple loc. adv. / verbigràcia adv.

èxit (musical) m. / hit [angl.]
exitós* -osa adj. ‘que té èxit’
exlibris m.
èxode m.
exorbitant adj.
exòtic -a adj.
exotisme m.
expandir v. tr. i intr. pron.
expansió f.
expatriar v. tr. i intr. pron.
expectació f.

exèquies f. pl.  funeral m. ( pl.)

expectativa f.

exercici m.

expectorar v. tr.

exercir v. tr.

expedició f.

exèrcit m.

expedient m.
expedient acadèmic m.
expedient de regulació d’ocupació* m.
‘procediment administratiu per a la
suspensió de les relacions laborals o
reducció de la jornada laboral’
expedient disciplinari* m. ‘conjunt
d’actuacions administratives per a
determinar si els fets imputats a un
treballador constiueixen una falta
tipificada’
expedient informatiu* m. ‘documentació
imprescindible per a un procediment de
caràcter judicial o administratiu’

exercitar v. tr.
exhalació f.
exhalar v. tr. i intr. pron.
exhaurir v. tr. i intr. pron. / esgotar(1)
exhaust -a adj.
exhaustiu -iva adj.
exhaustivitat f.
exhibició f.
exhibir v. tr. i intr. pron.
exhortar v. tr.
exhumar v. tr. / desenterrar
exigència f.
exigent adj.
exigir v. tr.
exili m.
exiliar v. tr. i intr. pron.
exiliat -ada adj. i m. i f.
eximi -ímia adj.
existència f.
existencial adj.
existencialisme m.
existencialista adj. i m. i f.

expedientar v. tr.
expedir(1) (una mercaderia, un document) v. tr.
expedir(2) v. intr. ‘apressar-se, fer via’
expeditiu -iva adj.
expel·lir v. tr. / expulsar(1)
expendre v. tr.
expenedor(1) expenedora m. i f. ‘persona que
expèn’
expenedor(2) m. ‘màquina per a expendre petites
mercaderies’
experiència f.
experiment m.
experimental adj.
experimentar v. tr. i intr.
expert -a adj. i m. i f. / perit -a, pèrit -a
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expiar v. tr.

extens -a adj.

expirar(1) v. tr. ‘expel·lir dels pulmons (l’aire de la
respiració)’

extensió f.

expirar(2) v. intr.  morir v. intr. i intr. pron.

extensiu -iva adj.
extenuar v. tr.

expirar(3) v. intr.  cessar(1)

exterior adj. i m.

explicació f.

exterminació f.

explicar v. tr. i intr. pron. i tr. pron.

exterminar v. tr.

explícit -a adj.

extermini m.

exploració f.

extern -a adj.

explorador* m.  navegador

extinció f.

explorar v. tr.

extingir(1) v. tr. i intr. pron.  apagar

explosió f.
explotació f.

extingir(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer cessar de viure, de
subsistir’

explotar1 v. tr. ‘treure profit; abusar’

extingir(3) v. tr. i intr. pron. ‘anul·lar, fer cessar’

explotar2 v. intr.  esclatar(1)

extintor m.

exponencial adj.

extirpar v. tr.

exponent m.

extorquir v. tr.  extorsionar+

exportació f.

extorsió f.

exportar v. tr.

extorsionar v. tr. / extorquir+

exposar v. tr.

extra(1) adj. i m. / extraordinari+ -ària

exposició f.

extra(2) adj. ‘de qualitat superior’

exprés1 -essa adj. i m. i f. i m.

extra(3) m. i f.  comparsa(1)

exprés2 adv.  deliberadament

extracció f.

expressament(1) adv. ‘d’una manera expressa’
expressament(2) adv.  deliberadament

extracomunitari* -ària adj. i m. i f. ‘de fora de la
comunitat, especialment de fora de la Unió
Europea’

expressar v. tr. i intr. pron.

extracte m.

expressat* -ada adj. ‘esmentat en un document’

extractor m. / aspirador+(2)

expressió f.

extradició f.

expressiu -iva adj.

extradir v. tr.

exprimidor m.  espremedora f.

extraescolar adj.

exprimidora f.  espremedora

extraïble* adj. ‘que es pot extreure’

expropiació f.

extraoficial adj.

expropiar v. tr.

extraordinari -ària adj. i m. / extra+

expulsar(1) v. tr.  expel·lir

extraparlamentari -ària adj.

expulsar(2) v. tr. 

extrapolar v. tr.

acomiadar+(1)

exquisidesa f.

extraterrestre adj. i m. i f.

exquisit -ida adj.

extraure v. tr.  extreure

exsecallador*-a adj. i m. i f. (B)  podador -a

extravagància f.

exsecallar v. tr. (B)  podar

extravagant adj. i m. i f.

èxtasi m.

extravertit -ida adj. i m. i f.

CORPUS GENERAL

extraviar v. tr. i intr. pron.

factor m.

extrem -a adj. i m.

factura f.

extremer* m. (B)  queixal del seny

facturació f.

extremisme m.

facturar v. tr.

extremista adj. i m. i f.

facultar v. tr.

extremitat f.

facultat f.

extremunciar v. tr. / pernoliar

fada f.

extremunció f. / unció dels malalts

fadrí(1) fadrina m. i f. / jove(2)
fadrí extern m.  cabaler

extreure, extraure v. tr.
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extret(2) m. / separata f.

fadrí(2) fadrina m. i f. / solter -a adj. i m. i f.
fadrí magenc* fadrina magenca m. i f. (S)
 conco(1) conca

extrínsec -a adj.

fadrí(3) m. ‘peix’ / envit* (B)

exuberant adj.

fadristern m.  cabaler

exultar v. intr.

faena f.  feina
amb prou faenes loc. adv. (V)  a penes

extret(1) m. ‘substància que s’extreu d’una altra’

exvot m. / presentalla f.

faenejar v. intr. (V)  feinejar

F

faener -a adj. (V)  treballador(1) -a
fageda f.

fa1 m. [ pl. fas] ‘nota musical’

fagina f. / fuïna* / gorjablanc m.

fa*2(1) interj. (S)  oi2

fagot(1) m. ‘instrument musical’

fa*2(2) interj. (S) ‘expressió de sorpresa positiva o
negativa’

fagot(2) m. i f.  fagotista

fàbrica f.

faig m.

fabricació f.

fair play m. [angl.]  joc net*

fabricant m. i f.

faisà m.

fabricar v. tr.

faisana f.

fabulació f.

faixa f.

fabulador fabuladora m. i f.

fajol m.

fabular v. intr.
façana f. / fatxada / frontera(2) / frontis m. (B)

falàfel* m. ‘pilota especiada elaborada amb pasta de
cigrons, típica del Pròxim Orient’

facècia f. / succeït*(1) m. (V)

falaguer -a adj.

faceta f.

falaguera* f. (V)  falguera

fàcil adj. ‘exempt de complicació’ / senzill(2) -a
/ simple(2)

falange f.

facilitar v. tr.

falangista adj. i m. i f.

facilitari* -ària adj. (V) ‘que obra sense calcular
les conseqüències’

falç f. / corbella+ / volant+2(2) m.

facilitat f.
facinerós -osa adj. i m. i f.  malfactor -a

fagotista m. i f. / fagot(2)

falangisme m.

falca(1) f. ‘objecte emprat per a falcar’
falca(2) f. ‘breu espai publicitari de ràdio o televisió’

facsímil m.

falca(3) f.
falca anticiclònica f.

factible adj.

falcar v. tr.
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falcó m.

falta(1) f.  mancança
a falta de loc. prep. / a manca de
fer falta loc. verb.  caldre v. intr.
sens falta loc. adv.

falçó m. / podall

falta(2) f. ‘infracció d’una norma’

falda(1) f. ‘part inferior d’una serralada’ / faldar(3) m. /
raiguer m. (B)

falta(3) f. ‘fet de deixar de tenir la menstruació per
embaràs’

falda(2) f. ‘replà que formen les cames d’una
persona asseguda’

faltar(1) v. intr. / mancar
trobar a faltar (algú o alguna cosa) loc.
verb. / enyorar+ v. tr.

falcillot, falciot m.
falciot m.  falcillot

falda(3) f. ‘part de la pell d’un animal’
falda*(4) f. (S)  davantal(1) m.
faldar*(1) m. (N)  bolquer m. ( pl.)
faldar(2) m. ‘campana o lleixa d’una xemeneia’
faldar(3) m.  falda(1) f.
faldeta f. ( pl.)  faldilla
faldilla f. ( pl.) / faldeta

faltar(2) v. intr.  morir v. intr. i intr. pron.
faltat -ada adj. / manc(1) -a
fam(1) f. ‘desig intens de menjar’
fam(2) f. (V)  gana(2)
fama f. / renom(2) m.
famèlic -a adj.

faldiller -a adj. i m.  doner+ -a

família f.
família monoparental f.

falguera, falaguera* (V) f.

familiar adj. i m. i f.

fall m.

famolenc -a adj.  afamat -ada

falla1(1) f. ‘manat o pila de matèria combustible’

famós -osa adj. i m.* i f.*

falla1(2) f.  foguera

fan m. i f.

falla f. ‘falta d’una cosa necessària, útil’

fanal m.

falla3 f. ‘fractura de l’escorça terrestre’

fanàtic -a adj.

fal·làcia f.  mentida

fanatisme m.

2

fallada f.
fallar v. tr. i intr. / fer figa loc. verb.

fandango(1) m. ‘tipus de ball d’origen hispànic;
música d’aquest ball’

faller -a adj. i m. i f.

fandango*(2) m. (B) ‘ball popular mallorquí’

fal·lera f.

faneca f. ‘mesura de capacitat per a grans’

fàl·lic -a adj.

fanecada f. (V) ‘mesura agrària i extensió de terra’

fallida f. / bancarrota

fanerògam -a adj. ‘que produeix flors’

fallo(1) m.  decisió(2) f.

fanfarró -ona adj. i m. i f.  fatxenda m. i f.

fallo(2) m.  veredicte

fanfarronejar v. intr.  vanar-se v. intr. pron.

fallo(3) m.  equivocació f.

fang m.

fal·lus m.

fangós -osa adj.

falòria* f. (V)  falòrnia

fantasia f.

falòrnia, falòria* (V) f.
fals -a adj.
falsedat f.

fantasiós -osa adj.
fantasma m
fantàstic -a adj

falsificació f.

fanzín* m. ‘revista de música, de cinema, de
literatura, de poca difusió i realitzada amb pocs
mitjans’

falsificar v. tr.

far m

falset m.

CORPUS GENERAL

faramalla f.  pompa

fase f.

faraó faraona m. i f.

fasser m. (B)  palmera de dàtils f.

faraònic -a adj.

fast-food m. [angl.]  menjar ràpid

farcell m. / bolic

fàstic m. / oi1 m. ( pl.), oix* m. (V)
fer fàstic loc. verb. / fer oi, fer oix* (V)

farcir v. tr.
farda* f. (S)  brossa1(3)
fardatxo m.  llangardaix
farfallós -osa adj. i m. i f. (V)  tartamut -uda
farga f.
farigola, frígola (B) f. / farigoleta* (S), frigoleta*
(S) / frígol* m. (S) / timó1 m. / timonet m. (V)

fastig m.  avorriment
fastigós -osa adj. / oiós -osa
fastiguejar v. tr.  molestar(1)
fastijós -osa adj.  tediós -osa
fat1 m. / destí
fat2 fada adj.

farigoleta* f. (S)  farigola

fatal adj.

farina f.
farina de blat de moro f. / farina de dacsa
(V) / farina de moresc
farina de dacsa f. (V)  farina de blat de
moro
farina de galeta f. / pa ratllat m.
farina de moresc f.  farina de blat de
moro

fatalitat f.

farinetes f. pl. / papilla f.
faringe f.
faringitis f.
faristol m.
fàrmac m.
farmacèutic farmacèutica m. i f. / apotecari
apotecària
farmàcia f. / apotecaria
farratge m.
fart1 m. / tip1
fart2(1) -a adj. / tip2 -a
fart2(2) farta m. i f.  golafre adj. i m. i f.
fartada f.  fartanera
fartaner fartanera m. i f.  golafre adj. i m. i f.
fartanera f. / fartada / fartera(1) (V)
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fatídic -a adj.  funest -a
fatiga f.  cansament m.
fatigar v. tr. i intr. pron.  cansar
fato m.
fatu fàtua adj.
fàtua f.
fatxada f.  façana
fatxenda m. i f. / bravejador* -a adj. i m. i f. (B)
/ bufó*2(2) -ona adj. i m. i f. (V) / entonat -ada adj.
/ fanfarró -ona adj. i m. i f. / presumptuós -osa adj.
fer el fatxenda loc. verb.  vanar-se v. intr.
pron.
faula f.
fauna f.
fava(1) f. ‘llegum’
fava(2) f. ‘inflor a l’epidermis’ / favassa
favada(1) f. ‘menjada de faves’
favada(2) f. (V)  ximpleria
favassa f.  fava(2)
favera f.

fartó*(1) m. (V) ‘dolç’

favor m.
a favor de loc. prep. / pro(1) prep.
a favor [de] loc. prep. i loc. adv. / en pro
[de]
per favor loc. adv.  si us plau

fartó(2) fartona m. i f. (V)  golafre adj. i m. i f.

favorable adj. / propici -ícia

fascicle m.

fe f. [ pl. fes]

fascinació f.

feble adj. / dèbil+

fascinador -a adj. / fascinant

feblesa f. / debilitat+

fascinant adj.  fascinador -a

febre f.

fartera(1) f. (V)  fartanera
fartera*(2) adj. i m. i f. (V)  golafre
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febrer m.

femeller -a adj.  doner -a adj. i m.*

feculent -a adj.

femellut* -uda adj. (B)  doner -a adj. i m.*

fecund -a adj.

femení -ina adj.

fecundació f.

femer m. / femeràs* (S)

fecundar v. tr.

femeràs* m. (S)  femer

feda f. (S)  ovella

feminisme m.

fedal adj. ‘nascut al mateix any’

feminista adj. i m. i f.

federació f.

feminitat f.

federal adj. i m. i f. / federalista

femta f.  excrement m. ( pl.)

federalisme m.

fenàs m. [ pl. -assos]

federalista adj. i m. i f. / federal

fenc m.

federar v. tr. i intr. pron.

fenedura f.  esquerda(1) (d’una paret o roca)

feel* adj. (B)  fidel

fenella f.  escletxa(1) (d’una porta, d’un finestró)

fefaent adj.

fener* -a adj. (B)  treballador(1) -a

feina, faena f.
amb prou feines loc. adv.  a penes
anar per feina loc. verb. ‘fer el que cal
sense entretenir-se’
fer feina* loc. verb.  treballar(1) v. intr.

fènix m.

feinejar, faenejar (V) v. intr.

fenomenal adj.

feiner -a adj.  treballador(1) -a

fènyer v. tr.

feix m.

fer1 -a adj.

feixa f.  bancal m.

fer2(1) v. tr. i tr. pron. i intr. pron. i intr. / fotre1
fer-se amb (algú) loc. verb.  relacionar(2) v.
intr. pron.
fet i fet loc. adv.  a la fi
pel que fa a loc. prep.  quant a
si fa no fa loc. adv.  aproximadament
adv.

feixisme m.
feixista adj. i m. i f.
feixuc -uga adj.
fel m. o f.
fel sobreeixit -ida m. o f.  icterícia f.
feliç adj.
felicitació(1) f.  enhorabona
felicitació(2) f. ‘escrit en què es felicita algú’
felicitar v. tr. / donar l’enhorabona loc. verb.

fenoll m.  fonoll
fenoll marí m.  fonoll marí
fenomen m.

fer2(2) v. intr. pron.  esdevenir(1) v. intr.
fera f.
feram(1) f. ‘conjunt d’animals silvestres’
feram(2) f. pl.  aviram m. o f.
feredat f.
fer feredat loc. verb.

felicitat(1) f.
felicitats(2) interj.  per molts anys loc. interj.
feligrès feligresa m. i f. / parroquià(1)
parroquiana

feresa f.
feréstec -ega adj.
ferida(1) f.

fel·lació f.
fem(1) m. ( pl.)  excrement

ferida*(2) f. (V) ‘en el joc de pilota valenciana,
primera jugada que es produeix quan es fereix’

fem*(2) m. (V)  brossa1(3) f.

feridura f.  apoplexia

fem(3) m. pl. (B) 

brossa1(3)

f.

femater fematera m. i f. (V)  escombriaire

ferir(1) v. tr. ‘donar un cop que danya (algú, el cos
d’algú)’

femella f

ferir(2) v. tr. ‘afectar dolorosament’
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ferir(3) v. intr. pron. ‘tenir un atac d’apoplexia’

fesolera f.  mongetera

ferir*(4) v. intr. (V) ‘en el joc de pilota valenciana,
colpejar la pilota per posar-la en joc’

fesomia f.  fisonomia

ferit -ida adj. i m. i f.

festa f.

ferm -a adj.

festaire adj. i m. i f. ‘que participa en festes o
n’organitza’ / fester(3) -a (V)

fermall m. / agulla de pit* f.

festeig m. i m. pl.

fermar v. tr.  lligar(2)

festejar v. tr. i intr.

fermentació f.

fester(1) -a adj. (V)  festiu -iva

fermentar v. intr. i tr.

fester(2) -a adj.  festós -osa
fester(3) -a adj. i m. i f. (V)  festaire

fermesa f.
ferrada(1) f.  galleda

+

ferrada(2) f.  ferralla
ferrador ferradora m. i f. ‘persona que té per ofici
ferrar animals’ / ferrer(2) ferrera

festiu -iva adj. ‘de festa, alegre en el dir, en les
maneres’ / fester(1) -a (V)
festival m.

ferralla f. / ferrada(2) / ferregada

festós -osa adj. ‘amic de fer festes o afalacs’
/ fester(2) -a

ferrament(1) m. ‘acció de ferrar’

festuc m. / pistatxo

ferrament*(2) m. (V)  ferramenta f.

fet m.

ferramenta f. ‘conjunt d’eines metàl·liques’
/ ferrament*(2) m. (V)
ferrar v. tr.

de fet loc. adv. / efectivament adv.
en fet de loc. prep.  en matèria de
feta f. ‘acció assenyalada’

ferrassa f.

feta*2 m. ‘formatge de llet d’ovella o de cabra,
madurat en salmorra, originari de Grècia’

ferrat m. (Andorra)  cubell

fetge m.

ferregada f.  ferralla

fetiller(1) fetillera m. i f. ‘persona que fa sortilegis’

ferreny -a adj.

fetiller(2) -a adj. i m. i f. (V)  llepafils

ferrer(1) ferrera m. i f. ‘persona que treballa el ferro’

fetilleria f.

ferrer(2) ferrera m. i f.  ferrador ferradora

fetitxisme m.

ferreret m. (V)  mallerenga f.

fetor f.  pudor+2

ferrerico m. (B)  mallerenga f.

fi1(1) f. ‘punt o moment en què una cosa acaba,
cessa’
a fi de loc. prep.  per tal de
a fi que loc. conj.  per tal que
a la fi loc. adv. / al capdavall(1) / al final*
/ a l’últim / comptat i debatut / fet i fet
/ finalment adv.
en fi loc. adv.
per fi loc. adv.
posar fi loc. verb.  erradicar v. tr.

ferri1 m.  transbordador+(2)
ferri2 fèrria adj.
ferro(1) m. ‘metall’
ferro*(2) m. (V)  xavalla f.
ferrocarril m. / tren
fèrtil adj.
fertilitat f.
fertilitzant adj. i m.
fertilitzar v. tr.
ferum f.  pudor+2
fervor m.
fesol(1) m.  mongeta(2) [seca] f.
fesol(2) m.  mongetera f.

fi1(2) m. ‘terme al qual tendeix una acció, el seu
objecte’
fi2 adv.
fi3 fina adj.
fiable adj.
fiambrera f.  carmanyola
fiança f.
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fiar(1) v. tr.

figura(1) f.

fiar(2) v. intr. i intr. pron. / refiar-se v. intr. pron.

figura*(2) f. (V) ‘en la muixeranga, torre o
composició plàstica que es representa’

fiblada f.  agullonada+
fibló1 m.  agulló
fibló2 m.  mànega(3) f.

figuració f.
figurant m. i f.  comparsa+(1)
figurar v. tr. i tr. pron. i intr.

fibra f.
fibra òptica* f. ‘fibra que permet de
transmetre la llum a grans distàncies amb
molt poca atenuació, utilitzada en
telecomunicacions’

fil m.
al fil de loc. prep.  arran de
fil d’aram* m. (V)  filferro
fil de ferro m. (B)  filferro
sense fil loc. adj. / sense cable / inalàmbric -a
adj.

fibroma m.
fibromiàlgia f.
fic m.
fiçada* f.  agullonada

fila(1) f. / camada*(2) (d’arbres) (V) / filada2 / filera
/ llaca*+ (de ceps o de llegums sembrats) (S)
/ rastrera* (V) / reng m. / rengle m. / renglera
/ rua(1) (S) / teringa (B) / tira(2) / tirera* (V)

ficar(1) v. tr. i intr. pron. / introduir+
ficar la crossa* loc. verb. (V)  ficar la
pota
ficar la pota loc. verb. / ficar la crossa*
(V)

fila(2) f.  aspecte(1) m.

ficar(2) v. tr. i intr. pron.  posar v. tr. i intr. pron. i
aux. pron.

filar v. tr. i intr.

ficció f.
fiçó m.  agulló
fiçonada* f.  agullonada
fictici -ícia adj.
ficus m.
fidel, feel* (B) adj.
fidelitat f.
fidelització* f. ‘fet de fidelitzar’
fidelitzar* v. tr. ‘aconseguir la fidelitat (d’un
consumidor)’
fideu m.
fideuada f. ‘guisat de fideus’
figa f.
fer figa loc. verb.  fallar v. tr. i intr.
figa albacor* f. (B)  figaflor(1)
figa de moro f. / figa de pala (V)
figa de pala f. (V)  figa de moro
figaflor(1) f. / figa albacor* (B) / bacora(1) (V)
figaflor(2) adj. i m. i f.  fleuma
figó* m. (V)  monyo
figuera f.
figuera de moro f. / figuera de pala (V)
/ palera (V)
figuera de pala f. (V)  figuera de moro

filada1 f. ‘acció de filar’
filada2 f.  fila(1)
filat m. ‘xarxa de filferro o d’un altre metall emprada
per a tancar una obertura o fer un clos’
filera f.  fila(1)
filet m. ‘tall prim de carn o de peix’
filetejar* v. tr. ‘tallar en filets’
filferrada* f. ‘xarxa de filferro espinós’
filferro m. / fil d’aram* (V) / fil de ferro (B)
fília f.
fill filla m. i f.
fill de cosí* filla de cosí m. i f.  cosí segon
cosina segona
fill polític m.  gendre
filla política f.  nora
fill únic filla única (d’una casa) m. i f.
/ pubil(2) pubila (B) / pobil* pobila
(V), povil* povila (V)
fillastre fillastra m. i f.
fillet filleta m. i f. (B)  infant(1) m.
fillol fillola m. i f.
film m.  pel·lícula(2) f.
film documental m.  documental(2)
filmació f. / rodatge(2) m.
filmador -a adj. i f.
filmar v. tr. / rodar(2)
filòleg filòloga m. i f.
filologia f.
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filològic -a adj.
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fins(2) adv. / àdhuc / fins i tot loc. adv. / i tot
(posposat) loc. adv. / inclús / inclòs2
fins i tot loc. adv.  fins(2) adv.

filòsof filòsofa m. i f.
filosofia f.

fiord m.

filosòfic -a adj.

fira f.

filtració f. / filtratge m.

firma f.  signatura

filtrar v. tr. i intr. pron. i intr.

firmant adj. i m. i f.  signant

filtratge m. / filtració f.

firmar v. tr.  signar

filtre m.

fiscal adj. i m. i f.

final(1) adj. i m.
al final* loc. adv.  a la fi

fiscalia f.

final(2) f. ‘última prova d’una competició’

fiscalitat f.

finalista adj. i m. i f.

fiscalitzar v. tr.

finalitat f.

fiscorn m.

finalitzar v. tr. i intr.

físic(1) -a adj. i f.

finalment adv.  a la fi loc. adv.

físic(2) física m. i f.

finança f. ( pl.)

físic(3) m. ‘exterior d’una persona’

finançament m. / financiació f.
finançament col·lectiu* m. ‘finançament d’un
projecte per mitjà d’un gran nombre
d’aportacions individuals’ / crowdfunding
[angl.]
finançament col·lectiu amb recompensa* m.
 micromecenatge*
finançament col·lectiu de donació* m.
 microdonació* f.

físio* m. i f.  fisioterapeuta
fisiologia f.
fisiològic -a adj.
fisioterapeuta m. i f. / físio*
fisioteràpia f.
fisonomia f. / fesomia
fissura f.

finançar v. tr.

fístula f.

financer -a adj. i m. i f.

fit m.  fitó
de fit a fit loc. adv.

financiació f.  finançament m.
finar v. intr.  morir v. intr. i intr. pron.
finat* -ada adj. i m. i f. (V)  mort -a adj. i m. i f.*
2

finca(1) f. ‘edifici’
finca(2) f. ‘terreny ampli de camp, cultivat o no’
finestra(1) f. ‘obertura’
finestra(2) f. ‘en informàtica, àrea d’una pantalla
gràfica reservada a finalitats concretes d’un
programa’
finestral m.

fita(1) f. / molló m. / termenera* (S)
fita*(2) f. ‘en telecomunicacions, punt geogràfic desat
en un sistema de posicionament global’ / punt de
ruta* m.
fitar1 v. tr. ‘mirar de fit a fit’
fitar2(1) v. tr. ‘posar els senyals que marquen els
límits (d’un terme o d’una propietat)’ / amollonar
/ atermenar
fitar2(2)  delimitar v. tr.

finestró m.

fitnes* m. [inv.] ‘conjunt de pràctiques esportives
que tenen com a objectiu aconseguir una bona
condició física’

fingir v. tr. / fer veure+ loc. verb. / simular

fitó m. / fit

fins(1) prep.
fins a prep.
fins a una altra loc. interj.
fins que loc. conj.

fitònim m.

finestreta f.

fitonímia f.
fitoteràpia f.
fitxa f.
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fitxar v. tr. i intr.

flautista m. i f.

fitxatge m.

fleca f. / forn(2) m. / pastisseria(3) (N)

fitxer m.

flegma(1) f. ‘temperament calmós, apàtic’ / melsa(2)
(V)

fix -a adj.
fixar(1) v. tr. ‘establir d’una manera durable,
definitiva’
fixar(2) v. intr. pron. ‘parar-se a considerar un fet’ /
reparar(3) v. tr.
flabiol m.
flabiol de set canons m.  flauta de Pan f.
flabiolaire m. i f.

flegma(2) f. ‘mucositat segregada en les vies
respiratòries’ / reuma(2)
flegmàtic -a adj. ‘calmós, apàtic’ / melsós* -osa (V)
/ melsut* -uda (V)
flequer flequera m. i f. / forner fornera
/ pastisser(2) pastissera (N)
fletan m.  halibut*

flac -a adj.  prim+ -a

fletxa f. / sageta

flagrant adj.

fleuma adj. i m. i f. ‘que és fluix de caràcter’
/ figaflor(2)

flairar(1) v. tr.  olorar
flairar(2) v. intr. ‘fer flaire, desprendre olor’
flaire f. / olor
flaix m.
flam m. / pa d’ou* (S)

flexibilitat f.
flexibilitzar v. tr.
flexible adj.
flexió f.

flama f.

flexo* m. ‘llum, generalment de taula, amb braç
flexible’

flamant adj. / nou de trinca loc. adj.

flipar*(1) v. intr. pron.  drogar v. tr. i intr. pron.

flamarada, flamerada f. / llamarada* (V) / xera
(N)

flipar*(2) v. intr.  al·lucinar(2) v. tr.

flamejar v. intr. i tr.
flamenc1 m. ‘ocell’
flamenc2(1) -a adj. i m. i f.
flamenc2(2) m. ‘art musical dels gitanos andalusos’
flamerada f.  flamarada
flàmula f.  veta2
flanc m.
flaó m.
flaquesa f.
flascó m.

flit m. ‘insecticida aplicat per aspersió’
flitar v. tr.
flixar-se v. intr. pron. (V)  abstenir-se
flòbia f. (B)  floc(2) (de neu) m.
floc(1) m.  encenall(1)
floc(2) (de neu) m. / borralló / flòbia f. (B) / volva(2) f.
floc(3) m.  veta2 f.
floc(4) m. ( pl.) (V)  llaç+ m.
flonjo -a adj.  esponjós+ -osa
flor f.
flor de neu f. / edelweiss m. [al.] [inv.]
flor de nit f. / mirabajà m. (B)

flassada f.  manta1
flastomador -a adj. i m. i f. (B)  blasfemador -a

flora f.

flastomar v. tr. i intr. (B)  blasfemar

florent adj. / florescent

flastomia f. (B)  blasfèmia

florescent adj.  florent

flauta, flaüta* (V) f.
flauta de bec f. / flauta dolça
flauta de Pan f. / flabiol de set canons m.
flauta dolça f.  flauta de bec
flauta travessera f.
flaüta* f. (V)  flauta
flautí m.

floricol f. (V)  coliflor
florida f.
floridura f. / bolet(2) m. pl. / florit1 m.
florir(1) v. intr. ‘les plantes, treure flor’
florir(2) v. intr. pron.  consumir(3) v. tr. i intr.
pron.
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florista m. i f.

fogar m.  llar [de foc] f.

floristeria f.

fogassa f.

florit m.  floridura f.

fogó(1) m. / foguer*(2) (V)

florit -ida adj. ‘que té flors; adornat de gales
retòriques o artístiques’

fogó(2) m. pl.  banc de cuina m.

1
2

floronco, furóncol m.
flota(1) f.
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fogoneu* adj. i m. (B) ‘classe de raïm i vi’
fogós -osa adj.

flota*(2) f.  parc mòbil m.

foguer(1) m. ‘tros d’acer que serveix per a fer treure
espurnes d’un tros de sílex’

flotació f.

foguer*(2) m. (V)  fogó(1)

flotador m.

foguer*(3) m. (B)  encenedor

flotar v. intr.  surar

foguera f. / falla1(2)

flotilla f.

foia f. (V)  fondalada

fluctuació f.

foie-gras m. [fr.] [inv.]

fluctuar v. intr.

foli m. / full+

fluid m.

folk* adj. [inv.] i m. [angl.] ‘estil musical’

fluidesa f.

folklore m.

fluir v. intr.

folklòric -a adj.

fluix1 m. ‘vessament abundant i transitori d’un
líquid normal o patològic’

folklorista m. i f.

fluix2 adv. ‘sense força’
fluix3 -a adj. ‘sense fortalesa’
fluixa f. ‘ormeig de pesca’
fluixedat f
fluor m.

foll -a adj. i m. i f.  boig boja
follar1 v. tr. ‘prémer, aixafar, trepitjant’
follar2 v. intr. i tr. pron.  copular v. tr. i intr.
follí* m. (V)  sutge
follia f.  bogeria

fluorescent adj. i m.

follet m. / donyet* (V)
foc follet m.

fluvial adj.

folrar, forrar* v. tr.

flux m.

folre(1), folro, forro*1 m.
folre polar, folro polar, forro polar* m.

fòbia f.
foc(1) m.
fer foc loc. verb.
foc a terra m.  llar [de foc] f.
focs artificials m. pl. / focs d’artifici / focs
grecs
focs d’artifici m. pl.  focs artificials
focs grecs m. pl.  focs artificials
foc(2) m. ‘casa habitada’
foc i lloc m. (Andorra) ‘contribució de caràcter
comunal’

folre(2) m. ‘grup de castellers situats sobre la pinya
d’un castell que serveixen de contrafort als terços’
folro m.  folre(1)
folro polar m.  folre polar
foment m.
fomentar v. tr
fonament m. / principi(1)
fonamental adj.

foc*(3) m. (V)  herpes labial

fonamentalisme m.

foca f. / vell marí m.

fonamentalista adj. i m. i f.

focus m.

fonamentar(1) v. tr. i intr. pron. / basar2(2)

fogaina, foganya f.

fonamentar(2) v. tr. ‘construir els fonaments (d’una
edificació)’

foganya f.  fogaina

fonda f. / hostal m.
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fondal m.  fondalada f.

força2(1) quant. (adv.)  molt1

fondalada f. / clotada / foia (V) / fondal m.

força2(2) quant. (especif.) [inv.]  molt2 -a [de]

fondant m.

forçar(1) v. tr. ‘portar a un grau, a un tant, excessiu’

fondària f. / profunditat

forçar(2) v. tr.  violar2(2)

fondo1 adv. ‘amb profunditat’

forçarrut* -uda adj. (B)  forçut(1) -uda

fondo -a adj.  profund -a

fòrceps m. ‘instrument mèdic’

fondre v. tr. i intr. pron. i intr.

forçós -osa adj.

fondue f. [fr.] ‘plat d’origen suís’

forçut(1) -uda adj. / forçarrut* -uda (B)

fonètic-a adj. i f.

forçut*(2) -uda adj. (V) ‘en la muixeranga, persona
que alça cada pis per davall en les estructures’

+

2

fònic -a adj.
fonoll, fenoll m.
fonoll marí, fenoll marí m.

forense adj. i m. i f.

fonoteca f.

forfet m.

fons m. [inv.]
a fons loc. adv. / a tota* / a tope

forja f.

fonsilles* f. pl. (S)  solatge m.
font(1) f. / deu+1 / fontana / ullal+(2) m.
font*(2) f. (V)  plata1

forestal adj.

forjador -a adj. i m. i f.
forjar v. tr.
forma f.
formació f.

fontana f.  font(1)

formal adj.

fontaner fontanera m. i f.  lampista

formalitat f.

fonyar v. tr.  aixafar(1)

formalitzar v. tr.

fora prep. i adv. / defora
fer fora loc. verb.  acomiadar(1) v. tr.
fora de(1) loc. prep.  llevat de
fora de(2) loc. prep. ‘a l’exterior de’
fora que* loc. conj. (S)  només adv.
forà -ana adj. / forani -ània

formar v. tr. i intr. pron. i intr.
format m.
formatar v. tr. / formatejar
formatejar v. tr.  formatar

foraster -a adj. i m. i f.

formatge m.
formatge curat* m. ‘formatge elaborat amb
un procés llarg de maduració’
formatge de bola m.
formatge de tupí* m. ‘tipus de formatge
elaborat dins d’un tupí’
formatge fresc m.
formatge manxego m.  manxego m. i adj.

forat m.

formatiu -iva adj. / educatiu -iva

foravila* f. (B)  camp(2) m.

forment m.  blat+

foraviler* foravilera m. i f. (B)  pagès(2) pagesa

formenterenc -a adj. i m. i f.  formenterer -a

forc(1) m. ‘mesura de longitud’ / eixem* (V)

formenterer -a adj. i m. i f. / formenterenc -a

forc(2) (d’alls) m. / rastre*(2) (d’alls) (V) / rest(1)
(d’alls) / ristra f.

formidable adj.

foradar v. tr. / perforar / traucar*(1) (V)
foragitar v. tr. / escondir*2 (S)
forani -ània adj.  forà -ana
forassenyat -ada adj. / desficaciat*+ -ada (V)

forca f.
força1 f
a força de loc. prep. / a còpia de
a la força loc. adv.
per força loc. adv.

formiga f.
formiga blanca f.  tèrmit m.
formigó m.
formigonera f.
formós -osa adj.  bell -a
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fórmula f.

fossa marina f.
fossa nasal f.
fossa orbitària f.
fossa sèptica f.
fossa tectònica f. / fossa d’esfondrament

formulació f.
formular v. tr.
forn(1) m. ‘lloc clos dins el qual un material se sotmet
a altes temperatures’

fossar1 m.  cementiri

forn(2) m.  fleca f.

fossar2 v. tr. (V)  furgar(1)

forner fornera m. i f.  flequer flequera

fosser fossera m. i f.  enterrador enterradora

fornicar(1) v. intr.

fòssil m.

fornicar*(2) v. intr.  copular v. tr. i intr.

fossilitzar v. tr. i intr. pron.

fornir v. tr.  abastar(3)

fotesa f.

forqueta f.  forquilla

fotimer m. / fotracada* f. (V) / fotral / fotralada f.

forquilla f. / forqueta

fotja f.

forrar* v. tr  folrar

foto f.  fotografia
foto d’arribada* f. ‘fotografia del pas per la
meta dels participants en una cursa’
/ foto finish
foto finish f.  foto d’arribada*

forrellat m.
forro*1 m.  folre(1)
forro polar* m.  folre polar
forro*2 m. (S) ‘oficial encarregat de cobrar els deutes
o, si escau, d’embargar els béns’

fotocomposició f.

fort -a adj.

fotocopiar v. tr.

fortalesa f.

fotògraf fotògrafa m. i f.
fotògraf de premsa* fotògrafa de premsa
m. i f.  fotoperiodista*

forte adv. i m. [it.] ‘temps musical’
fortificació f.
fortificar v. tr.
fortor f.  pudor+2
fortuït -a adj.  casual
fortuna f
fòrum(1) m. ‘reunió pública per a un debat i lloc on es
fa aquesta reunió’
fòrum(2) m. ‘grup de discussió d’internautes en una
pàgina web’
fosc1 adv.
fosc2 -a adj. / obscur -a
fer-se fosc loc. verb.

fotocòpia f.

fotografia f. / foto
fotografiar v. tr
fotogràfic -a adj.
fotonovel·la f.
fotoperiodista* m. i f. ‘fotògraf especialitzat en el
treball fotogràfic per a notícies o reportatges’
/ fotògraf de premsa* fotògrafa de premsa
fotoreclam* m. ‘en un acte social, espai reservat
perquè els mitjans audiovisuals puguin fotografiar els
convidats davant de cartells publicitaris’ / photocall
[angl.]
fotracada* f. (V)  fotimer m.

fosca f.

fotral m.  fotimer

foscor f. / fosquedat

fotralada f.  fotimer m.

fosquedat f. / foscor

fotre1 v. tr. i tr. pron. i intr. pron. i intr.  fer2(1)

fosquet adv. i m.* (B)  a entrada de fosc loc. adv.

fotre2 interj.

fossa f.
fossa abissal f.
fossa comuna f.
fossa d’esfondrament f. / fossa tectònica
fossa de l’orquestra* f. ‘espai entre
l’escena i les butaques on hi ha el
músics’

foxtrot m. ‘tipus de ball’
frac m.
fracàs m. [ pl. -assos]
fracassar v. intr.
fracció f.
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fractal adj. i f.

fredolic(1) -a adj. / fredolec -ega / fredolí -ina (V)

fractura f.

fredolic(2) m. ‘bolet’

fraga(1) f.  maduixa

fragata f.

freelance m. i f. i adj. [angl.] [inv.] ‘professional
d’activitats liberals o creatives, que treballa pel seu
compte prestant serveis a empreses’ / autònom+ -a
adj. i m.* i f.*

fragatí(1) -ina adj. i m. i f.

fregada* f. (S)  pallissa2

fragatí*(2) -ina m. i adj. ‘varietat del català
nord-occidental parlada al Baix Cinca o relatiu a
aquesta varietat’

fregador* m. (S)  fregall

fraga(2) f.  maduixera

fràgil adj.
fragilitat f.
fragment m.  tros+(1)
fraguera f. (N)  maduixera
franc -a adj.
de franc loc. adv.  gratuïtament adv.
francès(1) -esa adj. i m. i f. / gal2 gal·la
francès(2) -esa m. i adj. ‘llengua francesa o relatiu a
aquesta llengua’
francòfon -a adj. i m. i f.
francoprovençal adj. i m. / arpità* -ana

fregall m. / fregador* (S)
fregament m. / frec / roce(1)
fregar v. tr. i intr.
fregarada*1 f. (S)  vaixella+
fer la fregarada* loc. verb. (S) ‘rentar els
plats’
fregarada*2 f. (S)  pallissa2
fregidora f.
fregir v. tr. i intr. pron. i intr.
fregona* f.  pal de fregar m.
freix* m.  freixe
freixe, freix* m.

franquejar v. tr. i intr. pron.

freixura f.  pulmó+ m.

franquesa f.

frenada f.

franquet* m. (S)  cranc(1)

frenar v. tr.

franquícia f.
franquisme m.
franquista adj. i m. i f.
frare m.
frase f. / oració(2)

frenesí m. [ pl. -ís]
frenètic -a adj.
freqüència f.
freqüent adj.
freqüentar v. tr.

fraseologia f.

fresa f.  maduixa

frau1 m.

fresc -a adj.

frau2 f.  congost m.

fresca f.

fraudulent -a adj.
fraula f.  maduixa
fraulera f.  maduixera
fre m
frec m.  fregament
frec a frec loc. adv. ‘gairebé tocant’
1

fred m. o f.
2

frescor f.
fresó m.  maduixot
fressa f.  soroll m.
fretura f.  necessitat+
freturar v. intr.  necessitar+ v. tr.
freu m.  estret(2)
fricandó m. [ pl. -ós]

fred -a adj.

fricatiu -iva adj.

fredeluga f. ‘ocell’ / juia (B) / merita (V)

fricció f.

fredolec -ega adj.  fredolic(1) -a

frígid(1) -a adj. ‘molt fred’

fredolí -ina adj. (V)  fredolic(1) -a
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frígid(2) -a adj. i f. ‘que pateix frigidesa’

fuga de cervells* f. ‘emigració de persones
altament qualificades a països que els
ofereixen més oportunitats laborals’

frigidesa f.
frígol* m. (S)  farigola f.
frígola f. (B)  farigola

fuga(2) (d’un fluid, d’un gas, d’electricitat) f. / fuita(2)
fuga radioactiva f.  fuita radioactiva

frigoleta* f. (S)  farigola

fuga(2) f. ‘composició musical’

frigorífic m.  nevera f.

fugaç adj.

frisar v. tr. i intr. pron.  impacientar

fugar-se v. intr. pron.  escapar(2)

frissar* v. intr. (B)  tenir pressa loc. verb.

fugat -ada adj. i m. i f.  fugit -ida

frit* m. (B)  fritada f.

fúger* v. intr. (S)  fugir(1)

fritada f. / frit* m. (B)

fugida f. / fuga(1) / fuita(1)

friülà -ana adj. i m. i f. / friülès -esa

fugina f.
fer fugina loc. verb. (V)  fer campana

friülès -esa adj. i m. i f.  friülà -ana
frívol -a adj.
front m.
frontal adj. i m.
frontera(1) f. ‘límit’
frontera(2) f.  façana
fronterer -a adj.
frontis m. (B)  façana f.

fugir(1), fúger* (S) v. intr. ‘allunyar-se ràpidament’
fugir(2) v. intr.  escapar(2) v. intr. pron.
fugisser -a adj.
fugit -ida adj. i m. i f. / fugat -ada
fugitiu -iva adj. i m. i f.
fuïna* f.  fagina
fuita(1) f.  fugida

frontó m.

fuita(2) (d’un fluid, d’un gas, d’electricitat) f. / fuga(2)
fuita radioactiva f. / fuga radioactiva

fructífer -a adj.

fulard m.  mocador de coll

fructificar v. intr. / fruitar

fulgurant adj.

fruïció f.

full m. / foli+
full de càlcul m.
full de ruta* m. ‘pla de treball’

fruir v. intr.  gaudir v. intr. i tr. i intr. pron.
fruit m.
fruita f.
fruita de la passió f. / granadilla / maracujà
m.
fruita seca f.
fruitar v. intr. / fructificar
fruitera f.
frustració f.
frustrador -a adj. / frustrant
frustrant adj. / frustrador -a
frustrar v. tr.
fúcsia(1) f. ‘planta’
fúcsia(2) m. i adj. ‘color’

fulla f.
fullaca f. / fullaraca
fullaraca f. / fullaca
fullejar v. tr.
fullet m.
fulletó(1) m. ‘fascicle d’una obra literària’
fulletó(2) m.  telenovel·la f.
fum m.
un fum* loc. adv. (V)  molt1 quant. (adv.)
un fum de* loc. adj. (V)  molt2 -a [de]
quant. (especif.)
fumada(1) f. ‘massa de fum’ / fumarada, fumerada
/ fumera

fuet(1) m.  assot+(1)

fumada(2) f. ‘acció de fumar’

fuet(2) m. ‘embotit’

fumador fumadora m. i f.

fuetada f.  assot(2) m
fuga(1) f.  fugida

fumaguera, fumeguera f. ‘gran quantitat de fum’
/ fumassa
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fumar v. tr. i intr.

furóncol m.  floronco

fumarada f.  fumada(1)

furonejar v. intr. (V)  furetejar

fumarola f.

furoner* furonera m. i f. ‘expert en xarxes i
sistemes informàtics’ / hacker(1) [angl.]

fumassa f.  fumaguera
fumeguera f.  fumaguera
fumera f.  fumada(1)
fumerada f.  fumada(1)
fumeral m.  xemeneia f.
fumerol m. / fumerola f.
fumerola f. / fumerol m.
fumigació f.
fumigar v. tr.
funció f.
funcional adj.
funcionament m.
funcionar v. intr.
fer funcionar loc. verb. / fer anar
/ manejar(1) v. tr.
funcionari funcionària m. i f
funda f.
fundació f.
fundar v. tr. i intr. pron.
fúnebre adj.
funeral m. ( pl.) / exèquies f. pl.
funerària f.
funest -a adj. / fatídic -a / sinistre(2) -a
fungible adj.

furor m. (o f.)
furt m.  robatori+
furtar v. tr.  robar+
furtiu -iva adj.
fusa f. ‘figura de nota musical’
fusell, fusill* (S) m.
fusellada f. ‘planta’
fusible(1) adj.
fusible (2) (d’un circuit elèctric) m. / plom+(2)
fusill* m. (S)  fusell
fusta f.
fuster -a adj. i m. i f.
fusteria f.
fustigar v. tr.
futbol m.
futbol base* m. ‘futbol practicat entre joves
abans d’arribar a la categoria absoluta’
futbolí m.
futbolista m. i f.
futbolístic -a adj.
fútil adj.
fúting m.
futur -a adj. i m. / avenir m. / esdevenidor -a

funicular adj. i m.

futurible* adj. i m. ‘que s’esdevindrà en un futur si
es donen unes condicions determinades’

funk* adj. [inv.] i m. [angl.] ‘estil musical’

futuròleg futuròloga m. i f.

fur m.

futurologia f.

fura f. / furó m.
furetejar v. intr. / furonejar (V)
furgadents m. (V)  escuradents

G

furgar(1) v. tr. / escarbotar / fossar2 (V) / grufar (B)
furgar(2) v. tr. (V)  burxar+(2)

fúria f.

gàbia f.
estar [com una] gàbia* loc. verb. (V) ‘ésser
boig’
fer tornar gàbia* loc. verb. (V) ‘fer tornar
boig’

furiós -osa adj.

gabinet m.

furnyigar* v. tr. (S)  burxar(2)

gadaganc* m.  escamarlà

furó m. / fura f.

gafa(1) f.

furgó m.
furgoneta f.

CORPUS GENERAL

gafa [d’estendre] f.  agulla d’estendre
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galfó m. (B)  golfo

gafa*(2) f. (V)  agulla imperdible

gàlib m.

gafet m.

gall(1) m.
gall dindi m. / indiot / pioc1 (S) / polit1 (V)
/ tito* (V) / titot (V)
gall fer m.

gag m.
gai(1) adj. i m. i f.  homosexual(1)
gai(2) adj.  homosexual(2)
gaiata f.  bastó(2) m.

gall(2) m. ‘peix’
gall de Sant Pere m.

gaiato m.  bastó(2)

gallada f. ‘taca de sang en el rovell d’un ou fecundat’
/ mealla* (V) / pic2(4) (de gall) m. / picada*(2) (C)

gaidó

gallaret(1) m.  rosella f.

de gaidó loc. adv. (V)  de gairell

gaig m.
gaire(1) quant. (adv.)  molt1
gaire(2) quant. (especif.) [ pl. gaire o gaires]  molt2
-a [de]
gairebé adv. / pràcticament / quasi / quasibé
gairell
de gairell loc. adv. / al gairó (V) / de biaix
/ de cantell / de gaidó (V) / de guerxo*
(S) / de través / de canto
gairó

gallaret(2) m.  galzeran
gallec(1) -ega adj. i m. i f. / galaic -a adj.
gallec(2) -ega m. i adj. ‘llengua parlada a Galícia i part
d’Astúries i de Lleó o relatiu a aquesta llengua’
galleda, galleta* (N) f. / ferrada+(1) / poal(1) m.
gallet1 (d’una arma de foc) m.
gallet2 m. (V)  úvula f.
(beure) a gallet* loc. adv. (V)  (beure) a
galet
gallet3 m.  crispeta f.

al gairó loc. adv. (V)  de gairell

gaita(1) f.  cornamusa
gaita de bot* f. (N)  cornamusa
gaita(2) f. ‘instrument semblant a la gralla’
gaiter gaitera m. i f.  cornamusaire
gal1 m. (N)  broc
(beure) a gal* loc. adv. (N)  (beure) a galet
gal2 gal·la adj. i m. i f.  francès(1) -esa
gala f.
galà -ana adj. / garrit -ida
galaic -a adj.  gallec(1) -ega adj. i m. i f.
galàpet m.  gripau
galdiró m.  boixac
galera f.
galerada f.
galeria f.
galerista m. i f.
galet m.  broc
(beure) a galet, (beure) a gallet* (V) loc. adv.
/ (beure) a gal* (N) / (beure) a la
canaleta* (B)
galeta f.
galfí* m. (V)  dofí

galleta* f. (N)  galleda
gal·licisme m.
gallimó, guillemó* m. / guillem*
gallina f.
galliner(1) m. ‘lloc o cobert on s’ajoquen les
gallines’
galliner(2) m. ‘el pis més alt d’una sala
d’espectacles’
gallineta f. ‘peix’
gallineta cega* f.  marieta
galló(1) m. (V)  grill2(2) (d’una taronja)
galló*(2) m. (V)  ametlla f.
galó1 m. ‘guarniment; distintiu’
galó2 m. ‘unitat de capacitat’
galop m
galopar v. intr.
galotxa f. (V) ‘modalitat de la pilota valenciana que
es juga al carrer’
galta f.
galtada f.  bufetada
galteres f. pl.  parotiditis f.
galtitges f. pl.  parotiditis f.
galvanitzar v. tr.
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galzeran m. / gallaret(2)

garatge m.

gamarús m. / busaroca f. / caro* (V)

garba f.

gamba f.

garballó m.  margalló

gambada f. / camada(1) / camallada

garbell m. / garbella f.

gambaner m.

garbella f.  garbell

gamma f.

garbellar v. tr. / porgar1

gana(1) f. ‘desig, voluntat de fer alguna cosa’

garbí m. ‘vent que ve del sud-oest’ / llebeig

gana(2) f. / fam(2) (V) / talent(2) (B)

garbinada f.

ganàpia adj. i m. i f.

garbuix m.  embolic

gandul(1) -a adj. i m. i f. ‘que defuig del treball, que fa
la feina malament’ / dropo -a, dròpol -a / malfaener
-a (V), malfeiner -a adj. / malfatà* malfatana m. i
f. (V)

garbull m.  embolic

gandul*(2) -a adj. (B)  entremaliat -ada

gargamella f.  gola(1)

gandula(1) f. ‘seient plegable de lona amb les potes
articulades en forma d’aspa’

gargamelló m.  úvula f.

gandula*(2) f. (V)  prostituta
ganga f.

gardènia f.
gargall m. / carcàs

garganxó(1) m.  nou del coll f.
garganxó*(2) m.  gola(1) f.

gangli m. / vèrtola f.

gàrgara f. / caragolí*(2) m. pl. (B)
fer gàrgares loc. verb. / fer caragolins* (B)

gangrena f.

gargot m. / burot (B)

gàngster m. i f.*
ganivet(1) m.

garguirot m. (V) ‘cop donat amb el dit del mig fentlo lliscar amb força sobre el polze’

ganivet*(2) m. (B)  navalla(1) f.

garjola f.  presó

ganiveta f. ‘ganivet gros’

garlanda f.

ganxet(1) m. ‘tipus d’agulla de fer labor’

garlar v. intr.  xerrar v. intr. i tr.

ganxet(2) m. ‘treball fet amb ganxet’ / punt de
ganxo* (V)

garnatxa f. i m. ‘vinya, raïm i tipus de vi’

ganxo m.

garneu(2) m. ‘peix’

ganya f.

garoina f.  garota

ganyidar* v. intr. (S)  grinyolar(1) (un gos)

garneu(1) -a adj. ‘astut, mal intencionat’

ganyit* m.  grinyol(1)

garota f. / boga*4 / bogamarí m. (B) / bogo m. (B)
/ eriçó(2) (de mar) m. / garoina

ganyol m.  grinyol(1)

garrafa f. / marraixa (V)

ganyolar v. intr.  grinyolar(1) (un gos)

garrell -a adj. / garrut -uda

ganyota f. / carassa+ / carota(1) / carussa(2) (B)
fer ganyotes loc. verb. / fer carasses / fer
carotes / fer carusses (B)

garrepa adj. i m. i f.  avar -a

gara-gara
fer la gara-gara (a algú) loc. verb.  adular
v. tr.

garrí, gorrí, godí m. / godall / marranxó / porcell
garric m.  coscoll
garriga f. / malesa(2) / xara*2 (V)
garrina f. / porcella

garangola f.  escocell m.

garrit -ida adj. / galà -ana

garantia f.

garró(1) m.  turmell

garantir v. tr.

garró(2) m. ‘genoll del porc’

garapinyar v. tr. / granissar(2)

garrofa, garrova f.

CORPUS GENERAL

garrofer, garrover m. / garrofera f. (V)

gastrònom gastrònoma m. i f. / gurmet+

garrofera f. (V)  garrofer m.

gastronomia f.

garrofeta* f. (V)  botàriga*

gastronòmic -a adj.

garrofó m. / bajocó

gat(1) m. / moix1(1) (B)
gat cerval m.  linx
gat fer m. / gat salvatge
gat mesquer m.  geneta2 f.
gat salvatge m. / gat fer

garrot m.
garrotín* m. ‘tipus de cant improvisat’
garrova f.  garrofa
garrover m.  garrofer
garrut -uda adj.  garrell -a
garsa f. / blanca(2) (V)
garsar v. tr. i intr. pron. (V)  guerxar
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gat(2) -a adj.  embriac -aga adj. i m. i f.
agafar el gat loc. verb.  embriagar v. tr. i
intr. pron.
anar gat loc. verb.  anar pet
tenir el gat loc. verb. ‘estar embriagat’

garulla f. (S)  coscoll m.

gat(3) m. ‘aparell mecànic o hidràulic emprat per a
elevar càrregues feixugues’ / cric1 (B)

garxo* -a adj. (V)  guerxo(2) -a

gat(4) m. ‘peix’/ gatí* / gató

gas m.

gata f. / moixa(1) (B)

gasa f.

gatera(1) f.  gatonera

gasar(1) v. tr. ‘dissoldre un gas (en un líquid)’

gatera(2) f.  embriaguesa

gasar(2) v. tr. ‘intoxicar amb gas de guerra o gas
asfixiant’ / gasejar

gatí* m.  gat(4)

gascó(1) -ona adj. i m. i f.

gató m.  gat(4)

gascó(2) -ona m. i adj. ‘dialecte occità parlat a
Gascunya i a la Vall d’Aran o relatiu a aquest
dialecte’

gatonera f. / gatera(1) / botera* (N)

gatimell* m. (S)  gotim

gaseta f.

gatosa f.
gatosa blanca f. / gatosa marinera
gatosa marinera f. / gatosa blanca
gatosa [negra] f.  argelaga

gasificar v. tr. i intr. pron. ‘convertir en gas’

gatvaire m. ‘peix’

gasiu -iva adj. i m. i f.  avar -a

gatxull m. (V) ‘fang clar’

gasiveria f.  avarícia

gatzara f.

gasoil m.

gasoliner gasolinera m. i f. / benziner* benzinera

gatzoneta
a la gatzoneta loc. adv.
posar-se a la gatzoneta loc. verb. / ajocar*(2)
v. intr. pron. (V) / aponar-se v. intr. pron.
(V)

gasolinera f. / benzinera

gaudi m.  delectació f.

gasós -osa adj. ‘que és de la naturalesa d’un gas’
gaspa* f. (S)  rapa(1) (del raïm)

gaudir v. intr. i tr. i intr. pron. / adelitar v. tr. i intr.
pron. / fruir v. intr. / passar gust* loc. verb.
/ regalar1(1) v. tr. i intr. pron. / xalar v. intr. i tr. pron.
/ disfrutar v. intr. i tr.

gassó m. / gleva(1) f. / turra* f. (S)

gavardina f.

gastament(1) m. ‘acció de gastar’

gavarra f. / barcassa

gastament(2) m.  avortament

gavarrera f.

gastar(1) v. tr. i tr. pron. / despendre v. tr.

gavarró m.

gastar(2) v. tr. ‘consumir, deteriorar’

gavatx1 m. ‘pap dels ocells’

gasto m.  despesa f.

gavatx2 -a adj. i m. i f.

gasejar v. tr.  gasar(2)

gasolina f. / benzina
[gasolina] súper f. / supercarburant m.

gasosa, graciosa* f. / llimonada*(2) (V)
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gavià m.
gavilans m. pl. (B)  bigòs m.
gavina f.

gemegós -osa, gemecós* -osa (V) adj. / gemegador
-a
geminar v. tr.

gazània f. ‘planta’

gèminis m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’ / bessó2(2) m. pl. i f. pl. [inv.]

ge f. [ pl. ges]

genciana f.

gebrada f.

gendre m. / fill polític

gebre m.

genealogia f.

gec m.  americana(3) f.

gener m.

geca* f.  americana(3)
gegant adj. ‘enorme’
1

gegant2 geganta m. i f. ‘ésser fabulós’
gegantí -ina adj.
geisha* f. [ jap.] ‘Al Japó, jove educada en el ball i
la música, en l’art de servir el te i de conversar’

generació f.
generació del mil·lenni* f. ‘conjunt de
persones nascudes entre els anys 1980 i
2000’ / generació Y*
generació X* f. ‘conjunt de persones
nascudes entre els anys 1960 i 1980’
generació Y* f.  generació del mil·lenni*
generador -a adj. i m.

gel1 m.
gel de bany m.

general adj.

gel2 m. / glaç

general generala m. i f.

gelada f.  glaçada

generalitat f.

gelar v. tr. i intr. pron. i intr. / glaçar+(1)

generalitzar v. tr. i intr. pron.

gelat(1) -ada adj.

generar v. tr.

gelat(2) m.

gènere m.

gelateria f.

genèric -a adj.

gelatina f.

generós -osa adj.

gelera(1) f.  glacera

generositat f.

gelera(2) f. (B)  nevera

gènesi f.

gèlid -a adj. / geliu -a

genet1 geneta m. i f. / amazona+ f.

geliu -a adj. / gèlid -a

geneta2 f. / gat mesquer m.

gel·laba f.

genètic(1) -a adj. i f.

gèl·lera f.  gerla

genètic(2) genètica m. i f.  genetista

gelos m. pl.  gelosia(1) f.

genetista m. i f. / genètic(2) genètica

gelós -osa adj.
gelosia(1) f. / zel(3) m. pl. / gelos m. pl.

geni m.
genial adj.

gelosia(2) f. ‘enveja que ens causa algú’

genialitat f.

gelosia(3) f. ‘enreixat de llistons que es posa a una
obertura, darrere el qual hom pot veure sense ésser
vist’

genital adj. i m. pl.

gemec m.
gemecar* v. intr. (V)  gemegar
gemecós* -osa adj. (V)  gemegós -osa

geniüt -üda adj.
geniva f.
genocidi m.
genoll m.
genollera f.

gemegador -a adj.  gemegós -osa

genoma m.

gemegar, gemecar* (V) v. intr.

genòmic -a adj. i f.

CORPUS GENERAL

genotip m.

geriàtric -a adj. i m.

genuflexió f.

gerla, gèl·lera f.

gens(1) quant. (adv.) / gota2(1) / mica(3)
gens ni mica loc. adv. / no gens
no gens loc. adv. / gens ni mica

germà(1) germana m. i f.

gens(2) (+ de) quant. (especif.) [inv.] ‘quantitat
mínima o nul·la d’alguna cosa’ / gota2(2) (+ de)
gent f.
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germà(2) m. ‘membre sense ordenar d’una
congregació religiosa’
germanastre germanastra m. i f.
germànic(1) -a adj. i m. i f.

gentada f. / gernació

germànic(2) -a m. i adj. ‘llengua indoeuropea que
parlaven els germànics o relatiu a aquesta llengua’

gentalla f. / gentola (V) / gentussa / patuleia(1)
/ trepa

germànic(3) -a adj. ‘relatiu o pertanyent a l’alemany’

gentil adj. i m. i f.
gentilesa f.
gentilici -ícia adj. i m.

germanisme m.
germen m.
germinar v. intr.

gentola f. (V)  gentalla

gernació f. / gentada

gentrificació* f. ‘transformació socioeconòmica
d’una àrea urbana degradada, caracteritzada per la
rehabilitació urbanística’

gerra f. / alfàbia (B) / tenalla(1)
gerret m.
gerro m.

gentussa f.  gentalla

gerundi m.

genuí -ïna adj.

gerundiu m. ‘participi futur passiu del verb llatí’

geògraf geògrafa m. i f.

ges m. [ pl. gessos] (N)  guix(1)

geografia f.

gesmil* m. (V)  gessamí

geogràfic -a adj.

gesmiler m. (V)  gessamí

geolectal* adj. ‘relatiu o pertanyent a un geolecte’
geolecte* m. ‘varietat geogràfica d’una llengua’
geòleg geòloga m. i f.
geolocalització* f. ‘localització geogràfica d’un
dispositiu mòbil a partir d’ones de ràdio’

gespa f.
gessamí, llessamí m. / gesmil* (V) / gesmiler (V)
gest m.
gesta f.

geopolítica f.

gestació f.
gestació subrogada* f. ‘gestació d’un infant
destinat a ser criat com a fill per una altra
persona’

geosinònim m.

gestant f. ‘femella prenyada’

geotèrmia f.

gestar v. tr. i intr. pron.

gep m. / gepa f.

gestió f.

gepa f.  gep m.

gestionar v. tr.

geologia f.
geometria f.

geperut -uda adj. i m. i f.
gerani m.
gerd m. / gerdó
gerdera f.
gerdó m.  gerd
gerència f.
gerent gerenta m. i f.
geriatria f.

gestor -a adj. i m. i f.
gestoria f.
gestual adj.
gestualitat f.
gibrell, llibrell, ribell (B) m.
gibrella f.  palangana(1)
gibrelleta f. / orinal m.
gigoló m.
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gihad m.

giravolta f.  giragonsa

gihadisme* m. ‘tendència ideològica que preconitza
el gihad’

girella f. (N) ‘embotit de carn de xai’

gihadista* adj. i m. i f. ‘partidari del gihadisme’
gimcana f.
gimnàs m.
gimnasta m. i f.
gimnàstic -a adj. i f.
gin m.  ginebra f.
ginebra f. / gin m.
ginebre m.
ginebró m.
ginecòleg ginecòloga m. i f.
ginecologia f.
ginecològic -a adj.

giró* m. (V)  torçada (de peu) f.
gironí -ina adj. i m. i f.
giscar v. intr. (B)  xisclar
gisco* m. (B)  xiscle
gitano(1) -a adj. i m. i f. / zíngar -a
gitano(2) -a m. i adj.  romaní2
gitar(1) v. tr.  llançar(1)
gitar(2) v. tr.  vomitar
gitar(3) v. tr. i intr. pron. / acotxar*1(2) / colgar(2)
givert* m. (S)  julivert
gla f., aglà m. o f. / bellota
glaç m. / gel 2

ginesta f.

glaça(1) f.  glaçada

gingebre m.

glaça(2) f. ‘pasta feta amb sucre i clara d’ou’

gínjol m.

glaçada f. / gelada / glaça(1)

ginkgo m.

glaçar(1) v. tr. i intr. pron. i intr. / gelar+

ginseng m.
gintònic* m. ‘beguda consistent en una barreja de
ginebra i aigua tònica’
giny m
ginya* f. (B)  rodera
ginyar(1) v. tr.  maquinar

glaçar(2) v. tr. ‘cobrir (un pastís) amb una capa
brillant feta amb glaça’
glacejar v. tr. ‘enrossir (un menjar) al forn cobrint-lo
amb una salsa’
glacera f. / gelera(1)
glacial adj.
glaçó m.

ginyar(2) v. tr.  idear

glaçonera f.

gir m.

gladiol m.

gira(1) (del llençol, de la capa) f. / doblec m.

glamur m.

gira(2) (d’una companyia d’espectacles) f.

glamurós* -osa adj. ‘que té glamur’

girada f. (V)  torçada (de peu)

gland m.

girafa f.

glàndula(1) f.

giragonsa f. / giravolt m. / giravolta

glàndula(2) f. pl.  amígdales [palatines]

girar(1) v. intr. ‘un cos, moure’s com una roda al
voltant del seu eix’ / rodar(1) / voltar(2)

glapir v. intr.  lladrar+

girar(2) v. intr. ‘deixar la direcció que hom seguia per
agafar-ne una altra’ / tombar(4)

glapit m.  lladruc
glatir v. tr. / gruar+

girar(3) v. intr. pron.  sobrevenir(1) v. intr.

glera f.  llera

gira-sol m.

gleva(1) f.  gassó m.

giratori(1) -òria adj.

gleva(2) f.  coàgul m.

giratori*(2) m. (S)  rotonda f.

global adj.

giravolt m.  giragonsa f.

globalització f. / mundialització

CORPUS GENERAL

golut -uda adj.  golafre adj. i m. i f.

globus(1) (aerostàtic) m.
globus(2) m. ‘joguina o guarniment’ /
/ bufeta*(2) f. (B)

bufa*2(3)

f. (V)

glop m.  tirada(2) f.

goma f.
goma d’aferrar* f. (B)  cola1
goma d’apegar* f. (V)  cola1
goma d’empegar* f.  cola1
goma d’enganxar f.  cola1

glopada f.  tirada(2)

gomina* f. ‘fixador dels cabells’

glopejar v. tr.

góndola f.

glòria f.

gong m. ‘instument de percussió’ / tam-tam(2)

glorieta f.

gorg m. / olla(3) f.

gloriós -osa adj

gorgonzola m. ‘tipus de formatge’

glosa f.

goril·la(1) m.

glosar v. tr.

goril·la(2) m. i f.  guardaespatlles

glucosa f.

gorja(1) f.  gola(1)

gluten m.

gorja(2) f.  avenc m.

gobelet m. ‘vas emprat per a remenar i tirar els daus’
/ cornet+(1)

gorjablanc m.  fagina f.

globus(3) m. ‘bafarada de les vinyetes il·lustrades’

gobi m. ‘peix’ / burro2 / cabot (B)
goda* f. (S) ‘desgana puntual’
godall m.  garrí
godí m.  garrí
goig(1) m. / plaer (dels sentits)
fer goig loc. verb.
goig(2) m. pl. ‘composició poètica religiosa’
gol m.
gola(1) f. / canyó m. / coll+1(2) m. / gargamella
/ garganxó*(2) m. / gorja(1)
gola(2) f. ‘apetit desordenat’ / gula
fer gola* loc. verb. (V)  fer denteta
golafre adj. i m. i f. / fart2(2) farta m. i f. / fartaner
fartanera m. i f. / fartera*(2) (V) / fartó(2) fartona
m. i f. (V) / golut -uda adj. / gormand -a adj.
golejada* f. ‘fet de golejar; gran quantitat de gols
marcats en un partit’

gormand -a adj.  golafre adj. i m. i f.
gorra f.
de gorra loc. adv. ‘pagant altri’
gorradura* f.  borradura
gorrí m.  garrí
gorrinxet* m. (V)  dit xic
gorrió m. (B)  pardal(1)
gos(1) m. [ pl. gossos] / ca1 / cus (B)
gos guia* m.  gos pigall
gos pigall m. / gos guia* / pigall*
gos(2) gossa m. i f.  peresós -osa adj. i m. i f.
gosadia f.  atreviment m.
gosar (+ inf.) v. aux. / atrevir-se v. intr. pron.
gosat -ada adj.  atrevit -ida
gòspel* adj. [inv.] i m. ‘estil musical’
gossa f. / cussa (B)

golejador golejadora m. i f.

gossera(1) f. / canera (B)

golejar1 v. tr. ‘marcar molts gols en un partit’

gossera(2) f. (V)  peresa

golejar*2 v. intr. (V) ‘sentir gola per alguna cosa’

got1 m. / tassó (B) / vas+ / veire (S)

golf 1 m. ‘accident geogràfic’

got2 goda m. i f. i adj.

golf 2 m. ‘joc de pilota’

gota1 f.

golfa f. ( pl.) ‘lloc per a desar-hi mals endreços’
/ andana(2) f. (V) / cambra*(2) f. (V) / cap de casa m.
(Andorra)

gota2(1) quant. (adv.)  gens(1)

golfàs m.
golfo m. / galfó (B)
goll m.
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gota2(2) (+ de) quant. (especif.) [inv.] ‘quantitat
mínima d’alguna cosa’ / gens(2) (+ de)
gòtic -a adj. i m.
gotim m. / carràs+ / carroll / gatimell* (S) / singló,
xangló*(1) (V)
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gotxa f.  truja

grampó(1) (d’alpinisme) m.

gouda m. ‘tipus de formatge’

grampó(2) m. (B)  caragol(2)

govern m. / executiu(2)

gran(1) adj. ‘de dimensions que excedeixen la mida
ordinària o usual’

governador -a adj. i m. i f.
governar v. tr. i intr.

gran(2) adj.  vell2 -a adj. i m. i f.
gran*(3) adj. (B)  alt3 -a

gra m.
gràcia f.
donar [les] gràcies (a algú) loc. verb.
 agrair v. tr.
fer gràcia loc. verb.
gràcies f. pl. / mercès
gràcies a loc. prep.  mitjançant prep.
graciós -osa adj.
graciosa* f.  gasosa
grada f.
graderia f.
graduació(1) f. ‘acció de graduar o de graduar-se;
l’efecte’
graduació(2) f. ‘categoria d’un militar en la seva
carrera’
graduació(3) f. ‘grau d’alcohol, d’acidesa, etc.,
d’una beguda’
graduat graduada m. i f.
graella(1) f. ( pl.) ‘estri de cuina’ / gravilla* f. (S)
/ parrilla f.

grana(1) f.  llavor
grana(2) adj. i m.  carmí
granada f.
granadilla f.  fruita de la passió
granar v. intr.
granat -ada adj. i m.
grandària f.  mida+
grandàs* -assa adj. (V)  grandolàs -assa
grandesa f.
grandiós -osa adj.
grandolàs -assa adj. / grandàs* -assa (V)
granellada f. / granissada(2)
graner m.
granera f.  escombra
granís m.  calamarsa f.
granissada(1) f.  calamarsada

graella*(2) f. ‘taula gràfica amb caselles’
graella de programació* f. ‘pla detallat de la
programació d’una emissora de ràdio o de
televisió’
graella de sortida f. ‘en els esports de motor,
zona on es col·loquen els vehicles per
començar la cursa’

granissada(2) f.  granellada

graellada f. / parrillada

granja f.

gràfic -a adj. i m.

granot m. (B)  granota(1) f.

grafisme m.

granota(1), granyota* (S) f. / granot m. (B)

grafista m. i f.

granota(2) f. ‘peça de vestir’ / mono(2) m.

grafit m.

granyota* f. (S)  granota(1)

gralla(1) f. ‘ocell’

graó m.  esglaó

gralla(2) f. ‘instrument musical’

grapa f.

graller grallera m. i f. ‘instrumentista’

grapada f. (B)  grapat m.

1

gram , agram m.

granissar(1) v. intr.  calamarsejar
granissar(2) v. tr.  garapinyar
granissat m. ‘beguda refrescant mig glaçada que
forma grumolls’

grapar v. tr.

gram2(1)

m. ‘unitat de massa’

grapat m. / grapada f. (B) / sarpat (N) / punyat* (S)

gram2(2)

m. ‘unitat de pes’

grappa f. [it.] ‘aiguardent de brisa’ / marc2 m.
/ orujo*(1) m. [cast.]

gramàtic gramàtica m. i f.
gramàtica f.

gras grassa adj. / gros*(3) grossa
grassa f.  greix m.

CORPUS GENERAL

grat(1) -a adj.

greixó m. / gressilló* (S) / llardó

grat(2) m. ‘satisfacció’
de grat o per força loc. adv.

greixonera f. (B)  cassola(1) (de terrissa)

gratacel m.

grell(2) m. (B)  grill2(2) (d’una taronja)

gratar v. tr. / rascar
gratera(1) f. ‘ganes de gratar-se’
gratera*(2) f.  ronya
gratificació f.
gratificar v. tr.
gratis adv.  gratuïtament
gratitud f.
gratuït -a adj.
gratuïtament adv. / de franc loc. adv. / debades(2)
(V) / gratis

grell*(1) m. (B)  grill2(1)

gremi m.
gremialisme m. / corporativisme
gres m.
gresala f.  palangana(1)
gresca f.  tabola
gresol, cresol m. / llum d’oli / llum de ganxo
gressilló* m. (S)  greixó
greu adj. i m.
greuge m.  dany+

grau m.

grèvol m.

grava f. / graveta*(2) (S)

grier m.  pedrer

gravació f.  enregistrament m.

grieta f.  esquerda(1) (d’una paret o roca)

gravamen m.

grifó m. (B)  aixeta f.

v. tr. ‘traçar (una figura, una inscripció)
sobre una matèria dura’

grill1 m. ‘insecte’

gravar1(1)
gravar1(2)

v. tr.  enregistrar

gravar v. tr. ‘carregar amb un impost’
2

gravat m.
gravera f.
graveta(1) f. ‘grava menuda’
graveta*(2) f. (S)  grava
gravetat f.
gràvid -a adj.
gravidesa f.
gravilla* f. (S)  graella(1) f. ( pl.)
gravitació f.
gravitar v. intr.

173

grill2(1) m. ‘brot d’un bulb’ / grell*(1) (B)
grill2(2) (d’una taronja) m. / galló(1) (V) / grell(2) (B)
grimaldo m. (B)  llamàntol
grimpador -a adj.
grimpar v. intr.
grinyol(1) m. / ganyit* / ganyol
grinyol(2) m. ‘soroll estrident causat pel fregadís
extern o intern en alguna cosa’
grinyolar(1) (un gos) v. intr. / ganyidar* (S)
/ ganyolar
grinyolar(2) v. intr. ‘una porta, fer grinyols’
grip f.
gripal adj.

grec(1) grega adj. i m. i f.

gripar* v. tr. i intr. pron. ‘fer que (les peces d’un
engranatge o d’un motor d’explosió) quedin
enferritjades’

grec(2) grega m. i adj.

gripatge (d’un motor) m.

gregal(1) m.  nord-est

gripau m. / calàpet, galàpet / renoc*(2) (V) / tòtil1

gregal(2) m. ‘vent que ve del nord-est’

gris1 m. ‘aire fi i gelat’

gregari -ària adj.

gris2 -a adj. i m. ‘color’

gregorià* m.  cant gregorià

grisenc -a adj. / grisós -osa

greix m. / grassa f.

grisós -osa adj. / grisenc -a

greixar v. tr. / engrassar

griva f. ‘ocell’

greala f.  palangana(1)
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grívia f. ‘peix’

grupuscle m.

grivieta f.  petarc m.

grut* m. (S)  segó

groc groga adj. i m.

gruta f.

groguenc -a adj. / grogós -osa

gruyère* m. [fr.] ‘tipus de formatge’

grogós -osa adj. / groguenc -a

guacamai m. / papagai

groller -a adj. ‘descortès’ / barroer(2) -a / bròfec
-ega / grosser -a

guacamole* m. [cast.] ‘preparat culinari fet a base
d’alvocat’

grolleria f.

guaiaba f.

gronxador, engronsador (B) m. / agrunsadora (V),
engronsadora (B), engrunsadora* (V), gronxadora
f. / baldador (N)

guaita m. i f.

gronxadora f.  gronxador m.

gual m.

gronxar, agrunsar (V), engronsar (B), engrunsar*
(V) v. tr. i intr. pron. / baldar2 (N)

guaitar v. tr.

guanàbana f.
guant m.

grop(1) m. / nus (de la fusta)

guantera f.

grop(2) m. ‘nuvolada tempestiva’

guany m.

gros(1) grossa adj. ‘que té un volum considerable’

guanyador -a adj. i m. i f.

gros(2) grossa adj. (V)  gruixut -uda

guanyar(1) v. tr. i tr. pron. ‘obtenir, adquirir (un
profit, una recompensa)’

gros*(3) grossa adj.  gras grassa
grosella f. / riba2

guanyar(2) v. tr.  vèncer+(1)

grossa(1) f. ‘primer premi d’una rifa’

guanyar(3) v. intr. ‘aconseguir una millor aparença,
esdevenir millor en alguna cosa’

grossa(2) f. ‘dotze dotzenes’

guapo -a adj.  bell -a

grossària f.  gruix m.

guarda(1) m. i f. ‘persona que vigila’

grosser -a adj.  groller -a

guarda(2) f. (B)  ramat m.

grosso modo loc. adv. [ll.]

guardaespatlles m. i f. / goril·la(2)

grotesc -a adj. i m.
grua(1) f. ‘ocell’
grua(2) f. ‘màquina d’aixecar pesos grossos’

guardamobles m.
guardapits m. (B)  armilla f.

gruar v. tr. / glatir+

guardar(1) v. tr. ‘preservar de dany’
Déu vos guard loc. interj.

grufar v. tr. (B)  furgar(1)

guardar(2) v. tr.  reservar

gruix m. / grossària f. / gruixa f.

guardar(3) (un arxiu informàtic) v. tr.  desar(2)

gruixa f.  gruix m.

guarda-roba m. ‘en els locals públics, lloc per a
desar-hi els abrics dels assistents en entrar’ /
vestuari(2) m.

gruixat -ada adj. (B)  gruixut -uda
gruixut -uda, gruixat -ada (B) adj. / gros(2) grossa
(V) / doble(2) (N)
grum m.

guarderia f.  jardí d’infants m.
guardià guardiana m. i f.

gruny m. / esgüell+

guàrdia f. i m. i f.
guàrdia civil(1) f. ‘cos de seguretat de l’Estat
espanyol’
guàrdia civil(2) m. (C)  arengada f.
guàrdia civil*(3) m. (B)  llunada f.
guàrdia urbana f.

grunyir v. intr.

guardiola f. / lladriola / vidriola

grup m.

guardó m.  premi

grumer m. (B)  medusa f.
grúmol m. (N)  cloïssa f.
grunge* adj. [inv.] i m. [angl.] ‘estil musical’

CORPUS GENERAL

guardonar v. tr.  premiar

guionet m.

guariment m. / curació f.

guionista m. i f.

guarir v. tr. i intr. i intr. pron. / curar(2) v. tr. i intr.
pron. / sanar(1) v. intr.

guirigall m.

guarnició f.
guarniment m.
guarnir v. tr.
guatla f.  guatlla
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guisar v. tr.  cuinar+ v. intr. i tr.
guisat m.
guitarra(1) f.
guitarra*(2) m. i f.  guitarrista

guàtlera f. (B)  guatlla

guitarrer guitarrera m. i f. ‘persona que fa o ven
guitarres’

guatlla, guatla f. / guàtlera (B)

guitarrista m. i f. ‘instrumentista’ / guitarra*(2)

guau-guau(1) interj.  bub-bub(1)

guitza f.  coça(1)
fer la guitza loc. verb. / fer la punyeta

guau-guau(2) m.  lladruc
guèiser m.
guenyo -a adj.  guerxo(2) -a
guerra f.

guiula f.  donzella
guix(1) m. ‘mineral blanquinós de textura feble’
/ algeps (V) / ges (N)

guerrejar v. intr.

guix(2) m. ‘barreta de guix utilitzada per a escriure a la
pissarra’ / clarió (V)

guerriller guerrillera m. i f.

guixada f. / pintada+1

guerxar v. tr. i intr. pron. / garsar (V)

guixaire m. i f. / algepsaire* (V) / algepser
algepsera (V)

guerxina* f. (N) ‘acte de tancar un ull mantenint
l’altre obert’
fer la guerxina* loc. verb. (N)  fer l’ullet
guerxo(1) -a adj. (N)  borni bòrnia
guerxo(2) -a, garxo* -a (V) adj. / estràbic -a adj. i m.
i f. / guenyo -a / bisco -a
guerxo(3) -a adj. ‘tort, desviat de la línia recta’
de guerxo* loc. adv. (S)  de gairell
gueto m.
guia m. i f.
guiar v. tr. i intr. pron.  conduir(1) v. tr. i intr.
guier m.  pedrer
guilla f.  guineu
guillar v. intr.  anar-se’n(2) v. intr. pron.
guillem* m.  gallimó
guillemó* m.  gallimó
guillot(1) m. / rabosot
guillot*(2) m. (S) ‘guilla jove’
guilopo -a adj. i m. i f. (V)  astut -a adj.
guinda f.
guineu f. / guilla / rabosa(1)
guingueta f. / xibiu* m. (B) / xiringuito m.
guió m.

gula f.  gola(2)
gurmet m. i f.  gastrònom+ gastrònoma
guru m.
guspira f.  espurna(1)
guspirejar v. intr.  espurnejar
gust(1) m. ‘sentit corporal amb què es perceben els
sabors’
gust(2) m.  sabor m. o f.
fer gust a loc. verb.  fer gust de
fer gust de loc. verb. / fer gust a
tenir gust a loc. verb.  tenir gust de
tenir gust de loc. verb. / tenir gust a
venir de gust loc. verb.  abellir v. intr.
gust(3) m. ‘sensació agradable, plaer que hom troba
en alguna cosa’
passar gust* loc. verb.  gaudir v. intr. i
tr. i intr. pron.
gust(4) m. ‘discerniment del bell i del lleig,
especialment en una obra d’art’
gustós -osa adj.
gutural adj.
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H

hàmster m.
handbol m.

ha interj.
ha! ha! ha! ‘expressió per a imitar una
riallada’

hàndicap m.

hàbil(1) adj.  apte -a

hangar m.

hàbil(2) adj. / adret* -a (S) / destre -a / manyós -osa
/ traçut -uda

handicapar v. tr.

harakiri m.
hardware m. [angl.]  maquinari

habilitar v. tr.

harem m.

habilitat f.

harmonia f.

hàbit(1) m. ‘vestit que denota una professió, un grau’

harmònica f.

hàbit(2) m.  costum

harmonitzar v. tr. i intr.

habitació f.  cambra(1)

harmònium m.

habitacle m.

hashtag m. [angl.]  etiqueta*(2) f.

habitant m. i f.

hat-trick* m. [angl.] ‘fet d’aconseguir, un jugador,
tres gols en un partit’ / triplet*(1)

hàbitat m.
habitar(1) v. tr. / poblar
habitar(2) v. intr. / estar-se(2) (en un lloc) intr. pron.
/ residir
habitatge m. / vivenda f.
habitual adj.

haure v. tr.  haver2
havà m.  cigar
havanera f.
haver1 v. aux. i tr.
haver de (+ inf.) loc. verb.  caldre v. intr.

habituar v. tr. i intr. pron.  acostumar(1)

haver2 v. tr. / hajar (S) / haure, heure

habitud f.  costum m.

haver3 m. ‘conjunt de valors que hom acredita en un
compte obert a algú’

hac f.
hacker(1) m. i f. [angl.]  furoner* furonera
hacker(2) m. i f. [angl.]  pirata [informàtic]
hagiografia f.

heavy*(1) adj. i m. [angl.] [ pl. heavies]
 heavy-metal* m. [angl.]
heavy*(2) m. i f. [angl.] [ pl. heavies] ‘seguidors de
heavy-metal’

hagiotopònim m.

heavy-metal* m. [angl.] ‘estil musical’ / heavy*(1)
adj. i m. [angl.] / metal* [angl.]

hagiotoponímia f.

hebraic -a adj. / hebreu(1) -ea

haiku m.

hebreu(1) -ea adj.  hebraic -a

haima f.

hebreu(2) hebrea m. i f.  israelita m. i f. i adj.

haixix m.

hebreu(3) hebrea m. i f.  jueu(3) jueva

hajar v. tr. (S)  haver2
halal adj. [inv.] ‘preparat segons el codi alimentari
musulmà’
halar v. tr. i tr. pron.  menjar1(1)
halibut* m. ‘peix’ / fletan

hebreu(4) m. ‘llengua semítica parlada pels hebreus’
hecatombe f.
hectàrea f.
hedra f.  heura

hall m. [angl.]  vestíbul (d’un hotel, d’un edifici
públic)

hegemonia f.

hamaca f.

hèlice f. / hèlix

hamburguesa f.

helicòpter m.

hamburgueseria f.

hèlix f. / hèlice

hegemònic -a adj.

CORPUS GENERAL

hel·lenisme m.

heroi heroïna m. i f.

hel·lenista m. i f.

heroic -a adj.

helra* f. (S)  heura

heroicitat f.

hematoma m. / blau(2) / blaüra (V), blavura (B) f.
/ copblau (B) / moradura f. / morat(2)

heroïna f

hemicicle m.
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heroisme m.

hemisferi m.

herpes m.
herpes labial m. / foc*(3) (V) / pansa(2) f.

hemofília f.

heterodox -a adj.

hemoglobina f.

heterodòxia f.

hemorràgia f.

heterogeni -ènia adj.

hemorroide f. / morena2

heterosexual adj. i m. i f.

hendecasíl·lab -a adj. i m. / hendecasil·làbic -a adj.

heura, hedra, helra* (S) f.

hendecasil·làbic -a adj.  hendecasíl·lab -a adj. i m.

heure v. tr.  haver2

henna f.  alquena

heus ací loc.adv.  heus aquí

hepatitis f.

heus aquí, heus ací loc.adv. / vet ací, vet aquí

heptasíl·lab -a adj. i m. / heptasil·làbic -a adj.

hexàgon m.

heptasil·làbic -a adj.  heptasíl·lab -a adj. i m.

hexasíl·lab -a adj. i m. / hexasil·làbic-a adj.

heptatleta m. i f.

hexasil·làbic -a adj.  hexasíl·lab -a adj. i m.

heptatló m.

hi pron.

herald m.

hiat m.

heràldic -a adj. i f.

hibernació f.

herba f.
herba dels canonges f. / dolceta
herba sana f.  menta(1)

híbrid(1) -a adj. i m. i f. ‘que resulta de l’encreuament
d’individus d’espècies distintes’

herbacol f. / card coler m. (B)

híbrid(2) -a adj. ‘que conté components de diferent
tecnologia’

hereditari -ària adj.

híbrid*(3) -a adj. i m. ‘(motor, vehicle) apte per a
funcionar amb energia elèctrica i amb energia de
combustió interna, alternativament’

hereditat f.  herència

hidratació f.

herència f. / hereditat / heretatge+ m.

hidratant adj.

heretar v. tr. i intr. pron.

hidratar v.tr. i intr. pron.

herballuïsa* f.  marialluïsa

heretat m. ‘propietat rústica’

hidràulic -a adj. i f.

heretatge m.  herència f.

hidroavió m.

hereter heretera m. i f.  hereu hereva

hidrocarbur m.

heretge m. i f.

hidroelèctric -a adj.

heretgia f.

hidrogen m.

hereu hereva m. i f. / hereter heretera

hidrografia f.

hereua f.  hereva

hidrogràfic -a adj.

hermafrodita adj. i m. / androgin -ògina

hidrònim m.

hermós -osa adj.  bell -a

hidronímia f.

hèrnia f.

hiena f.

herniar v. tr. i intr. / trencar(2) v. intr. pron.

hieràtic -a adj.

+
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hieratisme m.

hipotètic -a adj.

higiene f.

hisenda f.

higiènic -a adj

hispà -ana adj. i m. i f.

higienista m. i f.

hispànic -a adj.

higròmetre m.

hispanisme m. / castellanisme+

higrometria f.

hispanoamericà -ana adj. i m. i f.

hijab m. ‘mocador amb què algunes dones
musulmanes es cobreixen els cabells i el coll’

histèria f.

hilaritat f.
himne m.

histèric -a adj. i m. i f.
història f.
historiador historiadora m. i f.

hindú(1) m. i f. i adj. [ pl. -ús] ‘persona que professa
l’hinduisme; de l’hinduisme o dels hindús’

històric -a adj.

hindú(2) adj. i m. i f.  indi índia

historieta f.

hinduisme m.
hinduista adj. i m. i f.
híper* m.  hipermercat
hiperactiu* -iva adj. ‘que presenta hiperactivitat’
hiperactivitat* f. ‘augment de l’activitat motora que
pot respondre a causes psicològiques o patològiques’
hipermercat m. / híper*
hiperònim m.
hiperonímia* f. ‘relació entre un hiperònim i els seus
hipònims’
hipertens -a adj. i m. i f.
hipertensió f.
hip-hop* m. [angl.] ‘estil musical’
hípic -a adj. i f.
hipnosi f.

hit m. [angl.]  èxit (musical)
hivern m.
hivernacle m.
efecte d’hivernacle* m. ‘fenomen consistent
en l’escalfament de l’atmosfera’
ho pron.
hobby* m. [angl.] [ pl. hobbies] ‘passatemps o
activitat que hom practica per esplai, però amb gran
afecció’
hola interj.
holandès(1) -esa adj. i m. i f.
holandès(2) -esa m. i adj. ‘varietat del neerlandès
parlada a Holanda o relatiu a aquesta varietat’
hòlding m.  societat de cartera f.
hòlter* m. ‘electrocardiograma portàtil que duu el
pacient durant un cert temps’
hom indef. (pron.)

hipnòtic -a adj.

hombrera f.  musclera

hipnotitzar v. tr.

hombro m.  espatlla f.

hipocorístic -a adj. i m.

home(1) m. ‘mascle de l’espècie humana’

hipocresia f.

home(2) m.  cònjuge(1) m. i f.

hipòcrita adj. i m. i f.
hipòdrom m.
hipònim m.
hiponímia f.
hipopòtam m.
hipoteca f.
hipotecar v. tr.
hipotens -a adj. i m. i f.
hipotensió f.
hipòtesi f.

homenatge m.
homenatjar v. tr.
homenenc -a adj.
homeòpata adj. i m. i f.
homeopatia f.
homicida m. i f.
homicidi m.
homoeròtic -a adj.  homosexual(2)
homòfob -a adj. i m. i f.
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homofòbia f.
homòfon -a adj. i m.

hora punta* f. ‘franja horària de major
audiència d’un suport televisiu o
radiofònic’ / prime-time m. [angl.]

homofonia f.

horabaixa(1) f. (B)  capvespre(1) m.

homogeneïtat f.

horabaixa(2) f. (B)  tarda

homogeni -ènia adj.
homòleg -òloga adj. i m. i f.
homologable adj.
homologació f.
homologar v. tr.
homònim(1) -a adj. i m. i f.* ‘que té el mateix nom’
homònim(2) m. ‘mot formalment idèntic a un altre
però amb significat diferent’

horari -ària adj. i m.
horitzó m.
horitzontal adj.
hormona f.
horòscop m.
horrible adj.
horror m. (o f.)

homonímia f.

hort m.

homosexual(1) adj. i m. i f. / gai(1) / lesbià(1) -ana
adj. i f.

horta f.

homosexual(2) adj. ‘propi dels homosexuals’ / gai(2)
/ homoeròtic -a / lesbià(2) -ana / lèsbic -a

hortènsia f.

homosexualitat f.
honest -a adj.
hongarès(1) -a adj. i m. i f.

hortalissa f.

horticultor horticultora m. i f. / hortolà
hortolana
hortolà hortolana m. i f.  horticultor
horticultora

hongarès(2) -a m. i adj. ‘llengua parlada a Hongria o
relatiu a aquesta llengua’

hospital m.

honor m. o f.

hospitalitzar v. tr.

honorabilitat f.

hostal m. / fonda f.

honorable adj.

hostatjar v. tr. i intr. pron. / allotjar

honorari -ària adj. i m. pl.

hoste hostessa m. i f.

honorífic -a adj.
honoris causa loc. adj. [ll.]

hòstia(1) f. ‘tros prim de pa àzim que el sacerdot
consagra’

honra f.

hòstia(2) f.  bufetada

honradesa f.

hòstia(3) interj. ‘expressió usada per a manifestar
admiració, sorpresa o contrarietat’ / òndia / ostres

honrat -ada adj.
hooligan* m. i f. [angl.] ‘fanàtic d’un equip esportiu,
especialment de futbol, d’actitud violenta’

hospitalitat f.

hostil adj.
hostilitat f.

hoquei m.

hotel m.

hora f.

hovercraft m.  aerolliscador
a hora foscant loc. adv.  a entrada de fosc
a hora horada* loc. adv. (V) ‘a temps just,
gairebé fent tard’
a hores d’ara loc. adv. / a l’hora d’ara* (V)
a l’hora d’ara* loc. adv. (V)  a hores
d’ara
d’hora loc. adv. / dejorn*(2) adv. (V) / enjorn
adv. (V)
fora d’hora loc. adv. / a deshora

hui adv. (V)  avui
huit num. i m. (V)  vuit
les huit f. pl. (V)  les vuit
huitanta num. i m. (V)  vuitanta
huitanté -ena adj. i m. (V)  vuitantè -ena
huitantena f. (V)  vuitantena
huitantí -ina adj. i m. i f. (V)  octogenari -ària
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huité -ena adj. i m. (V)  vuitè-ena

idealista adj. i m. i f.

humà -ana adj. i m. pl.

idear v. tr. / discórrer(2) / ginyar(2)

humanitari -ària adj.

ídem adv.

humanitat f.

idèntic -a adj.

humanitzar v. tr.

identificar v. tr. i intr. pron.

humectar v. tr.  humitejar v. tr. i intr. pron.

identitat f.

humil adj.

ideologia f.

humiliació f.

ideològic -a adj.

humiliar v. tr. i intr. pron. / rebaixar(2)

idil·li m.

humilitat f. / humiltat

idioma m. / llengua(2) f.

humiltat f.  humilitat

idiomàtic -a adj.

humit -ida adj.

idiota adj. i m. i f.

humitat f.

ídix adj. i m. [inv.] / jiddisch [al.]

humitejar v. tr. i intr. pron. / humectar v. tr.

idò conj. (B)  doncs

hummus* m. [àr.] ‘tipus de puré elaborat amb
cigrons’

ídol m.

humor m. (o f.)

idoni -ònia adj.

humorista m. i f.

ignomínia f.

humus m.

ignorància f.

huracà m.

ignorant adj.

idòlatra adj. i m. i f.

ignorar v. tr.

I
i1 f. [ pl. is] / i llatina
i grega f.
i llatina f.  i1
2

igual(1) adj. i m. i f. ‘que no difereix d’un altre; de la
mateixa condició’ / parió*(2) -ona adj. (S)
igual(2) adv. ‘de la mateixa manera’
igual(3) adv.  potser
igualar v. tr.

i conj.

igualment adv.

iaio iaia m. i f.  avi àvia

igualtat f.

ianqui adj. i m. i f.  nord-americà(2) -americana

iguana f.

iarda f.
iber ibera m. i f.

ikastola* f. [basc] ‘escola que imparteix
l’ensenyament en basc’

ibèric -a adj.

ikurriña* f. [basc] ‘bandera oficial del País Basc’

iceberg m.

ilerdenc -a adj.  lleidatà+(1) -ana adj. i m. i f.

icona f.

ilerdense adj.  lleidatà+(1) -ana adj. i m. i f.

iconografia f.

illa(1) f.

ics f. / xeix

illa(2) (de cases) f. / mansana

icterícia f. / aliacrà m. / fel sobreeixit -ida m. o f.

il·legal adj.

ictiònim m.

il·legalitat f.

ictus m.  apoplexia f.

il·legalitzar v. tr.

idea f.

il·legítim -a adj.

ideal adj. i m.

illenc -a adj. i m. i f.

+
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il·lès il·lesa adj. / indemne

immobilisme m.

il·limitat -ada adj.

immobilista adj. i m. i f.

illot m.

immobilitzar v. tr. i intr. pron.

il·luminar(1) v. tr. ‘donar llum, fornir claror (a alguna
cosa)’

immobilitzat -ada adj.

il·luminar(2) v. tr.  enllumenar
il·lusió f.
il·lustració f.
il·lustrar v. tr. i intr. pron.
il·lustre adj. / egregi+ -ègia / insigne+
imaginació f.
imaginar v. tr. i tr. pron.
imaginari* m. ‘conjunt d’imatges i estereotips propis
d’un grup social’
imam m.
imant m.
imantar v. tr. i tr. pron.
imatge f.
imbatibilitat f.
imbatible adj.
imbècil, imbecil adj. i m. i f.
imbecil adj. i m. i f.  imbècil
imbricar v. tr.
imitació f.
imitar v. tr. / escarnir+ / estrafer / mimar+(1)
imitatiu -iva adj. / mimètic -a
immaculat -ada adj.
immaterial adj.
immediat -a adj.
immediatament adv. / de seguida loc. adv. / ipso
facto loc. adv. [ll.] / tot d’una(2) loc. adv. (B)

immoble adj. i m.
immoral adj.
immune adj.
immunitat f.
immunitzar v. tr.
immunologia f.
immutar v. tr. i intr. pron.
impacient adj.
impacientar v. tr. i intr. pron. / frisar
impactant adj.
impactar v. intr. i tr.
impacte m.
imparable adj.
imparcial adj.
imparell(1) -a adj. ‘que no té igual’
imparell(2) -a adj.  senar
impartir v. tr.
impàs* m.  atzucac
impecable adj.
impediment m.
impedir v. tr. / vedar(2)
imperar v. intr.
imperatiu -iva adj. i m.
imperdible(1) adj. ‘que no es pot perdre’
imperdible(2) m. o f.  agulla imperdible f.
imperfecció f.

immemorable adj.

imperfecte -a adj.

immens -a adj.

imperi m.

immersió f.

imperial adj.

immigració f.

imperiós -osa adj.

immigrant adj. i m. i f.

impermeable adj. i m.

immigrat -ada adj. i m. i f.

impersonal adj.

immillorable adj.

implant m.

imminent adj.

implantar v. tr.

immòbil adj.

implicar v. tr. / involucrar

immobiliari -ària adj. i f.

implícit -a adj.
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implorar v. tr.

imputat -ada adj. i m.* i f.*

imponent adj.

in extenso loc. adv. [ll.]

import m.

in extremis loc. adv. [ll.]

importació f.

in fraganti loc. adv. [ll.]

importància f.

in pectore* loc adv. i loc adj. [ll.]’quan la
proclamació del nomenament d’un càrrec es manté
en reserva fins que es fa oficial’

important adj.
importar(1) v. intr. ‘ésser de conseqüència,
d’importància’
importar(2) v. tr. ‘introduir en un país (productes
estrangers)’
importar*(3) (+ hi) v. intr. (B)  caldre
imposar v. tr. i intr. i intr. pron.
imposició f.
impositor impositora m. i f.
impossibilitar v. tr.
impossible adj.
impost m. / taxa+ f.
impotència f.
impotent adj. i m. i f.
impregnar v. tr. i intr. pron. / embeure+(2) v. intr.
pron.
impremta f.
imprès m.

in situ loc. adv. [ll.]
in vitro loc. adv. i loc. adj. [ll.] ‘fora de l’organisme,
en un medi artificial’
in vivo* loc. adv. i loc. adj. [ll.] ‘en l’organisme viu’
inacabat -ada adj. / inconclús -usa
inadaptat -ada adj. i m. i f.
inadequació f.
inalàmbric -a adj.  sense fil loc. adj.
inaudit -a adj.
inauguració f.
incapaç adj.
incendi m.
incendiar v. tr. i intr. pron. / botar foc loc. verb.
/ calar foc loc. verb. / pegar foc* loc. verb.
incert -a adj.
incertesa f.

imprescindible adj.  necessari -ària

incidència f.
per incidència loc. adv. ‘incidentalment’

impresentable adj.

incident adj. i m.

impressió f.

incidental adj.

impressionant adj.

incidir v. intr.

impressionar v. tr. i intr. pron.

incipient adj.

imprevisible adj.

incitar v. tr.

imprevist -a adj.

incívic -a adj.

imprimir v. tr.

incivisme* m. ‘manca de civisme’

impropi -òpia adj.

inclinar v. tr. i intr. pron.

improvís -isa adj.
d’improvís loc. adv.  de cop

inclòs1 -osa adj. ‘contingut, comprès’

improvisar v. tr.
imprudent adj. i m. i f.
impugnar v. tr.
impuls m.

inclòs2 adv.  fins(2)
incloure v. tr.
inclús adv.  fins(2)
inclusivament adv.

impunement adv.

incògnit -a adj. i m. i f.
d’incògnit loc. adv.

impunitat f.

incomodar v. tr. i intr. pron.  enutjar

imputació f.
imputar v. tr.

incòmode -a adj.
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incomoditat f.

indicar v. tr.
indici m.  senyal(2)

incompatible adj.
incomplet -a adj. /
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mig3(2)

mitja

indiferència f.

incompliment m.

indiferent adj.

incomplir v. tr.

indígena adj. i m. i f.

incomprès -esa adj. i m. i f.

indigestió f.

inconclús -usa adj. / inacabat -ada

indignació f.

incondicional adj.

indignar v. tr. i intr. pron.

inconformisme m.

indigne -a adj.

inconformista adj. i m. i f.

indiot m.  gall dindi

inconscient adj. i m. i f. i m.

indiota f.  polla díndia

incontinència f.

indirecte -a adj. i f.

inconvenient adj. i m.

indiscret -a adj.

incorporació f.

indiscutible adj.

incorporar v. tr. i intr. pron.

indispensable adj.  necessari -ària

incrèdul -a adj. i m. i f. / descregut -uda

indistint -a adj.

increïble adj.

individu indivídua m. i f.

increment m.

individual adj.

incrementar v. tr.
incrustar v. tr. i intr. pron.

indret, endret(2) m. / contornada*+(2) f. (V)
/ contrada+(1) f. / rodal+(1) / verals+(1) m. pl.

incubador -a adj. i f.

indubtable adj.

incubar v. tr.  covar(1)

inducció f.

inculcar v. tr.

inductiu -iva adj. / a posteriori(2) loc. adj.

incumbir v. intr.

induir v. tr.

indecència f.

indulgent adj.

indecent adj.

indult m.

indecís -isa adj.

indultar v. tr.

indefens -a adj.

indústria f.

indemne adj.  il·lès il·lesa

industrial adj. i m. i f.

indemnització f.

industrialització f.

indemnitzar v. tr.

inèdit -a adj.

independència f.

ineluctable adj.

independent adj.

inepte -a adj.

independentisme m.

inèrcia f.

independentista adj. i m. i f.

inesperat -ada adj.

independitzar v. tr. i intr. pron.

inevitable adj.

índex(1) m. / dit índex

infame adj.

índex(2) m. / sumari / taula+(2) f.

infància f. / infantesa

indi índia adj. i m. i f. ‘natural de l’Índia’ / hindú(2)

infant(1) m. / al·lot*(1) al·lota m. i f. (B) / boix2
boixa m. i f. (B) / criatura f. / fillet filleta m. i f. (B)
/ mainatge (S) / marrec(1) marreca m. i f. / minyó(1)

indicació f.
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minyona m. i f. / monyicot (V) / nen nena m. i f.
/ nin(1) nina m. i f. / pallago* pallaga m. i f. (S)
/ pàrvul pàrvula m. i f. / vailet vaileta m. i f.
/ xic(3) xica m. i f. / xicon*(1) xicona m. i f. (V)
/ xiquet(2) xiqueta m. i f.
infant(2) infanta m. i f. ‘a la península Ibèrica, fill,
descendent, de la casa reial’

informació f.
informar(1) v. tr. i intr.  assabentar(1) v. tr.
informar(2) v. intr. pron.  assabentar(2)
informàtic(1) -a adj. i f.
informàtic(2) informàtica m. i f.

infantesa f. / infància

informatitzar v. tr.

infantil(1) adj. ‘relatiu o pertanyent a la infància o a
l’infant’

informe m.

infantil(2) adj. i m. i f. ‘categoria esportiva’

infraestructura f.

infart m.

infrahumà -ana adj.

infatigable adj.

infraroig -roja adj. i m.

infecció f.
infectar v. tr. i intr. pron. / endanyar(1), endenyar

infrascrit -a adj. i m. i f. / sotasignat sotasignada
m. i f.

infeliç adj.

infratelevisió* f.  televisió porqueria*

inferior adj. i m. i f.

infringir v. tr. ‘violar (un pacte, una llei, una regla)’

infermer infermera m. i f.

infusió f. / te*1(4) m.

infern m.

infusionar* v. tr. ‘immergir (una substància vegetal)
en aigua bullent per fer una infusió’

infernal adj.
infestar v. tr. i intr. pron.
infidel adj. i m. i f.
infiltrar v. tr. i intr. pron.
ínfim -a adj.
infinit -a adj. i m.
infinitiu m.
infix m.
inflació f.
inflamació f.

infracció f.

ingenu -ènua adj.
ingerir v. tr.
ingestió f.
ingrat -a adj.
ingravidesa f.
ingredient m.
ingrés m.
ingressar v. intr. i tr.
inhabilitació (d’un càrrec públic) f.

inflamar v. tr. i intr. pron.

inhabilitar v. tr. ‘declarar no apte per a exercir o
obtenir un càrrec’

inflar, unflar v. tr. i intr. pron. / botar*3 (S) / botir(1)
v. intr. i intr. pron.

inhalador m.

infligir v. tr. ‘aplicar (una pena)’
influència f. / influx m.
[tenir] influències loc. verb. / tenir bo (B)
/ tenir mà / [tenir] padrins / endoll(2) m.
/ [tenir] enxufe
influenciar v. tr. / influir v. intr.
influir v. intr. / influenciar v. tr.
influx m.  influència f.
infografia* f. ‘tècnica que permet de convertir
dades en elements de representació gràfica, per
mitjà d’un ordinador’
infondre v. tr.

inhalar v. tr.  aspirar(2)
inherent adj.
inhibir v. tr. i intr. pron.
inhòspit -a adj.
inhumar v. tr.  enterrar(2)
inici m.
iniciació f.
inicial(1) adj. ‘pertanyent al començament’
inicial(2) f. pl. i f. ‘lletra’
iniciar v. tr. i intr. pron.  començar+ v. tr. i intr. i
aux.
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iniciativa f.

insolència f.

injecció f.

insolent adj.

injectar v. tr.

insòlit -a adj.

injúria f.

insolvent adj.

injust -a adj.

insomni m.

injustícia f.

insonoritzar v. tr.

innocència f.

inspecció f.

innocent adj. i m. i f.

inspector inspectora m. i f.

innocu -òcua adj.

inspiració f.

innocuïtat f.

inspirar v. tr. i intr. pron.

innombrable adj.

instal·lació f.

innovació f.

instal·lar v. tr. i intr. pron.

innovar v. tr.

instància f.

inoblidable adj.

instant m. / moment

input* m. [angl.]  entrada*(3) f.

instantani -ània adj. i f.

inquiet -a adj.

instauració f.

inquietador -a adj. / inquietant

instaurar v. tr.

inquietant adj. / inquietador -a

instigació f.

inquietar v. tr. i intr. pron. / agitar+(2)

instigar v. tr.

inquietud f.

instint m.

inquilí inquilina m. i f.  llogater llogatera

institució f.

inrevés
a l’inrevés, a l’enrevés* loc. adv.

institut m.

insaciable adj.

instructor -a adj. i m. i f.

insatisfet -a adj. i m. i f.

instruir(1) v. tr. ‘formar en (coneixements)

inscripció f.

instruir(2) v. intr. pron. ‘adquirir coneixements’

inscriure v.tr i intr. pron.
insecte m.

instruir(3) v. tr. ‘posar (una causa) en estat d’ésser
jutjada, formalitzar (un procés)’

insecticida adj. i m.

instrument m.

inseminació f.

instrumentació f.

inseminar v. tr.

instrumentalitzar v. tr.

inserció f.

insubmís -isa adj. i m. i f.*

inserir v. tr.

insubmissió f.

insídia f.

insuficient(1) adj. ‘no suficient’

insigne adj  il·lustre+

insuficient*(2) m. ‘nota en què l’examinand és
declarat suspès’

insígnia f.
insignificant adj.
insinuar v. tr. i intr. pron.
insistent adj.
insistir v. intr.
insolació f.

instrucció f.

insult m.
insultar v. tr.
insurgència f.  insurrecció
insurrecció f. / insurgència
intacte -a adj.
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integració f.

interior(2) (d’alguna cosa) m. / dedins*(2) (B) / dins(2)
/ dintre(2)

integral adj.

interiorisme m.

integrar v. tr. i intr. pron.

interiorista m. i f.

íntegre -a adj.

interioritat f. ( pl.)

integrisme m.

interiorització f.

integrista adj. i m. i f.

interioritzar v. tr.

integritat f.

interlocutor interlocutora m. i f.

intel·lectual adj. i m. i f.

interludi m.

intel·ligència f.
intel·ligència artificial f.

intermedi -èdia adj. i m.

intel·ligent adj.

intermediari -ària adj. i m. i f.

intempèrie f.

intermitent adj. i m.

intenció f.

intern -a adj.

intencionat -ada adj.

internacional adj.

intens -a adj.

internar v. tr. i intr. pron.

intensitat f.

internauta m. i f. / cibernauta*

intensiu -iva adj.

internet* m. ‘xarxa informàtica mundial’

intent m.
intentar v. tr. / assajar(3) /
intr.

internista m. i f.
provar1(2)

(+ de + inf.) v.

interactiu -iva adj.

interpersonal adj.
interplanetari -ària adj.
interposar v. tr. i intr. pron.

interanual* adj. ‘en economia, que prové de la
variació entre una quantitat i la mateixa de l’any
anterior’

intèrpret m. i f.

intercalar v. tr.

interpretar v. tr.

intercanvi m.

interrogar v. tr.

intercedir v. intr.

interrogatori m.

interceptar v. tr.

interrompre v. tr. i intr. pron. / trencar(3)

interdicció f.

interrupció f.

interdir v. tr.  prohibir

interruptor m.

interdisciplinari -ària adj.

intersecció f.

interdisciplinarietat f.

intertextualitat f.

interès m.

interval m.

interessant adj.

intervenció f.
intervenció quirúrgica f. / operació(2)

interessar v. tr. i intr. i intr. pron.
interessat -ada adj. i m. i f.  avar+ -a
interferència f.

interpretació f.

intervenir v. intr. i tr.
interviu m. / entrevista+ f.

interferir v. intr. i intr. pron. i tr.

intestí(1) -ina adj. ‘intern, especialment en el cos
social, civil, domèstic’

intèrfon m.

intestí(2) m. ( pl.) / budell+ / tripa+(1) f.

interí -ina adj. i m. i f.

íntim -a adj.

ínterim adv.  mentrestant

intimidar v. tr.

interior(1) adj. i m.
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intimitat f.

investigació f.

intolerància f.

investigar v. tr.

intoxicació f.

investir v. tr.

intoxicar v. tr. i intr. pron.  emmetzinar v. tr.

invisible adj.

intranet* f. ‘xarxa informàtica d’ús intern d’una
organització’

invitació f.

intransigència f.

invitat invitada m. i f.  convidat convidada

intransitiu -iva adj.
intransitivitat f.
intravenós -osa adj.
intriga f.
intrigar v. intr. i tr.
intrínsec -a adj.
introducció f.
introduir v. tr. i intr. pron. / ficar+(1)
intrús -usa adj. i m. i f.
intrusió f.
intuïció f.
intuir v. tr.
inundació f.
inundar v. tr. i intr. pron.
inútil adj. i m. i f.
inutilitzar v. tr.

invitar v. tr.  convidar

invocació f.
invocar v. tr.
involucrar v. tr. / implicar
ioga m.
iogui m. i f. i adj.
iogurt m.
iogurtera f.
io-io m.
ionqui* adj.i m. i f.  drogoaddicte+ -a
iot m.
ipso facto loc. adv. [ll.]  immediatament adv.
irlandès -esa adj. i m. i f.
ironia f.
irònic -a adj.
ironitzar v. intr.
irracional adj.

inútilment adv. / debades(1) / en va loc. adv.
/ endebades

irradiar v. tr.

invàlid -a adj. i m. i f.

irreal adj.

invalidar v. tr.

irreflexivament adv.  a tort i a dret loc. adv.

invalidesa f.

irrefutable adj.

invasió f.

irregular adj.

invasor -a adj. i m. i f.

irreparable adj.

invenció f.

irrespectuós -osa adj.

invent m.

irreversible adj.

inventar v. tr. i tr. pron.

irrigar v. tr.

inventari m.

irrisori -òria adj.

inventor -a adj. i m. i f.

irritar(1) v. tr. i intr. pron.  enutjar

invers -a adj.

irritar(2) v. tr. ‘produir una lleugera inflamació’

inversemblant adj.

irrompre v. intr.

inversió f.

irrupció f.

inversor -a adj. i m. i f.

islam m.

invertir v. tr.

islàmic -a adj. / musulmà+ -ana adj. i m. i f.

investidura f.

islamisme m.
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islamista adj. i m. i f.
islandès(1) -esa adj. i m. i f.

jacuzzi* m. [angl.]  banyera d’hidromassatge*
f.

islandès(2) -esa m. i adj. ‘llengua germànica parlada a
Islàndia o relatiu a aquesta llengua’

jade m.

isòbara f.

japonès(2) -esa m. i adj. ‘llengua japonesa o relatiu a
aquesta llengua’

isolament m.  aïllament

japonès(1) -esa adj. i m. i f. / nipó -ona

jaqueta f.  americana+(3)

isolar v. tr.  aïllar
isoterm(2) -a adj.  isotèrmic -a

jardí m.
jardí d’infants m. / escola bressol f.
/ guarderia f. / llar d’infants f.

isotèrmic -a adj. ‘en què la temperatura es manté
constant’ / isoterm(2) -a

jardiner -a adj. i m. i f. ‘relatiu o pertanyent al jardí;
persona que se n’ocupa’

isotònic -a adj.

jardinera f. / pastera*(2) (B)

isquiotibial* adj. ‘relatiu a l’os coxal i a la tíbia’

jaspi m.

israelià -ana adj. i m. i f. ‘de l’Estat d’Israel’

jàssena f. (V)  jàssera

israelita m. i f. i adj. ‘de l’antic Israel’ / hebreu(2)
hebrea m. i f.

jàssera, jàssena (V) f. / llomera

istme m.

jaure v. intr.  jeure

isoterm(1) -a adj. ‘que té la mateixa temperatura’

italià(1) -ana adj. i m. i f.
italià(2) -ana m. i adj. ‘llengua romànica parlada a
Itàlia o relatiu a aquesta llengua’

jaupar v. intr. (S)  lladrar
jazz m. [angl.] [inv.] ‘estil musical’
jeep m. [angl.] / totterreny*+

italianisme m.

jefatura f.  prefectura

ítem m.

jefe jefa m. i f.  cap1(2)

itinerància* f. ‘funció d’un telèfon mòbil que
permet de desplaçar-se per diferents àrees de
cobertura sense alterar-ne el funcionament’
/ roaming m. [angl.]

jemelos m. pl.  botons de puny

itinerant adj.

jeroglífic m.

itinerari m.

jersei m. / tricot+

ivori m.  vori

jesuita adj. i m. i f.

jerarca m. i f.
jerarquia f.

jet m. / avió de reacció
jet-lag m. [angl.] / trastorn d’horari*+

J
ja(1) adv.
ja que(1) loc. conj.  atès que
ja que(2) loc. conj.  perquè2 conj.
ja(2) interj.
jac* m. (B)  americana(3) f.
jaç m.
jaca* f.  americana(3)
jacint m. / jonquill
jacobí -ina adj. i m. i f.
jactar-se v. intr. pron.  vanar-se

jeure, jaure v. intr.
jiddisch adj. i m. [al.] [inv.]  ídix
jingle* m. [angl.]  melodia publicitària* f.
jo pron.
joc1(1) m.
fora de joc m. / orsai
joc de cartes m. / baralla(2) f.
joc de triler* m. ‘joc de carrer d’apostes
fraudulentes’
joc electrònic m.
joc malabar m.
joc net* m. ‘fet de competir respectant
l’esperit esportiu’ / fair play [angl.]
joc1(2) m. ‘conjunt d’objectes destinats a un mateix ús’
joc de coberts m.  coberteria f.
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joc*1(3) m. pl. (B)  carícia f.
joc2 m. ‘lloc on dormen els ocells, l’aviram’
anar a joc loc. verb. ‘anar a casa a dormir’

jovençà jovençana m. i f. ‘acabat de casar’
/ novençà*(2) -ana adj. i m. i f.
jovent m. / jovenalla+ f.

jocós -osa adj.

joventut f.

joell m.  xanguet

joystick m. [angl.]  palanca de control* f.

joguet m.  joguina f.

jubilació f.

joguina f. / joguet m. / jugueta(1) (B)

jubilar1 adj. ‘relatiu o pertanyent al jubileu’

joia(1) f. ‘gran alegria, viva impressió de plaer’

jubilar2(1) v. tr. i intr. pron. ‘eximir del servei;
quedar-ne eximit’

joia(2) f.  joiell m.
joia*(3) f. ‘premi’
joiell m. / joia(2) f.
joieria f.
joiós -osa adj.
jonc, junc m.
jònec m.  vedell+
jònega f.  vedella+
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jubilar2(2) v. intr. ‘experimentar una alegria viva’
jubilat jubilada m. i f.
judaic -a adj.  jueu(2) jueva
judaisme m.
judici, juí (V) m.
judicial adj.
judicialització* f. ‘fet de judicialitzar’

joneguer joneguera m. i f.

judicialitzar* v. tr. ‘confiar a la justícia (el control
d’una situació o l’execució d’un procediment)’

jonqueti m. (B)  xanguet

judo m.

jonquill m.  jacint

jueu(1) jueva m. i f. ‘individu que professa el
judaisme’

jonquillo m. (B)  xanguet
joquei m. i f. ‘genet professional’
jòquer m. / comodí1
jorn m.  dia
de jorn loc. adv.

jueu(2) jueva adj. / judaic -a
jueu(3) jueva m. i f. individu de l’antic poble
d’Israel, de la província de Judea o del regne de Judà’
/ hebreu(3) hebrea
jugador -a adj. i m. i f.

jornada f.
jornada de portes obertes* f. ‘obertura
durant un o més dies de les instal·lacions
d’una organització perquè el públic les
visiti’

juganer -a adj. / jugarrí* -ina (V)

jornal(1) m.  salari+

jugarrí* -ina adj. (V)  juganer -a

jornal(2) m. ‘feina que fa un treballador en un dia’

juguesca f. / aposta / messions* f. pl. (B)

jornal(3) m. ‘mesura superficial agrària’

jugueta(1) f. (B)  joguina

jornaler jornalera m. i f.

jugueta*(2) adj. (B)  enjogassat -ada

jota f. ‘lletra’

juí m. [ pl. -ís] (V)  judici

1

jota2(1)

f. ‘ball popular’

jota2(2) f. ‘música, cançó’
jou m.

jugar v. intr. i tr. i tr. pron.
jugar messions loc. verb. (B)  apostar v.
tr.

juia f. (B)  fredeluga
juliana(1) f.
a la juliana loc. adv.

jove(1) adj. ‘de poca edat; que existeix de fa poc
temps; que té un origen recent’

juliana*(2) f. (S)  bacallà m.

jove(2) m. i f. / fadrí(1) fadrina / mosso(1) mossa

juliola f.  donzella

jove(3) f.  nora

julivert, givert* (S) m.

jovenalla f. / jovent+ m.

jull m.  cugula f.

juliol m.
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junc m.  jonc

K

jungla f.
júnior adj. i m. i f.

kamikaze m. i m. i f.

junt1 m.  juntura(1) f.

karaoke m.

2

junt adv. / juntament

karate m.

junt3(1)

-a adj. ‘mútuament unit, acostat, tocant-se’

karateka m. i f.

junt3(2)

-a adj. pl.  plegat -ada
tot junt loc. adv. / tot plegat(1)

kart m. [angl.]

junta f.
juntament adv. / junt2
juntura(1) f. / junt1 m.
juntura(2) f.  articulació+
juny m.
júnyer v. tr. i intr. pron.  junyir
junyir, júnyer v. tr. i intr. pron.
jupa f.  americana+(3)
jupetí m. (V)  armilla f.

katiuska* f. [rus]  bota d’aigua*
kebab* m. [àr.] ‘broqueta de carn i verdures
marinades’ / xix kebab* [àr.]
xix kebab* m. [àr.]  kebab* [àr.]
dóner kebab* m. [àr.]  xauarma*
kèntia f. ‘tipus de palmera’
kirsch m. [al.] [inv.] ‘licor fet amb cireres’
kitsch m. i adj. [al.] [inv.]
kiwi m.
koiné f. [ pl. -és]

jurament m.

L

jurar v. tr.
jurat m.
jurídic -a adj.
jurisdicció f.

la1 m. [ pl. las] ‘nota musical’
la2 pron.

jurisprudència f.

la3(1) art. / sa (B)

jurista m. i f.

la3(2) art. pers. / na

just1(1) adv. ‘amb exactitud’
tot just loc. adv.
just*1(2)

adv. (B)  només

laberint m.
labial adj.
labiovelar adj.

just2 -a adj.

labor f.

justament adv. / precisament

laborable adj.

justícia f.

laboral adj.

justificació f.

laboralista adj. i m. i f.

justificar v. tr. i intr. pron.

laboratori m.

jutge(1) jutgessa m. i f.

laboriós -osa adj.

jutge(2) f.  jutgessa(1)

laca f.

jutjar v. tr.
a jutjar per loc. prep. ‘segons el que mostra
(un fet, un indici)’

lacònic -a adj.

jutjat m.

lacrar v. tr.

juvenil adj. i m. i f.

lacre m. ‘pasta per a segellar cartes’

lacra f.  xacra(2)

lacrimal adj.
lacrimogen(1) -ògena adj. ‘que provoca llàgrimes’
lacrimogen(2) -ògena adj.  llagrimós(2) -osa
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lacti làctia adj. / làctic làctica
làctic làctica adj.  lacti làctia
lactosa f.
laic(1) -a adj. i m. i f. ‘no eclesiàstic’ / seglar

lavabo(1) m. ‘pica de porcellana o ceràmica
destinada a rentar-s’hi’
lavabo(2) m. ‘habitació destinada a rentar-s’hi’
lavabo(3) m.  vàter

laic(2) -a adj. ‘independent de tota confessió religiosa’

lavativa f.

laïcisme(1) m. ‘doctrina, ideologia que vol preservar la
societat de tota influència religiosa’

laxant adj. i m.

laïcisme(2) m.  laïcitat f.

lector lectora m. i f.

laïcitat f. ‘qualitat de laic’ / laïcisme(2) m.

lectura f.

lambrusco* m. [it.] ‘vi negre d’agulla’

led* m.  díode electroluminescent*

lament m.

legal adj.

lamentable adj.

legalitat f.

lamentar v. tr. i intr. pron. / sentir(4) v. tr.

legalitzar v. tr.

làmina f.

legat m.

laminar v. tr.

legislació f.

làmpada f.  llum(2) m.

legítim -a adj.

làmpara f.  llum(2) m.

legitimitat f.

lampista m. i f. / llander* llandera (V)
/ llanterner(2) llanternera / llauner+ llaunera
/ fontaner fontanera

lego adv.  aviat(1)

land* m. [al.] ‘estat federat d’Alemanya o
d’Àustria’
lànguid -a adj.
languidesa f.
làpida f.
lapidar v. tr.
lapislàtzuli m.
lapse m. ‘espai de temps transcorregut’
lapsus m.

laxar v. tr.

lehendakari* m. i f. [basc] ‘títol donat al president
del govern basc’
leitmotiv m. [al.] [inv.]
lejia f.  lleixiu m.
lent1 f.
lent de contacte f. / lentilla, llentilla(2)
2

lent -a adj.
lentilla f.  lent de contacte
lentitud f.
leo m. i f. [inv.]  lleó(2)

larghetto adv. i m. [it.] ‘temps musical’

leotards* m. pl. ‘mitges gruixudes de punt que
arriben fins a la cintura’

largo adv. i m. [it.] ‘temps musical’

lepisma m.  peixet de plata

laringe f.

lepra f.

laringitis f.

leprós -osa adj. i m. i f.

larva f.

les pron.

lasanya f.

lesbià(1) -ana adj. i f.  homosexual(1) adj. i m. i f.

làser m. i adj.

lesbià(2) -ana adj.  homosexual(2)

latent adj.

lèsbic -a adj.  homosexual(2)

lateral adj.

letal adj.

latitud f.

letargia f.

lato sensu* loc. adv. [ll.] ‘en sentit ampli’

letó -ona adj. i m. i f. i m.

latrina f.

leucèmia f.
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levita f.

lionesa f.

levitar v. intr.

liposucció f.

lèxic -a adj. i m.

lipotímia f.

li pron.

liquen m.

liana f.

líquid -a adj. i m.

libèl·lula f.  espiadimonis m.

liquidació f.

liberal adj. i m. i f.

liquidar v. tr.

liberalisme m.

lira f.

liberalitzar v.tr.

líric -a adj. i f.

libidinós -osa adj.

liró m.

líbido f.

lísing m.  arrendament financer

libra m. i f. [inv.]  balança(2)

literal adj.

lícit -a adj.

literari -ària adj.

licor m.

literat -a adj. i m. i f.

licorer* m.  moble bar

literatura f.

líder m. i f.

litigi m.

liderar v. tr.

litoral m.  costa+2(1) f.

liderat m.  lideratge

litre m.

lideratge m. / liderat

lituà -ana adj. i m. i f. i m.

lied* m. [al.] [ pl. lieder] ‘composició musical
alemanya per a veu i piano’

litúrgia f.

lífting m.

litxi m. ‘arbre’

light adj. [angl.] [inv.]

llac m.

lila1 adj. i m. ‘color’

llaç m. / floc+(4) m. ( pl.) (V)

lila*2 f.  lilà m.

litúrgic -a adj.

lilà m. [ pl. -às] ‘arbust’ / lila* f.

llaca* (de ceps o de llegums sembrats) f. (S)
 fila+(1)

límit m. / tope1

llaçada f.

limitació f.

llaçar v. tr.

limitar v. tr. i intr. pron. i intr.

llacuna f.

limítrof -a adj.

lladrar v. intr. / bordar / bubar* (V) / buixir (N)
/ clapir+, glapir+ / jaupar (S)

2

limusina f.
lineal adj. / linial
lingot m.
lingüista m. i f.
lingüístic -a adj. i f.

lladre m. i f.
lladriola f.  guardiola
lladruc m. / bub-bub(2) / clapit, glapit / guau-guau(2)
llaga f.  nafra
llagar v. tr. i intr. pron.  nafrar v. tr.

línia f.
en línia loc. adj.* i loc. adv. ‘en informàtica
i telecomunicacions, sistema de control i
connexió’ / on-line adj. i adv. [angl.]
línia aèria f. / aerolínia*
linial adj.  lineal
linx m. [ pl. linxs] / gat cerval

llagasta f.  paparra
llagost m.  llagosta(1) f.
llagosta(1), llangosta*(1) f. ‘insecte’ / llagost,
llangost* m. / llagostí*(2), llangostí*(2) m.
/ pallagostí* m. (S)
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llagosta(2), llangosta*(2) f. ‘crustaci’

llander* llandera m. i f. (V)  lampista

llagostí(1), llangostí*(1) m. ‘crustaci’

llangardaix m. / fardatxo, sarvatxo* (V) / lluert

llagostí*(2) m.  llagosta(1) f.

llangost* m.  llagosta(1) f.

llagotejar v. tr.  adular

llangosta*(1) f.  llagosta(1)

llagoter -a adj. i m. i f. / adulador -a

llangosta*(2) f.  llagosta(2)

llàgrima f.

llangostí*(1) m.  llagostí(1)

llagrimós(1) -osa adj. ‘que llagrimeja, ple de
llàgrimes’

llangostí*(2) m.  llagosta(1) f.

llagrimós(2) -osa adj. ‘que mou a plorar’
/ lacrimogen(2) -ògena

llanterna f. / lot2 / pila(2)

llagut, llaüt(2) m. ‘embarcació’
llamàntol m. / grimaldo (B)
llamarada* f. (V)  flamarada
llamborda f. / adoquí m.
llambric m. (N)  cuc de terra

llanta f.  llanda(2) (d’una roda)
llanterner(1) llanternera m. i f. ‘persona que
fabrica o ven estris de llauna’
llanterner(2) llanternera m. i f.  lampista
llàntia f.
llanut(1) -uda adj.

llambrígol* m. (V)  cuc de terra

llanut*(2) llanuda m. i f. (S) ‘persona sense domicili
que viu al camp o a la ciutat’

llambroix m. / botavant

llanxa f.

llaminadura f. / llepolia

llapis m.
llapis de memòria* m.  memòria USB* f.
llapis electrònic* m.  llapis òptic
llapis òptic m. / llapis electrònic*

llaminer -a adj. / llépol -a
llamp m. / llucet*2 (S)
llampar(1) v. tr. ‘un llamp, tocar (algú o alguna
cosa)’
llampar(2) v. intr. (V)  llampegar

llar f.
llar d’infants f.  jardí d’infants m.
llar [de foc] f. / foc a terra m. / fogar m.

llampec m. / rellamp* / rellampec* (N)

llard m. / sagí(1) / saïm (B)

llampegar v. intr. / llampar(2) (V)

llardó m. / greixó

llamprea f.  llampresa

llardós -osa adj.

llampresa, llamprea f.

llarg -a adj.
al llarg de loc. prep.

llampuga f.
llana f.
llança f.
llançadora* f. ‘vehicle que transporta passatgers
d’una manera continua i regular entre dos punts’
llançament m.
llancar* v. intr. (S) ‘fugir de pressa’
llançar(1), llençar(1) v. tr. ‘deixar anar amb impuls’
/ gitar(1) / reballar+ (V) / tirar(2)
llançar*(2) v. tr.  llençar(2)
llançar a perdre* loc. verb. (V)
 malmetre+ v. tr.
llançar*(3) v. tr. (V)  vomitar
llanda(1) f.  llauna
llanda(2) (d’una roda), llanta f.

llargada f. / llargària
llargària f. / llargada
llargarut -uda, llarguerut -uda adj.
llarguerut -uda, llargarut -uda adj.
llargues* f. pl. (V) ‘modalitat de la pilota valenciana
que es juga al carrer’
llàstima f.
llatí -ina m. i adj.
llatinada f.
llatinisme m.
llau f.  allau
llauna f. / llanda(1)
llauner llaunera m. i f.  lampista+
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llaurador llauradora m. i f. (V)  pagès+(1)
pagesa
llaurar v. tr. i intr.
llauseta* f. (S)  alosa
llaüt(1) m. ‘instrument musical’
llaüt(2) m.  llagut
llaütista m. i f. ‘instrumentista’
llautó m.
veure’s el llautó (a algú o a alguna cosa) loc.
verb.
llavador m. (V)  safareig(2) (públic)
llavadora f. (V)  rentadora
llavar v. tr. (V)  rentar(1)
llavi m. / morro(2) m. pl.
llavor f. / grana(1) / sement / pepita
llavors adv. / aleshores / entonces
llebeig m. [ pl. -igs o -tjos]  garbí
llebre f.
llebrot m.
lledó m.
lledoner m.
lleganya f.

lleixivet* m. (B)  lleixiu
llemosí(1) -ina adj. i m. i f.
llemosí(2) -ina m. i adj.
llenasca f. (N) ‘llosa gran’
llença(1) f. ‘ormeig de pesca’
llença(2) f. ‘cordill posat tibant entre dos punts en
pujar una paret, un marge, etc.’
llençar(1) v. tr.  llançar(1)
llençar(2), llançar*(2) v. tr. ‘rebutjar, desfer-se (d’una
cosa)’ / tirar*(3)
llençar la tovallola* loc. verb. ‘desistir de
fer una cosa’/ tirar la tovallola*
llenceria f.
llençol m.
llenegada f. (B)  relliscada
llenegar v. intr. (B)  relliscar
llengua(1) f. ‘òrgan’
llengua(2) f. / idioma m.
llenguado m. / palaia(1) f. (B)
llenguadocià(1) -ana adj. i m. i f.
llenguadocià(2) -ana m. i adj. ‘dialecte occità parlat al
Llenguadoc o relatiu a aquest dialecte’

lleganyós -osa adj.

llenguallarg -a adj. / llenguerut* -uda / llengut
-uda

llegat m.

llenguatge m.

llegenda f.

llenguerut* -uda adj.  llenguallarg -a

llegidor -a adj. i m. i f.

llengut -uda adj.  llenguallarg -a

llegir v. tr. i tr. pron.

llentia, llentilla(1) f. ‘llegum’

llegit -ida adj. ‘culte i erudit pel fet d’haver llegit
molt’

llentilla(1) f.  llentia

llegó m. (V)  aixadell
llegum m.
llei f.
lleial adj.
lleidatà(1) -ana adj. i m. i f. / ilerdenc+ -a adj.
/ ilerdense+ adj.
lleidatà(2) -ana m. i adj. ‘varietat del català
nord-occidental parlada al Segrià i en algunes
comarques veïnes o relatiu a aquesta varietat’
lleig lletja adj. / llord(2) -a (N)
lleixa(1) f.  prestatge+ m.
lleixa(2) f.  escudeller+ m.
lleixiu m. / lleixivet* (B) / lejia f.

llentilla(2) f.  lent de contacte
llentiscle m. / mata(2) f. / matissa* f. (V)
llenya f.
fer llenya loc. verb. ‘un castell humà, perdre
l’equilibri i caure en carregar-se o
descarregar-se’
llenyataire m. i f. / llenyater llenyatera
llenyater llenyatera m. i f. / llenyataire
llenyer m. / llenyera f.
llenyera f. / llenyer m.
lleó(1) m. ‘mamífer’
lleó marí m.
lleó(2) m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest signe
zodiacal’ / leo
lleona f.
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lleopard m.

lletuga f.  enciam m.

llepa m. i f.  llepaire

lleu1 adj.

llepaculs m. i f.  llepaire

lleu2 m. (V)  pulmó

llepafils adj. i m. i f. / fetiller(2) -a (V) / refastinyós*
-osa (S) / triat -ada adj. (B)

lleuger -a adj.

llepaire m. i f. / llepa / llepaculs / llepó -ona adj. i
m. i f.

lleute* m. (N)  llevat1

lleure m.

lleva f. / quinta

llepar v. tr.
llepó -ona adj. i m. i f.  llepaire m. i f.
llépol -a adj.  llaminer -a
llepolia f. / llaminadura
llera, glera f.
llesca f. / tallada
llesca en ou* f. (V)  torrada de Santa
Teresa*
llescar v. tr.

llevador llevadora m. i f. / comare f. / comadrona f.
llevamà m. (B)  boixac
llevaneu f.
llevant(1) m.  est1
llevant(2) m. ‘vent que ve de l’est’
llevantada f.
llevantança* f. (V)  calúmnia

llessamí m.  gessamí

llevar(1) v. tr. ‘separar (una part) d’un tot’ /
traure(2), treure(2)

llest -a adj.

llevar(2) ([la] taula) v. tr.  desparar

llestar* v. tr. (S) 
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triar+(1)

llet f.
llet condensada f.
llet descremada f. / llet desnatada
llet desnatada f. / llet descremada
llet en pols f.
llet entera f. / llet sencera
llet higienitzada f. / llet pasteuritzada
llet pasteuritzada f. / llet higienitzada
llet sencera f. / llet entera
llet UHT f. / llet uperitzada
llet uperitzada f. / llet UHT
llet*(2) f.  sort
lleter(1) -a adj. ‘que dona llet’
lleter(2) lletera m. i f. ‘persona que ven llet’
lletera1 f.  lleteresa
lletera f. ‘recipient per a transportar o guardar la
llet o per a servir-la a taula’
2

lleteresa f. ‘planta’ / lletera1
lleteria f.
lletgesa f. / lletjor
lletissó m.  lletsó
lletjor f. / lletgesa
lletós -osa adj.
lletra f.
lletrat lletrada m. i f.  advocat advocada
lletsó, lletissó, llicsó* (V) m. / pixallits

llevar(3) v. tr. ‘produir (fruit)’
llevar(4) v. intr. ‘una massa que fermenta, estufar-se,
esponjar-se’
llevar(5) v. intr. pron. ‘sortir del llit’ / aixecar(2)
/ alçar(4)
llevat1 m. / creixent(2) (N) / lleute* (N) / rent
llevat2 prep. / tret2
llevat de loc. prep. / a excepció de / excepte
prep. / fora de(1) / tret de
llevat que loc. conj. / a excepció que / a
menys que / tret que
llevataps m. / tirabuixó / tirataps* (S)
llevataques m.
lli m.
llibertat f.
llibre m.
llibre de reclamacions m.
llibre digital* m.  llibre electrònic
llibre electrònic m. / llibre digital*
llibrell m.  gibrell
llibrer llibrera m. i f. (V)  llibreter llibretera
llibreria f.
llibreta f.
llibreter llibretera m. i f. / llibrer llibrera (V)
llicència f.
llicenciat llicenciada m. i f.
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llicenciatura f.

llisada1 f.  pallissa2

lliçó f.

llisada*2 f. (S)  relliscada

llicsó* m. (V)  lletsó

llisar* v. intr. (S)  relliscar

lliga f.

lliscar v. intr.

lligallo m. (N)  camí ramader

lliseta f.  vidriol m.

lligam m.

llisquet m. (C)  pestell

lligar(1) v. tr.

llissa, llíssera f. / mújol m.
+

lligar(2) v. tr. / fermar / nuar, nugar (V) v. tr. i
intr. pron.

llíssera f.  llissa

lligar(3) v. intr. ‘establir una relació amorosa
passatgera’

llistat m. ‘llista sortida d’una impressora’

llista f. ‘sèrie enumerativa’

lligó m. (V)  aixadell

llistó m.

llim m.

llit(1) m. ‘moble disposat per a jeure-hi i dormir-hi’

llima1 f. ‘eina’

llit(2) m. ‘cosa sobre la qual hom s’ajeu’

llima2(1) f. ‘fruit de la llimera’

llit(3) (d’un riu, d’un barranc, d’una séquia) m.
/ caixer2 (V)

llima2(2) f. (V)  llimona
llimac(1) m. / bavosa(2) f.
llimac*(2) m. (V)  verdet(2)

llit(4) m. ‘fons del mar, d’un llac’
llitera(1) f. / baiard+ m. / camilla(1)

llimer m.  llimera(2) f.

llitera(2) f. ‘conjunt de dos o més llits, construïts l’un
damunt de l’altre’

llimera(1) f. (V)  llimoner m.

lliura(1) f. ‘unitat de pes’

llimera(2) f. ‘arbre d’origen sud-asiàtic que produeix
llimes’ / llimer m.

lliura(2) f. ‘unitat monetària’

llimó m.  llimona f.
llimona f. /

llima2(2)

(V) / llimó m.

lliurament m.
lliurar v. tr. i intr. pron. / entregar / fer a mans loc.
verb. / retre+(2)

llimonada(1) f. ‘beguda composta d’aigua, sucre i
suc de llimona’

lliure adj.

llimonada*(2) f. (V)  gasosa

llivell m.  nivell

llimoner m. / llimonera f. / llimera(1) f. (V)

lloança f. / alabança / elogi m.

llimonera f.  llimoner m.

lloar v. tr. i intr. pron. / alabar / elogiar v. tr.

llinatge m. / cognom

lloba f.

llinda f. ‘travesser que descansa sobre els muntants
d’una porta’ / llindar(2) m.

llobarro m.  llop(2) (de mar)
llobarro pigallat m. / baila f. (V)

llindar(1) m. ‘part inferior de l’obertura d’una porta’
/ brancal / branquil* (N) / marxapeu(1)

llobarró* m.  llobató

llindar(2) m.  llinda f.

llobató m. / llobarró*

llinya f.  rodera
llipota f. (S)  cirera d’arboç

lliurea f.

llobí m.  tramús
llobina f.  llop(2) (de mar) m.

lliri m. / cal·la f.
lliri blanc m. / assutzena f.
lliri blau m.
lliri de mar m.

lloc(1) m. / puesto
en lloc de loc. prep. / en comptes de [o en
compte de]
lloc comú(1) m.  comuna f.
lloc comú(2) m.  tòpic(2)
lloc web m.

llis -a adj.

lloc(2) m. (B) ‘explotació agrària menorquina’

llipoter m. (S)  arboç

197

CORPUS GENERAL

lloca f.

llotja(2), llonja* f. ‘lloc de reunió dels comerciants’

llodrigada f.  llorigada

lluç m.

llodrigó m.  llorigó
llodriguera f.  lloriguera
llogar v. tr.

lluç de riu m.
lluça f.  maire
llucar1(1) v. tr.  mirar+(1) v. tr. i intr.

llogaret m.  veïnat1(2)

llucar1(2) (+ hi) v. intr. ‘saber copsar les coses amb
intel·ligència’

llogarret m.  veïnat1(2)

llucar2 v. intr. / brotar+

llogater llogatera m. i f. / estadant estadanta
/ inquilí inquilina

llúcera f.  maire

lloguer m.
llom m. / llomello (V) / llomillo
llom embotit m.
lloma f. (V) ‘muntanya de poca alçada i de forma
planera o arrodonida’
llomadura f.  lumbàlgia
llombrígol m. / melic
llomello m. (V)  llom
llomera f.  jàssera
llomillo m.  llom

llucet*1 m. ‘peix’
llucet*2 m. (S)  llamp
llúdria, llúdriga f.
llúdriga f.  llúdria
lludrigot m.
lludrió m.
lluent adj. / brillant(1)
lluentor f.  brillantor
lluerna(1) f. / claraboia

llongada f.

lluerna(2) f. ‘insecte’ / cuca de llum / cuca de Sant
Joan* / cuquet de [la] llum* m. (V)

llonganissa(1) f. ‘embotit assecat’

lluerna(3) f. ‘peix’ / oriola

llonganissa*(2) f.  botifarra(1)

lluert m.  llangardaix

llonguet m.

llufa f.  ventositat(2)

llonja* f.  llotja(2)

lluir v. intr. i intr. pron.

llop(1) m.

lluïssor f.

llop(2) (de mar) m. / llobarro / llobina f.

lluït -ïda adj.

llor1 m.  llorer

lluita f.

llor2 -a adj. ‘bru fosc’

lluitar v. intr.

llord(1) -a adj.  brut -a

llum(1) f. ‘agent físic’
donar a llum (un infant) loc. verb.  parir v.
tr.

llord(2) -a adj. (N)  lleig lletja
llorer m. / llor1
llorigada, llodrigada f.
llorigó, llodrigó m. / catxap
lloriguera, llodriguera f. / catxapera*
lloro m.
llosa f.
llosat* m. (N)  teulada f.
llosca f.  burilla
llossa f.
llot m. / tarquim
llotja(1) f. / palco m.

llum(2) m. / làmpada f. / làmpara f.
llum d’oli m.  gresol
llum de ganxo m.  gresol
llumenera f.
llumeta(1) f. ‘tipus de llum petit, portàtil’
llumeta*(2) f. (S)  llumí m.
llumeneta f.
llumí m. / llumeta*(2) f. (S) / misto
lluminària f. ( pl.)
lluminós -osa adj.
lluna f.
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llunada f. ‘peix’ / guàrdia civil*(3) m. (B)
llunàtic -a adj.
lluny1 adv. / enfora(2) (B)
al lluny loc. adv.
lluny2 -a adj.  llunyà -ana
llunyà -ana adj. / lluny2 -a
llunyania f.
llúpia f.
llúpol m.
llur poss. ‘possessiu per a diversos posseïdors’
 seu2(1) seva

lot1(1) m. ‘part assortida d’un tot que s’ha de
distribuir’
lot*1(2) m. ‘oferta de productes o serveis que es
comercialitzen conjuntament’ / pack(2) [angl.]
lot2 f.  llanterna
loteria f.
low-cost* adj. [angl.] [inv.] ‘(model de negoci) que
permet un preu de venda baix del producte o servei
comercialitzats’ / de baix cost* loc. adj.
aerolínia low-cost* f.
lubricant adj. i m.  lubrificant
lubricar v. tr.  lubrificar

llurcar* v. tr. (S)  mirar(1) v. tr. i intr.

lubrificant adj. i m. / lubricant

llustre m.

lubrificar v. tr. / lubricar

llustrós -osa adj.

lúcid -a adj.

lo1(1) art. (N)  el1(1)

lucidesa f.

lo1(2) art. pers. (N)  en2

lucrar v. intr. i intr. pron.

lo2 pron. / el2

lucratiu -iva adj.

lobby* m. [angl.] ‘grup de persones influents que
intenta de persuadir els poders públics’

lucre m.

local(1) adj.

lúgubre adj.

local(2) m.

lumbàlgia f. / llomadura

localitat f.

lumpen m.

localitzar v. tr. i intr. pron.

lupa f.

loció f.

luterà -ana adj. i. m. i f.

locomotor -a adj. i f.

lutier m. i f.

loco -a adj. i m. i f.  boig boja

luxe m.

locució f.

luxós -osa adj.

locura f.  bogeria

luxúria f.

locutar v. tr.  radiar(2)

luxuriós -osa adj.

lúdic -a adj.

locutor locutora m. i f.
locutori m.
loft(1) m. [angl.]  edifici readaptat*
loft*(2) m. [angl.] ‘habitatge caracteritzat pel fet de
tenir espais diàfans’
lògic -a adj. i f.
logopeda m. i f.
longeu -eva adj. ‘que ha arribat a una edat molt
avançada’
longevitat f.
longitud f.
loquaç adj.
los pron. / els

M
mà f. [ pl. mans]
a mà alçada loc. adv.
a mà armada loc. adv. i loc. adj.
a mà dreta loc. adv. / a la dreta
a mà esquerra loc. adv. / a l’esquerra
[de] mans lliures* loc. adj. ‘(telèfon) que
permet mantenir una conversa sense agafar
l’auricular’
de primera mà loc. adj. i loc. adv.
de segona mà loc. adj. i loc. adv. / d’ocasió+
loc. adj.
fer a mans loc. verb.  lliurar v. tr. i intr.
pron.

CORPUS GENERAL

mà d’obra f.
mà de morter f. / boix1(2) m. / maça /
maneta(4) / picamà m.
primeres mans* m. i f. ‘en els castells i en la
muixeranga, membre de la pinya que
aguanta per darrere un membre del segon’
tenir mà loc. verb.  [tenir] influències
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mag maga m. i f.
magatzem m.
magazín m.
magdalena f.
magenta f. i m.

mabra* f.  mabre m.

màgia f.

mabre m. ‘peix’ / mabra* f.

màgic -a adj. i m. i f.

mabritjol* m.  mabritxol

magistral adj.

mabritxol, mabritjol* m.

magistrat magistrada m. i f.

mac m. (B)  pedra(1) f.
mac de torrent m. (B)  còdol

magma m.
magnànim -a adj.

maça f.  mà de morter

magnètic -a adj.

macabeu m. ‘raïm i tipus de vi’

magnetòfon m.

macabre -a adj.

magnífic -a adj.

maçana f. (N)  poma

magnitud f.

maçanera f. (N)  pomera

magnòlia f.

macarra* m.  proxeneta m. i f.

magrana, manglana* (S), mangrana (N) f.

macarró m.

magre -a adj.  prim+ -a

macarró2 m.  proxeneta m. i f.

magrebí -ina adj. i m. i f.  magribí -ina

macarrònic -a adj.

magribí -ina, magrebí -ina adj. i m. i f. / moro -a

macarulla* f. (Andorra)  pinya(1) (de pi)

magristó -ona adj. / escardalenc -a / secallós -osa
/ secardí -ina

1

macedoni -ònia adj. i m. i f. i m.
maco -a adj.  bell -a

mahometà -ana adj. i m. i f.

maçola(1) f. ‘maça gruixuda de mànec curt’

macrobiòtic -a adj. i f.

mai adv.
mai més loc. adv. / pus mai (B)
mai que [o mai per mai que] loc. conj.
/ demà que
ni mai loc. interj.

madeixa f. / troca

maig m.

maçola(2) f. pl. (B)  matraca f.

madona f. (B)  mestressa
madrassa f.

mainada f. / al·lotea* (B) / canalla / patuleia(2)
/ quitxalla / xicalla (V)

madrastra f.

mainatge m. (S)  infant(1)

madrigal m.

maionesa f.

madritxo m. (B)  melindro

maire f. / bacallaret* m. (V) / lluça, llúcera / mare
de lluç

maduixa f. / fraga(1) / fraula / fresa
maduixera f. / fraga(2) / fraguera (N) / fraulera

maître [fr.] m. i f. ‘cap dels cambrers, en un
restaurant’  mestre-sala* mestra-sala

maduixot m. / fresó

majestat f.

madur -a adj.

majestuós -osa adj.

maduració, maturació f.

majola f. (N)  camamilla

madurar v. intr. i tr.
maduresa f.

major adj.
major d’edat m. i f.

màfia f.

majoria f.
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majorista m. i f.

malefici m.

majúscul -a adj. i f.

maleir v. tr.

making of m. [angl.]  com-s’ha-fet*

maleït -ïda adj.

mal1 m.  dany
fer mal loc. verb.
fer-se mal loc. verb. / espatlar*(2) (V),
espatllar(2) v. intr. pron. / prendre mal
treure mal* (+ inf.) loc. verb. (S)  costar+
(de fer una cosa) v. intr.

malenconia, melancolia f. / melangia

mal2 adv.  malament+

malestar m.

mal3 -a (usat sempre com a atribut i anteposat al
nom) adj.

malentès m.
malesa(1) f.  entremaliadura
malesa(2) f.  garriga

maleta f.
maleter (d’un vehicle) m.  portaequipatge

malabarista m. i f.

malfactor -a adj. i m. i f. / facinerós -osa

malacostumar v. tr. i intr. pron.

malfaener -a adj. (V)  gandul(1) -a adj. i m. i f.

malaguanyat -ada adj.

malfat m. / malastrugança f.

malaguenya* f. ‘cançó típica andalusa’

malfatà* malfatana m. i f. (V)  gandul(1) -a adj. i
m. i f.

malalt -a adj. i m. i f.
malaltia f. / enfermetat
malaltia d’Alzheimer* f. ‘demència
progressiva que evoluciona cap a un
deteriorament cognitiu global’
/ alzheimer* m.
malament adv. / mal+2 / malament rai+
malaquita f.
malària f.
malarmat m.  arnès(3)
malastrugança f. / malfat m.

malfeiner -a adj.  gandul(1) -a adj. i m. i f.
malfiança f.
malfiar-se v. intr. pron.
malforjat -ada adj.  malgirbat -ada
malgastar v. tr. / balafiar (V) / dilapidar / tudar*(2)
(B)
malgirbat -ada, malgirbit* -ida (S) adj. / malforjat
-ada
malgirbit* -ida adj. (S)  malgirbat -ada

malavinent adj. / desavinent

malgrat prep. / a pesar de loc. prep. / tot i loc. prep.
malgrat que loc. conj. / a pesar que / encara
que / per bé que / si bé / tot i que
malgrat tot loc. adv. / això no obstant
/ no obstant / no obstant això
/ nogensmenys adv. / tanmateix adv.

malbaratar v. tr.

malícia f.

malbé adv.
fer malbé loc. verb.  malmetre v. tr.

malifeta f.

malaurança f.  desgràcia
malaurat -ada adj.  desgraciat(1) -ada
malavejar v. intr. (B)  maldar+

malcarat -ada adj.

maligne -a adj.
[el] maligne m.  diable

malcregut -uda adj.  desobedient

mall m.

malcriar v. tr.  aviciar(1)

malla(1) f.

malcriat -ada adj. ‘mancat de bona educació’

malla*(2) f. pl. ‘pantalons de teixit elàstic, sense
botons ni cremallera’

maldar v. intr. / malavejar+ (B)
maldat f.

mal·leable adj.

maldecap m.  preocupació f.

mallerenga f. / ferreret m. (V) / ferrerico m. (B)
/ totestiu m. (V)

maldestre -a adj.

mallol m. / mallola f.

maledicció f.

mallola f.  mallol m.

maleducat -ada adj. i m. i f.

CORPUS GENERAL

mallorquí(1) -ina adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Mallorca o als seus habitants’
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mamar(4) v. intr.  beure a morro loc. verb.

mallorquí(2) -ina m. i adj. ‘varietat del balear parlada
a Mallorca o relatiu a aquesta varietat’

mamballeta f. (B)  aplaudiment+ m.
fer mamballetes loc. verb. (B)  aplaudir+
v. intr. i tr.

mallorquinisme m.

mambo m. ‘tipus de ball’

mallorquinista adj. i m. i f.

mamella f.  mama2

mallot m.

mameta* f. (B)  mama2

malmetre v. tr. / avariar+ v. tr. i intr. pron.
/ desbaratar+ v. tr. i intr. pron. / espatlar*(1) (V),
espatllar(1) v. tr. i intr. pron. / espenyar2 v. tr. i intr.
pron. / fer malbé loc. verb. / llançar a perdre*+ loc.
verb. (V) / tudar(1) (B)

mamífer -a adj. i m. i m. pl.

malnodrit -ida adj. i m. i f.

mampara f.
manador manadora m. i f. (Andorra)  pregoner
pregonera
mànager m. i f.

malnom m.  sobrenom

manament m.

malnutrició f.

manar v. tr. / comandar+(1) v. tr. i intr.

malparat -ada adj.

manat m. / manoll

malparlat -ada adj. i m.* i f.*

manc(1) -a adj.  faltat -ada

malpensat -ada adj. i m. i f.

manc(2) -a adj. i m. i f. ‘mancat d’una mà o d’un braç’
/ manxol -a (B)

malsofert -a adj. / malsofrit* -ida / pudent(2) -a
malsofrit* -ida adj.  malsofert -a
malt m. / malta f.
malta f.  malt m.
maltractament m.
maltractar v. tr.
maluc m. / cadera f.
malva, vauma (B) f.
malva-rosa f.

manca f.  mancança
a manca de loc. prep. / a falta de
mançana f. (N)  poma
mancança f. / falta(1) / manca
mançanera f. (N)  pomera
mancar v. intr. / faltar(1)
mancat -ada adj.
manco(1) quant. (adv.)  menys(1)

malvasia f.

manco(2) quant. (especif.) [inv.]  menys(2)

malvat -ada adj. / pervers -a

mandala m.

malversació f.

mandarina f.

malvist -a adj.

mandariner m.

malviure1 v. intr. ‘viure malament’

mandat m.

malviure2 m. ‘fet de viure malament, no com cal,
deshonrosament’

mandíbula f. / barra(3)

mama  f.  mare

mandolina f.

mama2 f. / mamella / mameta* (B) / meta2 / pit(2) m.
/ popa2 (N) / teta (S)

mandonguilla f. / bola de picolat* (S) / pilota(3) (B)
/ pilotilla

mamà f. [ pl. -às]  mare

mandra f.  peresa

mamar(1) v. tr. / popar (N) / tetar* (S) / xumar1(2)

mandrós -osa adj. i m. i f.  peresós -osa

mamar(2) v. tr. ‘adquirir des de la infància (un
sentiment, una doctrina, etc.)’

mànec(1) m. ‘part adaptada a una eina, a un
instrument, per on s’agafa en servir-se’n’

mamar(3) v. intr.  beure1(2) (begudes
alcohòliques)

mànec*(2) [de ganivet] m. (B)  navalla(3) f.

1

mando m.  comandament

mànega(1) f.  màniga
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manivela f.  maneta(2)

mànega(2) f. / manguera
2

mànega(3) f. / cap de fibló m. / fibló m. / tornado m.
/ tromba+
maneig m.
manejar(1) v. tr.  fer funcionar loc. verb.
manera f.
a manera de loc. prep. / a tall de
d’altra manera loc. adv.
de cap manera loc. adv.
manescal manescala m. i f.  veterinari
veterinària

manlleu m.
manllevar v. tr. / amprar
mannà m. [ pl. -às]
manobre m. i f. / peó
manoll m. / manat
manotada f.
manovella f.  maneta(2)
mans -a adj.  manyac(1) -aga

maneta(1) f. ‘peça o part d’una màquina o d’una eina
destinada a posar-hi la mà’

mansana f.  illa(2) (de cases)

maneta(2) f. / manovella / manubri m. / manivela
maneta(3) (del rellotge) f.  busca1(2)

mant manta quant. (especif.)  molt2 -a [de]
a manta loc. adv. ‘en abundància’

maneta(4) f.  mà de morter

manta1 f. / flassada

manga* m. ‘gènere de còmic d’origen japonès’

manta2 f. ‘peix’

mangala f. (N)  bastó(2) m.

mantaire m. i f.  manter(1) mantera

manglana* f. (S)  magrana

mantega f.

mango m.

mantell m. / manto*, mantó*(1)

mangra, almangra, almànguena* f.

mantellina(1) f.

mangrana f. (N)  magrana

mantellina(2) f. ‘peix’ / vela llatina*

manguera f.  mànega(2)

mantellina(3) f.  embriaguesa

mania(1) f.
mania de grandesa f.
mania persecutòria f.

manteniment m.

mania(2) f. ‘aversió injustificada’ / entema (V)
maniàtic -a adj. i m. i f. / maniós -osa adj.
manicomi m.
manifest -a adj. i m.

mansuet -a adj.  manyac(1) -aga

mantenir, mantindre* v. tr. i intr. pron.
manter(1) mantera m. i f. ‘persona que fabrica o
ven mantes’ / mantaire
manter*(2) mantera m. i f. ‘venedor ambulant, al
marge de la llei, de productes per sota del preu de
mercat’
manteu m.

manifestació f.

mantindre* v. tr. i intr. pron.  mantenir

manifestar v. tr. i intr. pron.

manto* m.  mantell

màniga, mànega(1) f.
manilla1(1) f. ‘anell de ferro’
manilla1(2) f. ‘grup reduït de castellers que, situats al
nivell dels terços i pel damunt del folre, serveixen de
suport als quarts’

mantó*(1) m.  mantell
mantó(2) m. ‘mocador o espatller gros d’abric’
mantra* m. ‘síl·laba o frase sagrada dotada d’un
poder espiritual’

manilla2 f.  botifarra(2)

manual adj. i m.

maniobra f.

manualitats* f. pl.  treballs manuals m. pl.

maniós -osa adj. / maniàtic -a adj. i m. i f.

manubri m.  maneta(2) f.

manipulació f.

manufactura f.

manipular v. tr.

manufacturar v. tr.

manisa f. (V)  rajola de València

manuquella* f. (N)  canell m.

CORPUS GENERAL
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manutenció f.

marc1 (d’una porta, d’un quadre) m. / vasa+ f. (B)

manxa f. / bomba*3 (de la bicicleta)

marc2 m.  grappa f. [it.]

manxar(1) v. tr.  bombar2

març m.

manxar(2) v. tr. ‘avivar (el foc) bufant-lo amb una
manxa’

marca f. / senyal(1) m.

manxar*(3) v. intr. (V)  copular v. tr. i intr.
manxec -ega adj. i m. i f.
manxego m. i adj. / formatge manxego m.

marcador m.
marcador fluorescent* m.  retolador
fluorescent
marcar v. tr.
marcatge m.

manxiula f.  vidalba
manxol -a adj. i m. i f. (B)  manc(2) -a
manya f.
manyà manyana m. i f. / serraller serrallera
manyac(1) -aga adj. / mans -a / mansuet -a
/ ximple*(2) (B)

marcir v. tr. i intr. pron.  pansir
mare f. / mama1, mamà
mare de lluç f.  maire
mare política f.  sogre sogra m. i f. i m.
pl.
marea f.

manyac*(2) -aga adj. (S)  afectuós -osa

marededeu f. / verge(3)

manyaga f.  carícia

mareig m.

manyopla f.

marejar(1) v. intr. pron.
marejar(2) v. tr.  atabalar v. tr. i intr. pron.

manyós -osa adj.  hàbil(2)
+

maó m. / rajola(2) f. (V) / totxana f. /

totxo+1(1)

marengo adj. [inv.]

mapa m.

mareny m. (V)  maresma f.

maqueta f.

maresma f. / maresme m. / mareny m. (V)

maquetar v. tr.

maresme m.  maresma f.

maqui m. i f.

marfil m.  vori

maquillar v. tr.

margalida f.  margarida

maquillatge m.

margalló, bargalló, garballó m.

màquina f.
màquina d’escriure f.
màquina escurabutxaques f.
màquina validadora f. / validadora (de
bitllets)

margarida, margalida f.

maquinar v. tr. / ginyar(1) / ordir(2) / tramar(2)
maquinari m. / hardware [angl.]
maquinària f.
mar m. o f. / pèlag m.

margarideta* f. (S)  marieta
marge m. / espona(2) f. (N)
marginació f.
marginal adj.
marginar v. tr.
marí -ina adj. i m. i f. i f.

marabú m. [ pl. -ús]

mariachi* m. [cast.] ‘conjunt de músics que
interpreta música popular mexicana’

maraca f.

marialluïsa f. / herballuïsa*

maracujà m. [ pl. -às]  fruita de la passió f.

maridatge(1) m. ‘unió, enllaç’

maragda f.

maridatge*(2) m. ‘relació harmònica entre un vi i la
menja que acompanya’

maragdí -ina, esmaragdí -ina adj.
marató f.
marbre(1) m. / màrmol
marbre(2) m.  banc de cuina

marieta f. ‘insecte’ / margarideta* (S) / gallineta
cega* / poriol m. (B)
marihuana f. / cànnabis m.
marimba* f. ‘instrument musical’
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marinada f.

marrucar v. intr.  parrupar

marinar v. tr.

marruqueig m.  parrup

mariner -a adj. i m. i f. / navegant
a la marinera loc. adv. i loc. adj.*

marruquejar v. intr.  parrupar

marinera f. ‘peça de vestir’
marioneta f.

marsala m. ‘vi blanc propi de Sicília’
mart m. ‘mamífer’ / marta f.
marta f.  mart m.

marisc m.

martell m.

marista m. i adj.
marit m.  cònjuge(1) m. i f.
marítim -a adj.
marjal(1) f.  aiguamoll m.
marjal(2) m.  bancal
màrmol m.  marbre(1)
marmolar*(1) v. intr. i tr. (V)  murmurar(1)
marmolar*(2) v. tr. (V)  renyar
marmoló* m. (V)  renyada f.
marmota f.
maror f.
marquès marquesa m. i f.

màrtir m. i f.
martiri m.
marxa(1) f.
posar en marxa (un vehicle, una màquina)
loc. verb.  engegar(1) v. tr.
marxa(2) f. ‘modalitat d’atletisme’
marxador(1) -a adj. i m. i f. ‘que marxa’
marxador(2) marxadora m. i f. ‘atleta especialitzat
en curses de marxa’
marxador*(3) marxadora m. i f. (V) ‘en el joc de
pilota valenciana, persona que duu el compte de la
puntuació en una partida’
marxapeu(1) m.  llindar(1)
marxapeu(2) m. / estrep

marquesina m.

marxar(1) v. intr. ‘funcionar, anar’

màrqueting m.
marrà(1) m. ‘mascle de l’ovella’ / moltó(2)

marxar(2) v. intr.  anar-se’n(2) v. intr. pron.

marrà(2) m.  porc

mas m. / casa de pagès f. / masia f. / possessió(2) f.
(B) / torre*+(2) f. (N)

marraco m. (N)  papu

mascara f.  emmascara

marrada f.

màscara f. / carota+(2)

marraix m. ‘peix’

mascarar v. tr.  emmascarar1

marraixa f. (V)  garrafa
marramau m.  miol

+

marrameu m.  miol+

mascle m.
masclet(1) m. ‘mota de pèl enmig del mentó’
/ mosca(2) f. / pera(2) f. / perilla f.

marrec(1) marreca m. i f.  infant(1) m.

masclet(2) m. (V) ‘canó curt de ferro o embolcall de
paper que es carrega de pólvora, utilitzat en les
mascletades’

marrec(2) m.  anyell

mascletada f.

marro1(1) m. ‘residu de certes substàncies,
especialment del cafè molt’

masclisme m.

marranxó m.  garrí

marro1(2) m. ‘embolic, rerefons tèrbol’
marro2 m. ‘joc popular per a dos jugadors’
marró m. i adj.
marron-glacé* m. ‘castanya confitada amb sucre
de llustre’
marroquí -ina adj. i m. i f.
marruc m.  parrup

masclista adj. i m. i f.
masculí -ina adj.
masculinitat f.
masegar v. tr.
masia f.  mas m.
masoquisme m.
masoquista adj. i m. i f.
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masover masovera m. i f.
1

massa f.
massa mare* f.  cap de feina* m.
massa2(1) quant. (adv.) ‘en grau excessiu’
massa2(2) quant. (especif.) [inv.] ‘un grau excessiu de’

matèria primera f. ( pl.) ‘recurs extret
directament de la natura’ / primera
matèria / matèria prima f.
matèria reservada f. ‘conjunt d’informacions
sobre les quals les institucions estatals
exerceixen una acció de reserva’
primera matèria f. ( pl.)  matèria primera

massacre f.

material adj. i m.

massapà m.

materialitzar v. tr. i intr. pron.

massatge m.

matern -a adj.

massificació f.

maternal adj.

massificar v. tr.
massís -issa adj. i m.
massiu -iva adj. / multitudinari -ària

matí m. / dematí
de bon matí loc. adv. ‘molt de matí’
de matí loc. adv. / dejorn(1) adv.

mass-media m. [angl.]  mitjà de comunicació de
massa

matinada f.

mastegar(1) v. tr. ‘prémer reiteradament (una cosa)
entre les dents’

matinejar v. intr.  matinar

matinar v. intr. / matinejar

matís m.

mastegar*(2) v. tr. (B)  rebregar

matisar, matitzar v. tr.

mastegot m.  bufetada f.

matissa* f. (V)  llentiscle m.

màster m.

matitzar v. tr.  matisar

masturbació f.

mató m. / brossat / brull (V) / recuit / recuita* f. (B)

masturbar v. tr.

matoll m.

masurca f.

matraca f. / batzoles f. pl. (V) / maçola(2) f. pl. (B)

mata(1) f.
mata de planter f. ‘cadascuna de les plantes
d’un planter’
mata(2) f.  llentiscle m.
matafaluga f. 

anís+(1)

matràs m. [ pl. -assos]
matriarca f.
matrícula f.

m.

matricular v. tr.

matalàs [ pl. -assos], matalaf, matalap* (V) m.

matrimoni(1) m. ‘unió legítima entre dues persones’
matrimoni canònic m.
matrimoni civil m.

matalap* m. (V)  matalàs

matrimoni(2) m. ‘sagrament’

matança f.

matrimoni(3) m.  cònjuge(2) m. pl.

matar v. tr. i intr. pron.

matrioixca* f. ‘tipus de nina russa’

match-ball m. [angl.]  pilota de partit* f.

matriu f.

matalaf m.  matalàs

1

matsutake m. ‘bolet’

2

mateix -a adj.

maturació f.  maduració

mateixa f. (B) ‘dansa popular mallorquina’

matusser -a adj.  barroer(1) -a adj. i m. i f.

matemàtic(1) -a adj. i f. ( pl.)

matx m. [ pl. matxs]  partit(3)

matemàtic(2) matemàtica m. i f.

matxet m.

matèria f.
en matèria de loc. prep. / en fet de
matèria prima f.  matèria primera f. ( pl.)

matxo m.  mul

mateix adv.

matxutxo(1) matxutxa m. i f. (V)  conco(1) conca
matxutxo*(2) -a adj. ‘robust, fort, cepat, sereny’
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maular* v. intr.  miolar

medieval adj. / mitgeval

maulet m.

mediocre adj.

mau-mau* m. (C) ‘beguda elaborada amb vermut
negre i gasosa, típica de la Patum’

mediocritat f.

maxil·la f.
màxim -a adj. i m. i f.
maximalisme m.
maximalista adj. i m. i f.
m-commerce m. [angl.]  comerç mòbil*
me1 pron. / em
me*2(1) m. [ pl. mens] (B)  anyell

medir v. tr.  amidar
meditació f.
meditar v. tr. i intr.
mediterrà -ana adj.  mediterrani -ània
mediterrani -ània adj. / mediterrà -ana
medul·la f.
medul·la espinal f.
medul·la [òssia] f.  moll1 (de l’os) m.
medul·la roja (dels ossos) f.

me*2(2) m. [ pl. mens] (B) (genèric)  ovella f.

medusa f. / born* m. (B) / grumer m. (B)

mealla* f. (V)  gallada

megàfon m.

meandre m.

megàlit m.

meca* f. (S) ‘mucositat que penja del nas’

megalòpoli f.  megalòpolis

mecànic(1) -a adj. i f.

megalòpolis, megalòpoli f.

mecànic(2) mecànica m. i f.

meitat, mitat f. / mig+1(1) m.

mecanisme m.

mel1 (de la cara) f. (B)  pòmul m.

mecenatge m.

mel2 f.

mecenes m. i f.

melancolia f.  malenconia

medalla f.

melangia f.  malenconia

medecina f.  medicament m.
medi1 m. ‘hàbitat, entorn’
medi ambient m.

melanoma m.
melca f. ‘planta’ / sorgo m.

medi2 m.  mitjà1

mèlia f. ‘arbre’

mèdia* m. pl. [inv.] ‘mitjans de comunicació de
massa basats en la tecnologia’

melic m. / llombrígol

mediació f.
per mediació de loc. prep.  per mitjà de
mediador -a adj. i m. i f. / mitjancer -a / tercer(2)
tercera m. i f.
mediambiental adj.
mediàtic* -a adj. ‘dels mitjans de comunicació de
massa’
mèdic -a adj.
medicació f.
medicalitzar* v. tr. ‘dotar (un vehicle) d’un metge
i d’equipament mèdic’
medicament m. / medecina, medicina(2) f.
medicar v. tr.
medicina(1) f. ‘ciència’
medicina(2) f.  medicament m.

melicotó m. (B)  préssec
melicotó pla* m. (B)  préssec pla*
melicotoner m. (B)  presseguer
melindro m. / madritxo (B)
melindrós -osa adj.
melissa f.
melmelada f.
meló m.
meló d’aigua m. (V)  síndria f.
meló d’Alger m. (V)  síndria f.
meló de moro m.  síndria f.
meló de tot l’any m.
melodia f.
melodia publicitària* f. ‘en publicitat i
comunicació, composició musical breu
identificadora d’una marca’ / jingle* m.
[angl.]
melòdic -a adj.
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melodrama m.
melòman -a adj. i m. i f. / musicòman -a
melonar m.
melonera f.

ésser menester* loc. verb.  caldre v. intr.
tenir menester* loc. verb. (S)  caldre v.
intr.
menestral(1) adj.  menestralenc -a

melós -osa adj.

menestral(2) menestrala m. i f. ‘persona que
professa un art mecànic’

melsa(1) f. ‘òrgan vascular’

menestralenc -a adj. / menestral(1)

melsa(2) f. (V)  flegma(1)

menestralia f.

melsós* -osa adj. (V)  flegmàtic -a

menfotisme, meninfotisme* (V) m. / passotisme

melsut* -uda adj. (V)  flegmàtic -a

mengívol -a adj.

melva f.

meninfotisme* m. (V)  menfotisme

membrana f.

menja f.

membre m.

menjada f. / àpat m.

membret m.  capçalera(2) f.

menjador1 m.

membrillo m.  codonyat

menjador2 -a adj. i m. i f.

memorable adj.

menjadora f.

memòria(1) f. ‘facultat de recordar’
fer memòria loc. verb.

menjar1(1) v. tr. i tr. pron. / cruspir-se+ v. tr. pron.
/ endrapar v. tr. / engaldir*+ (V) / halar / papar
v. tr. (V)

memòria(2) f.  record(1) m.
memòria(3) f. pl. (B)  record(3) m. pl.
memòria(4) f. ‘dispositiu electrònic’
memòria auxiliar* f.  memòria externa*
memòria externa* f. ‘memòria per a
emmagatzemar dades, sense lligams físics
permanents amb un ordinador’ / memòria
auxiliar*
memòria USB* f. ‘dispositiu portàtil per a
emmagatzemar i transportar dades’ / llapis
de memòria* m. / pen drive m. [angl.]
memorial m.
memoritzar v. tr.
mena1(1) f. / casta / classe(1)
mena1(2)

f. ‘mineral’

mena f. (B)  mentida

menjar1(2) v. tr. i tr. pron.  consumir(1) v. tr.
menjar2 m. / menjua, menjuga* (V) f. / teca1 f.
menjar per a emportar-se* m. ‘menjar
servit en un establiment per a ésser
consumit fora d’ell’ / menjar per a
endur-se*
menjar per a endur-se* m.  menjar per
a emportar-se*
menjar preparat* m. ‘menjar elaborat
d’una manera industrial per al consum
immediat’ / plat preparat*
menjar ràpid m. ‘menjar servit en un temps
mínim i a un preu mòdic’ / fast-food
[angl.]
menjua f.  menjar2 m.
menjuga* f. (V)  menjar2 m.

2

menar v. tr.  conduir(1) v. tr. i intr.
menció f. / esment m.
mencionar v. tr.  esmentar

menopausa f.
menopàusic -a adj.
menor(1) adj.

mendicant adj. i m. i f.

menor(2) m. i f. / menor d’edat
menor d’edat m. i f. / menor(2)

mendicar v. intr. i tr.

menorà f. [ pl. -às]

mendicitat f.

menorquí(1) -ina adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Menorca o als seus habitants’

menejar(1) v. tr. (V)  remenar(1)
menejar(2) v. tr. i intr. pron. (V)  bellugar v. tr. i
intr. pron. i intr.
menester m.

menorquí(2) -ina m. i adj. ‘varietat del balear parlada
a Menorca o relatiu a aquesta varietat’
menovell m.  dit xic
menstru m.  menstruació f.
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menstruació f. / menstru m. / període(2) (menstrual)
m. / regla(3)

menys(2) quant. (especif.) [inv.] ‘menor quantitat de,
menor nombre de’ / manco(2)

menstrual adj.

menys(3) prep. ‘introdueix una quantitat o un element
que s’ha de restar a una quantitat o a un element
precedents’

menstruar v. intr.
mensual adj.
mensualitat f.

menys(4) m. [inv.] ‘signe de la subtracció i de les
quantitats negatives’

ment f.

menyspreable adj.

menta(1) f. / herba sana

menyspreador -a adj. / menyspreatiu -iva

menta(2) f. ‘licor de menta’

menysprear v. tr. / desdenyar / menystenir
/ menysvalorar / despreciar

mental adj.
mentalitat f.

menyspreatiu -iva adj.  menyspreador -a

mentalment adv.

menyspreu m. / desdeny / menysteniment*
/ menysvaloració f. / despreci

mentida, mentira* (V) f. / bòfia(2) / bola1(3)
/ fal·làcia / mena2 (B)

menysteniment* m.  menyspreu

mentider -a adj. i m. i f. / mentirós* -osa (V)
mentideta* f. (V) ‘beguda elaborada amb licor de
cafè i granissat de llimona’

menystenir v. tr.  menysprear
menysvaloració f.  menyspreu m.
menysvalorar v. tr.  menysprear

mentir v. intr.

meravella f.

mentira* f. (V)  mentida

meravellar v. tr. i intr. pron.

mentirós* -osa adj. i m. i f. (V)  mentider -a

meravellós -osa adj.

mentó m.  barba(2) f.

mercader mercadera m. i f.

mentre, mentres* conj. / dementre, dementres*
(N) / mentrimentres(2) (V)
mentre que loc. conj.

mercaderia f.

mentres* conj.  mentre

mercant adj.

mentrestant adv. / en l’entretant loc. adv.
/ ínterim / mentrimentres(1) (V)
mentrimentres(1) adv. (V)  mentrestant
mentrimentres(2) conj. (V)  mentre
menú(1) m. [ pl. -ús] ‘llista dels diferents plats que
componen un àpat’
menú(2) m. [ pl. -ús] ‘conjunt d’instruccions o
d’opcions ofertes a l’usuari en l’execució d’un
programa informàtic’
menudesa f. / petitesa

mercadillo m.  encant2(2) m. pl.

mercantil adj.
mercat m. / plaça(2) f.
mercè f. [ pl. -ès]
mercès f. pl.  gràcies
mercès a loc. prep.  mitjançant prep.
merceria f.
mercuri m.
merda(1) f.  excrement m. ( pl.)
merda(2) f.  brutícia

menut(1) -uda adj.  petit -a

merda(3) interj. ‘exclamació que expressa
contrarietat’

menut(2) (de gallina) m. pl.

merda(4) f.  embriaguesa

menut(3) m. ( pl.)  xavalla f.

merdós -osa adj. i m. i f. ‘que té moltes pretensions,
molta vanitat’

menys(1) quant. (adv.) ‘més poc, no tan, no tant’
/ manco(1)
a menys que loc. conj.  llevat que
menys de loc. prep.
menys mal que loc. conj.  per sort loc. adv.
no menys que loc. conj. ‘tant com’

mereixedor -a adj.
merèixer v. tr. i tr. pron.
no es mereixen loc. interj.  no s’ho val
merenga f.
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merengue* m. [cast.] ‘tipus de ball’

mesquita f.

mèrit m.

messions* f. pl. (B)  juguesca f.
posar messions loc. verb. (B)  apostar v.
tr.

merita f. (V)  fredeluga
meritori -òria adj. i m. i f.
merla, esmerla* (V), mèrlera (B) f.

mester m.
ésser mester* loc. verb.  caldre v. intr.

mèrlera f. (B)  merla

mestís -issa adj. i m. i f.

mero m.  anfós

mestissatge m.

mes m. ‘dotzena part de l’any’

mestral(1) m.  nord-oest

mes2 conj. (S)  però(1)

mestral(2) m. ‘vent del nord-oest’ / cerç+

més(1) quant. (adv.) ‘en major grau o quantitat’
/ pus2 (en frases negatives)
a més [a més] loc. adv. / de propina*
/ de més [a més]
de més [a més] loc. adv.  a més [a més]
més de loc. prep.
més i més loc. adv. ‘en progressió creixent’
més o manco loc. adv.  aproximadament
adv.
més o menys loc. adv.  aproximadament
adv.
més que més loc. adv. ‘sobretot, amb més
motiu o raó’
ni més ni manco loc. adv.  ni més ni
menys
ni més ni menys loc. adv. / ni més ni
manco / ni més ni pus (B)
ni més ni pus loc. adv. (B)  ni més ni
menys
sense més ni més loc. adv.  de cop
sense més ni pus loc. adv. (B)  de cop
si més no loc. adv.  almenys adv.

mestratge m.

més(2) quant. (especif.) [inv.] ‘major quantitat de,
major nombre de’

metafísic(2) metafísica m. i f.

més(3) prep. ‘introdueix una quantitat o un element
que s’ha de sumar a una quantitat o a un element
precedents’

metal* m. [angl.]  heavy-metal* [angl.]

1

mestre(1) mestra m. i f.
mestre*(2) mestra m. i f. (V) ‘en la muixeranga, cap
de colla’
mestre-sala* mestra-sala m. i f. ‘cap dels
cambrers, en un restaurant’ / maître [fr.]
mestressa f. / ama (V) / madona (B)
mestria f.
mesura f.
a mesura que loc. conj. / a mida que
mesurar v. tr.
meta1 f. ‘punt al qual s’ha d’arribar’
meta volant f. ‘en ciclisme, meta situada al
llarg d’un recorregut’
meta2 f.  mama2
metabolisme m.
metafísic(1) -a adj. i f.

metàfora f.

metall m.

més(4) m. [inv.] ‘signe de l’addició i de les quantitats
positives’

metàl·lic -a adj.
en metàl·lic loc. adv. / en efectiu

mesa f. ‘conjunt de persones que dirigeixen una
reunió’

metal·lúrgia f.

mesada(1) f. ‘espai d’un mes’
mesada(2) f.  salari+ m.
mescal m.
mescla f. / barreja(1) / mixtura
mesclar v. tr. i intr. pron. / barrejar / mixturar v.
tr.

metal·lúrgic -a adj. i m. i f.
metamorfosi f.
metàstasi f.
metàtesi f.
meteor m.
meteorit m.

mesclat* m. (B) ‘beguda feta amb una barreja
d’anís sec i palo mallorquí’

meteoròleg meteoròloga m. i f.

mesquí -ina adj.

metge(1) metgessa m. i f. / doctor(2) doctora

meteorologia f.
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metge(2) f.  metgessa(1)
mètode m.

microblog* m. ‘blog els apunts del qual tenen un
nombre reduït i limitat de caràcters’
microbús m.

metodologia f.

microcosmos m.

metralla f.
metrallador -a adj. i f.
metre m.
mètric -a adj. i f.
metro m. ‘ferrocarril metropolità’
metrònom m.
metròpoli f.  metròpolis
metròpolis, metròpoli f.
metrosexual* adj. i m.‘(home) que es preocupa molt
per la seva imatge personal, sobretot per l’aparença
física’
metxa f.  ble m.
metzina f. / verí m. / vereno m.
metzinós -osa adj. / verinós -osa

microdonació* f. ‘finançament col·lectiu d’un
projecte, en què els participants no reben cap
contraprestació’ / finançament col·lectiu de
donació* m.
micròfon m. / micro*
a micròfon tancat* loc. adj.
 confidencial(2) adj.
micromecenatge* m. ‘finançament col·lectiu d’un
projecte, en què els participants reben una
contraprestació’ / finançament col·lectiu amb
recompensa*
microones m.
microprocessador m.
microscopi m.
microscòpic -a adj.

meu1 meua poss.  meu1 meva

mida f. / dimensió+ / grandària+ / tamany m.
fora [de] mida loc. adv.
a mida que loc. conj.  a mesura que

meu2 m.  miol

midó, almidó* (V) m.

meuca f.  prostituta

midonar* v. tr.  emmidonar

meulo m.  miol

mig1(1) m. [ pl. migs o mitjos]  meitat+ f.

meu1 meva, meu1 meua poss.

mezzosoprano f. [it.]
mi1 m. [ pl. mis] ‘nota musical’
mi2 pron.
mica(1) f. ‘petita porció’
una mica quant. (adv.) / quelcom(2) / un poc
/ un xic
mica(2) f. pl. 

molla1(2)

mica(3) quant. (adv.)  gens(1)
micaco m. (C)  nespra(2) [del Japó] f.

mig1(2) m. [ pl. migs o mitjos] ‘part d’una cosa que
dista igualment dels extrems, de la perifèria’
de mig a mig loc. adv.  completament
adv.
en mig de loc. prep.  enmig de
mig1(3) m. i f. [ pl. migs o mitjos]  migcampista
mig2 adv. ‘no del tot, no enterament, gairebé’
mig3(1) mitja num. (especif.). ‘que forma la meitat
d’un tot’
a mig loc. prep. ‘a la meitat de’

micetologia f.  micologia

mig3(2) mitja adj.  incomplet -a
a mitges(1) loc. adv. ‘tant a l’un com a
l’altre’
a mitges(2) loc. adv. ‘no del tot’ / mig mig
mig mig loc. adv.  a mitges(2)

mico m.

migcampista m. i f. / mig1(3)

micologia f. / micetologia

migdia m. / migjorn(1) (V)

micològic -a adj.

migdiada f. / migjorn*(4) m. (V) / sesta
fer [la] migdiada loc. verb. / fer migjorn*
(V) / fer la sesta

micaquer m. (C)  nesprer(2) [del Japó]
micció f.  orina

micro* m.  micròfon
microbi m.

migjorn(1) m. (V)  migdia

microbiologia f.

migjorn*(2) m.  sud
migjorn(3) m. ‘vent que ve del sud’/ africà(2) / austre
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migjorn*(4) m. (V)  migdiada f.
fer migjorn* loc. verb. (V)  fer [la]
migdiada
migració f.
migranya f.
migrant m. i f. ‘persona que es desplaça d’un territori
a un altre per establir-s’hi d’una manera temporal o
permanent’
migrar1 v. tr. i intr. pron. ‘fer consumir, decandir;
consumir-se, decandir-se’
migrar2(1) v. intr. ‘anar d’un lloc a un altre’

millorament m.
millorar v. tr. i intr. pron. i intr.
miloca(1) f. ‘ocell nocturn’
miloca(2) f. (B)  estel(2) m.
milonga* f. ‘tipus de cançó sud-americana’
milotxa f. (V)  estel(2) m.
mim m. i m. i f.
mimar(1) v. tr. / imitar+
mimar(2) v. tr.  aviciar(1)

migrar*2(2) v. tr. ‘en informàtica, traspassar dades
d’un sistema a un altre’

mimètic -a adj. / imitatiu -iva

migtemps m. [inv.]  entretemps

mimosa f.

mil(1) num. i m.

mina f.

mil(2) quant. (especif.) ‘un nombre gran indeterminat’
/ milanta

minaire m. i f.  miner(2) minera

mimetisme m.

milà m. / milana f. (B)

minbar m. ‘trona d’una mesquita destinada a la
predicació de l’Alcorà’

milana f. (B)  milà m.

miner(1) -a adj.

milanta quant. (especif.) [inv.]  mil(2)

miner(2) minera m. i f. / minaire

milè -ena adj. i m.  mil·lèsim -a

mineral adj. i m.

milenar m.  miler

minestra f. ‘guisat fet de diferents verdures o
llegums’

miler m. / milenar
miliard m.
milícia f.
milió m.
milionari -ària adj. i m. i f.
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miniatura f.
minibar m.
minibrès* m. ‘cistella portàtil per a nadons’
minifaldilla f.

militància f.

minifeina* f. ‘feina a temps parcial, d’un màxim de
15 hores setmanals’ / minijob m. [angl.]

militant adj. i m. i f.

minigolf m.

1

militar adj. i m. i f.

minijob m. [angl.]  minifeina* f.

militar2 v. intr.

mínim -a adj. i m.

mill m.

ministeri m.

milla f.

ministre ministra m. i f.

mil·lenari -ària adj. i m.

minoria f.

mil·lenni m.

minoritari -ària adj.

mil·lènnial m. i f.  mil·lennista*

minotaure m.

mil·lennista* m. i f. ‘persona que forma part de la
generació del mil·lenni’ / mil·lènnial
mil·lèsim -a adj. i m. / milè -ena
mil·límetre m.
milloc m. (N)  blat de moro
millor adj. i adv.
millora f.

minso -a adj.
minuciós -osa adj.
minuet m.
minúscul -a adj. i f.
minusvàlid -a adj. i m. i f.
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minusvalidesa f. ‘situació de desavantatge per a una
persona, conseqüència d’una deficiència o d’una
discapacitat’

missatge(2) m.  criat criada m. i f.

minut m.

misser2 -a adj. i m. i f.  missaire

minvar v. intr.
minyó(1) minyona m. i f.  infant(1) m.
minyó(2) minyona m. i f.  noi(1) noia
minyona(3) f.  criat criada m. i f.
miol m. / marramau+, marrameu+ / meu2 / meulo
miolar v. intr. / maular*
miop adj. i m. i f. / curt -a de vista loc. adj.
mirabajà m. (B)  flor de nit f.
miracle m.
mirada f. / esguard m.
mirador m. / miranda f.
mirall m. / espill
mirambell m. ‘planta’ / bellveure* (B)
mirament m.
miranda f.  mirador m.
mirar(1) v. tr. i intr. / esguardar(1) v. tr. (S)
/ espiar+(2) v. tr. / llucar+1(1), llurcar* (S) v. tr.
ben mirat loc. adv.
mirant a loc. prep.
mirar-s’hi v. intr. pron.
mirar(2) v. tr.  procurar
miratge m.
mirtil m.  nabinera f.
misantrop misantropa m. i f. i adj.
miscel·lani -ània adj. i f.
miserable adj.
misèria f.
misericòrdia f.
miso* m. ‘pasta fermentada, utilitzada en la cuina
japonesa’
misogin misògina m. i f. i adj.
misogínia f.
missa f.
missaire adj. i m. i f. / arrapaaltars* m. i f. (V)
/ beat(2) -a / misser2 -a / rosegaaltars m. i f.
missatge(1) m. ‘comunicació, notícia, oral o escrita,
tramesa per una persona a una altra’
[missatge] SMS* m. ‘missatge de llargada
limitada que s’envia i es rep des d’un
telèfon mòbil’

misser1 missera m. i f.* (B)  advocat advocada
m. i f.

míssil m.
missió f.
missioner missionera m. i f.
mistela f.
mistera* f. (V)  encenedor m.
misteri m.
misteriós -osa adj.
místic -a adj. i f. i m. i f.
mistificar v. tr.
misto m.  llumí
fer [un] misto [o fer mistos] loc. verb. ‘en
esports en què intervé una bola o una
pilota, tocar-la malament, d’esquitllada’
mitat f.  meitat
mite m.
mitena f.
mitger1 -a adj. ‘situat al mig, al centre d’altres
coses’
mitger2 mitgera m. i f. ‘persona que conrea les
terres d’altri i es reparteix amb ell els fruits a
mitges’
mitgeval adj.  medieval
mític -a adj.
mitificació f.
mitificar v. tr.
mitigar v. tr.
míting m.
mitja(1) f. / calça(1)
mitja(2) f. ( pl.) / calça*(4) / pantis+ m. pl.
mitja*(3) f. (S)  mitjó m.
mitjà1 m. ‘allò que serveix per a arribar a un fi’
/ medi2
mitjà de comunicació de massa m.
/ mass-media [angl.]
per mitjà de loc. prep. / per mediació de
mitjà2 -ana adj.
mitjan adj. [inv.]
a mitjan loc. prep. ‘cap a la meitat de (un
espai de temps)’ / a mitjans de (+ art.)
a mitjans de (+ art.) loc. prep.  a mitjan
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mitjana(1) f. ‘porció de carn compresa entre les
costelles i el bescoll’
mitjana(2) f. ‘separador físic entre dues calçades’
mitjana(3) f. ‘ampolla de cervesa d’un terç de litre’

moció de censura f. ‘proposició presentada
en una assemblea legislativa per a exigir
la responsabilitat política d’un govern’
moció de confiança* f.  qüestió de
confiança

mitjana(4) (estadística) f. / promig m.

moda f.

mitjanada* f. (B)  envà(1) m.

modalitat f.
modalitat de l’acció f. / aspecte lèxic m.

mitjançant prep. / gràcies a loc. prep. / mercès a
loc. prep.

mode m.

mitjancer -a adj. i m. i f.  mediador -a

model m.

mitjanit f.

modèlic -a adj.

mitjapunta m. i f.

mòdem m.

mitjó m. / calcetí / mitja*(3) f. (S)

moderació f.

mitologia f.

moderador -a adj. i m. i f.

mitològic -a adj.

moderar v. tr. i intr. pron.

mitra f.

moderat -ada adj. i m. i f.

mixt -a adj.

moderato adv. i m. [it.] ‘temps musical’

mixtura f.  mescla

modern -a adj.

mixturar v. tr.  mesclar v. tr. i intr. pron.

modernisme m.

mnemotècnic -a adj.

modernista adj. i m. i f.

mobbing m. [angl.]  assetjament laboral*

modernitat f.

mòbil(1) adj. ‘que es pot moure o transportar, no fix’

modernitzar v. tr.

mòbil(2) m. ‘allò que impel·leix a obrar’

modest -a adj.

mòbil*(3) m.  telèfon mòbil*

modificació f.

mobilització f.

modificar v. tr. i intr. pron.  canviar(2) v. tr. i intr.
pron. i intr.

mobilitzar v. tr.
moblar v. tr.

modisme m.
modista m. i f.

moble m.
moble bar m. / licorer*

mòdul m.

moc m.

modulació f.

moca1 m. / cafè moca

modular1 adj. ‘constituït per mòduls’

moca2 f. / entranya f. ( pl.)

modular2 v. tr. i intr.

mocador m.
mocador de coll m. / fulard / tapacoll

modus operandi* m. [ll.] [inv.] ‘manera d’obrar,
d’actuar’

mocar1(1) v. tr. ‘netejar (a algú) el nas de mocs’

modus vivendi* m. [ll.] [inv.] ‘manera de viure;
mitjans amb què hom es guanya la vida’

mocar1(2) v. tr.  esmocar1
mocar2 v. tr.  esmocar2
mocassí m.
mocat* -ada adj. (V) ‘perplex’
deixar mocat (algú) loc. verb. (V) ‘deixar
perplex, sense rèplica possible’
moció f.

mofa f.  burla
mofar-se v. intr. pron.  burlar-se
moix1(1) m. (B)  gat(1) m.
moix1(2) -a adj. (B)  embriac -aga adj. i m. i f.
moix1(3) m. (B)  embriaguesa f.
moix2 -a adj.
moixa(1) f. (B)  gata
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moixa(2) f. (B)  embriaguesa

molsa f. / verdet(3) m. (B)

moixama f. ‘tonyina assecada a l’aire’

molsir* v. tr. (S)  munyir

moixaina f.  carícia

molsut -uda adj. / mosellut* -uda (S)

moixall* m. (S)  mosquit

molt1 quant. (adv.) ‘en grau considerable’
/ a cabassades* loc. adv. (V) / a cafissades* loc.
adv. (V) / a muntó [o a muntons*] loc. adv. (V)
/ a munts loc. adv. / a semalades* loc. adv.
/ força2(1) / gaire(1) / un fum* loc. adv. (V)
/ un munt* loc. adv. / un muntó* loc. adv. (V)
/ un piló* loc. adv. / un pilot* loc. adv. / una pila*
loc. adv.

moixernó m.
moixiganga f.
moixir* v. tr. i intr. pron. (S)  pansir
moixó(1) m.  ocell
moixó(2) m. ‘peix’ / serclet (B)
mojito* m. [cast.] ‘còctel d’origen cubà preparat
amb rom, suc de llima, aigua, sucre i gel’
mola1(1) f. ‘pedra de molí’
mola1(2) f. ‘mesura de capacitat’

molt2 -a [de] quant. (especif.) ‘gran quantitat de, gran
nombre de’ / força2(2) / gaire(2) / mant manta
/ un caramull de loc. adj. / un fum de* loc. adj. (V)
/ un munt de loc. adj. / un muntó de loc. adj. (V)
/ un piló de loc. adj. / un pilot de loc. adj. / una pila
de loc. adj.

mola2 f. ‘cosa massissa i de gros volum; volum
d’aquesta cosa’
mola de peix f. ‘gran quantitat de peixos que
van plegats’ / banc(4) m.

molta f. / molinada+

moldre v. tr. / molinar+
molècula f.

moment m. / instant
de moment loc. adv.

molest -a adj.

mòmia f.

molestar(1) v. tr. ‘donar, causar, molèstia (a algú)’
/ empipar(2) / empudegar(2) / fastiguejar

momificar v. tr. i intr. pron.

moltó(1) m. ‘mascle de l’ovella castrat’
moltó(2) m.  marrà(1)

mon ma poss. [ pl. mos mes]

molestar(2) v. intr. pron. ‘sentir-se ofès’

món m. [ pl. mons]

molèstia f.

mona1(1) f.  simi m.

molí m.
molí d’oli m.  trull

mona1(2) f.  embriaguesa

molinada f. / molta+
molinar v. tr. / moldre+
moliner -a adj. i m. i f.
moll1 (de l’os) m. / medul·la [òssia] f.
moll2 m. ‘peix’ / roger
moll3 m. ‘construcció per a embarcar i desembarcar’
moll4(1) -a adj.  tou(1) tova
moll4(2) -a adj. ‘impregnat d’aigua’ / mullat -ada
molla1(1) f. ‘part interior del pa’
molla1(2) f. pl. / engruna(2) / mica(2)
molla2 f. / ressort m.
mòllera f. ‘peix’ / capellà(2) m.

mona2 (de Pasqua) f.
monacal adj.
monarca m. i f.
monarquia f.
mondongo m.
moneda(1) f. ‘unitat oficial de valor’
moneda(2) f. ‘peça de moneda’
moneder m. / portamonedes
moneia* f. (B)  simi m.
monestir m.
monestrell m.
monetari -ària adj. i m.

molló m.  fita(1) f.

mongeta(1) [tendra] f. / bajoca / bajoqueta* (V)
/ monja tendra*(2) (S) / tavella

molls* m. pl. ‘instrument de dues fulles per a agafar
brases, etc.’ / esmolles* f. pl.

mongeta(2) [seca] f. / fesol(1) m.

mol·lusc m.

mongetar m. / bajocar (V)
mongetera f. / bajoquera / fesol(2) m. / fesolera
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moniato m. / batata f.

moqueta f.

monina* f. (S)  simi m.

mor

monitor(1) monitora m. i f.
monitor(2) m. ‘aparell’

per mor de(1) loc. prep. (S)  per tal de
per mor de(2) loc. prep. (B)  a causa de
per mor que* loc. conj. (S)  per tal que

monja(1) f. ‘religiosa’

mora f. ‘fruit de la morera’

monja(2) f.
monja tendra* f. (S)  mongeta(1) [tendra]

moradura f.  hematoma m.

monjàvena* f. (V) ‘coca dolça cuita al forn i coberta
de sucre en pols’
monjo m.

moral adj. i f.
moralitat f.
moralitzar v. tr.

mono*(1) m. ‘síndrome d’abstinència en els
drogoaddictes’

morat(1) -ada adj. i m.

mono(2) m.  granota(2) f.

moratori -òria adj. i f.

monodia f. ‘cant a una sola veu’

morè -ena (de pell) adj.  bru bruna

monografia f.

morella f.  pedrer m.

monogràfic -a adj.

morena1 f. ‘peix’

monòleg m.

morena2 f. / hemorroide

monolingüe adj. / unilingüe

morena3, morrena f.

monolingüisme m.

morenell m.

monologuista m. i f.

moreno -a adj.  bru bruna

monoparental adj.

morera f.

monopatí m.

moresc m.  blat de moro

monopoli m.

morfina f.

monopolitzar v. tr.

morfologia f.

monosèmia f.

morfosintaxi f.

monosèmic -a adj.

morir v. intr. i intr. pron. / expirar(2) v. intr.
/ faltar(2) v. intr. / finar v. intr. / perir+ v. intr.
/ transir v. intr. / traspassar(2) v. intr.

monosíl·lab -a adj. i m. / monosil·làbic -a adj.
monosil·làbic -a adj.  monosíl·lab -a adj. i m.
monòton -a adj.
monotonia f.
monovolum m.
monstre m.
monstruós -osa adj.

morat(2) m.  hematoma

morisc(1) -a adj. i m. i f.
morisc(2) m.  austral(3)
mormolar v. intr.  murmurar(2)
moro -a adj. i m. i f.  magribí -ina
morositat f.

mont m. / munt(1)

morral* m. (B)  boç

monticle m.

morralla f. / ravalla*

montpeller m. (B)  celobert

morrejar v. tr.  besar+

monument m.

morrena f.  morena3

monumental adj.

morrió m.  boç

monyica* f. (V)  canell m.
monyicot m. (V)  infant(1)
monyo m. / castanya(2) f. (V) / figó* (V)

morro(1) m. / musell
ésser del morro fort loc. verb.
estar de morros* loc. verb. (V) ‘dues o més
persones, estar enfadades’
fer morros loc. verb.
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tenir morro loc. verb.  tenir barra

mossegar v. tr. / mossar*

morro(2) m. pl.  llavi m.

mosseguello* m. (V)  ratapinyada f.

morruda f. ‘peix’

mossèn m.  capellà(1)

morrut -uda adj.

mossènyer* m. i f. (S)  cap de colla (dels
treballadors del camp)

morsa f.
mort1 f. / defunció / òbit m. / traspàs+(2) m.
mort2 -a adj. i m. i f.* / difunt+ -a adj. i m. i f. / finat*
-ada adj. i m. i f. (V)
mortadel·la f.
mortal adj.
morter m.
morterada f. / picossada+
mortífer -a adj.
mortificació f.
mortificar v. tr.
mos1 m. [ pl. mossos]  mossegada f.
mos*2 pron.  ens2
mosaic m.
mosca(1) f.
mosca de bou f. (B)  tàvec m.
mosca(2) f.  masclet(1) m.
moscard m. (B)  mosquit
moscat(1) -ada adj. ‘d’olor que recorda al mesc’
moscat*(2) m. (S) ‘classe de vi’
moscat*(3) m.  moscatell
moscatell m. ‘classe de raïm i vi’ / moscat*(3)
mosellut* -uda adj. (S)  molsut -uda
mosquetó m.
mosquit m. / moixall* (S) / moscard (B) / rantell
mosquiter m.
mossa f. / osca+
mossada f.  mossegada
mossar* v. tr.  mossegar
mossàrab(1) m. i f. i adj. ‘individu que conservà la
religió cristiana sota domini andalusí; relatiu o
pertanyent als mossàrabs’
mossàrab(2) adj. i m.  romandalusí
mossegada f. / mos1 m. / mossada

mosso(1) mossa m. i f.  jove(2)
mosso(2) mossa m. i f. ‘treballador, ajudant (d’un
establiment, d’una masia, d’un ofici)’
mosso d’estable mossa d’estable m. i f.
/ mosso de quadra mossa de quadra
mosso de magatzem mossa de magatzem
m. i f.
mosso de quadra mossa de quadra m. i f.
/ mosso d’estable mossa d’estable
mosso(3) mossa [d’esquadra] m. i f.
most m.
mostarda* f. (S)  mostassa
mostassa f. / mostarda* (S)
mostatxo m.  bigoti+ m. ( pl.)
mostel m.  mostela(1) f.
mostela(1), mustela(1) f. / mostel m. / paniquesa*
(Andorra)
mostela(2) f.  sangtraït m.
mostós(1) -osa adj. ‘abundant en most’
mostós*(2) -osa adj.  enganxós -osa
mostra f.
mostrador(1) -a adj. ‘que mostra’
mostrador*(2) m.  taulell(1) (d’una botiga)
mostrador*(3) m.  taulell(2) (d’un bar, d’un cafè)
mostrador*(4) m.  aparador(1) (d’una botiga)
mostrar v. tr. i intr. pron.
mot m. / paraula f. / vocable
motet m. ‘composició polifònica de caràcter
religiós’
motiu1 m.  sobrenom
motiu2 -iva adj. i m. ‘causa, raó’
amb motiu de loc. adj. / en ocasió de
motivació f.
motivar v. tr.
motle m.  motlle

mossegador* m. ‘estri per a alleujar el dolor durant la
dentició dels infants’ / mossegall*

motlle, motle, motllo, motlo m.

mossegall* m.  mossegador*

motlo m.  motlle

motllo m.  motlle
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moto f.  motocicleta
moto d’aigua f.
moto de neu f. / motoneu

mujol m.
mújol m.  llissa f.
mul m. / matxo

motocicleta f. / moto

mula(1) f. ‘mul femella’

motocròs m. [inv.]
motoneu f.  moto de neu

mula(2) f.  sangtraït m.
mulat mulata, mulato mulata m. i f.

motor -a adj. i m.
motorista m. i f.

mulato mulata m. i f.  mulat mulata

motorització f.

muleta f.  crossa(1)

motricitat f.

mullader m.

motriu adj.  motora
motu proprio loc. adv. i m. [ll.] [inv.]

mullar(1) v. tr. i intr. pron. ‘l’aigua o altre líquid,
cobrir la superfície, penetrar els porus (d’alguna
cosa)’ / banyar(2) v. tr.

motxilla f.

mullar(2) v. tr. / sucar

mountain-bike f. [angl.]  bicicleta tot terreny

mullat -ada adj.  moll4(2) -a

moure v. tr. i intr. pron.  bellugar v. tr. i intr. pron.
i intr.

mullega* f. (S)  remull m.
a mullega* loc. adv. (S)  en remull

mousse f. [fr.]

muller f.  cònjuge(1) m. i f.

moviment m.

multa f. / cot m. (Andorra)

mozzarella* f. [it.] ‘tipus de formatge’

multicine m.

mucositat f.

multicopista f.

muda f.

multicultural adj.

mudança f.
mudar(1) v. tr. i intr. 
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canviar+(1)

mudar(2) v. tr. / endiumenjar
mudar(3) v. intr. pron. ‘anar a viure en un altre lloc’
mudat -ada adj.
muesli m.  musli*
mufar v. tr. (B)  tossar(1) v. intr.
mufló m.
mugir v. intr. / bramular
mugit m. / bramul
mugró m.
muixeranga*(1) f. (V) ‘conjunt de danses, figures i
torres humanes que es realitzen al País Valencià,
especialment les que obren la processó de la festivitat
de la Mare de Déu de la Salut a Algemesí; grup de
persones que en formen part’
muixeranga*(2) f. (V) ‘música més habitual que
acompanya la construcció de les torres humanes’

multiculturalisme* m. ‘coexistència de diferents
cultures o realitats ètniques en una mateixa societat’
multidisciplinari* -ària adj.  pluridisciplinari
-ària
multilateral adj.
multilateralitat* f. ‘qualitat de multilateral’
multilingüe adj. / plurilingüe
multilingüisme m. / plurilingüisme
multimèdia adj. i m. pl. [inv.]
multinacional adj. i f.
múltiple adj. ‘que no és un ni simple; repetit diferents
vegades’
múltiplex adj.
multiplexar v. tr.
multiplicació f.
multiplicar v. tr. i intr. pron.
multiplicitat f.

muixeranguer* -a adj. i m. i f. (V) ‘que pertany a
una colla muixeranguera o realitza muixerangues’

multisecular adj.

múixing* m. ‘esport consistent en el tir de trineus
mitjançant gossos nòrdics’

multitudinari -ària adj. / massiu -iva

multitud f.
mundial(1) adj. ‘de tot el món’
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mundial*(2) m. ‘campionat en què poden participar
esportistes de tot el món’

murmurar(2), mormolar v. intr. ‘l’aigua corrent, les
fulles agitades, fer sentir una fressa suau’

mundialització f.  globalització

murmuri m.

munició f.

murri múrria adj. i m. i f. / pillet pilleta m. i f.

municipal adj. i m. i f.

murta, murtra f.

municipalisme m.

murtó, murtró m.

municipi m.

murtra f.  murta

munió f.

murtró m.  murtó

munt(1) m.  mont

musa f.

munt(2) m. / caramull(2) / muntó (V) / pila(1) f.
/ piló(2) / pilot1(1)
a munts loc. adv.  molt1 quant. (adv.)
un munt* loc. adv.  molt1 quant. (adv.)
un munt de loc. adj.  molt2 -a [de] quant.
(especif.)

musaranya f.

muntanya f.
muntanyes russes f. pl. ‘atracció de fira’

muscle(1) m.  espatlla f.
muscle(2) m.  múscul
musclera f. / hombrera
musclo m. / clòtxina*(2) f. (V)
múscul m. / muscle(2)

muntanyenc -a adj. i m. i f. / muntanyès -esa

musculació f.

muntanyès -esa adj. i m. i f.  muntanyenc -enca

musculatura f.

muntar(1) v. intr. i tr.  pujar(2)

museïtzar v. tr.

muntar(2) v. tr. i intr.  cavalcar

musell m.  morro(1)

muntar(3) v. tr. ‘dreçar (un objecte) ajustant les parts
de què es compon’ / armar(2)

museografia f.

muntó m. (V)  munt(2)
a muntó [o a muntons*] loc. adv. (V) 
molt1 quant. (adv.)
un muntó* loc. adv. (V)  molt1 quant.
(adv.)
un muntó de loc. adj. (V)  molt2 -a [de]
quant. (especif.)
muntura f.
munyeca f.  canell m.
munyequera f.  canellera(1)
munyida f.
munyir v. tr. / molsir* (S)

museu m.
músic1 m. ‘peix’ / treslliures*
músic2(1) -a adj. i m. i f.
músic2(2) m.  postres de músic f. pl.
musica f.  música
música, musica f.
música clàssica f.
música de cambra f.
música electrònica f.
música polifònica f. / polifonia
musical(1) adj. ‘relatiu o pertanyent a la música;
harmoniós, melodiós’

mur m.

musical(2) m. ‘pel·lícula o espectacle teatral amb
seqüències cantades o dansades’

murada f. (V)  muralla

musicar v. tr.

mural m.

musicòleg musicòloga m. i f.

muralla f. / murada (V)

musicologia f.

murga f.  múrgola

musicòman -a adj. i m. i f.  melòman -a

múrgola, murga f.

musiqueta f.  cantarella

muriac m.  ratapinyada f.

musli* m. ‘barreja de cereals, fruita seca, mel i
altres ingredients, que es menja amb llet o iogurt’ /
muesli

muricec m. (N)  ratapinyada f.
murmurar(1) v. intr. i tr. ‘parlar en veu baixa’
/ marmolar*(1) (V)

mussaca f.
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mussitar v. intr. i tr.

nabinera f. ‘planta’ / avajonera / mirtil m.

mussol m. ‘ocell’

nabiu m. / avajó* / aràndano

mussol2 m. / urçol

nació f.

mussola f. ‘peix’

nacional adj. i m. i f.

musteir v. tr. i intr. pron.  pansir

nacionalisme m.

mustela(1) f.  mostela(1)

nacionalista adj. i m. i f.

mustela(2) f.  sangtraït m.

nacionalitat f.

musti mústia adj.  pansit(1) -ida

nacionalitzar v. tr.

mustiar v. tr. i intr. pron.  pansir

nacionalsocialisme m. / nazisme

mústic(1) -iga adj.  pansit(1) -ida

nacionalsocialista adj. i m. i f. / nazi

mústic(2) -iga adj. ‘mancat de delit’ / pansit(2) -ida

nadador -a adj. i m. i f.  nedador -a

mustigar v. tr. i intr. pron.  pansir

nadal m.

musulmà -ana adj. i m. i f. / islàmic+ -a adj.

nadala(1) f. / cançó de Nadal

1

mut muda adj. i m. i f.
fer mut i callosa* loc. verb. (V)  callar(1) v.
intr.
fer muts [o fer muts i a la gàbia] loc. verb.
 callar(1) v. intr.
mut i callosa* loc. interj. (V)  mutis interj.
muts i a la gàbia loc. interj.  mutis interj.
mutàbal* m. ‘puré d’albergínies escalivades, típic del
Pròxim Orient’ / babaganuix*
mutació f.
mutatis mutandis loc. adv. [ll.]
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nadala(2) f. ‘felicitació de Nadal’
nadar v. intr.  nedar
nadiu -iva adj. i m. i f. / natal+ adj. / natiu -iva adj.
/ natural(2)
nadó m. / nounat -ada adj. i m. i f.
nafra f. / llaga / úlcera
nafrar v. tr. / llagar v. tr. i intr. pron. / ulcerar v. tr.
i intr. pron.
nai-nai*
anar nai-nai* loc. verb. (B)  fer tentines

mutilació f.
mutilació genital [femenina] f. ‘extirpació
total o parcial dels genitals externs
femenins per raons culturals o religioses’
/ ablació [genital]

naixement(1) m. / naixença f.
de naixement loc. adj.  congènit -a adj.

mutilar v. tr. / esgarrar2(2), esguerrar(2)

nàixer v. intr.  néixer

mutilat -ada adj. i m. i f. / esgarrat*+(1) -ada,
esguerrat+ -ada

nan(1) -a adj. i m. i f. ‘de petitesa extraordinària;
afectat de nanisme’

mutis

nan(2) m. ‘figura folklòrica’ / capgròs(1)

fer mutis loc. verb.  callar(1) v. intr.
mutis interj. / mut i callosa* loc. interj. (V)
/ muts i a la gàbia loc. interj.

mutisme m.

naixement(2) m.  pessebre
naixença f.  naixement(1) m.

nansa1 f.  ansa
nansa2 f. ‘ormeig de pesca’
nap m.

mutu mútua adj. ‘recíprocament donat i rebut’

napalm m.

mútua f. / mutualitat

nàpia f. ‘nas gros’

mutualisme m.

napolitana* f. ‘tipus de pastisset dolç’

mutualitat f. / mútua

narcís m.
narcisisme m.

N

narcisista adj. i m. i f.
narcòtic -a adj. i m.

na art. pers. / la3(2)

narcotràfic m.
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narcotraficant m. i f.

nàutic -a adj. i f.

nard m.

naval adj.
navalla(1) f. ‘mol·lusc’ / ganivet*(2) m. (B) / canyut m.

nariu m.
+

narració f. / relat m.

navalla(2) (d’afaitar) f. / raor(1) m.

narrar v. tr.  contar+

navalla(3) f. / mànec*(2) [de ganivet] m. (B)

nas m. [ pl. nassos]

navegació f.

nasal adj.

navegador m. ‘programa informàtic’ / explorador*

nata f.

navegant adj. i m. i f.  mariner -a
nata líquida* f. / crema de llet

natació f.
natació sincronitzada f.

navegar(1) v. intr. ‘anar, viatjar, amb una nau’
navegar(2) v. intr. ‘viure, deambular, campar’

natalici m.  aniversari(1)

navegar(3) v. intr. ‘moure’s pels diversos serveis,
recursos o conjunts d’informació d’una xarxa, un
sistema informàtic o una aplicació’

natalitat f.

nazi adj. i m. i f.  nacionalsocialista

natilla(1) f. ‘nata preparada amb sucre’

nazisme m. / nacionalsocialisme

natilla(2) f. pl.  crema1(3) f.

ne pron. / en1

natiu -iva adj.  nadiu -iva adj. i m. i f.

neandertal m.

nativitat f.
natja f. / anca

nebot neboda m. i f.
nebot valencià neboda valenciana m. i f.
‘fill o filla d’un cosí o d’una cosina’

natjada f. / surra

nebulós-osa adj. i f.

natura f.
natura morta f. / bodegó m.

necessari -ària adj. / imprescindible / indispensable
ésser necessari loc. verb.  caldre v. intr.

natural(1) adj. ‘de la natura; produït per la natura; no
degut a la cultura’

necesser m.

natal adj.  nadiu+ -iva adj. i m. i f.

natural(2) adj. i m. i f.  nadiu -iva
naturalesa f.
naturalisme m.
naturalització f.
naturalment adv.
nau(1) f.  embarcació
nau(2) f. ‘espai arquitectònic d’una església o d’un
recinte’
nau(3) f. ‘vehicle que permet la navegació aèria’
nau aèria f.  aeronau

necessitar v. tr. / freturar+ v. intr.
necessitat f. / fretura+
neci nècia adj. i m. i f.  ximple(1)
neciesa f.  ximpleria
necrologia f.
necròpoli f.  necròpolis
necròpolis, necròpoli f.
nèctar m. ‘beguda elaborada a base de sucs de
fruites polposes, aigua i sucre’
nectarina f.

nau(4) f. ‘vehicle que permet la navegació espacial’
nau espacial f. / astronau / cosmonau*

nectariner m.

nau(5) f. ‘construcció amb finalitats industrials’
nau industrial f.

nedar, nadar v. intr.

nàufrag -a adj. i m. i f.
naufragar v. intr.
naufragi m.
nàusea f. ( pl.) / agonia*(2) f. (V) / ànsia(2) f. pl.
/ basca(2)

nedador -a, nadador -a adj. i m. i f.
neerlandès(1) -esa adj. i m. i f. ‘dels Països Baixos’
neerlandès(2) -esa m. i adj. ‘llengua parlada als Països
Baixos o relatiu a aquesta llengua’
nefand -a adj.  nefast -a
nefast -a adj. / nefand -a

CORPUS GENERAL

221

nefròleg nefròloga m. i f.

nesplera f.  nesprer(1) m.

nefrologia f.

nespra(1), nespla f. ‘fruit’

negació f.

nespra(2) [del Japó] f. / micaco m. (C) / nispro* m.
/ nyespro* m. (V)

1

negar v. tr. i intr. pron.
negar2(1) v. tr. i intr. pron.  ofegar(1)

nesprer(1), nespler m. / nesplera, nesprera f.

negar2(2) (una salsa) v. tr. i intr. pron. / escaiar-se* v.
intr. pron. (B) / tallar(2) / triar-se(2) v. intr. pron.

nesprer(2) [del Japó] m. / micaquer (C) / nisprer*

negatiu(1) -iva adj. ‘que expressa negació; no positiu’

net1 adv. ‘d’una manera precisa, no confusa’

negatiu(2) m. ‘reproducció fotogràfica invertida amb
relació a la realitat’

net2 -a adj. / polit2(1) -ida / pulcre -a
fer net loc. verb. / netejar(1) v. tr.

negativa(3) f. ‘refús, no concessió’ / no(2) m.

net3 neta m. i f.

negligència f.

netedat f. / pulcritud

negligir v. tr.

neteja f.

negoci m.

netejador(1) -a adj. i m. i f.

negociació f.

netejador*(2) -a adj. i m. i f. (V)  podador -a

negociant adj. i m. i f.

netejar(1) v. tr. / fer net loc. verb.

negra f. ‘figura de nota musical’

netejar*(2) v. tr. (V)  podar

negre -a adj. i m. i f.

netejavidres m. i f.

negrenc -a adj. / negrós -osa

neu f.

negrer -a adj. i m. i f.

neula f.

negrós -osa adj. / negrenc -a

neuma, pneuma m. ‘signe musical’

neguit m.

neumàtic m.  pneumàtic(2)

neguitejar v. tr. i intr. pron. i intr. / trefugir* v. intr.
(S)

neurocirurgia* f. ‘cirurgia del sistema nerviós’

neguitós -osa adj.
néixer, nàixer v. intr.
nen nena m. i f.  infant(1) m.
nenúfar m.
neoclàssic -a adj.
neocolonial adj.
neòfit neòfita m. i f.
neolític -a adj. i m.
neologia f.
neologisme m.
nepotisme m. ‘favoritisme envers els parents’
neret m.
nero m.  anfós

nesprera f.  nesprer(1) m.

neurocirurgià neurocirurgiana m. i f.
neuròleg neuròloga m. i f.
neurologia f.
neurona f.
neuronal adj.
neurosi f.
neuròtic -a adj. i m. i f.
neutral adj.
neutralitat f.
neutralitzar v. tr. i intr. pron.
neutre -a adj.
nevada f.
nevar v. intr.

nervi, nirvi m.

nevera f. / frigorífic m. / gelera(2) (B) /
refrigerador+(2) m.

nerviós -osa, nirviós -osa adj.

ni conj.

nespla f.  nespra(1)

niar v. intr.

nespler m.  nesprer(1)
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nicab m. ‘tipus de vel que cobreix el cap, el coll i el
rostre, llevat dels ulls, d’algunes dones
musulmanes’

noblesa f.

nici nícia adj. i m. i f.  ximple(1)

noció f.

niciesa f.  ximpleria

nociu -iva adj.

nicotina f.
nigul m. (B)  núvol(1)
nigulada* f. (B)  nuvolada
nimfa f.
nimi nímia adj.
nin(1) nina m. i f.  infant(1) m.
nina(2) f. / patota*(2) (S) / pepa+(1)

noces f. pl.  casament m.

nocivitat f.
nocturn(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent a la nit’
nocturn(2) m. ‘composició musical’
nodrir v. tr. i intr. pron.  alimentar
noga f. (S)  nou1
nogensmenys adv.  malgrat tot loc. adv.
noguer m.  noguera f.

nina(3) f.  pupil·la(2)

noguera, nouera f. / anouer*, noguer, nouer m

nineta f.  pupil·la(2)

noi(1) noia m. i f. / al·lot(2) al·lota (B) / minyó(2)
minyona / xicon*(2) xicona (V) / xicot(1) xicota

ningú indef. (pron.)

noia(2) f. (C)  vidriol m.

nino m. / pep* (B)
ninot m. / patot* (S)
ninotaire m. i f.
nínxol m.

noli, nòlit m.
noliejar v. tr.
nòlit m.  noli

nirviós -osa adj.  nerviós -osa

nom m.
nom de bateig m.  nom de fonts
nom de fonts m. / nom de bateig / nom de
pila
nom de pila m.  nom de fonts

nisprer* m.  nesprer(2) [del Japó]

nòmada adj. i m. i f.

nispro* m.  nespra(2) [del Japó] f.

nomadisme m.

nissaga f.

nombrament m.  nomenament

nit f.

nombrar v. tr.  nomenar

nipó -ona adj. i m. i f.  japonès(1) -esa
nirvi m.  nervi

a poqueta nit* loc. adv. (V)  a entrada de
fosc
bona nit [i bona hora] loc. interj.
nit bona f.  nit de Nadal
nit d’estada* f.  pernoctació*
nit de Cap d’Any f. / nit vella
nit de Nadal f. / nit bona
nit vella f.  nit de Cap d’Any
nítid -a adj.
niu m.
nivell, llivell m.
a nivell loc. adj. i loc. adv. ‘seguint un pla
horitzontal’
a nivell de loc. prep. ‘en el mateix grau
d’elevació’
no(1) adv. ‘adverbi negatiu’

nombre(1) m. (B)  número(1)
nombre(2) m. ‘quantitat comptable indeterminada’
nombre(3) m. ‘propietat gramatical’
nombrós -osa adj. / numerós -osa
nomenament m. / nombrament
nomenar v. tr. / nombrar
nòmer v. intr. (B)  dir-se1(2) (un nom) v. intr. pron.
només adv. / a soles*(2) loc. adv. (V) / fora que* loc.
conj. (S) / just*1(2) (B) / solament / sols / tan sols loc.
adv. / únicament
nòmina f.
nominar v. tr.

no(2) m.  negativa(3) f.

nomoblidis* m. ‘braçalet que porta un placa llisa per
a gravar-hi el nom i altres dades’

noble adj. i m. i f.

nonagenari -ària adj. i m. i f. / norantí -ina
nònuple1 adj. ‘format per nou’
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nònuple2 -a num. i m. ‘que és com nou vegades un
altre nombre, una altra quantitat’
nora f. / filla política / jove(3)
noranta num. i m.
norantè -ena adj. i m.
norantena f.
norantí -ina adj. i m. i f.  nonagenari -ària

notació f.
notar v. tr.
notari notària m. i f.
notaria f.
notícia f. / nova
notificació f.
notificar v. tr.

nord m. / tramuntana(1) f.

notori(1) -òria adj.  remarcable

nord-africà -africana adj. i m. i f.

notori(2) -òria adj. ‘públicament conegut’

nord-americà(1) -americana adj. i m. i f. ‘de
l’Amèrica del Nord’
nord-americà(2) -americana adj. i m. i f. / americà(2)
-ana / estatunidenc -a / ianqui
nord-est m.  gregal(1)
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nou1, anou* f. / noga (S)
nou del coll f. / garganxó(1) m.
nou moscada f.
nou2 num. i m. ‘nombre natural que segueix el vuit’
les nou f. pl.

normal adj.

nou3 nova adj.
de [bell] nou loc. adv. ‘per segona vegada,
una altra vegada’
de nou loc. adv.  recentment adv.
de nou en nou loc. adv. ‘essent
completament nou’
nou de trinca loc. adj.  flamant adj.

normalitat f.

noucentisme m.

normalització f.

noucentista adj. i m. i f.

normalitzar v. tr.

nouer m.  noguera f.

normatiu -iva adj. i f.

nouera f.  noguera

normativitat f.

nounat -ada adj. i m. i f. / nadó m.

normativitzar v. tr.

nouvingut -uda adj. i m. i f.

noruec -ega adj. i m. i f.

nova f.  notícia

nos pron.  ens

novament adv.

nosa f.

novato -a adj.  novençà(1) -ana

nòrdic -a adj. / septentrional(1)
nord-oest m.  mestral(1)
no-res m. ‘absència de tota realitat’
norma f. / regla(2)

2

fer nosa loc. verb.
nosaltres pron.
no-sé-què m. [pl. no-sé-quès] ‘quelcom que no
conec’

novè -ena adj. i m.
novell -a adj.  novençà(1) -ana
novel·la f.

nostàlgia f.

novel·lista adj. i m. i f.

nostàlgic -a adj. i m. i f.

novembre m.

nostre -a poss.

novençà(1) -ana adj. ‘principiant’ / novell -a / novici
-ícia / passerell(2) m. / novato -a

nota f.
nota adhesiva* f. ‘full petit amb una banda
adhesiva, utilitzat per a deixar notes’
/ pòstit* m.
notable(1) adj.
notable(2) m. ‘qualificació’
notable(3) m. pl. ‘persones importants d’una
col·lectivitat’

novençà*(2) -ana adj. i m. i f.  jovençà jovençana
m. i f.
novetat f.
novici -ícia adj.  novençà(1) -ana
novii novia m. i f. (B)  nuvi núvia
nòvio nòvia m. i f.  promès(1) promesa
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nu1 [o nuu*] m. (B)  nus
nu [o nuu*] gordià m. (B)  nus gordià

nuvolada f. / bromada1(2) / nigulada* (B)

nu nua adj. [ pl. nus nues] / conill  -a
/ despullat -ada / en conill loc. adj.

nuvolet* m. (V) ‘beguda d’aiguardent mesclat amb
aigua, que presenta un aspecte tèrbol’ / palometa*(3)
f. (V)

nuar v. tr. i intr. pron.  lligar(2) v. tr.

nyap m. / bunyol(2)

nuc m.  nus
nuc gordià m.  nus gordià

nyaufar v. tr. (S)  abonyegar v. tr. i intr. pron.

nuca f.  clatell m.

nyora f.

2

2

nyespro* m. (V)  nespra(2) [del Japó] f.

nuclear adj.
nucli m.
nucli antic m.  barri antic
nucli urbà m. / casc urbà

O

nudisme m.

o1 f. [ pl. os] ‘lletra’

nudista adj. i m. i f.

o2 conj.

nuditat f. / nuesa

o3 interj. ‘exclamació que s’anteposa al nom d’una
persona o cosa personificada per a adreçar-li la
paraula’ / oh(2)

nuesa f. / nuditat
nugar v. tr. i intr. pron. (V)  lligar+(2) v. tr.
nul nul·la adj.
nul·litat f.
numeració f.
numerar v. tr. / xifrar(1)
numèric -a adj.
número(1) m. / nombre(1) (B)
número(2) (d’un espectacle) m.
número(3) m. ‘edició d’una publicació periòdica’

oasi m.
obac -aga adj. / ombrívol -a
obaga f.  baga1
obcecació f.  ofuscació+
obcecar v. tr.  ofuscar+ v. tr. i intr. pron.
obediència f.
obedient adj. / creient(2)
obeir(1) v. tr. / creure(2)

número(4) m. ‘bitllet per a participar en un joc d’atzar’

obeir(2) v. intr. ‘una cosa, esdevenir-se en virtut de
tal o tal causa’

numerós -osa adj.  nombrós -osa

obert -a adj.

nunci núncia m. i f. (Andorra) ‘conserge de
l’Administració pública’

obertura(1) f. ‘acció d’obrir o d’obrir-se; l’efecte’

núpcies f. pl.  casament m.
nus, nu1 [o nuu*] (B), nuc m.
nus (de la fusta) m. / grop(1)
nus gordià, nu [o nuu*] gordià (B), nuc
gordià m.

obertura(2) f. / apertura
obertura(3) f.  escletxa+(1) (d’una porta, d’un
finestró)
obès -esa adj.
obesitat f.

nutrició f.

òbila f.  òliba

nutricional adj. / nutritiu -iva

òbit m.  mort1 f.

nutricionista m. i f.
nutrient adj. i m.
nutritiu -iva adj. / nutricional
nuvi núvia m. i f. / novii novia (B)
núvol(1) m. / broma1(2) f. / nigul (B)
núvol*(2) m. ‘lloc virtual d’emmagatzematge de
dades, serveis i recursos a través d’Internet’

obituari m.
objecció f.
objectar v. tr.
objecte m.
objectiu -iva adj. i m.
objector objectora m. i f.
oblada, doblada* (V) f.
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oblic -iqua adj.
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obstetre obstetra m. i f.

oblidar v. tr. i intr. pron. /
intr. pron.

descuidar+(2)

v. tr. pron. i

obligació f. / deure2(1) m.
obligar v. tr. i intr. pron.
obligat -ada adj.

obstetrícia f. / tocologia
obstinació f. / testarrudesa / tossuderia / tossudesa
obstinar-se v. intr. pron. / encabotar-se (V)
/ encaparrar-se / entestar-se / entossudir-se
/ tossar(2) v. intr.

obliquament adv.  de tort loc. adv.

obstinat -ada adj. / cabota(2) (V) / cabut -uda
/ caparrut -uda / capsot(2) m. (V) / temerut* -uda
(S) / testarrut -uda / tossut -uda

obliqüitat f.

obstrucció f.

oblit m.

obstruir v. tr. i intr. pron.  tapar(1) v. tr.

oboè(1) m. ‘instrument musical’

obtenció f.

oboè(2) m. i f.  oboista

obtenir v. tr.

oboista m. i f. ‘instrumentista’ / oboè(2)

obturar v. tr.  tapar(1)

obra f.

obús(1) m. ‘peça d’artilleria; projectil’

obligatori -òria adj.

per obra de [o per obra i gràcia de] loc.
prep. ‘mitjançant l’acció de’

obús*(2) m. ‘xut molt fort’ / cacau*(4) m.
obvi òbvia adj.  evident

obrador m.
obrar(1) v. intr. ‘aplicar l’activitat a un fi en una
circumstància donada’

obviar v. tr. i intr.

obrar(2) v. tr.  afaiçonar(1)

ocarina f.

obrar(3) v. tr.  edificar(1)

ocàs m.  oest+

obrer(1) -a adj.  treballador(1) -a
obrillandes* m. (V)  obrellaunes

ocasió f.
d’ocasió loc. adj. / de segona mà+ loc adj. i
loc. adv.
en ocasió de loc. adj. / amb motiu de

obrellaunes m. / obridor / obrillandes* (V)

ocasionar v. tr. / causar

obridor m.  obrellaunes

occident m.  oest

obrir v. tr. i intr. i intr. pron.

occidental adj.

obscè -ena adj.

occità(1) -ana adj. i m. i f. ‘natural d’Occitània’

obrer*(2) obrera m. i f. (V)  paleta1

obscenitat f.
2

obscur -a adj. / fosc -a

oca f.

occità(2) -ana adj. ‘relatiu a Occitània o als seus
habitants’ / occitànic -a

obscuritat f.

occità(3) -ana m. i adj. ‘llengua parlada a Occitània o
relatiu a aquesta llengua’

obsequi m.  regal

occitànic -a adj. / occità(2) -ana

observació f.

occitanisme m.

observar v. tr.

occitanista adj. i m. i f.

obsessió f.

oceà m.

obsessiu -iva adj.

oceànic -a adj.

obsidiana f.

oceanologia f.

obsolet -a adj.

ocell, aucell m. / au1 f. / moixó(1) / pardal+(2) (V)

obstacle m.

ocellaire, aucellaire* m. i f. / auceller* aucellera,
oceller* ocellera

obstar v. intr.
no obstant loc. adv.  malgrat tot
no obstant això loc. adv.  malgrat tot

oceller* ocellera m. i f.  ocellaire
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oci m.

ofegament, afogament m. / acubament(1) (B)

ociós -osa adj.

ofegar(1), afogar v. tr. i intr. pron. / acubar(1) (B)
/ negar2(1) / sufocar+(1) v. tr.

oclusió f.
oclusiu -iva adj.
ocórrer(1) v. intr.  esdevenir(2) v. intr. pron.
ocórrer(2) v. intr. i intr. pron.  acudir(2) v. intr.
pron.
ocre m.
octagonal, octogonal adj.
octau -ava adj. i m.  vuitè -ena
octet m.
octogenari -ària adj. i m. i f. / huitantí -ina (V),
vuitantí -ina
octogonal adj.  octagonal
octosíl·lab -a adj. i m. / octosil·làbic -a adj.
octosil·làbic -a adj.  octosíl·lab -a adj. i m.
octubre m.

ofegar(2) (la ceba, el sofregit) v. tr. / estovar*(2)
/ potxar
ofegó* m.  ofec
ofendre v. tr. i intr. pron.
ofensa f. / afront(1) m.
ofensiu -iva adj. i f.
ofensor -a adj. i m. i f.
oferiment m.
oferir v. tr. i intr. pron.
oferta f.
en off loc. adj.
locutor en off locutora en off m. i f. ‘locutor
del mitjà televisiu que només posa la veu
en un programa’
veu en off f.

òctuple1 adj. ‘format per vuit’

off the record* loc. adj. [angl.]  confidencial(2)
adj.

òctuple2 -a num. i m. ‘que és com vuit vegades un
altre nombre, una altra quantitat’

office m. [angl.]

ocular adj. i m.
oculista m. i f. / oftalmòleg oftalmòloga
ocult -a adj. / amagat -ada
ocultació f.
ocultar v. tr. i intr. pron.  amagar
ocupa m. i f. ‘persona que ocupa un habitatge
deshabitat sense el consentiment del propietari’

ofici m. / professió f.
oficial1 adj.
oficial2 oficiala m. i f.
oficialista adj.
oficina f.
oficiós -osa adj.
ofrena f.

ocupació f.

oftalmòleg oftalmòloga m. i f. / oculista

ocupar v. tr. i intr. pron.

ofuscació f. / obcecació+

ocurrència f. / sortida(2)

ofuscar v. tr. i intr. pron. / obcecar+ v. tr.

oda f.

ogre ogressa m. i f.

odi m.

oh(1) interj. ‘expressió de sorpresa, admiració, pena,
alegria, desaprovació’

odiar v. tr.
odiós -osa adj.

oh(2) interj.  o3

odontòleg odontòloga m. i f.  dentista

oi1 m. ( pl.)  fàstic
fer oi loc. verb.  fer fàstic
tenir ois loc. verb. ‘tenir nàusees’

odre m.  bot1

oi2 interj. / fa*2(1) (S)

oenagé* f.  organització no governamental*

oïda f.

oenegé* f.  organització no governamental*

oïdor1 -a adj. i m. i f. / oient

oest m. / ocàs+ / occident / ponent(1)

oïdor2 -a adj. ‘digne d’ésser oït, que cal oir’

ofec m. / ofegó*

oient adj. i m. i f. / oïdor1 -a

odissea f.
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oiós -osa adj.  fastigós -osa

ollada*(2) f. (S) ‘cuinat de patates, mongetes, porc
salat, etc.’

oir v. tr.  sentir(2)
oix* m. [inv.] (V)  fàstic
fer oix* loc. verb. (V)  fer fàstic
ojalà interj.  tant de bo loc. interj.
ojeador ojeadora m. i f.  cercatalents
oldre(1) v. tr. (V)  olorar

olm m.  om
olor f. / flaire
fer olor loc. verb. ‘exhalar olor’
fer olor a loc. verb.  fer olor de
fer olor de loc. verb. ‘ésser sospitòs (d’alguna
cosa) / fer olor a

oldre(2) v. intr. (V) ‘una cosa, fer bona olor’

olorar v. tr. / ensumar v. intr. i tr. / flairar(1)
/ oldre(1) (V)

oleandre m.  baladre

om, olm m. ‘arbre’

olendra* f. (S)  oreneta

ombra f. / sombra

oleoducte m.

ombrel·la f.  para-sol m.

olfacte m.

ombria f.  baga1

olfactiu -iva adj. / olfactori -òria

ombrívol -a adj. / obac -aga

olfactori -òria adj. / olfactiu -iva

ometre v. tr.

oli m.

omissió f.

oliaire m. i f. / olier(3) oliera
òliba, òbila f. / xibeca /

xut*+2(1)
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omnipotent adj. / totpoderós -osa
m. / xuta (N)

omnipresent adj.

olier(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent a l’oli’

omniscient adj.

olier(2) m.  setrill

omòplat m.

olier(3) oliera m. i f.  oliaire

omplir v. tr. i intr. pron. / emplenar v. tr.

oliera f. (N)  setrill m.

on(1) indef. (adv.) (en oracions interrogatives)

oligarca m. i f.

on(2) rel. (adv.)

oligarquia f.

ona f.

oligoelement m.

onada f.

olimpíada f.

onça* f.  unça

olímpic -a adj.

oncle m. / conco(2) (B) / tiet* / tio
oncle valencià m. ‘cosí del pare o de la mare’

+

oliu m. (S)  olivera f.
oliva f.
olivaci -àcia adj.

oncogen -ògena adj.
oncòleg oncòloga m. i f.

olivada f. ‘tipus de salsa’

oncologia f.

olivar m.  oliverar

oncològic -a adj.

oliver m.  olivera f.

onda f.

olivera f. / oliver m. / oliu m. (S)
oliverar, olivar m. / olivet
olivet m.  oliverar
olla(1) f. ‘vas rodó de terrissa o de metall generalment
amb dues anses’
olla de pressió f.
olla(2) f. ‘menjar cuinat amb olla’

ondejar v. tr. i intr.
òndia interj.  hòstia(3)
ondulació f.
ondular v. intr. i tr.
onerós -osa adj.
ònix m.

olla(3) f.  gorg m.

on-line adj. i adv. [angl.]  en línia loc. adj.* i loc
adv.

ollada(1) f. ‘allò que cap en una olla’

onomasiologia f.
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onomàstic -a adj. i f.

optimitzar v. tr.

onsa f.  ossa

opuscle m.

onsevol adv.  onsevulga

or m.

onsevulga adv. / onsevol / onsevulla

oració(1) f. ‘discurs pronunciat en públic’

onsevulla adv.  onsevulga

oració(2) f. / frase

onso m.  os2

oració(3) f.  pregària+

ontocom* adv. (S) ‘en algun lloc’

oracle m.

onze num. i m.
les onze f. pl.

orada, daurada, dorada f.

onzè -ena adj. i m.

oral adj.

opa* f. ‘oferta pública d’adquisició (d’accions d’una
societat)’

orangutan m.

òpal m.
opció f.
opcional adj. / optatiu -iva
òpera f.
operació(1) f.
operació(2) f. / intervenció quirúrgica
operar v. tr. i intr.

orador oradora m. i f.

orar(1) v. intr.  pregar(2)
orar(2) v. intr. ‘fer un discurs en públic’
orat -ada adj. i m. i f.  boig boja
oratge(1) m. ‘vent, especialment vent terral’
oratge(2) m.  temps+(2) (meteorològic)
oratjol m.
oratori1 m. ‘indret destinat a fer-hi oració’

opereta f.

oratori2 -òria adj. i f. ‘relatiu o pertanyent a l’orador,
a l’art d’expressar-se; art d’expressar-se, de parlar en
públic’

opi m.

òrbita f.

opinar v. tr. i intr.

orc(1) -a adj. (N)  esquerp -a

opinió f.

orc(2) -a adj. (N)  ximple(1) adj. i m. i f.

oponent m. i f.  opositor(1) opositora

orde(1) m. ‘cos de persones unides per una regla
comuna’

operari operària m. i f.

oportú -una adj.
oportunitat f.
oposar v. tr. i intr. pron.
oposició f.
opositar v. intr.
opositor(1) opositora m. i f. / oponent

orde(2) m. ‘sagrament’
orde(3), ordre(1) m. ‘arranjament, disposició regular
de les coses, les unes amb relació a les altres’
de l’ordre de loc. prep. ‘d’una quantitat
aproximada de’
orde(4), ordre(2) f. ‘manament, prescripció’

opositor(2) opositora m. i f. ‘pretendent a una
càtedra, un càrrec, etc., per oposició’

ordenació f.

opressió f.

ordenar(2) v. tr. i intr. pron. ‘conferir o rebre un orde
sagrat’

opressor -a adj. i m. i f.
oprimir v. tr.
optar v. intr.
optatiu -iva adj. / opcional
òptic -a adj. i f. i m. i f.
optimisme m.
optimista adj. i m. i f.

ordenar(1) v. tr.  endreçar(2)

ordenar(3) v. tr. ‘donar ordre (de fer quelcom)’
/ prescriure+(1)
ordi m.
ordinació f. (Andorra) ‘ordenança comunal’
ordinador m.
ordinador portàtil* m. ‘ordinador personal
fàcilment transportable’ / portàtil*(2)
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ordinari -ària adj.

orientació f.

ordir(1) v. tr. ‘en la indústria tèxtil, enrotllar (fils)
sobre un corró plegador’

oriental adj.

ordir(2) v. tr.  maquinar

orientar v. tr. i intr. pron.
orifici m.

ordre(1) m.  orde(3)

origen m.

ordre(2) f.  orde(4)

original adj. i m.

orella f.

originar v. tr. i intr. pron.

orellal m. (V)  arracada f.

originari -ària adj. / oriünd -a

orellana(1) f. ‘préssec o albercoc assecat’
orellana(2) f. (B)  orelleta

orina f. / micció / orins m. pl. / pipi* (V), pipí
m. / pix* m. (S) / pixat m. ( pl.) / pixum+ m.

orelleta f. ‘coca dolça rodona molt prima i cruixent,
fregida amb oli’ / orellana(2) (B)

orinal m. / gibrelleta f.

orellut -uda adj.

orins m. pl.  orina f.

orenella* f.  oreneta
oreneta, oroneta (V) f. / olendra* (S) / orenella*,
oronella
orenga f.
orfandat f.  orfenesa
orfe òrfena adj. i m. i f.
orfenat m.
orfenesa f. / orfandat

orinar v. intr. i intr. pron. i tr. / pixar
oriol(1) m. ‘ocell’
oriol(2) m. ‘bolet’ / [ou de] reig
oriola f. ‘peix’ / lluerna(3)
oriünd -a adj.  originari -ària
ormeig m. / utillatge+
ornament m.  adorn
ornamentar v. tr.  adornar

orfeó m.

ornar v. tr.  adornar

òrgan m.

ornitòleg ornitòloga m. i f.

orgànic(1) -a adj.

ornitologia f.

orgànic(2) -a adj.  ecològic*(2) -a

ornitònim m.

organigrama m.
organisme m.
organització f.
organització no governamental* f.
‘organització sense ànim de lucre,
independent de l’Administració pública,
que es dedica a activitats humanitàries’
/ oenagé*, oenegé*
organitzar v. tr. i intr. pron.
orgasme m.
orgia f.
orgue m.
orguener orguenera m. i f.
orgull m.

ornitonímia f.
oró* m. (V)  auró
orografia f.
orogràfic -a adj.
oronella f.  oreneta
oroneta f. (V)  oreneta
orquestra f.
orquídia f.
orri m.
a orri*(1) loc. adv. (V)  a ull
a orri(2) loc. adv. (V)  desordenadament
adv.
anar-se’n en orri [o anar-se’n en orris] loc.
verb.
en orri loc. adv. (S)  a caramull(2)

orgullós(1) -osa adj. / cofoi -a / desvanit* -ida (V)
/ tou(4) tova / ufà(1) -ana / ufanós(1) -osa

orsai m.  fora de joc

orgullós(2) -osa adj.  vanitós -osa

ortiga f. / eixordiga (N) / estrígol* m. (S)

orient m.  est1

ortodòncia f.
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ortodox -a adj. i m. i f.

ou1(2) m.  testicle

ortodòxia f.

ou2 interj. (B)  xo

ortografia f.

ouaire m. i f.  ouataire

ortopèdia f.
ortopèdic -a adj.

ouataire m. i f. / cocouer cocouera (B) / ouaire
/ ouater ouatera

orujo*(1) m. [cast.]  grappa f. [it.]

ouater ouatera m. i f.  ouataire

orujo(2) m.  pinyolada f.

outlet* m. [angl.]  botiga de fàbrica*+ f.

orxata f.

output* m. [angl.]  sortida(3) f.

orxegar v. tr. (N)  vomitar

ovació f.

os1 m. [ pl. ossos] ‘peça component de l’esquelet
dels vertebrats’
os sacre m.  sacre(2)

ovacionar v. tr.

os2 [ pl. ossos], onso m.
osca f. / mossa+
oscil·lació f.
oscil·lar v. intr.
òscul m.  besada f.
osmosi f.
ossa, onsa f.
ossi òssia adj.
ossobuco* m. [it.] ‘guisat de garró de vedella, amb
el moll de l’os inclòs’

oval adj. i m.
ovalat -ada adj.
ovari m.
ovella f. / be1(2), me*2(2) (B) m. / feda (S)
overbooking m. [angl.]  sobrereserva f.
ovicultura f.
ovni m.
òvul m.
ovulació f.
ovular v. intr.
òxid m.

ostatge m.

oxidar v. tr. i intr. pron. / rovellar

ostensible adj.

oxigen m.

ostentació f.

oxigenar v. tr. i intr. pron.

ostentar v. tr. i intr.

ozó m.

osteòpata m. i f.
osteopatia f.

P

osteoporosi f.
ostra f.
ostracisme m.
ostres interj.  hòstia(3)
otorrinolaringòleg otorrinolaringòloga m. i f.
ou1(1) m. / cocou (B)
ou bollit* m. (V)  ou dur
ou caigut* m.  ou ferrat
[ou de] reig m. ‘bolet’ / oriol(2)
ou de tonyina* m. (V)  botàriga*+ f.
ou dur m. / ou bollit* (V)
ou estrelat* m. (V)  ou ferrat
ou estrellat m.  ou ferrat
ou ferrat m. / ou caigut* / ou estrellat, ou
estrelat* (V) / ou fregit* / ou frit* (B)
ou fregit* m.  ou ferrat
ou frit* m. (B)  ou ferrat

pa m.
pa cremat* m. (V)  pa socarrat* (V)
pa d’aire* m. (V)  pa socarrat* (V)
pa d’àngel m.
pa d’ou* m. (S)  flam
pa de fetge* m. (S) ‘embotit de fetge’
pa de figues [o pa de figa] m. / panfigo (V)
pa de motlle m.
pa de pessic m.
pa de pita* m. ‘pa de forma rodona o ovalada,
molt prim i buit’ / pita*2 f.
pa de Viena* m. ‘pa que incorpora llet i
mantega als seus ingredients’
pa ratllat m. / farina de galeta f.
pa socarrat* m. (V) ‘tipus de coca feta de
farina, oli, ous i sucre’ / pa cremat* (V)
/ pa d’aire* (V) / panou* (V)
/ socarrat*(3) (V) / tonya f. (V)
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paca f.  bala1

pagerol pagerola m. i f.  pagès(1) pagesa

paciència f.

pagès(1) pagesa m. i f. / agricultor+ agricultora
/ camperol(1) camperola / llaurador+ llauradora
(V) / pagerol pagerola

pacient adj. i m. i f.
pacífic -a adj.
pacificar v. tr. i intr. pron.
pack(1) m. [angl.]  paquet(3)

pagès(2) pagesa m. i f. ‘persona del camp’
/ camperol(2) camperola / foraviler* foravilera
(B)

pack(2) m. [angl.]  lot*1(2)

pagès(3) -a adj. ‘del camp o dels pagesos’
/ camperol(3) -a

pactar v. intr. i tr.

pagesia f.

pacte m.

pàgina f. / plana(2)

pàdel* m. ‘esport de pilota semblant al tenis’

paginació f.

padellàs m. [ pl. -assos] (N)  test1(1)

pago m.  paó

pàdoc* m. ‘en els esports de motor, zona de
concentració dels vehicles i serveis tècnics’

pagre m. / pàguera f. (B)

padrastre(1) m. ‘marit d’una dona respecte dels fills
que aquesta té d’un matrimoni anterior’

pàguera f. (B)  pagre m.
païdor m.  estómac

padrastre(2) m.  repel

paio paia m. i f.

padrí(1) padrina m. i f. / padrí de fonts padrina
de fonts / padrí jove padrina jove (B) / padrinet*
padrineta (N)
padrí de fonts padrina de fonts m. i f. 
padrí(1) padrina
padrí jove padrina jove m. i f. (B) 
padrí(1) padrina
[tenir] padrins loc. verb.  [tenir]
influències

pai-pai m.

padrí(2) padrina m.  avi àvia

paisatge m.

padrinet* padrineta m. i f. (N)  padrí(1)
padrina
padró m.
paella f. / panna* (S)
paer paera m. i f. (N)  regidor(2) regidora
paer en cap paera en cap m. i f. (N)
 batlle2(1) batllessa

pair v. tr.  digerir
pairal adj.
pairalisme m
país m.
paisà -ana adj. i m. i f.
paitida* f.  dona d’aigua
pal m.
pal de fregar m. / fregona* f.
pal de paller* m. ‘eix o nucli que vertebra una
societat, una empresa’
pala(1) f. ‘eina, estri’
pala(2) f. ‘forma de relleu ‘

paga(1) f. ‘acció de pagar’

paladar m.
paladar dur m. / cel de la boca
paladar tou m. / vel del paladar

paga(2) f.  salari m.

palaia(1) f. (B)  llenguado m.

pagà -ana adj. i m. i f.

palaia(2) f. (C) ‘peix’

paeria f. (N)  casa de la vila

pagador -a adj. i m. i f.
pagament m.
pagament per visió* m. ‘sistema de
pagament, a un servei de televisió, per la
recepció dels programes sol·licitats’ / payper-view [angl.]
pagar v. tr. / remunerar+
pagell m.
pagellida f. / petxilina* (V)

palanca f.
palanca de control* f. ‘maneta utilitzada per
al control d’accions de desplaçament en
una videoconsola, un vehicle o una
màquina’ / joystick m. [angl.]
palangana(1) f. / gibrella / greala, gresala
/ rentamans m. / ribella / safa (V)
palangana(2) f. (B)  safata
palangre m.
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palatal adj.

palmell m. / call de la mà / palma(3) (de la mà) f.

palau m.

palmellada f. / palmada* (V)

palco m.  llotja(1) f.

palmera f. / palma(1)
palmera de dàtils f. / fasser m. (B)

paleografia f.
paleolític -a adj. i m.
paleontologia f.
palera f. (V)  figuera de moro

palmerar m. / palmar (V)
palmito* m. (V)  ventall
palmó m.

palestí -ina adj. i m. i f.

palo* m. (B) ‘beguda alcohòlica pròpia de Mallorca,
a base de quina amb arrels de vinagrella, aiguardent,
sucre i aigua’

palet1 m.  còdol

palometa(1) f.  papallona

palet m. ‘plataforma’

palometa*(2) f.  arna2

paleta1 m. i f. / obrer*(2) obrera (V) / peirer*
peirera (S) / picapedrer picapedrera (B)

palometa*(3) f. (V) ‘beguda d’aiguardent mesclat amb
aigua, que presenta un aspecte tèrbol’ / nuvolet* m.
(V)

palesar v. tr.

2

paleta2 f. ‘estri’
palferro* m. (S)  perpal
palillo m.  escuradents
palla f.
pallago* pallaga m. i f. (S)  infant(1) m.
pallagostí* m. (S)  llagosta(1) f.
pallarès(1) -esa adj. i m. i f.
pallarès(2) -esa m. i adj. ‘varietat del català
nord-occidental parlada al Pallars o relatiu a aquesta
varietat’
pallasso pallassa m. i f. / clown+ m. [angl.]

palomida f. ‘peix’
palomina f. ‘bolet’
palomita f.  crispeta
palpar v. tr.
palpebra f.  parpella
palpís m. [ pl. -issos] / pompill* (S)
palpitació f.  batec m.
palpitant adj.  bategant
palpitar v. intr.  bategar

paller m.  pallissa1(1) f.

pam m.
fer pam i pipa loc verb.

pallera f.  pallissa1(1)

pampallugues f. pl.

pàl·lid -a adj.

pàmpol(1) m.

pal·lidesa f.

pàmpol(2) m. ‘peix’
pàmpol rascàs m.  dot2

pallissa1(1) f. / paller m. / pallera
pallissa1(2) f.  estable1 m.
pallissa2 f. / allisada, llisada1 / atupada (B),
tupada* (B) / estossada* (S) / fregada*(S),
fregarada*2 (S) / tacó(1) m. (N)

pana1 f.  vellut m.
pana2 f. ‘avaria’
panada f. / empanada / panadó m. (N)
panadís m. [ pl. -issos]

pallola f. (V)  xarampió m.

panadó m. (N)  panada f.

palma(1) f.  palmera

pancarta f.

palma(2) f. ‘fulla de palmera treballada’

panda m.

palma(3) (de la mà) f.  palmell
fer palmes* loc. verb. (V)  aplaudir v. intr.
i tr.

pandèmia f.
pandereta f.

palmada* f. (V)  palmellada

pandero m.

palmar m. (V)  palmerar

panderola f. (V)  escarabat de cuina m.

palmarès m.

pandorga* f. (V)  simbomba

CORPUS GENERAL

panel, pànel m. ‘mostra permanent de persones que
són interrogades regulament sobre alguna qüestió’
pànel m.  panel
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pantaló m. ( pl.) / calça(2) f. pl. (S) / calçó
panteix, pantaix* m. / bleix / panxec* (S)

panell m.

panteixar, pantaixar* v. intr. / bleixar / panxegar*
(S)

panellet m.

panteó m.

paner m. (B)  cistell

pantera f.

panera(1) f. / cistella(1)

pantis m. pl.  mitja+(2) f. ( pl.)

panera*(2) f.  escarabat de cuina m.

pantomima f.

panerola(1) f. / porquet de Sant Antoni m.

panxa f. / betza (B), butza*(2)

panerola(2) f.  escarabat de cuina m.

panxec* m. (S)  panteix

panet m.

panxegar* v. intr. (S)  panteixar

panfigo m. (V)  pa de figues [o pa de figa]

panxell m. ‘tou de la cama’

panga* m.  peix gat

panxut -uda adj.

pànic m.

pany m.

paniquesa* f. (Andorra)  mostela(1)

panyals m. pl.  bolquer m. ( pl.)

panís m. [ pl. -issos]  blat de moro

paó, pago m.

panissar m.  blatdemorar

paona f.

panna* f. (S)  paella

pap(1) m. ‘part compresa entre la barba i el coll’

panoli*(1) adj. i m. i f. ‘simple, ignorant, fàcil
d’enganyar’

pap(2) m.  estómac

panoli*(2) m. (V) ‘tipus de coca’

papa(1) m.  pare

panolla f. (N)  panotxa

papa(2) m. / pontífex

pap*(3) m. pl. (V)  parotiditis f.

panotxa f. / espiga de blat de moro / espiga de
dacsa* (V) / panolla (N) / pinya de blat de moro*

papà m. [ pl. -às]  pare

panou* m. (V)  pa socarrat* (V)

papada f. / sotabarba m. o f.

pansa(1) f.
pansa blanca* f.  xarel·lo m.
pansa de Corint f.
pansa(2) f.  herpes labial m.
pansir v. tr. i intr. pron. / marcir / moixir* (S)
/ musteir, mustiar, mustigar
pansit(1) -ida adj. / musti mústia, mústic(1) -iga
pansit(2) -ida adj.  mústic(2) -iga
pantà m. / embassament
pantaix* m.  panteix
pantaixar* v. intr.  panteixar
pantalà m.
pantalla f.
pantalla acústica f.
pantalla [cinematogràfica] f. / teló blanc m.
pantalla gràfica f.
pantalla tàctil* f. ‘pantalla d’un sistema
interactiu que s’acciona amb el contacte
dels dits’

papagai m. / guacamai
papaia f.
papalló* m. (B)  arna2 f.
papallona f. / palometa(1) / parpallol* m. (S)
/ pitavola (Andorra) / voliana (N), voliaina
papar v. tr. (V)  menjar1(1) v. tr. i tr. pron.
paparazzi* m. i f. [it.] ‘fotògraf especialitzat a
obtenir fotografies sensacionalistes de persones
famoses’
paparra f. / caparra*2 (V) / llagasta / rènec m. (C)
papaterra m. (N)  cuc de terra
paper(1) m.
paper cuixé m.
paper d’estrassa m.
paper de vidre m.
paper(2) m. ‘document escrit o imprès’
paper(3) m. pl. ‘documents que proven la identitat, la
validesa, l’autorització’
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paper(4) m. ‘transcripció del que ha de representar
un actor’
paperassa f.
paperera f.
papereria f.
paperes f. pl.  parotiditis f.
paperets m. pl. / confeti m.

paraigüer m.
paràlisi f.
paralític -a adj. i m. i f.
paral·lel -a adj.
parament m.
paràmetre m.
paramilitar adj.

paperina(1) f.
fer el paperina loc. verb.  fer el préssec

parangó m.  comparació f.

paperina(2) f.  embriaguesa

paranoia f.

papessa f. ‘dona papa’

paranoic -a adj. i m. i f.

papilla f.  farinetes f. pl.
papillota f.
(coure) a la papillota loc. adv.

parany m. / trampa+ f.
parapent m.
parapet m.

papissot(1) -a adj. i m. i f. / bedòs* -osa (S)

paraplegia f.

papissot(2) adv.

parapluja* m. (S)  paraigua

papu m. / butoni (V) / marraco (N)

parapsicòleg parapsicòloga m. i f.

paquet(1) m. ‘farcell no gaire gros’

parar(1) v. tr. i intr. pron. i intr. i aux.
anar a parar loc. verb. / anar a raure
parar compte* loc. verb.  vigilar(2) v.tr.

paquet*(2) m.  bolquer m. ( pl.)
paquet(3) m. ‘en informàtica, conjunt de dades
considerades com un tot’ / pack(1) [angl.]
paqueteria f.
parabòlic -a adj.
parabrisa m.

parar(2) (taula) v. tr.
paràsit -a adj. i m. i f.
para-sol m. / ombrel·la f.
parat -ada(1) adj.  aturat(1) -ada

paracaigudes m.

parat(2) -ada adj. i m. i f.  desocupat -ada

paracaigudisme m.

paratge m.

paracaigudista m. i f.

paraula f.  mot m.

parada f.

paraulota f.

paradigma m.

paravent m.

paradís m.
paradís fiscal m. ‘país on la fiscalitat és
nul·la o molt baixa’

para-xocs m.

paradista m. i f.
parador m.
paradoxa f.
parafarmàcia* f. ‘establiment on es venen
productes cosmètics, dietètics i similars, i fàrmacs
que no necessiten recepta’
parafernàlia* f.  pompa
paràgraf m.
paraguaià(1) -ana adj. i m. i f.
paraguaià*(2) m.  préssec pla*
paraigua m. / parapluja* (S)

parc1 m. ‘extensió de terreny closa’
parc automobilístic m. ‘conjunt de vehicles
matriculats en una àrea geogràfica’ / parc
de vehicles
parc de vehicles m.  parc automobilístic
parc infantil m.
parc mòbil m. ‘conjunt de vehicles destinats a
un servei públic’ / flota*(2) f.
parc nacional m.
parc natural m.
parc temàtic m. ‘tipus de parc d’atraccions’
parc2 -a adj. ‘moderat en l’ús de les coses, en el
menjar i el beure’
parca1 f. ‘personatge mitològic’
parca2 f. ‘peça d’abric, amb caputxa o sense’

CORPUS GENERAL
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parcel·la f.

parlamentari -ària adj. i m. i f.

parcial adj.

parlar1 v. intr. / conversar+ / dialogar+(1) / enraonar,
raonar*(2) (V) / piular+1(2)
ni parlar-ne loc. interj. ‘expressió per a negar
enèrgicament alguna cosa’ / ni pensar-hi

pardal(1) m. / gorrió (B) / teulader (B) / teuladí (V)
/ teulat2 (V) / torredà* (N)
pardal(2) m. (V)  ocell+
pardalada f.  ximpleria

parlar2 m. ‘acció o manera d’expressar-se; modalitat’
parlar salat m.

pardessú m. [ pl. -ús]

parmesà m. i adj.

pare m. / papa(1), papà
pare polític m.  sogre sogra m. i f. i m. pl.

paro m.  atur
paròdia f.

paregut -uda adj.  semblant

parodiar v. tr.

parèixer v. intr.  semblar

parot m. (V)  espiadimonis

parell1(1) m. ‘conjunt de dues coses de la mateixa
espècie’

parotiditis f. / galteres f. pl. / galtitges f. pl.
/ pap*(3) m. pl. (V) / paperes f. pl.

parell1(2) m. (B) ‘nombre indeterminat, però petit, de
persones o coses’
un parell* indef. (especif.) ‘un cert nombre
(de)’ (B)  diferents

paroxisme m.

parell2 -a adj. ‘que és divisible per dos’

parpallol* m. (S)  papallona f.

parella(1) f.

parpella, parpalla* (V) f. / palpebra / pipella(1) (B)

parella(2) f. ‘persona amb la qual algú fa vida de
parella’ / company*(2) companya m. i f.

parpellejar v. intr. / pipellejar (B)

parellada f. i m. ‘vinya i tipus de raïm’
parent parenta m. i f.
parental adj.
parentela f.
parentesc m. / parentiu
parèntesi m.
parentiu m. / parentesc

parpall* m. (V)  pestanya(1) f.
parpalla* f. (V)  parpella

parquedat f.
parquet m.
parquímetre m.
pàrquing m.  aparcament
parra f.
parrac m. / pellot* (S) / péntol (V)
parreguera* f. (S)  corral(1) m.

pareo* m. ‘peça de vestir’

parrilla f.  graella(1) f. ( pl.)

parer m.

parrillada f.  graellada

paret f.
paret mestra f.
paret mitgera f.

parroquià(1) parroquiana m. i f. / feligrès
feligresa

pariatge m.

parròquia(1) f.

parió(1) -ona adj. ‘que fa parell amb un altre’

parròquia(2) f.  clientela

parió*(2) -ona adj. (S)  igual(1) adj. i m. i f.

parròquia(3) f. (Andorra) ‘divisió administrativa
d’Andorra’

parir v. tr. / deslliurar(2) / desocupar(2) / donar a
llum (un infant) loc. verb.
paritat f.

parroquià(2) parroquiana m. i f.  client clienta

parrup m. / marruc / marruqueig / parrupeig

pàrkinson* m. ‘malaltia del sistema nerviós’

parrupar v. intr. / marrucar / marruquejar
/ parrupejar

parla f.

parrupeig m.  parrup

parlament(1) m.

parrupejar v. intr.  parrupar

parlament*(2) m. (Andorra) ‘consell general
d’Andorra’

parrús m. [ pl. -ussos]  vulva f.
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part1 m.
2

part f.
a part loc. adv.
parte m.  comunicat
partença f.  partida(3)
parterre m.
partició f.
participació f.
participar v. tr. i intr.
participi m.
partícula f.
particular(1) adj. ‘que concerneix exclusivament a
una persona o cosa’
en particular loc. adv.
particular(2) m. i f. ‘persona en tant que portadora de
drets i d’obligacions individuals’

pas de vianants m. / pas zebra
pas zebra m. / pas de vianants
pas2 adv.
no pas adv.
pasdoble m.
pasqua f.
pasquí m.
passa(1) f.  pas1(1) m.
passa(2) f. / epidèmia
passable adj. / potable(2)
passada(1) f.
a totes passades loc. adv.  de totes
passades
de passada loc. adv.
de totes passades loc. adv. / a totes passades
/ de totes totes
passada(2) (de pilota) f. / passe(4) m.

particularitat f.

passadís m. [ pl. -issos]

particularment adv.

passaport m.

partida(1) f. ‘registre’

passar v. intr. i tr. i intr. pron.
passi-ho bé loc. interj. / tenga* interj. (B)

partida(2) f. ‘en certs jocs, sèrie de jugades que es
realitzen fins a arribar a l’acabament’

passarel·la f.

partida(3) f.  partença

passat m.

partidari -ària adj. i m. i f.
tenir partidaris loc. verb. / tenir partit

passatemps m. [inv.]

partió f.

passatger(1) -a adj. ‘que passa aviat, que dura poc’

partir(1) v. tr. i intr. pron.
partir palletes* loc. verb. (V)  barallar v.
tr. i intr. pron.
partir peres loc. verb.  barallar v. tr. i
intr. pron.

passatger(2) passatgera m. i f.

partir(2) v. intr. (B)  anar-se’n(2) v. intr. pron.
a partir de loc. prep.

passatge m.

passe*(1) m. (V)  entrada(2) f.
passe(2) m.  desfilada (de models) f.
passe(3) m.  projecció (d’una pel·lícula) f.
passe(4) m.  passada(2) (de pilota) f.

partit(1) m. ‘organització política’
tenir partit loc. verb. / tenir partidaris

passeig m.

partit(2) m. ‘resolució que hom adopta’
partit pres m. ‘opinió preconcebuda’

passejar v. intr.

passejada f.  tomb(3) m.

partit(3) m. ‘competició esportiva’ / matx

passera f.

partitura f.

passerell(1) m. ‘ocell’

pàrvul pàrvula m. i f.  infant(1) m.

passerell(2) m.  novençà(1) -ana adj.

parvulari m.

passi m.  entrada(2) f.

parxe m.  pegat

pàssim adv.

parxís m.

passió f.

pas1(1) m. [ pl. passos] / passa(1) f.

passiu -iva adj.

pas1(2) m. [ pl. passos] ‘lloc o indret per on cal passar
o es pot passar’

passivitat f.
passotisme m.  menfotisme

CORPUS GENERAL

pasta(1) f.
pasta de fulls f. / pasta fullada
pasta de te f. / pasta seca
pasta fullada f. / pasta de fulls
pasta mare* f.  cap de feina* m.
pasta seca f. / pasta de te
pasta(2) f.
pasta de dents* f.  dentífric -a adj. i m.
pastanaga f. / carlota* (V), carrota / safanòria
pastar v. intr. i tr. i tr. pron.
pastera(1) f. ‘atuell de forma i dimensions
adequades per a pastar farina, morter, etc.’
pastera*(2) f. (B)  jardinera
pastera(3) f. ‘embarcació petita, de fons pla, sense
quilla’
pastera(4) f. ‘tipus d’embarcació’ / patera
pastilla f. / píndola
pastís1 m. [ pl. -issos]
pastís2 m. [inv.] ‘licor aperitiu fet amb anís, regalèssia
i altres productes aromàtics’

patent(2) f. ‘dret per a l’explotació en exclusiva d’un
invent’
patentar v. tr.
patera f.  pastera(4)
patern -a adj.
paternal adj.
paternitat f.
patètic -a adj.
patge m.
pati(1) m.
pati de butaques m.
pati(2) m. (V)  solar1
patí(1) m.
patí(2) m. / catamarà+
patí de pedals m. / aquacicle*
patí de vela m.
patíbul m.
patilla f.

pastisser(1) pastissera m. i f. ‘persona que fa
pastissos’

patiment m. / sofriment+

pastisser(2) pastissera m. i f. (N)  flequer
flequera

patinada f.  relliscada

pastisseria(1) f. ‘ofici de pastisser’
pastisseria(2) f. ‘obrador o botiga de pastisser’
pastisseria(3) f. (N)  fleca
pastisseria(4) f. ‘conjunt de pastissos’
pastisset m.
pastitx m
pastor(1) pastora m. i f.
pastor(2) pastora (protestant) m. i f.
pastura f. / peixena (Andorra)
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pàtina f.
patinar(1) v. intr. ‘avançar, lliscant amb patins’
patinar(2) v. intr.  relliscar
patinatge m.
patinet m.
patinet elèctric* m. ‘patinet amb un motor
elèctric que li permet funcionar sense
propulsió externa’
patinet elèctric d’autobalanceig* m. ‘tipus
de patinet elèctric, monoplaça i de dues
rodes’ / segway [angl.]
patir(1) v. tr. ‘rebre l’acció (d’alguna cosa dolorosa o
ofensiva) / sofrir(1)

patac m.  patacada f.

patir(2) v. intr. / preocupar(2) v. intr. pron. / sofrir+(2)
fer patir loc. verb.  preocupar(1) v. tr. i
intr.

pataca* f. (N)  patata

patogen -ògena adj. i m.

patacada f. / patac m.

patologia f.

patada f.  puntada (de peu)

patot* m. (S)  ninot

patamoll m.  aiguamoll

patota*(1) f.  titella m. (o f.*)

patana* f. (S)  patata

patota*(2) f. (S)  nina(2)

patata, pataca* (N), patana* (S) f. / creïlla (V)
/ trufa*2(3) (S), trumfa / trumfo*(2) m.

patracol m.

pasturar v. intr. i tr. / péixer(2)

paté m. [ pl. -és]
patent(1) adj.  evident

pàtria f.
patriarca m.
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patrimoni m.
patriota m. i f.
patriòtic -a adj.
patriotisme m.
patró1 m. ‘model, plantilla’
patró2 patrona m. i f.

pebre(2) m. (B)  pebrot
pebre de cirereta m. (B)  bitxo
pebre negre m.
pebre roig m. / pebre vermell
pebre vermell m. / pebre roig
pebrella f. (V) ‘planta’
pebrer m. (B)  pebroter

patrocinador -a adj. i m. i f. ‘que patrocina’
/ espònsor(2) m.

pebrera(1) f. (V)  pebrot m.

patrocinar v. tr. ‘finançar (una activitat esportiva o
cultural) per aconseguir publicitat’ / esponsoritzar

pebrina(1) f. (S)  bitxo m.

patrocini m. / espònsor(1).
patronal adj. i f.
patronat m.

pebrera(2) f. (V)  pebroter m.
pebrina(2) f. (C)  pebrot m.
pebrot m. / pebre(2) (B) / pebrera(1) f. (V)
/ pebrina(2) f. (C) / pimentó

patrònim m.

pebroter m. / pebrer (B) / pebrera(2) f. (V)
/ pebrotera f.

patrulla f.

pebrotera f.  pebroter m.

patrullar v. intr.

peça f.

patruller(1) -a adj. i m. i f. ‘que patrulla’

pecador -a adj. i m. i f.

patruller(2) m. ‘embarcació’

pecar v. intr.

patuleia(1) f.  gentalla

pecat m.

patuleia(2) f.  mainada

peçó*(1) m. (V)  peduncle

patum f.

peçó*(2) m. (V) ‘lòbul de l’orella’

patxaca* f. (S)  tripijoc m.

peculiar adj.

patxaran m.

peculiaritat f.

patxoca f.
fer patxoca loc. verb.

pedaç(1) m. ‘tros de roba cosit’

pau f.

pedagog pedagoga m. i f.

pausa f.

pedagogia f.

pausat -ada adj.

pedal m.

pauta f.

pedalar v. intr. / pedalejar

pavelló m.

pedalejar v. intr. / pedalar

paviment m. / sòl de terra* (V) / terra(2) / trebol*(2),
trespol+(1) (B)

pedant adj. i m. i f.

pavimentar v. tr.
pay-per-view m. [angl.]  pagament per visió*
pe f. [ pl. pes]
peanya f.
peatge m.
peató m.  vianant m. i f.
peatonal adj.  de vianants loc. prep.
pebràs m. [ pl. -assos]
pebre(1) m. / piment

pedaç(2) m. (B)  tacó(2)

pedanteria f.
pederasta m. i f.
pedestal m.
pedestre adj.
pediatra m. i f.
pedigrí m. [ pl. -ís]
pedòleg pedòloga m. i f.
pedologia f.
pedra(1) f. / cantal(1) m. / cudol*(2) m. (V) / mac m.
(B) / roc(1) m.
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de pedra picada* loc. adj. ‘de conviccions
molt fermes’
pedra foguera f. / pedrenyal(1) m.
pedra tosca f.
pedra(2) f. ‘calamarsa grossa’
caure pedra loc. verb.  pedregar v. intr.
pedra(3) f.  càlcul(1) m.
pedregada f.
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peixena f. (Andorra)  pastura
péixer(1), peixar v. tr. / empapussar
péixer(2) v. intr. i tr.  pasturar
peixet m.
peixet de plata m. ‘insecte que es troba entre
llibres, en magatzems, en llocs humits,
etc.’ / peixet del paper* / lepisma
peixet del paper* m.  peixet de plata

pedrenyal(1) m.  pedra foguera f.

peixoner* peixonera m. i f. (S)  peixater
peixatera

pedrenyal(2) m. ‘arma de foc’

peixoneria* f. (S)  peixateria

pedrer m. / grier, guier / morella f.

pejoratiu -iva adj.

pedrera1 f. ‘lloc d’on es treu la pedra’ / cantera2(2)

pel contr. [ pl. pels] ‘contracció de la preposició per i
l’article el’ / pes2 (B)

pedregar v. intr. / caure pedra loc. verb.

pedrera2 f.  planter(3) [esportiu] m.
pedrís m. [ pl. -issos] / banquet*2 (V)
peduncle m. / capoll(2) / cua(2) f. / peçó*(1) (V)

pèl m.
pela(1) f.  pell(3) (d’una fruita)
pela(2) f. ( pl.) / peladures f. pl. / trialles* f. pl. (S)

pega(1) f.
pega dolça f. / regalí* (V), regalim*2 (B) m.

pelada f.

pega(2) f.  cola1

peladures f. pl.  pela(2) f. ( pl.)

pegar(1) v. tr. i intr. / apallissar+ v. tr. / ataconar1 v.
tr. (N) / atonyinar+ v. tr. / atupar (B), tupar (B) v. tr.
/ batre(1) v. tr. / colpejar, copejar v. tr. / picar(2)
/ tustar(1) v. tr.
pegar un bac* loc. verb. (V)  caure un bac
(V)
pegar una cinqueta* loc. verb. (V) ‘pegar
una clatellada’
pegar*(2) (+ a + inf.) v. aux (V) ‘posar-se
sobtadament (a fer una acció)’
pegar a fugir* loc. verb. (V)  anar-se’n(2)

pèlag m.  mar m. o f.
pelar v. tr. i intr. pron.
pelat(1) -ada adj. ‘mancat de pèl, de vegetació, de
coses supèrflues’
pelat(2) m. ‘cos sense pell o escorça; superfície peluda
sense el pèl’
pelat(3) pelada m. i f. ‘pobre, indigent’
pèlec m.  bassal
pelegrí1 m. ‘peix’

pegar*(3) v. tr. ‘propagar, estendre per contagi’
pegar foc* loc. verb.  incendiar v. tr. i intr.
pron.

pelegrí2 pelegrina m. i f.

pegat m. / parxe

pelfa f.

peirer* peirera m. i f. (S)  paleta1

pell(1) f.

peiró m.
peix(1) m. ‘animal vertebrat aquàtic’
peix àngel m.  escat
peix espasa m. / emperador(2)
peix gat m. / panga*
peix molar m.
peix(2) m. pl. i f. pl. [inv.] ‘persona nascuda sota
aquest signe zodiacal’ / pisces m. i f. [inv.]
peixar v. tr.  péixer(1)

pelegrinatge m.

pell(2) f. ‘pell adobada d’un animal’
pell sintètica* f. ‘producte plàstic que imita
la pell i les seves propietats’ / escai* m.
pell(3) (d’una fruita) f. / clovella*(2) (B) / corfa(2) (V)
/ pela(1)
pelleringa f.
pellerofa f.  pellofa
pelleter pelletera m. i f.
pel·lícula(1) f. ‘pell o membrana molt prima’

peixater peixatera m. i f. / peixoner* peixonera
(S) / pescater pescatera

pel·lícula(2) f. / film m.

peixateria f. / peixoneria* (S) / pescateria

pellissa f.
pellofa, pellerofa, pellorfa* (V) f.
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pellorfa* f. (V)  pellofa

penis m. / carall(1) / cigala(3) f. / rateta* f. (V)
/ tita1 f. / titola f.

pellot* m. (S)  parrac
pèl-mudar* v. intr. ‘un animal, canviar el pèl o les
plomes’

penitència f.

pelós -osa adj. ‘que té pèl’

penitent adj. i m. i f.

peluquer peluquera m. i f.  perruquer
perruquera

penjador m.  penja-robes+

peluqueria f.  perruqueria

penitenciari -ària adj. i m.

penjant* m. (S)  arracada f.
penjar(1) v. tr. i intr. pron. i intr.

pelussa f.

penjar(2) v. tr. / encalar*+ v. tr. i intr. pron. (V)

pelut -uda adj. ‘cobert de pèl’ / pilífer -a / pilós(1)
-osa

penja-robes m. / penjador+
penjaroll m.  penjoll

pena f.
a males penes loc. adv. (V)  a penes
a penes loc. adv. / a males penes (V) / amb
prou faenes (V), amb prou feines
penal1 m. ‘pena màxima imposada en un joc de pilota
per un falta comesa’
penal2(1)

adj. ‘que concerneix les penes judiciàries’

penjoll m. / penjaroll
penombra f.
penós -osa adj.
pensada f.
pensador -a adj. i m. i f.

penal2(2) m.  presó f.

pensament m.

penalitzar v. tr.

pensar v. intr. i tr. i tr. pron.
ni pensar-hi loc. interj. ‘expressió per a negar
enèrgicament alguna cosa’ / ni parlar-ne
pensar-s’hi v. intr. pron.

penca(1) f.
penca(2) f. pl.  desvergonyiment m.
tenir penques loc. verb.

pensatiu -iva adj.

pencar v. intr.  treballar(1)

pensió f.

pencaire adj. i m. i f.  treballador(1) -a adj.

pensionista m. i f.

pendent(1) adj. ‘per resoldre’

pentagrama m.

pendent(2) adj.  coster(1) -a

pentasíl·lab -a adj. i m. / pentasil·làbic -a adj.

pendent(3) m. 

pentasil·làbic -a adj.  pentasíl·lab -a adj. i m.

costa2(2)

pendís m. [ pl. -issos] 

f.

costa2(2)

f.

pentatleta m. i f.

pèndol m.

pentatló m.

pen drive m. [angl.]  memòria USB* f.

pentinar v. tr.

penediment m.

péntol m. (V)  parrac
fet a péntols* loc. adj. (V)  esparracat
-ada adj.

penedir-se v. intr. pron.
penegal m. ‘peix’ / serrà imperial
penell m. ‘aparell per a indicar la direcció del vent’
/ banderola(1) f.
penelló, perelló m. / prunyó* (V) / seda(3) f. (B)
penetració f.
penetrant adj.
penetrar v. tr. i intr.
pengim-penjam adv. i m. i f.
península f.
peninsular adj.

penúria f.
penya1 f. ‘massa pètria de gran volum’
penya2 f. ‘grup de concurrents assidus a un lloc de
reunió; colla’
penyal m.
penya-segat m.  cingle
penyora f.
peó m. i f. / manobre
pep* m. (B)  nino
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pepa(1) f.  nina+(2)

perelló m.  penelló

pepa(2) f.  prostituta

perenne adj.

pepino m.  cogombre

pereós* -osa adj. i m. i f. (V)  peresós -osa

pepita f.  llavor

perer m.  perera f.

pèplum m.

perera f. / perer m.

per prep.
per a prep.
per bé que loc. conj.  malgrat que

peresa, perea* (V) f. / canya*(3) (S) / gossera(2) (V)
/ mandra / vessa (B)

per capita loc. adj. [ll.] / per cap

peresós -osa, pereós* -osa (V) adj. i m. i f. / canyàs*
-assa (S) / gos(2) gossa m. i f. / mandrós -osa

pera(1) f.

pereta* f. (V)  bombeta(1)

pera(2) f.  masclet(1) m.

perfecció f.

perca f.
perca americana* f. ‘peix’ / black-bass m.
[angl.]

perfeccionar v. tr. i intr. pron. / polir(2) v. tr.

percaçar v. tr. i tr. pron.
percebe m. / peu de cabra
percebre v. tr.
percentatge m.

perfecte -a adj. / cabal2 / complit -ida
perfil m.
perfilar v. tr. i intr. pron.
perforació f.
perforar v. tr.  foradar

perceptible adj.

performance* f. [angl.] ‘manifestació artística de
caràcter pluridisciplinari en què es busca
impressionar el públic’

percudir v. tr.

perfum m.

percussió f.

perfumar v. tr.

percussionista m. i f.

pergamí m.

perdició f.

perhom indef. (pron.) (B) ‘per persona’ / sengles
indef. (especif.)

percepció f.

perdigana f.  perdiganya
perdiganya, perdigana f.

perícia f.

perdigó(1) m. ‘poll de la perdiu’

perifèria f.

perdigó(2) m. ‘gra de plom emprat com a munició de
caça’

perill m.

perdigot m.

perillar v. intr.

perdiu f.

perillós -osa adj.

perdó m.

perillositat f.

perdonar v. tr.

perímetre m.

perdre v. tr. i intr. pron. i tr. pron.
perdre els estreps loc. verb.
perdre pistonada* loc. verb.  anar de
baixa

període(1) m.

pèrdua f.

periodisme m.

perdulari perdulària m. i f. / perdut perduda

periodista m. i f.

perdurable adj.

periodístic -a adj. i f.

perdurar v. intr.

periodització f.

perdut perduda m. i f. / perdulari perdulària

perioditzar v. tr.

perea* f. (V)  peresa

peripècia f.

perilla f.  masclet(1) m.

període(2) (menstrual) m.  menstruació f.
periòdic -a adj. i m.
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periquito(1) m. ‘ocell’

perpetuar v. tr.

periquito(2) m. i f.  blanc-i-blau blanc-i-blava
adj.

perpinyanenc* -a adj. i m. i f.  perpinyanès -esa

perir v. intr.  morir+ v. intr. i intr. pron.
perit -a adj. i m. i f.  expert -a
pèrit -a adj. i m. i f.  expert -a

perpinyanès -esa adj. i m. i f. / perpinyanenc* -a
perplex -a adj.
perquè1 m. [ pl. -ès] ‘causa; raó d’una cosa’

perjudicar v. tr.

perquè2 conj. / ja que(2) loc. conj. / per tal com loc.
conj.

perjudici m. / perjuí (V)

perruca f.

perjudicial adj.

perruquer perruquera m. i f. / peluquer
peluquera

perjuí m. [ pl. -ís] (V)  perjudici
perla f.
permanència f.

perruqueria f. / peluqueria
persa(1) adj. i m. i f.

permanent adj.

persa(2) m. i adj. ‘llengua indoirànica o relatiu a
aquesta llengua’

permetre v. tr. i tr. pron.

persecució f.

permís m.

persecutor -a adj. i m. i f.  perseguidor -a

permissió f.

perseguidor -a adj. i m. i f. / persecutor -a

permissiu -iva adj.

perseguir v. tr.  empaitar

permuta f.

perseverar v. intr.

pern m.

persiana f.

pernada f.  coça(1)

pèrsic -a adj.

pernejar v. intr.  espernetegar

persistència f.

pernil m. / cambajó* (S) / cuixot
pernil del país m. / pernil salat* / pernil
serrà*
pernil dolç m.
pernil salat* m.  pernil del país
pernil serrà* m.  pernil del país
pernil ibèric* m. ‘pernil de porc de raça
ibèrica’
pernoctació* f. ‘nit que una persona passa en un
allotjament’ / nit d’estada*

persistent adj.
persistir v. intr.
persona f.
personal adj. i m.
personalitat f.
personalitzar v. tr. i intr.
personatge m.

pernoctar v. intr.

perspectiva f.

pernoliar v. tr.  extremunciar

perspicaç adj.

però(1) conj. / emperò / mes2 (S)

perspicàcia f.

però(2) m. [ pl. -òs] ‘dificultat, objecció’

persuadir v. tr. i intr. pron.

perol(1) m.  cassó

persuasió f.

perol(2) m.  caldera f.

pertanèixer v. intr.  pertànyer

perola f.  caldera

pertànyer v. intr. / pertanèixer

peroné m. [ pl. -és]
perpal m. / palferro* (S)
perpendicular adj. i f.
perpetrar v. tr.
perpetu -ètua adj.

pertinaç adj.
pertinàcia f.
pertinença f. ‘fet de pertànyer a algú o a alguna cosa’
pertinència f. ‘qualitat de pertinent’
pertinent adj.
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pertocar v. intr.

pestanya(1) f. / parpall* m. (V) / pipella*(2) (B)

pertorbació f.

pestanya(2) f. ‘part sortint o rebava a la vora d’una
cosa’

pertorbar v. tr.
pertot adv.  arreu2(1) prep.
pertot arreu loc. adv. ‘per totes bandes’
/ arreu arreu
pervers -a adj. / malvat -ada
perversió f.
perversitat f.
perxa(1) f.
perxa*(2) f. (V) ‘modalitat de la pilota valenciana que
es juga al carrer’
perxe m. (N)  porxo

pestanya*(3) f. ‘en informàtica, element sortint d’una
finestra o d’un menú’
pestell m. / balda+(1) f. / baldó+ / cadaula* f. (S)
/ llisquet (C)
pesteta* f. (N)  bitxo m.
pesticida adj. i m. / plaguicida
pestilència f.  pesta
pesto* m. [it.] ‘tipus de salsa’
pet(1) m.  ventositat(2) f.

pes2 contr. [ pl. pes] (B) ‘contracció de la preposició
per i l’article es’  pel

pet(2) m.  embriaguesa f.
agafar un pet* loc. verb.  embriagar v.
tr. i intr. pron.
anar pet loc. verb. / anar gat / anar
[o estar] torrat*

pèsam m.  condol

pet de monja(3) m. ‘tipus de galeta’

1

pes m.

1

pesar m.
a pesar de loc. prep.  malgrat prep.
a pesar que loc. conj.  malgrat que

petaca(1) f. / cigarrera

pesar2 v. tr. i intr.

pètal m.

pesat -ada adj.
pesca f.
pescador -a adj. i m. i f. / pescaire
pescaire adj. i m. i f. / pescador -a
pescar v. tr.
pescater pescatera m. i f.  peixater peixatera

petaca(2) (de beure) f.

petanca f.
petar(1) v. intr.
estar que peta* loc. verb. (V) ‘estar molt
enutjat’
petar de dents loc. verb. ‘fer un soroll sec
amb les dents’
peti qui peti* loc. adv. ‘en qualsevol cas,
sense importar les conseqüències’

pèsol m. / xítxero (B)

petar(2) v. tr. i intr. pron.  trencar(1)
petar-se de riure* loc. verb.  trencar-se de
riure

pesquer -a adj. i m.

petarc m. ‘peix’ / grivieta f.

pessebre m. / betlem* / naixement(2)

petard m.

pesseta f.
pessic m. / pessigada f.

petarrell petarrella m. i f.
fer el petarrell loc. verb. / botar2 v. intr. / fer
el bot / fer el repetell

pessigada f. / pessic m.

petge (d’un moble) m.

pessigar(1) v. tr.

petició f.

pescateria f.  peixateria

pessigar(2) v. tr. i intr. pron.  enrampar
pessigolles f. pl. / cosconelles* (V) / cosquerelles (V)
/ cossigolles / cossiguetes

petit -a adj. / menut(1) -uda / xic(1) -a / xicotet -a (V)
/ xiquet(1) -a
petitesa f. / menudesa

pèssim -a adj.

petjada f.

pessimisme m.

peto* m. ‘peça de vestir’

pessimista adj. i m. i f.

petó m.  besada f.
fer un petó loc. verb.  besar v. tr.

pesta f. / pestilència
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petonejar v. tr.  besar

picader m.  picador1

petroli m.

picadeta* f. (V)  pica-pica m.

petrolier -a adj. i m. i f. i m.

picador1 m. ‘lloc on es domen i ensinistren els
cavalls, i on s’aprèn a muntar’ / picader

petulància f.
petulant adj.
petúnia f.
petxilina* f. (V)  pagellida
petxina f.  escopinya
petxuga f.  pit(3) (d’ocell) m.
peu m.
a peu dret loc. adv.  dempeus adv.
a peu pla loc. adv. ‘al mateix nivell’
al peu de loc. prep.
peu de cabra m. / percebe
peu de cabrit m. / arca de Noè f.
peus d’ànec* m. pl. / aleta(2) f. ( pl.)
peüc m. / pial* (S)
peülla f. / potó1 m. / unglot m.
peveter m.

picador2 m. ‘eina emprada per a picar’
picamà m.  mà de morter f.
picant, piquent* (N) adj. / coent+(1)
picapedrer picapedrera m. i f. (B)  paleta1
pica-pica m. ‘àpat de menges variades en racions
petites’ / picadeta* f. (V)
picapoll m.
picaport* m.  picaporta
picaporta m. / balda(2), baula (B) f. / picaport*
picar(1) v. tr. i intr.
picar de mans loc. verb.  aplaudir v. intr. i
tr.
picar l’ullet loc. verb.  fer l’ullet
picar(2) v. tr. i intr.  pegar(1)

pi m.

picar(3) (a la porta) v. intr.  trucar(1)
picar alt loc. verb. ‘tenir objectius
ambiciosos’

piadós -osa, pietós -osa adj.

picar*(4) v. intr. (N)  telefonar

pial* m. (S)  peüc

picar(5) v. intr. pron.  vanar-se

pianista m. i f.

picardia f.

piano m.

picarol m.  cascavell+

pianola f.

pica-soques m.  pigot

pic1(1) m. ‘eina’

picassor f. (N)  picor

pic1(2) m.  cim

picat m.

pic2(1) m.  truc(1)

picatoste m.  crostó*(2)

pic2(2) m. (B)  vegada f.

pícnic m.

pic2(3) m. ‘senyal, clap, petit i rodó’ / topo

pico m.
i pico loc. adj.  i escaig

photocall m. [angl.]  fotoreclam*

pic2(4) (de gall) m.  gallada f.
pica1 f. ‘arma antiga’
pica2(1) f. ‘receptacle resistent destinat a contenir un
líquid’ / pila(4) / safareig(1) m.
pica baptismal f. / pila(5)
pica beneitera f.  pica [d’aigua beneïda]
pica [d’aigua beneïda] f. / pica beneitera

picolar v. tr.  capolar(1)
picolat* m.  carn picada f.
picor f. / picassor (N) / pruïja(1) / prurit(1) m.
picossada f. / morterada+
picossejar v. tr.

pica2(2) (d’escurar) f. / aigüera

picot m.  pigot

picabaralla f.

picota* f. (S)  verola

picada(1) f. ‘conjunt d’ingredients picats en un
morter’

picotejar v. tr.

picada*(2) f. (C)  gallada

pidgin m. ‘codi lingüístic creat a partir de dues o més
llengües en situació de contacte’
pidolaire adj. i m. i f. / captaire m. i f.
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pidolar v. tr. / captar+(1) v. intr.

pilot2 m. i f. ‘persona que dirigeix un vehicle’

pietat f.

pilota(1) f. / bimba / esfèrica*(2)
a pilota passada* loc adj. i loc adv.
‘després de saber-se el resultat d’un fet’
fer la pilota (a algú) loc. verb.  adular v. tr.
pilota de badana* f. (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, tipus de pilota feta de pell
d’ovella o de moltó’
pilota de partit* f. ‘en esports de raqueta,
punt que dona la victòria’ / punt de
partit* m. / match-ball m. [angl.]
pilota de vaqueta* f. (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, tipus de pilota feta de pell de
bou’

pietós -osa adj.  piadós -osa
pífia f.  espifiada
pifiar* v. tr.  espifiar
piga f.
pigall* m.  gos pigall
pigallós -osa adj.  pigat -ada
pigat -ada adj. / pigallós -osa
pigmeu pigmea m. i f. i adj.
pigot, picot m. / pica-soques
pigota f.  verola
pigota borda f.  varicel·la
pigota cristal·lina f.  varicel·la

pilota(2) f. ‘massa de carn capolada que s’afegeix al
bullit’
pilota(3) f. (B)  mandonguilla

pila(1) f.  munt(2) m.
una pila* loc. adv.  molt1 quant. (adv.)
una pila de loc. adj.  molt2 -a [de] quant.
(especif.)
fer pila* loc. verb. (N)  fer campana

pilota(4) f. ‘esport’
pilota basca* f. ‘esport practicat en un frontó,
consistent a fer impactar la pilota contra la
paret frontal’
pilota valenciana* f. (V) ‘esport valencià
consistent a colpejar una pilota amb la mà
seguint determinades regles, que es juga
en un trinquet o al carrer’

pila(2) f.  llanterna

pilotaire m. i f. / pilotari

pila(3) f. ‘generador electroquímic’

pilotar v. tr.

pila(4) f.  pica2(1)

pilotari m. i f.  pilotaire

pila(5) f.  pica baptismal

pilotilla f.  mandonguilla

pilar(1) m.

piment m.  pebre(1)

pijama m.

pilar(2) m. ‘en els castells i en la muixeranga, figura o
torre formada amb només una persona a cada pis’

pimentó m.  pebrot
pinacle m.

pilífer -a adj.  pelut -uda

pinacoteca f.

pillar v. tr. ‘emparar-se violentament (d’una cosa)’

pinar m. / pineda f.

pillatge m.

pinassa f.

pillet pilleta m. i f.  murri múrria adj. i m. i f.
piló(1) m. ‘bloc feixuc cilíndric’
piló(2) m.  munt(2)
un piló* loc. adv.  molt1 quant. (adv.)
un piló de loc. adj.  molt2 -a [de] quant.
(especif.)
pilona f.
pilós(1) -osa adj.  pelut -uda
pilós(2) -osa adj. ‘relatiu o pertanyent als pèls’
pilot1(1) m.  munt(2)
un pilot* loc. adv.  molt1 quant. (adv.)
un pilot de loc. adj.  molt2 -a [de] quant.
(especif.)
pilot1(2) m. ‘matèria amassada formant una bola’

pinça(1) f. ( pl.)
pinça [d’estendre] f.  agulla d’estendre
pinça(2) f. ‘pota de crustaci’
píndola f.  pastilla
pineda f. / pinar m.
pinet* m. (V) ‘en la muixeranga, pilar de tres
altures’
pinet doble* m. (V) ‘en la muixeranga, pilar
de quatre altures’
pinetell m. ‘bolet’
ping-pong m. / tenis de taula
pinsà m.
pinta1 f. ‘estri que serveix per a pentinar’ / pinte m.
(N)
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pinta2 f.  aspecte(1) m.

piquent* adj. (N)  picant

pintada1 f. / guixada+

piragua f.

pintada f. ‘ocell’

piragüisme m.

pintallavis m.

piràmide f.

2

pintar v. tr.
pinte m. (N)  pinta f.
1

pintor pintora m. i f.
pintoresc -a adj.
pintura f.
pinxo -a adj.* i m.
pinya(1) (de pi) f. / macarulla* (Andorra)
pinya(2) f.
pinya americana f. / pinya tropical
pinya de blat de moro* f.  panotxa
pinya tropical f. / pinya americana
pinya(3) f. ‘en els castells i en la muixeranga,
conjunt de persones que sostenen el basament d’una
figura o d’una torre’
pinyó m.

pirata m. i f.
pirata [informàtic] m. i f. / hacker(2) [angl.]
pírcing m.
pirinenc -a adj.
piròman -a adj. i m. i f.
piromusical m.
pirotècnia f.
pirotècnic -a adj. i m. i f.
piruleta f.
pis m.
pisces m. i f. [inv.]  peix(2) m. pl. i f. pl. [inv.]
piscicultura f.
piscifactoria f.
piscina f.

pinyol m.

pispar v. tr.  robar+

pinyolada f. ‘residu de l’oliva després de l’extracció
de l’oli’ / orujo(2) m.

pissarra f. / tableu*(1) m. (S)

pinyonada f.

pista f.

pinzell m.

pistatxo m.  festuc

pinzellada f.

pistó m.

pioc1 m. (S)  gall dindi

pistola f. / pipa*(3)

pioc2 -a adj. ‘defallit’

pistonada* f. ‘moviment del pistó dins d’un
cilindre’

pioca f. (S)  polla díndia
piolet m.
pioner pionera m. i f.
pipa(1) f.
pipa(2) f.  xumet m.
fer la pipa loc. verb.

pit(1) m. / tòrax
pit(2) m.  mama2 f.
pit(3) (d’ocell) m. / petxuga f.
pita1 f.  atzavara
pita*2 f.  pa de pita* m.

pipa*(3) f.  pistola

pitar v. intr. i tr.  xiular

pipar(1) v. intr.

pitavola f. (Andorra)  papallona

pipar(2) v. intr.  beure1(2) (begudes alcohòliques)

pitera f. (V)  atzavara

pipella(1) f. (B)  parpella

pitet m. / baverall* (B)

pipella*(2) f. (B)  pestanya(1)

pitjar(1) v. tr.  polsar1(3)

pipellejar v. intr. (B)  parpellejar

pitjar(2) v. intr.  copular v. tr. i intr.

pipi* m. (V)  orina f.

pitjor adj. i adv.

pipí m.  orina f.
tenir pipí* loc. verb. ‘tenir ganes d’orinar’

pitjorar v. tr. i intr.  empitjorar v. tr. i intr. i intr.
pron.
pito m.  xiulet(2)
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pitof pitofa m. i f. (C)  embriac -aga adj. i m. i
f.
pitram m.  sina f.
pitrera f.  sina

pla contrapicat m. ‘pla obtingut per
inclinació ascendent de la càmera’
pla picat m. ‘pla obtingut amb una posició
alta de la càmera repecte a la filmació’

pit-roig m. / rupit (B)

pla2 (de vegades acompanyat de bé o ben) adv.
 prou(2) (sovint precedit de bé) quant. (adv.)

pitxell m. (N)  pitxer

pla3 plana adj.

pitxella f. (N)  pitxer m.

plaç m.  termini

pitxer m. / pitxell (N) / pitxella f. (N)
piu m.

placa f.
placa de cocció f. / placa de focs / encimera(1)
placa de focs f.  placa de cocció

piula1 f. ‘ocell’

plaça(1) f. ‘espai públic’

piula2 f. ‘petard petit’ / piuleta

plaça(2) f. / mercat m.

piulada(1) f. ‘fet de piular, manera de piular (un
ocell)’

plaça(3) f. ‘lloc que hom ocupa en un centre de treball’

piulada*(2) f. ‘missatge curt publicat en un
microblog’ / tuit* m.

placebo m.
plàcid -a adj.

piuladissa f. / piulet m. / piu-piu interj. i m.

plaent adj.

piulador* piuladora m. i f. ‘persona que publica
una piulada’ / tuitaire* / tuitejador* tuitejadora

plaer (dels sentits) m. / goig(1)

v. intr. ‘els pollets de la gallina i altres
ocells, cridar’
piular1(1)

plafó m.
plaga f.

piular1(2) v. intr.  parlar+1
no piular v. intr.  callar(1)

plagi m.

piular*1(3) v. tr. ‘publicar instantàniament (un
missatge curt) en un microblog’ / tuitejar*

plaguicida adj. i m. / pesticida

plagiar v. tr.
plana(1) f. ‘porció extensa de país pla’

piulet m.  piuladissa f.

plana(2) f. / pàgina

piuleta f.  piula

plana(3) f.  ribot m.

piulots* m. pl. (S) ‘embalbiment dels caps dels dits’

planar v. intr. / planejar(4)

piu-piu interj. i m.  piuladissa f.

plançó m.

pivot m. i f. ‘en bàsquet, jugador situat prop de la
cistella de l’adversari’ / pívot

planejar(1) v. tr. ‘fer plana o llisa (una superfície)’

2

pívot m. i f.  pivot
pix* m. (S)  orina f.
pixallits m.  lletsó
pixar v. intr. i intr. pron. i tr.  orinar
pixat m. ( pl.)  orina f.
píxel m.

planejar(2) v. intr. ‘no ésser gaire o gens rost’
planejar(3) v. tr.  planificar
planejar(4) v. intr.  planar
planell(1) m. ‘indret pla i elevat’
planell(2) m.  plànol
planer -a adj.
planeta m.

pixelar* v. tr. ‘fer perdre nitidesa (a una imatge)
engrandint els píxels que la componen’

planícia f.  planura

pixum m.  orina+ f.

planificar v. tr. ‘fer el pla o plans (d’alguna cosa)’
/ planejar(3)

pizza f. [it.]
pizzer pizzera m. i f.
pizzeria f.
pla1 m.

plànol m. / planell(2)
planta(1) f.
planta baixa f. / baix1(2) m. ( pl.) / debaix* m.
(S)
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planta(2) f. ‘instal·lació industrial’

platet m.  balançó

plantació f.

platja f.

plantar v. tr. i int. pron.
plantar cara loc. verb.

plató m. [ pl. -ós]

plantat -ada adj.
ben plantat -ada loc. adj.
plantatge m.
plantejament m.
plantejar v. tr.

plaure v. intr.
si us plau loc. adv. / per favor
si us plau per força loc. adv.‘tant si voleu
com si no’
playback m. [angl.] ‘execució musical simulada’
play-off* m. [angl.]  eliminatòria(2) f.

planter(1) m. ‘lloc on es crien plantes petites,
destinades a ésser trasplantades’ / viver(2)

ple(1) plena adj. i m.

planter(2) m. ‘conjunt de plantes destinades a ésser
trasplantades’

plebiscit m.

planter(3) [esportiu] m. / cantera2(3) f. / pedrera2 f.
plantilla f.
planura f. / planícia
planxa f.
planxar v. tr.
plany(1) m. / clam
plany(2) m. / complanta f.
plànyer v. tr. i intr. pron.  compadir
plasma m.

ple(2) m. ‘reunió general’ / plenari*

plebiscitari -ària adj.
plec m.
pledejar v. tr. i intr.
plegamans m.  pregadeu
plegar(1) v. tr. ‘posar en doble; fer plecs’
plegar(2) v. tr. ‘enrotllar (un filat, un teixit, un ordit)’
plegar(3) v. tr. i intr. ‘interrompre (la feina); deixar la
feina’
plegar(4) v. tr.  arreplegar(1) (els productes de la
terra)

plastilina f.

plegat -ada adj. pl. / ensems(1) adv. / junt3(2) -a
tot d’un plegat loc. adv.  de cop
tot plegat(1) loc. adv. / tot junt
tot plegat(2) loc. adv.  en resum

plat m.

pleit* m. (V)  plet

plasmar v. tr.
plàstic -a adj. i m.

plat combinat m.
plat preparat* m.  menjar preparat*
segon plat (d’un àpat) m. / darreria*(3) f. (B)
plata1 f. / font*(2) (V) / plàtera
2

plata f. / argent m.

plena f. / bingo m.
plenari* m.  ple(2)
plenitud f.
pleret

platada f. / platerada
plataforma(1) f.
plataforma*(2) f. estructura de maquinari i de
programari d’un sistema de telecomunicacions’
plàtan(1) m. ‘arbre’
plàtan(2) m. / banana+ f.
plàtan mascle* m.  banana mascle* f.
platea f.
plàtera f.  plata1
platerada f.  platada
plateret(1) m. ‘plat petit’
plateret(2) m. pl. / címbals+

a pleret loc. adv.  a poc a poc

plet, pleit* (V) m.
pleta f.
plint* m. ‘aparell de gimnàstica artística’ /
calaix*(2) m. pl.
plis-plai* m. (V) ‘beguda elaborada amb licor de
cafè i refresc de cola’ / burret* (V)
ploguda f.  pluja
plom(1) m.
plom(2) m.  fusible+(2) (d’un circuit elèctric)
ploma(1) f.
ploma(2) [estilogràfica] f. / estilogràfica
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plomar(1) v. tr. ‘llevar la ploma (a un ocell)’
/ desplomar*, esplomar / esplomissar

pobil* pobila m. i f. (V)  fill únic filla única
(d’una casa)

plomar(2) v. tr. ‘despullar (algú) del seu diner’
/ esquilar(2)

població f.

plomar(3) v. intr. ‘un ocell, posar ploma’
plor m.
ploramiques adj. i m. i f.  ploraner -a
ploraner -a adj. i m. i f. / ploramiques / ploró*
-ona (V)
plorar v. intr. i tr.
ploricó m.
fer el ploricó loc. verb.
ploriquejar v. intr. / somicar(1), somiquejar
ploró* -ona adj. i m. i f. (V)  ploraner -a
ploure v. intr.
plovedor* -a adj. (V)  plujós -osa
plover -a adj. (B)  plujós -osa
ploviscar v. intr.  plovisquejar
plovisqueig m.  plugim
plovisquejar v. intr. / borrimar* (V) / borrimejar
(V) / fer brusquina* loc. verb. (B) / fer [un]
xim-xim loc. verb. / ploviscar / plovitejar* (V)
/ roinejar (C)
plovitejar* v. intr. (V)  plovisquejar
plugim m. / borrim (V) / brusquina f. (B)
/ plovisqueig / roina f. (C) / xim-xim

poblacional adj.
poblar v. tr.  habitar(1)
poble m.
pobre -a adj. i m. i f.
pobresa f.
pobresa energètica* f. ‘dificultat o
incapacitat de pagar les despeses
energètiques d’un habitatge’
poc1(1) quant. (adv.) ‘en petita quantitat’
a poc a poc loc. adv. / a pleret / a polit* (S)
entre poc i massa loc. adv.
poc1(2) quant. (adv.) (C) ‘en posició inicial, no…
pas’
poc2(1) -a quant. (especif.) ‘petita quantitat de, un
petit nombre de’
poc2(2) quant. (pron.) ‘no gaire temps’
poc2(3) m. ‘petita quantitat’
un poc quant. (adv.)  una mica
poca-solta adj. i m. i f. / destrellatat* -ada adj. (V)
pocavergonya adj. i m. i f.  desvergonyit -ida
podador -a adj. i m. i f. / escombrador*(2) -a (V)
/ esporgador -a / exsecallador*-a (B) / netejador*(2)
-a (V)
podal adj.

pluja f. / ploguda

podall m.  falçó

plujós -osa adj. / plovedor* -a (V) / plover -a (B)

podar v. tr. / escombrar*(2) (V) / esporgar
/ exsecallar (B) / netejar*(2) (V)

plum-cake m. [angl.]
plural adj. i m.
pluridisciplinari -ària adj. / multidisciplinari* -ària
pluriennal adj.
plurilingüe adj. / multilingüe
plurilingüisme m. / multilingüisme
plurinacional adj.
pluriocupació f.
pluripartidisme m.
pneuma m.  neuma
pneumàtic(1) -a adj. i f.
pneumàtic(2), neumàtic m.
pneumònia f. / pulmonia

poder1 (+ inf.) v. aux.
poder2 m.
poder3 adv.  potser
poderós -osa adj.
podi m.  pòdium
pòdium m. / podi
podòleg podòloga m. i f.
podologia f.
podrimener, podrimer m.
podrimer m.  podrimener
podrir v. tr. i intr. pron.
poema m.

poal(1) m.  galleda f.

poesia f.

poal(2) m. (S)  càntir

poeta m. i f.
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poetessa f.  poeta

politja f. / corriola

poètic -a adj. i f.

poll1 m. ‘petit d’un ocell’ / pollet

poetitzar v. intr. i tr.

poll2 m. ‘insecte paràsit’

pogrom m.

poll3 m.  pollancre

pol m.
polca f. ‘tipus de ball i música’

polla1(1) f.
polla díndia f. / indiota / pioca (S) / tita*2
(V) / titota (V)
polla fera f.

polèmic -a adj. i f.

polla1(2) f.  cap-roig m.

polemista m. i f.

polla2 f.  pollancre m.

polemitzar v. intr.

pollancre m. / clop (N) / poll3 / polla2 f. / xop2

poleo m.  poliol

pollastre m. / pollo

policia(1) f. ‘cos de seguretat’ / bòfia(3)

pol·len m.

policia m. i f.

pollet m.  poll1

policíac(1) -a adj. / policial

pollí m.  poltre(1)

policíac(2) -a adj. ‘(cinema, literatura) d’intriga, que
tracta de la investigació d’actes delictius’

pol·linitzador -a adj. i m.

polaina f.

policial adj.  policíac(1) -a
policrom -a adj.
poliesportiu -iva adj. i m.
poliestirè m.
poliestirè expandit* m. ‘material sintètic de
textura semblant a la del suro’
/ porexpan*
polifonia f. / música polifònica
polígam -a adj.
poliglot -a adj.
poliglotisme m.
polígon m.
poliol, poniol m. / poleo
polir(1) v. tr. ‘fer llisa i lluent (alguna cosa)
fregant-la’
polir(2) v. tr.  perfeccionar v. tr. i intr. pron.
polir(3) v. tr.  robar

pol·linitzar v. tr.
pollo m.  pollastre
pollós -osa adj.
pol·lució f. / contaminació+
pol·luir v. tr. / contaminar+ v. tr. i intr. pron.
polo(1) m. ‘esport’
polo*(2) m. ‘peça de vestir’
polp m.  pop1
polpa f.
pols1(1) m. ‘batec arterial’
pols1(2) m. / templa f.
pols2 f. ‘partícules diminutes’
pols3 m.  torcebraç
polsar1(1) v. tr. ‘prendre el pols’
polsar1(2) v. tr. ‘tractar de conèixer (les intencions)
d’algú’

polisèmic -a adj.

polsar1(3) v. tr. ‘fer pressió sobre (una tecla, un botó)
per accionar un mecanisme’ / pitjar(1) / prémer*(2)
/ quitxar* (S) / apretar(1)

pòlissa f.

polsar2 v. tr. ‘agafar una polsada (d’una substància)’

polit1 m. (V)  gall dindi

polsegós -osa adj. / polsós -osa

polit2(1) -ida adj.  net2 -a
a polit* loc. adv. (S)  a poc a poc

polseguera f.

polisèmia f.

polit2(2) -ida adj.  bell -a
polit*2(3) -ida adj. (V) ‘robust, gran, corpulent’
polític -a adj. i m. i f. i f.

polsera(1) f. ‘pèl que cobreix una part de la templa o
pols’
polsera(2) f. / braçalet m.
polsós -osa adj. / polsegós -osa
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poltra f.

pop*2 adj. [inv.] i m. ‘estil musical’

poltre(1) m. / pollí / potro* (V)

popa1 f. ‘part posterior del buc d’una nau’

poltre(2) m.  cavall [de salts]

popa2 f. (N)  mama2

poltrona f.  butaca+

popar v. tr. (N)  mamar(1)

pólvora(1) f. ‘mescla explosiva’

popular adj.

pólvora(2) f. pl. / polvos m. pl.

popularitat f.

polvoró* m. ‘pastís petit que es desfà en pols en
ésser mossegat’

populisme m.

polvos m. pl.  pólvora(2) f. pl.
polzada f. / pulgada
polze m.  dit gros
pom m.
pom de dalt m. ‘en el món casteller, cúpula
d’un castell’
poma f. / maçana (N), mançana (N)
pomada(1) f.
pomada*(2) f. (B) ‘gin amb llimonada’
pomelo(1) m.  aranger
pomelo(2) m.  aranja f.
pomer m.  pomera f.
pomera f. / pomer m. / maçanera (N), mançanera
(N)
pompa f. / aparat m. / faramalla / parafernàlia*
pompill* m. (S)  palpís
pompós -osa adj.
pòmul m. / mel1 (de la cara) f. (B)

251

populista adj. i m. i f.
pòquer m.
por f. / temor+ m. (o f.)
de por(1) loc. adj. ‘grandíssim, moltíssim’
de por(2) loc. adv. ‘molt bé,
immillorablement’
de por a loc. prep.  per por de
de por de loc. prep.  per por de
de por que loc. conj. / per por que
fer por loc. verb. / fer temor
per por a loc. prep.  per por de
per por de loc. prep. / de por de / de por a
/ per por a
per por que loc. conj. / de por que
tenir por a loc. verb.  témer(1) v. tr. i intr.
tenir por de loc. verb.  témer(1) v. tr. i intr.
porc m. / bacó(1) / marrà(2) / verro+ / tocino(2)
porc fer m.  porc senglar
porc feréstec* m. (V)  porc senglar
porc senglar m. / porc fer / porc feréstec*
(V) / senglar
porca1 f.  truja
porca2 f. ‘faixa de terra; mesura agrària’

poncella f. / capoll(1) m.

porcater porcatera m. i f. ‘comerciant de porcs’
/ porquer(2) porquera

poncem m.

porcell m.  garrí

ponderar v. tr.

porcella f.  garrina

pondre(1) (un ou) v. tr.
pondre’s(2) (un astre) v. intr. pron.
ponència f.
ponent(1) m.  oest
ponent(2) m. ‘vent que ve de l’oest’
poniol m.  poliol
pont m.
pontífex m. / papa(2)
pònting m.  salt de pont
ponx m. ‘beguda feta amb aigua o te, rom o un altre
licor, sucre i suc de llimona’

porcellana f.
porcicultura f.
porció f.
poregós -osa adj. (V)  poruc -uga
porexpan* m.  poliestirè expandit*
porga f.  purga
porgar1 v. tr.  garbellar
porgar2 v. tr.  purgar
poriol m. (B)  marieta f.
porno*(1) adj.  pornogràfic -a

ponxo m.

porno*(2) m.  pornografia f.

pop1, polp m. ‘mol·lusc’

pornografia f. / porno*(2) m.
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pornogràfic -a adj. / porno*(1)

portalada f.

porpra(1) f. ‘matèria colorant’ / púrpura(1)

portaler m. / portalà

porpra(2) m. i adj. ‘color’ / púrpura(2)

portamaletes m.  portaequipatge

porprat -ada adj. / purpuri -úria

portamonedes m. / moneder

porquer(1) porquera m. i f.  porquerol
porquerola

portàtil(1) adj.

porquer(2) porquera m. i f.  porcater porcatera
porquera f. (V)  cort(2) (de porcs)

portàtil*(2) m.  ordinador portàtil*
portar(1) v. tr. / dur2

porqueria f.

portar(2) v. intr. pron. ‘dues persones, tenir una
diferència de tants anys’

porquerol porquerola m. i f. ‘persona que guarda
porcs’ / porquer(1) porquera

portar(3) v. intr. pron. ‘algú, obrar, tenir un
comportament determinat’

porquet m.
porquet de Sant Antoni m.  panerola(1) f.

porta-revistes m.
portaveu m. i f.

porra(1) f. ‘tipus de bastó’

portella f.

porra*(2) f. ‘tipus d’aposta entre un grup de
persones’

porter portera m. i f.

porro1 m. / all porro*

porteria(1) f. ‘càrrec de porter; lloc on aquest està
instal·lat’

porro2 m. ‘cigarret que conté algun estupefaent’

porteria(2) f. ‘en esports de pilota’ / porta(2)

porró m. / ampolla catalana* f. (V) / barral*(2) (V)
/ catalana*(1) f. (V)

pòrtic m.

port(1) m. ‘abric natural o artificial en una costa o a
la riba d’un riu’

porticó m. / ventalla f. (S)
pòrtland m.

port(2) m. ‘pas entre dues muntanyes’

porto m. ‘vi, generalment negre, propi de Portugal’

porta(1) f. ‘obertura practicada en un mur o en una
paret; peça que la clou’
porta giratòria* f. ( pl.) ‘moviment d’alts
càrrecs entre el sector públic i el privat en
benefici propi’

portuguès(1) -esa adj. i m. i f.

porta(2) f.  porteria(2)

porxada f.  porxat+ -ada adj. i m.

portaavions m.

porxat -ada adj. i m. / porxada+ f.

portabilitat f.

porxe* m.  porxo

portable(1) adj.

porxo, perxe (N), porxe* m.

portable*(2) adj. ‘(programa) que pot ésser traslladat
d’un sistema informàtic a un altre’

pos conj.  doncs

portacontenidors* m. ‘vaixell habilitat per al
transport de contenidors’
portador -a adj. i m. i f.
(xec, taló, accions) al portador loc. adj.

portuguès(2) -esa m. i adj.
poruc -uga, esporuc* -uga (S) adj. / poregós -osa
(V)

posada f.
posada a l’obra f. ‘fet de situar un material de
construcció en el seu emplaçament’
posada en comú f. ‘exposició col·lectiva d’un
o més temes’
posada en escena f.  escenificació

portaequipatge m. / maleter (d’un vehicle)
/ portamaletes

posagots* m. (V)  rodal(3)

portaesquís* m. ‘dispositiu acoblat al sostre d’un
cotxe, destinat a portar-hi els esquís’

posar v. tr. i intr. pron. i aux. pron. / ficar(2) v. tr. i
intr. pron.
posat que loc. conj.  atès que

portal(1) m.
portal(2) (informàtic) m. ‘lloc web que ofereix accés
a un conjunt de recursos i serveis’
portalà m.  portaler

posat m.
posella f. (Andorra)  prestatge m.
posició f.
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pòsit m.  solatge

pot m.

positiu -iva adj.

pota f.

posobra f. (Andorra)  vigília (d’una festa)

potabilitzador -a adj. i f.

posposar v. tr.

potabilitzar v. tr.

posseïdor -a adj. i m. i f. / possessor -a

potable(1) adj. ‘que és apte per a servir de beguda’

posseir v. tr. i intr. pron.

potable(2) adj.  passable

possessió(1) f. ‘fet de posseir’

potassa f.

possessió(2) f. (B)  mas m.

potassi m.

possessor -a adj. i m. i f.  posseïdor -a

potatge (de cigrons, de mongetes) m.

possibilitar v. tr.

potència f.

possibilitat f.

potencial adj.

possible adj.

potencialitat f.

post f.

potenciar v. tr.
post de planxar f.

potent adj.

posta f.
a posta loc. adv.  deliberadament adv.

potentat potentada m. i f.
potera (per a pops i calamars) f.

postal adj. i f.

potestat f.

pòster m. / cartell+

potiner -a adj. i m. i f.

posterior adj.

potineria f.

posteriorment adv.

potó1 m.  peülla f.

postgraduat postgraduada m. i f.

potó*2 m. (S)  besada f.

postgrau m.

potonejar* v. tr. (S)  besar

postguerra f.

potos m. ‘planta’

postís -issa adj. i m.
postissa* f. ( pl.) (V)  castanyola(2) f. pl.

potro* m. (V)  poltre(1)

postmodern -a adj. / postmodernista+ adj. i m. i f.

potser adv. / belleu* (S) / per ventura*(2) loc. adv.
(B) / poder3 / probablement / segurament / tal
vegada loc. adv. / tal volta loc. adv. / igual(3)

postmodernisme m.

potxar v. tr.  ofegar(2) (la ceba, el sofregit)

postmodernista adj. i m. i f. / postmodern+ -a adj.

potxó m. (N)  besada f.

postmodernitat f.

pou m.

pòstit* m.  nota adhesiva* f.

postrar(1) v. tr.  prostrar(1)

pouar v. tr.

postrar(2) v. intr. pron.  agenollar-se

+

postres f. pl. / darreria(2)
postres de músic f. pl. ‘postres de fruita seca’
/ músic2(2) m.
postular v. tr. i intr.
postulat m.
pòstum -a adj.
postura f.
postureig* m. ‘mostra d’un comportament
determinat, a les xarxes socials, amb la intenció de
fer-se veure’

povil* povila m. i f. (V)  fill únic filla única
(d’una casa)
pràctic -a adj. i m. i f.
pràctica f.
pràcticament adv.  gairebé
practicant adj. i m. i f.
practicar v. tr. i intr.
pràcticum m. ‘període de pràctiques professionals’
prada f. / prat+ m.
pragmàtic -a adj. i f.
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pragmatisme m.

predictible, predicible adj.

praliné m. [ pl. -és] ‘pasta feta de fruits secs amb
sucre i mel’

predictiu -iva adj. / predictor -a adj. i m. i f.

prat m. / prada+ f.
preàmbul m.
prear(1) v. tr. ‘tenir en gran estima’ / preuar(1)
prear(2) v. intr. pron.  vanar-se
prec m.
precari -ària adj.
precaritzar* v. tr. ‘convertir en precària (una
situació social, política, laboral)’
precaució f.
precedent adj. i m.
precedir v. tr.
precepte m.
preceptiu -iva adj. i f.
precintar(1) v. tr. ‘posar precinte’
precintar*(2) v. tr. ‘una autoritat, precintar (un
vehicle, un aparell, un lloc) a fi d’impedir-ne l’ús’
precinte m.
preciós -osa adj.
precipici m. / balç
precipitació f.
precipitar v. tr. i intr. pron.
precís -isa adj.
precisament adv. / justament

predictor -a adj. i m. i f. / predictiu -iva adj.
predilecció f.
predilecte -a adj.
predir v. tr.
predisposar v. tr.
predisposició f.
predominar v. intr.
predomini m.
preelecció f.
preeminència f. / supremacia
preeminent adj.
preescolar adj.
preestrena* f. ‘projecció amb caràcter restringit d’un
espectacle, abans de l’estrena comercial’
prefabricat -ada adj.
prefaci m.
prefecte prefecta m. i f.
prefectura f. / jefatura
preferència f.
preferent adj.
preferir v. tr. / estimar-se més loc. verb.
prefix m.
pregadeu m. ‘insecte’ / plegamans

precisar v. tr.

pregar(1) v. tr. ‘demanar respectuosament (alguna
cosa) a algú’

precisió f.

pregar(2) v. tr. i intr. / orar(1) v. intr. / resar v. tr.

precoç adj.

pregària f. / oració+(3) / res2 m.

precocció f.

pregó m. / crida(2) f.

preconitzar v. tr.

pregon -a adj.  profund -a

precuinat -ada adj.

pregonar v. tr.  divulgar+ v. tr. i intr. pron.

precursor -a adj. i m. i f.
predecessor predecessora m. i f.

pregoner pregonera m. i f. /cridaire*(2) (S)
/ manador manadora (Andorra) / saig m.

predelinqüència f.

pregunta f.

predelinqüent m. i f. ‘adolescent en una situació
social de risc que afavoreix la delinqüència’

preguntar v. tr.  demanar(2)

prèdica f.
predicador -a adj. i m. i f.
predicar v. tr. i intr.
predicció f.
predicible adj.  predictible

prehistòric -a adj.
prejubilació* f. ‘jubilació anticipada’
prejudici m. / prejuí
prejuí m. [ pl. -ís]  prejudici
preliminar adj. i m.
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prelitoral adj. i m.
preludi m.
prematrimonial adj.
prematur -a adj. i m.
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pres -a adj. i m. i f. / presidiari+ presidiària m. i f.
/ presoner -a
presa f.
presagi m.

prémer(1) v. tr. ‘comprimir (un cos) entre dos o més
que tendeixen a acostar-se’ / premsar(2)

presagiar v. tr.

prémer*(2) v. tr.  polsar1(3)

prescripció f.

premi m. / guardó

prescriptiu -iva adj.

premiar v. tr. / guardonar

prescriure(1) v. tr.  ordenar+(3)

premonició+ f. / pressentiment m.

prescriure(2) (un medicament, un tractament) v. tr.
/ receptar

premonitori -òria adj.
premsa f.
premsar(1) v. tr. ‘sotmetre a l’acció d’una premsa’
premsar(2) v. tr.  prémer(1)
prenatal adj.
prendre(1) v. tr.  agafar v. tr. i intr. pron.
prendre mal loc. verb.  fer-se mal

prescindir v. intr.

prescriure(3) v. intr. ‘cessar, esdevenir nul’
presència f.
presencial adj.
presenciar v. tr.
present1(1) adj.
present1(2) m. ‘temps actual’

prendre(2) v. tr.  robar+

present2 m.  regal

prenyat -ada (aplicat a femella) adj. i f.*
 embarassat -ada (aplicat a dona) adj. i f.

presentable adj.

prenys (aplicat a femella) adj.  embarassat -ada
(aplicat a dona) adj. i f.

presentalla f. / exvot m.

preocupació f. / amoïnament m. / maldecap m.

presentació f.

presentar v. tr. i intr. pron.
preservar v. tr / protegir+

preocupar(1) v. tr. i intr. / amoïnar v. tr. / fer patir
loc. verb.

preservatiu m. / condó

preocupar(2) v. intr. pron.  patir(2) v. intr.

presidència f.

preocupar(3) v. intr. pron. ‘ocupar-se amb un interès
especial d’un assumpte’

presidenciable* adj. i m. i f. ‘(persona) que té
possibilitats d’ésser president’

preparació f. / preparat+ m.

presidencial adj.

preparar v. tr. i intr. pron. / adobar+(1) v. tr.
/ aparellar1 v. tr. / apuntar*1(2) v. tr. (S) / disposar(1)
/ posar a punt loc. verb.

president(1) presidenta m. i f.

preparat m. / preparació+ f.

presidi m.  presó+ f.

preparatiu -iva adj. i m.

presidiari presidiària m. i f.  pres+ -a adj. i m. i f.

preparatori -òria adj.

presidir v. tr.

preponderància f.

presó f. / garjola / penal2(2) m. / presidi+ m.

prepotència f.  arrogància

presoner -a adj. i m. i f.  pres -a

prepotent adj. i m. i f.  arrogant adj.
prepuci m.
preqüela* f. ‘obra audiovisual que narra fets previs
als esdeveniments de l’obra inicial’
prerrogativa f.

president*(2) presidenta m. i f. (S)  rector(2)
rectora

pressa f.
de pressa loc. adv. / aviat(2) adv. / corrents+
adv. / ràpid1 adv. / ràpidament adv.
tenir pressa loc. verb. / frissar* v. intr. (B)
préssec m. / bresquilla f. (V) / melicotó (B)
fer el préssec loc. verb. ‘deixar-se enredar,
fer el ridícul’ / fer el paperina
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préssec pla* m. ‘varietat de préssec, de forma
aplanada’ / bresquilla del rollet* f. (V)
/ bresquilla plana* f. (V) / melicotó pla*
(B) / paraguaià*(2) / préssec xato*
/ préssec xinès*
préssec xato* m.  préssec pla*
préssec xinès* m.  préssec pla*
presseguer m. / bresquiller* (V) / bresquillera* f.
(V) / melicotoner (B)
presseguerar m. / bresquillerar* (V)
+

pressentiment m. / premonició f.
pressentir v. tr.
pressió f.
pressionar v. tr.

pretendre(1) v. tr.
pretendre(2) v. intr.  aspirar(1)
pretensió f.
pretensor pretensora m. i f.  pretendent
pretendenta
pretèrit -a adj. i m.
pretext m.
preu m.
a preu fet loc. adv. / a escarada / a estall
preuar(1) v. tr. ‘tenir en gran estima’ / prear(1)
preuar(2) v. tr. ‘posar preu’
preufet m. ‘tipus de contracte’

pressuposar v. tr.

prevaler v. intr.

pressuposició f. ‘fet de pressuposar’ / pressupòsit(1)
m.

prevaricació f.

pressupòsit(1) m.  pressuposició f.

prevaricar v. intr.

pressupòsit(2) m.  pressupost

prevenció f.

pressupost m. ‘còmput anticipat del cost d’un
projecte; quantitat de diners que s’hi destina’
/ pressupòsit(2)

prevenient adj. ‘que prevé, que disposa per
endavant’

pressupostari -ària adj.
prest adv. (B)  aviat(1)
fins prest* loc. interj. (B)  fins aviat
prest o tard loc. adv. (B)  tard o d’hora
1

prevaricador -a adj. i m. i f.

prevenir v. tr.
preventiu -iva adj.
prevere m.  capellà(1)
preveure v. tr.

prest2 -a adj. (B)  prompte2 -a

previ prèvia adj.

prestació f.

previngut(1) -uda adj. ‘que pren precaucions’ /
previsor -a

prestància f.  excel·lència+(1)
prestar v. tr. i intr. pron.
prestatge m. / estant / lleixa+(1) f. / posella f.
(Andorra)

previngut(2) -uda adj. ‘advertit per endavant’
previsible adj.
previsió f.

prestatgeria f. / estanteria

previsor -a adj.  previngut(1) -uda

préstec m.

prim -a adj. / aganyit* -ida (S) / flac+ -a / magre+ -a

prestigi m.

prima(1) f. ‘suma que l’assegurat paga a la companyia
d’assegurances’

prestigiós -osa adj.
presto adv. i m. [it.] ‘temps musical’

prima(2) f. ‘en esports, premi pecuniari’

presumir v. intr.  vanar-se+ v. intr. pron.

prima donna* f. [it.] ‘cantant femenina principal
d’una òpera’

presumit -ida adj.

primari -ària adj.

presumpció f.

primavera f.
primavera de l’hivern f.  tardor

presumptuós -osa adj.  fatxenda m. i f.
prêt-à-porter* m. [fr.] ‘roba confeccionada d’una
manera seriada’

primaveral adj.

pretendent pretendenta m. i f. / pretensor
pretensora

primer1(2) adv.  abans+ prep. i adv.

primer1(1) adv. ‘la primera vegada’
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primer2 -a adj.
de primer loc. adv.  primerament adv.
de primera loc. adj. i loc. adv. ‘molt bo, molt
bé’

probabilitat f.

primerament adv. / de primer loc. adv.

probiòtic -a adj. i m.

primerenc -a adj.

problema m.

prime-time m. [angl.]  hora punta* f.

problemàtic -a adj. i f.

primfilar v. intr.

procedència f.

primigeni -ènia adj. ‘pertanyent al començament, a
l’origen’ / pristí -ina

procedent adj.

primitiu -iva adj.
primmirat -ada adj.
primogènit -a adj. i m. i f. / ainat* ainada m. i f.
(S)
primordial adj. / principal
primorós -osa adj.
príncep princesa m. i f.
principal adj. / primordial
principalment adv.  sobretot
principat m.
principi(1) m. / fonament
principi(2) m. / començament
en principi loc. adv.
principiant adj. i m. i f.
prioritat f.
prioritzar v. tr.
prisma m.

probable adj.
probablement adv.  potser

procediment m.
procedir v. intr.
procés m. [ pl. -essos]
procés de filmació* m.  com-s’ha-fet*
processador(1) m. ‘aparell per a processar dades’
processador de textos m.
processador(2) processadora m. i f. ‘persona
dedicada al processament de dades’
processar(1) v. tr. ‘sotmetre a procés’
processar(2) (materials, dades informàtiques, etc.) v.
tr. / tractar(2)
processó f. / professó
proclama f.
proclamació f.
proclamar v. tr.
procliu adj.  propens -a
procurador -a adj. i m. i f.
procurar v. tr. / mirar(2)

prismàtics m. pl.  binocle+ m. ( pl.)

pròdig -a adj.

pristí -ina adj.  primigeni -ènia

prodigar v. tr.

privació f.
privadesa f.
privar(1) v. tr.  prohibir+
privar(2) v. intr. pron.  abstenir-se
privat -ada adj.
privatitzar v. tr.
privilegi m.
privilegiar v. tr.
privilegiat -ada adj.
pro(1) prep.  a favor de loc. prep.
en pro [de] loc. prep. i loc. adv.  a favor
[de]
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prodigi m.
prodigiós -osa adj.
producció f.
producte m.
productiu -iva adj.
productor -a adj. i m. i f.
produir v. tr. i intr. pron.
proesa f.
profà -ana adj.
profanació f.
profanar v. tr.
profecia f.

pro(2) m. ‘part favorable d’una cosa’

professar v. tr.i intr.

proa f.

professió f. / ofici m.
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professional adj. i m. i f.
professó f. / processó

prolongar v. tr. i intr. pron. / allargar v. tr. i intr.
pron. i intr.

profeta m. i f.

promès(1) promesa m. i f. / al·lot*+(3) al·lota (B)
/ xicon*+(3) xicona (V) / xicot+(2) xicota / nòvio
nòvia

profetitzar v. tr.

promesa(2) f. / prometença

profit m. / rendiment(1)
bon profit loc. interj.

prometatge (de noces) m. / esposalles f. pl.

professor professora m. i f.

profiterol* m. (V)  profiterola f.
profiterola f. / profiterol* m. (V)
profitós -osa adj.
profund -a adj. / fondo2 -a / pregon -a
profunditat f. / fondària+
progenitor progenitora m. i f. i adj.
progenitura f. / prole
programa m.
programar v. tr. i intr.
programari m. / software [angl.]

prometença f. / promesa(2)
prometre v. tr.
promig m.  mitjana(4) (estadística) f.
prominent adj.
promoció f.
promocional adj.
promocionar v. tr.
promontori m.
promotor -a adj. i m. i f.
promoure v. tr.

progre m. i f. i adj.*

prompte1 adv.  aviat(1)
fins prompte* loc. interj.  fins aviat

progrés m. [ pl. -essos]

prompte2 -a adj. / dispost -a / prest2 -a (B)

progressar v. intr.

promptitud f.

progressisme m.

promulgar v. tr.

progressista adj. i m. i f.

pronom m.
pronom feble m.
pronom fort m.

progressiu -iva adj.
prohibició f. / entredit+ m.

pronòstic m.

prohibir v. tr. / defendre(2) / entredir / interdir
/ privar+(1) / vedar(1)

pronosticar v. tr.

proïsme m.

pronúncia f.

projecció (d’una pel·lícula) f. / sessió(2) / passe(3) m.

pronunciar v. tr. i intr. pron.

projectar v. tr.

prop(1) prep.
[a] prop prep.  cap3(2) [a] (proximitat
geogràfica i temporal)
[a] prop de loc. prep.  cap3(2) [a] prep.
(proximitat geogràfica i temporal)

projecte m.
projectil m.
prole f. / progenitura
pròleg m.

prop(2) adv.
[a] prop adv. / a la vora loc. adv.

proletari proletària m. i f. i adj.

propà m.

proletariat m.

propaganda f.

proliferar v. intr.
prolífic -a adj.

propagar(1) v. tr. i intr. pron. ‘multiplicar per
reproducció’

prolix -a adj.

propagar(2) v. tr. i intr. pron.  divulgar

prologar v. tr.

propens -a adj. / procliu

prologuista m. i f.

propensió f.
proper(1) -a adj. / pròxim(1) -a

CORPUS GENERAL

proper(2) -a adj.  propvinent (aplicat a dates o fets
periòdics)
propi pròpia adj.
propici -ícia adj.  favorable
propiciar v. tr.
propietari propietària m. i f.
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prostíbul m. / bordell
prostitució f.
prostituir v. tr. i intr. pron.
prostitut prostituta m. i f. / bagassa f.
/ barjaula f. / gandula*(2) f. (V) / meuca f.
/ pepa(2) f. / puta f.

propietat f.

prostrar(1), postrar(1) v. tr. ‘treure (a algú) el vigor,
les forces’

propina f.
de propina* loc. adv.  a més [a més]

prostrar(2) v. intr. pron.  agenollar-se+

proporció f.
proporcional adj.
proporcionar v. tr.
proposar v. tr. i tr. pron.
proposició f.
propòsit m.
a propòsit loc. adj.  apropiat -ada adj.
a propòsit de loc. prep.  quant a
de propòsit loc. adv.  deliberadament adv.
proposta f.
proppassat -ada (aplicat a dates) adj.
propugnar v. tr.
propulsar v. tr.
propulsor -a adj. i m. i f.
propvinent (aplicat a dates o fets periòdics) adj.
/ proper(2) -a / pròxim(2) -a

protagonisme m.
protagonista m. i f.
protagonitzar v. tr.
protecció f. / empara+
proteccionisme m.
proteccionista adj. i m. i f.
protector(1) -a adj. i m. i f.
protector*(2) (solar, dental, etc.) m.
protegir v. tr. / preservar+
proteic -a adj.
proteïna f.
pròtesi f.
protèsic -a adj. i m. i f.  protètic -a
protesta f.
protestant adj. i m. i f.

pròrroga f.

protestar v. tr. i intr.

prorrogar v. tr.

protètic -a adj. i m. i f. / protèsic -a

prorrompre v. intr.

protocol m.

prosa f.

protocol·lari -ària adj.

prosaic -a adj.

prototip m. / prototipus

proscripció f.

prototípic -a adj.

proscriure v. tr.

prototipus m. / prototip

proselitisme m.

protuberància f.

prosificar v. intr. i tr.

prou(1) quant. (adv.) ‘en quantitat suficient’
i prou loc. adv. / i pus

prosista m. i f.
prospecció f.

prou(2) (sovint precedit de bé) quant. (adv.) / pla2
(de vegades acompanyat de bé o ben) adv.

prospecte m.

prou(3) quant. (especif.) [inv.] ‘quantitat suficient de’

pròsper -a adj.

prova f.

prosperar v. tr. i intr.

provador m.  emprovador1

prosperitat f.

provar1(1) v. tr.

prosseguir v. tr.

provar1(2) (+ de + inf.) v. intr.  intentar v. tr.

pròstata f.

provar1(3) v. intr.
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(alguna cosa) provar [bé] (a algú) loc. verb.
‘fer-li profit’
provar1(4) v. tr.  tastar

prunera f. / pruner m.
prunyó* m. (V)  penelló

provar1(5) v. tr.  emprovar

prurit(1) m.  picor f.

provatura f.

prurit(2) m.  pruïja(2) f.

proveïdor -a adj. i m. i f.
proveir(1) (d’alguna cosa) v. tr.  abastar(3)
proveir(2) v. intr. ‘prendre les mesures necessàries a
un fi’

pseudònim m.
psicoanàlisi f.
psicoanalista m. i f.
psicodèlia* f. ‘estil artístic i musical’

provençal(1) adj. i m. i f.
provençal(2) m. i adj. ‘dialecte occità parlat a la
Provença o relatiu a aquest dialecte’
provenir v. intr. /

pruner m.  prunera f.

derivar1(2)

v. tr. i intr. i intr. pron.

psicodèlic -a adj.
psicodrama m.
psicofàrmac m. / psicòtrop

proverbi m.  sentència f.

psicòleg psicòloga m. i f.

proverbial adj.

psicolingüística f.

proveta f.

psicologia f.

providència f. (Andorra) ‘resolució judicial’

psicològic -a adj.

providencial adj.

psicomotricitat f.

província f.

psicòpata m. i f.

provincial adj.

psicoteràpia f. / teràpia(2)

provinença f.

psicòtrop m. / psicofàrmac

provisió f.
provisions de boca f. pl.  queviures m. pl.

psicotròpic -a adj.

+

provisional adj. / provisori -òria
provisori -òria adj. / provisional
provocació f.
provocador -a adj. i m. i f. / provocatiu -iva adj.
provocar v. tr.
provocatiu -iva adj. / provocador -a adj. i m. i f.
proxeneta m. i f. / macarra* m. / macarró2 m.
pròxim(1) -a adj. / proper(1) -a
pròxim(2) -a adj.  propvinent (aplicat a dates o fets
periòdics)
proximitat f.
de proximitat* loc. adj. ‘(aliment) consumit
en el lloc de producció o en un lloc molt
proper’ / [de] quilòmetre zero*
prudència f.
prudent adj.
pruïja(1) f.  picor
pruïja(2) f. ‘ganes vehements de fer alguna cosa’
/ prurit(2) m.
pruna f.

psiquiatre psiquiatra m. i f.
psiquiàtric -a adj.
psíquic -a adj.
psoriasi f.
pua f.
pub m. [angl.]  bar musical+
pubertat f.
pubil(1) m. (B)  pubill
pubil(2) pubila m. i f. (B)  fill únic filla única
(d’una casa)
pubila(3) f. (B)  pubilla
pubill, pubil(1) (B) m. ‘marit d’una pubilla’
pubilla, pubila(3) (B) f. ‘filla primogènita’
pubis m.
públic -a adj. i m.
publicació f.
publicar v. tr. / editar(1)
publicista m. i f.
publicitari -ària adj. i m. i f.

CORPUS GENERAL

publicitat f.

pulsació f.

publireportatge* m. ‘anunci televisiu o de premsa,
més llarg que un espot, que adopta l’estil d’un
reportatge informatiu’

punció f.

puça f.
pudent(1) -a adj. ‘que fa pudor’
pudent(2) -a adj.  malsofert -a
pudibund -a adj. ‘que mostra un gran pudor’
púding m.
pudir v. intr. / fer pudor loc. verb.
pudor1 m. ‘vergonya’
pudor2 f. / ferum+ / fetor+ / fortor+
fer pudor loc. verb. / pudir v. intr.
pudorós -osa adj.
pueril adj.
pues conj.  doncs
puesto m.  lloc(1)
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punició f.
punir v. tr.
punk* adj. i m. i m. i f. [angl.] ‘estil musical i
seguidors d’aquest estil’
punt(1) m. ‘moment exacte’
a punt loc. adv.
a punt de loc. prep.
al punt* loc. adv. ‘en l’estat òptim’
en punt loc. adv.
en un punt* loc. adv. (V) ‘en un moment’
posar a punt loc. verb.  preparar v. tr. i
intr. pron.
punt de ruta* m.  fita*(2) f.
punt(2) m. ‘lligat de fils entrellaçats’
punt de ganxo* m. (V)  ganxet(2)
punt(3) m. ‘unitat de compte en molts jocs i esports’
punt de partit* m.  pilota de partit* f.

puf m. / estormia+ f. (B)

punta(1) f.
a punta de dia loc. adv. / a trenc d’alba

púgil m. i f.  boxejador boxejadora

punta(2) (de cigar o cigarreta) f.  burilla

pugilisme m.  boxa f.

punta(3) f. / randa

pugna f.
pugnar v. intr.

puntada f.
puntada (de peu) f. / coça*(2) / cop de peu m.
/ puntelló* m. (V) / patada

puig m.

puntal m.

puix conj.
puix que loc. conj.  atès que

puntegut -uda adj.

puixança f.

puntejar v. tr. i intr.

puixant adj.

puntelletes
de puntelletes loc. adv. (V)  de puntetes

pujada f.

puntelló* m. (V)  puntada (de peu) f.

pujar(1) v. intr. i tr. ‘anar de baix a dalt’
/ ascendir+(1) v. intr.

punter(1) -a adj.

pujar(2) v. intr. i tr. ‘recórrer pujant’ / muntar(1)
pujar*(3) v. tr.  apujar

punter(2) m. ‘vara per a apuntar’
punteria f.

pujol m.  turó+1

puntetes
de puntetes, de puntelletes (V) loc. adv.

pulcre -a adj.  net2 -a

puntuació f.

pulcritud f.  netedat

puntual adj.

pulgada f.  polzada

puntualitat f.

pullòver m.  pul·lòver*

puntualització f.

pul·lòver* m. ‘peça de vestir’ / pullòver

puntualitzar v. tr.

pulmó m. / freixura+ f. / lleu2 (V)

puntuar v. tr. i intr.

pulmonia f.  pneumònia

punxa f.

púlpit m. / trona(1) f.

punxada f.
punxar v. tr. i intr. pron.
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punxegut -uda adj. / punxerut -uda (S)

pus mai loc. adv. (B)  mai més

punxerut -uda adj. (S)  punxegut -uda

pus3 conj.  doncs

punxó m.

pusil·lànime adj.  aturat(1) -ada

puny m.

pústula f.

punyada f. / cop de puny m.

puta f.  prostituta

punyal m.

putatiu -iva adj.

punyalada f.

putxinel·li m.  titella+ m. (o f.*)

punyat* m. (S)  grapat

puzle m.  trencaclosques(2)

punyent adj.
punyet* m. (S)  canell

Q

punyeta f.
fer la punyeta loc. verb.  fer la guitza
punyida f.

quad* m. ‘motocicleta tot terreny de quatre rodes’

punyir v. tr. / burxar(1)

quadern m.

pupil(1) pupil·la m. i f.

quadra f.

pupil·la(2) f. / nina(3) / nineta

quadradet* m  coixinet*

pupitre m.

quadragenari -ària adj. i m. i f. / quarantí -ina

puput(1) f. (o m.) ‘ocell’

quadrar v. tr. i intr. pron. i intr.

puput(2) f. (o m.)  tacó(2) m.

quadrat -ada adj. i m.

pur -a adj.

quadratura f.

puré m. [ pl. -és]

quadre, quadro m. / tableu*(2) (S)
quadre de comandament m. / quadre de
control*
quadre de control* m.  quadre de
comandament

puresa f.
purga, porga f.
purgar, porgar2 v. tr.
purgatori m.
purificar v. tr. i intr. pron.
purità -ana adj. i m. i f.
puritanisme m.
purna(1) f. (V)  espurna(1)
purna(2) f. (V)  espurna(2)
purnejar* v. intr. (V)  espurnejar
puro m.  cigar

quadribarrat -ada adj. i f.*
quàdriceps m.
quadrienni m.
quadrilió m.
quadrilla f.
quadrimestral adj. / quatrimestral
quadrimestre m. / quatrimestre
quadro m.  quadre
quadró m.

púrpura(1) f.  porpra(1)

quadrúpede -a adj.

púrpura(2) m. i adj.  porpra(2)

quàdruple1 adj. ‘format per quatre’

purpurat m.
purpuri -úria adj.  porprat -ada

quàdruple2 -a num. i m. ‘que és com quatre vegades
un altre nombre, una altra quantitat’

púrria f.

qual rel. (especif.)

pus1 m. [inv.] ‘líquid patològic produït com a
conseqüència d’una inflamació’

qualcú indef. (pron.)  algú

pus2 quant. (adv.) (en frases negatives)  més(1)
i pus loc. adv.  i prou

qualcun qualcuna indef. (especif.)  algun -a
qualificació f.

CORPUS GENERAL

qualificar v. tr. i intr. pron.

quartet m.

qualificatiu -iva adj. i m.

quartilla f.

qualitat f.

quarto1 m. pl.  diner m. ( pl.)

quall(1) m. ‘líquid capaç de quallar la llet’

quarto2 m. (B) ‘pastís fet de pols de midó, ous i
sucre’

quall(2) m.  coàgul
quallada f.
quallar v. tr. i intr. pron.  coagular
qualque indef. (especif.) [inv.] (B)  algun -a
qualque cosa indef. (pron.) (B)  alguna
cosa

quarto3 m.  cambra(1) f.
quarto de bany m.  cambra de bany f.
quasi adv.  gairebé
quasibé adv.  gairebé
quaternari -ària adj.

qualsevol(1) indef. (especif.) [ pl. qualssevol]
/ qualsevulla(1) / quesvulla* (B)

quatre num. i m.
les quatre f. pl.

qualsevol(2) indef. (pron.) / qualsevulla(2)
/ quisvulla

quatrimestral adj  quadrimestral

qualsevulla(1) indef. (especif.) [ pl. qualssevulla]
 qualsevol(1)
qualsevulla(2) indef. (pron.)  qualsevol(2)
quan(1) indef. (adv.) (en oracions interrogatives)
quan(2) rel. (adv.)
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quatrimestre m.  quadrimestre
que1 rel. (pron.)
que2(1) quant. (adv.) ‘intensifica el predicat que
introdueix’
que2(2) quant. (especif.) [inv.] ‘quantifica
emfàticament un nom’

quant1 adv. ‘en quina mesura’
quant a loc. prep. / a propòsit de / amb
referència a / amb relació a / en relació
amb / pel que fa a / respecte a / respecte
de / sobre2(2) prep. / tocant a(1)

que3 conj.

quant2 -a quant. (especif.) (en frases interrogatives o
exclamatives) ‘quina quantitat de, quin nombre de’
uns quants unes quantes indef. (especif.)
‘un cert nombre (de)’  diferents

qued* m. (N)  vamba f.

quantia f.

quedar(2) v. intr. i intr. pron.  romandre v. intr.

quantiós -osa adj.  copiós -osa

quedar(3) v. tr. pron. ‘apoderar-se (d’una cosa),
retenir-la’

quantitat f.
quaranta num. i m.
quarantè -ena adj. i m.
quarantena f.
quarantí -ina adj. i m. i f.  quadragenari -ària

què(1) indef. (pron.) (en oracions interrogatives)
què(2) rel. (pron.)
quec -a adj. i m. i f.  tartamut -uda
quedar(1) v. intr. ‘restar després de la separació d’una
o més parts’

quedar*(4) v. intr. ‘haver-se de trobar amb algú’
quefer m.
queferós* -osa (aplicat a persona) adj. (V)
 empipador -a

quaresma f.

quefir m. ‘beguda alimentosa efervescent, feta de
llet fermentada’ / quèfir

quars m.

quèfir m.  quefir

quart(1) -a adj. i m.

queixa f.

quart(2) m. (Andorra) ‘subdivisió administrativa a
algunes parròquies andorranes’
quarter m.  caserna+ f.

queixal m.
queixal de l’enteniment* m. (V)  queixal
del seny
queixal del seny m. / extremer* (B) / queixal
de l’enteniment* (V)

quartera f.

queixar-se v. intr. pron.

quarterada f.

quelcom(1) indef. (pron.)  alguna cosa

quartel m.  caserna f.
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quelcom(2) quant. (adv.)  una mica

quincalla f.

quemenjar m.  queviures m. pl.

quincallaire m. i f. / quincaller quincallera

quemullar m. ‘pastisset’

quincaller quincallera m. i f. / quincallaire

quequejar v. intr.  tartamudejar

quiniela f.  travessa(2)

quera(1) f. (N)  corc m.

quinoa f. ‘planta de llavor comestible’

quera*(2) f. (V)  desfici m.

quinquagenari -ària adj. i m. i f. / cinquantí -ina

querella f.

quinquenni m.

querós* -osa adj. (V)  desficiós -osa

quint -a adj. i m.  cinquè -ena

qüestió f.
qüestió de confiança f. ‘plantejament que
presenta un govern per comprovar si en
mereix la confiança al parlament’
/ moció de confiança*
qüestionar v. intr. i tr.
quesvulla* indef. (especif.) [inv.] (B)  qualsevol(1)
quet* -a adj. (V)  quiet -a
quètxup m.
queviures m. pl. / comestible(2) / provisions de boca
f. pl. / quemenjar m. / viure*2(2) (B)
qui(1) indef. (pron.) (en oracions interrogatives)
qui(2) rel. (pron.)
quiche* f. [fr.] ‘tipus de pastís salat’

quinta f.  lleva
quintar1 m. ‘unitat de pes’
quintar2(1) v. tr. ‘treure per sort (d’un conjunt de
coses) una de cada cinc’
quintar2(2) v. tr. ‘treure per sort (d’entre els homes
útils) els qui han d’anar a soldat’
quintet m.
quinto m.
quíntuple1 adj. ‘format per cinc’
quíntuple2 -a num. i m. ‘que és com cinc vegades un
altre nombre, una altra quantitat’
quinyol* m. (S)  tascó
quinze(1) num. i m.

quickstep* m. [angl.] ‘tipus de ball’

quinze*(2) m. ‘en el joc de pilota valenciana, els
quatre punts necessaris per a fer un joc’

quiet -a, quet* -a (V) adj.

quinzè -ena adj. i m.

quietud f.

quinzena f.

quilat m.  quirat

quinzenal adj.

quilo m.  quilogram

quiosc m.

quilogram m. / quilo

quipà f. [ pl. -às] ‘casquet dels jueus’

quilometratge m.

quiquiriquic m.

quilòmetre m.
[de] quilòmetre zero* loc. adj.  de
proximitat*
quilòmetre quadrat m.

quirat m. / quilat

quilomètric -a adj.
quilovolt m.

qui-sap-lo1 quant. (adv.) ‘en alt grau, en gran
nombre’

quilowatt m.

qui-sap-lo2 -la quant. (especif.) ‘gran nombre de’

quimera f.

quisso m. ‘gos petit’

químic(1) -a adj. i f.

quissa f. ‘gossa petita’

químic(2) química m. i f.

quissó m. (B)  cadell (de gos)

quimioteràpia f.

quissona f. (B)  cadella (de gos)

quimono m.

quist m.

quin -a indef. (especif.)

quisvulla indef. (pron.)  qualsevol(2)

quina f. ‘joc semblant a la plena’

quitança f.

quiròfan* m.  sala d’operacions f.
quirúrgic -a adj.
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quitar v. tr. ‘alliberar d’una obligació pecuniària’

racisme m.

quitrà, alquitrà* (V) m.

racista adj. i m. i f.

quitxalla f.  mainada

raclet* f. ‘plat d’origen suís’

quitxar* v. tr. (S)  polsar1(3)

racó m.

quocient m.

raconera f. ‘moble’ / cantonera

quòrum m.

rada f.

quota f.
quota [de pantalla]* f. ‘percentatge
d’audiència d’un programa o d’un canal
mediàtic en relació amb el total
d’audiència’ / share m. [angl.]

radar m.

quotidià -ana adj.

radi m.
radiació f.
radiador m.
radiant adj. i m.

quotidianitat f.

radiar(1) v. intr. i tr. ‘emetre rajos’
radiar(2) v. tr. ‘transmetre per ràdio’ / locutar

R

radical adj. i m. i f.
radicalització f.

rabassa f.

radicalitzar v. tr. i intr. pron.

rabassut(1) -uda adj. ‘de molt gruix o volum
relativament a la seva alçada’

radicar v. intr.

rabassut*(2) -uda adj. (S) ‘nuós com un cep’
rabejar(1) v. tr. ‘ficar (algú, alguna cosa) dins l’aigua
perquè resti ben mullada’ / xorrar(3)
rabejar(2) v. tr.  esbandir(1)
rabejar(3) v. intr. pron.  complaure v. tr. i intr.
pron.

ràdio f.
radioactiu -iva adj.
radioactivitat f.
radiofònic -a adj.
radiografia f.
radiòleg radiòloga m. i f.

rabent adj.

radiologia f.

rabera f. (V)  ramat m.

radioteràpia f.

rabí m.

ràfec, ràfel* (V) m. / barbacana f. / volada f.

ràbia f.

rafega f. ‘cada cop que passa una cosa que va a
intermitències’

rabiós -osa adj.
rabo* (d’animal terrestre) m. (V)  cua(1) f.

ràfega(1) (de vent, de llum) f. / ratxa

rabosa(1) f.  guineu

ràfega(2) f. ‘successió ràpida de trets d’arma
automàtica’

rabosa(2) f. ‘peix’ / bavosa(1)

rafel* m. ‘peix’

rabosot m. / guillot(1)

ràfel* m. (V)  ràfec

raça f.

ràfting m.

racció f.  ració

rai1 m. / tramada f.

racial adj.

rai2

ració f. / racció
raciocini m.
racional adj.
racionalitzar v. tr.
racionar v. tr.

malament rai  malament+ adv.

raid* m. ‘en esports de motor i en hípica, prova de
llarga distància per tot tipus de terreny’
raier raiera m. i f.
raig m. / roll2 m.
raiguer m. (B)  falda(1) f.
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rail m.  raïl1

rancor m.

raïl1, rail, rall3 m. / carril(1)

rancorós -osa adj.

raïl2 f.  arrel

rancúnia f.

raïm, reim* (B), rem2 (B) m.

rancuniós -osa adj.

raïmat m.

randa f. / punta(3)

rajada f. ‘peix’ / escrita

rang m.

rajar v. intr. / xorrar(2)

rànquing m.

rajol m.  rajola(1) f.

rantell m.  mosquit

rajola(1) f. / rajol m.
rajola de València f. / manisa (V) / rajoleta
(V) / taulell(4) m. (V) / taulellet m. (V)

ranxera* f. ‘tipus de cançó mexicana’

rajola(2) f. (V)  maó m.

raó(1) f.

rajoleta f. (V)  rajola de València
rall1 m. ‘ormeig de pesca’
rall2(1) m.  xerrameca f.
rall*2(2) m. (S) ‘rotlle, grup de gent que conversa al
carrer o a la plaça’
rall3 m.  raïl1
rallar v. intr. (B)  xerrar+ v. intr. i tr.
ral·li m.
ram(1) (de flors, d’herbes) m.
ram(2) m.
ram [d’aigua] m.  ruixat

ranxo m.
raó*(2) f. (V)  comanda+
raonable adj.
raonador(1) -a adj. i m. i f.
raonador(2) raonadora [del ciutadà] m. i f.
(Andorra)  síndic de greuges síndica de greuges
raonament m.
raonar(1) v. intr. i tr.
raonar*(2) v. intr. (V)  parlar1
raor(1) m.  navalla(2) (d’afaitar) f.
raor(2) m. ‘peix’
rap1 m. / buldroi* (B)

rama f.

rap*2 m. ‘estil musical’

ramader -a adj. i m. i f.

rapa(1) (del raïm) f. / gaspa* (S)

ramaderia f.

rapa(2) (de l’olivera) f.

ramal (d’un camí, d’un riu) m.  branc

rapar1 v. tr. ‘tallar arran el cabell, el pèl’

ramassada f. (V)  ruixat m.

rapar2 v. intr. ‘una olivera, treure la rapa’

ramat m. / guarda(2) f. (B) / rabera f. (V)

rapejar1 v. tr.  robar

rambla f.

rapejar2 v. tr. ‘treure la rapa (del raïm trepitjat)’

ramell m.

rapejar*3 v. intr. ‘compondre o cantar un rap’

ramificar-se v. intr. pron.

ràpel m. ‘tècnica d’escalada’

rampa1 f. ‘pla inclinat’

raper* -a adj. i m. i f. ‘relatiu al rap; intèrpret o
seguidor d’aquest estil musical’

rampa2 f. ‘contracció muscular’
rampell m.
rampí(1), rampill m. / rasclet / rascle
rampí*(2) m. pl. (B)  cercapous m.
rampill m.  rampí(1)
ran prep. i adv.  arran
ran de loc. prep.  arran de
ranci rància adj.

ràpid1 adv.  de pressa loc. adv.
ràpid2 -a adj. i m.
ràpidament adv.  de pressa loc. adv.
rapidesa f. / celeritat+
rapinyada* f. (B)  esgarrapada
rapinyar(1) v. tr.  robar
rapinyar(2) v. tr. (B)  esgarrapar

CORPUS GENERAL

rapsode rapsoda m. i f.  recitador+ -a adj. i m. i
f.
rapsòdia f.
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ratapinyada f. / mosseguello* m. (V) / muriac m.
/ muricec m. (N) / ratapenada / ratapenera* (S)
/ ratpenat m.
ratera f.

raptor raptora m. i f.

rateta* f. (V)  penis m.

raquític -a adj.

ratificació f.  confirmació+(1)

rar -a adj.
rara avis f. [ll.] ‘persona o cosa singular’

ratificar v. tr. i intr. pron.  confirmar

raresa f.

ràtio f.

ras(1) -a adj. i m.
al ras loc. adv. / a camp ras
ras(2) adv.
ras i curt loc. adv. ‘(dir una cosa) sense
subterfugis’

ratlla(1) f. / retxa1 (B)
ratlla de Sant Martí* f.  arc de Sant
Martí m.
passar ratlla loc. verb.  ratllar*(2) v. tr.

rasa f.  séquia+

ratlla*(2) f. (V) ‘en el joc de pilota valenciana, línia
marcada on el jugador para la pilota en el joc de
llargues’

rascaculs m. (N)  tobogan

ratlla*(3) (del pentinat) f.  clenxa

rascada f.

ratllar(1) v. tr. / retxar (B)

rascar v. tr.  gratar
rascàs m. [ pl. -assos]  dot

2

rascassa f.  escórpora
rascla f. (B)  escórpora
rascle m.  rampí(1)
rascler m.
rasclet m.  rampí(1)
raspall(1) m. / espalmador (B)
raspall(2) m. (V) ‘modalitat de la pilota valenciana
que es juga tant al carrer com al trinquet’

ratllar*(2) v. tr. ‘invalidar (un escrit) traçant damunt
seu una ratlla’ / passar ratlla loc. verb. / tatxar
rato m.  estona f.
ratolí(1) m. ‘mamífer’
ratolí(2) m. ‘dispositiu informàtic’
ratpenat m.  ratapinyada f.
ratxa f.  ràfega(1) (de vent, de llum)
rauc1(1) m. ‘crit de la granota’
rauc2 -a adj. (S)  ronc2 -a
rauc*3 m. (S)  ronc1

raspallar(1) v. tr. / espalmar(1) (B)

raucar v. intr.

raspallar(2) v. tr.  afalagar+

raüll* -a adj. (B)  arrissat -ada

raspar v. tr.

raure v. tr. i intr.
anar a raure loc. verb. / anar a parar

rasqueta f.
rastell m. (V)  vorada f.

rautija, rutija f.

rastre(1) m. ‘senyal deixat per un animal o persona
en el camí per on ha passat’

rauxa f.

rastre*(2) (d’alls) m. (V)  forc(2) (d’alls)

ravalla* f.  morralla

rastrera* f. (V)  fila(1)

rave m.

rasurar v. tr.

ravebleda m.  bleda-rave f.

rata(1) f. ‘mamífer’

ravenissa f.

rata(2) f. ‘peix’ / saltabardissa (B)

ravioli m.

ratafia f.

re1 m. [ pl. res] ‘nota musical’

ratapenada f.  ratapinyada

re2(1) indef. (pron.)  res1(1)
no re(1) indef. (pron.).  no res(1)
no re(2) indef. (pron.)  no res(2)

ratapenera* f. (S)  ratapinyada

raval m. o f.
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re2(2) interj.  res1(3)

rebolcar v. tr. i intr. pron. / voludar* v. tr. (S)

reacció f.

rebombori m. / xivarri

reaccionar v. intr.

rebordonit(1) -ida adj.

reaccionari -ària adj. i m. i f.

rebordonit(2) m. ‘bròquil tardà’

reaci -àcia adj.  refractari(1) -ària

rebost m.

reactivar v. tr.

rebosteria f. / reposteria

reactor m.

rebot(1) m.

real adj.

rebot*(2) m. (V) ‘en el joc de pilota valenciana, tipus
de jugada’

realisme m.
realista adj. i m. i f.
realitat f.
realitat virtual* f. ‘conjunt de sensacions
òptiques i acústiques, generades per un
ordinador, que recreen un cert grau de
realisme’
reality-show m. [angl.]  xou d’impacte*
realització f.
realitzar(1) v. tr.  acomplir(1)
realitzar(2) v. intr. pron.  esdevenir(2)
reanudar v. tr.  reprendre(1)
rebaixa f.
rebaixar(1) v. tr. ‘fer més baix (de nivell, d’alçària,
de gruix, d’import, de grau)’
rebaixar(2) v. tr. i intr. pron.  humiliar
reballar v. tr. (V)  llançar+(1)

rebotar v. intr.  rebotre(1)
rebotre(1) v. intr. / rebotar
rebotre(2) v. tr. ‘llançar (una cosa) fent-la topar contra
una altra’
rebre v. tr. i intr.
rebregar v. tr. / mastegar*(2) (B)
rebrot m. / tany+
rebrotar v. intr.
rebuda f.
rebuf* m. ‘buit aerodinàmic generat per un vehicle
en moviment’
a rebuf* loc. adv. ‘en esports de motor, en
una posició immediatament a
continuació d’un vehicle en moviment’
rebuig m. [ pl. -igs o -tjos]
rebut m. / recibo
rebutjar v. tr. / refusar v. tr. i intr. pron.

rebatre v.tr.

rec m.  séquia f.

rebedor m.

recado m.  comanda f.

rebec -a adj.
rebeca f. ‘peça de vestir’
rebel adj. i m. i f.
rebel·lar-se v. intr. pron.
rebel·lia f.
rebel·lió f. / revolta1
rebentar v. intr. i tr. i intr. pron.
rebentat m.  cigaló(2)
rebequeria f. / ruquera* (V)
rebesavi rebesàvia m. i f.
rebesnet rebesneta m. i f.
rebitllar* v. tr. (S) ‘llançar amb violència (alguna
cosa contra una altra)’

recalcar v. tr. / remarcar / subratllar+(2)
recalcitrant adj.
recança f.
recanvi m.
recaptació f.
recaptador -a adj. i m. i f.
recaptar v. tr.
recapte m.
recar v. intr.  saber greu+ loc. verb.
recaure v. intr.
recel m.
recelós -osa adj.

reblanir v. tr. i intr. pron.

recensió f. / ressenya

reblar v. tr.

recent adj.

CORPUS GENERAL

recentment adv. / de nou loc. adv.
recepció f.
recepta f.
receptar (un medicament, un tractament) v. tr.
/ prescriure(2)
receptiu -iva adj.
receptor(1) -a adj. i m. i f.
receptor(2) m. ‘aparell’
recer m.  aixopluc
recerca f.
recés(1) m. [ pl. -essos] ‘retir espiritual’
recés*(2) m. [ pl. -essos]  aixopluc

recollir(3) v. intr. pron. ‘concentrar-se per lliurar-se a
la meditació’
recollir(4) v. tr. i intr. pron.  refugiar
recollir*(5) v. tr. ‘anar a buscar (algú, alguna cosa que
està apartada) / arreplegar*(5) (V)
recolzada f.
recolzament m.
recolzar(1) v. intr. i tr. i intr. pron. / repenjar v. tr. i
intr. pron. / apoiar(2)
recolzar(2) v. tr.  secundar
recomanació f.
recomanar v. tr.
recompensa f.

recialla f. (V)  ròssec m.

recompensar v. tr.

recibo m.  rebut

recomptar v. tr.

reciclable adj.

recompte m.

reciclar v. tr.

reconciliació f.

reciclatge m.

reconciliar v. tr. i intr. pron.

recinte m.

recòndit -a adj.

recipient m.

reconeixedor1 -a adj. i m. i f. ‘que reconeix’

recíproc -a adj.

reconeixedor2 -a adj.  reconeixible

reciprocitat f.
recitador -a adj. i m. i f. / rapsode+ rapsoda m. i f.

reconeixement m. / reconeixença f.
reconeixement sistemàtic m. / xequeo

recitar v. tr.

reconeixença f. / reconeixement m.

reclam m.

reconèixer v. tr.

reclamació f.

reconeixible adj. susceptible d’ésser reconegut’
/ recognoscible / reconeixedor2 -a

reclamar v. tr. i intr.
reclinar v. tr. i intr. pron.
reclinatori m.
recloure v. tr. i intr. pron.
reclús -usa adj. i m. i f.
recluta m. i f.
reclutar v.tr.
recobrar(1) v. tr. ‘tornar a tenir, a posseir (una cosa
perduda)’ / recuperar
recobrar(2) v. intr. pron.  refer(3)
recognoscible adj.  reconeixible
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reconfortant adj.
reconquesta f.
reconsiderar v. tr.
reconstruir v. tr.
reconversió f.
recopilar v.tr.
record(1) m. ‘fet de recordar; la cosa que hom
recorda’ / memòria(2) f.
record(2) m. ‘objecte per a recordar algú o alguna
cosa’

recollida f.

record(3) m. pl. ‘salutació tramesa a una persona per
mitjà d’una altra’ / memòria(3) f. pl. (B)

recollir(1) v. tr.  arreplegar(1) (els productes de la
terra)

record*(4) m. (S) ‘raïm verdós que es deixa per a
ésser collit més endavant’

recollir(2) v. tr. ‘evitar la dispersió d’una cosa,
concentrar-la’

record*(5) m. ‘objecte de record de la visita a un
lloc’ / souvenir [fr.]
botiga de records* f.
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rècord m.

redactar v. tr.

recordar v. tr. i intr. pron. / remembrar v. tr.
/ rememorar v. tr.

redactor redactora m. i f.

recorregut m.
recórrer v. intr. i tr.
recoure v. tr.
recreació f.
recriminar v. tr.

redada f.  batuda (policial)
redempció f.
redemptor -a adj. i m. i f.
redimir v.tr.
rèdit m.

rectal adj.

redó -ona adj.  rodó -ona
en redó loc. adv.  categòricament adv.

rectangle m.

redoblar v. tr. i intr.

rectangular adj.

redol m. / ròdol+

recte1 adv. ‘en línia recta’

redolí m.  rodolí

recte2(1) -a adj. ‘dret, sense corbes’

redolons*  rodolons
a redolons* loc. verb.  a rodolons

recte2(2)

m. ‘últim tram del tub digestiu’

rectificació f.

redolta f.  sarment m. o f.

rectificar v. tr. i intr. pron.

redona f.  rodona(1)

rectitud f.

redort* m. (Andorra)  tortell

rector(1) -a adj. ‘que regeix’

redorta f.  sarment m. o f.

rector(2) rectora m. i f. ‘superior que té al seu càrrec
el govern d’una universitat’ / president*(2)
presidenta (S)

reducció f.

rector(3) m. ‘sacerdot que governa una parròquia’

reduir v. tr. i intr. pron.

rector*(4) m. (V)  capellà(1)

redundant adj.

rectoria(1) f. ‘càrrec del rector’

redundar v. intr.

rectoria(2) f. ‘casa del rector’ / abadia(2)

reeixir v. intr.

recuit m.  mató
recuita* f. (B)  mató m.
reculada f. / retrocés m.
recular v. intr. / retrocedir
recules
a recules loc. adv. / a reculons / de recules
/ de reculons
de recules loc. adv.  a recules
recull m.
recullpilotes m. i f.  aplegapilotes
reculons
a reculons loc. adv.  a recules
de reculons loc. adv.  a recules
recuperació f.

reduccionisme m.

reemplaçar v. tr.  canviar(1) v. tr. i intr.
reencarnació f.
reencarnar v. tr. i intr. pron.
refastinyós* -osa adj. i m. i f. (S)  llepafils
refegir(1) v. tr. ‘tornar a afegir’
refegir(2) v. intr. (B)  repetir*(3)
refer(1) v. tr. ‘fer de nou (allò que havia estat desfet,
que era mal reeixit, etc.)’
refer(2) v. tr.  reparar(1)
refer(3) v. intr. pron. ‘tornar a l’estat normal, posar-se
en bon estat’ / adobar(3) / apanyar(2) / recobrar(2)
referència f.
amb referència a loc. prep.  quant a
referendar v. tr.

recuperar v. tr.  recobrar(1)

referèndum m.

recurs m.

referent(1) adj. ‘que fa referència’

recusar v. tr.

referent*(2) m. ‘model de referència’

redacció f.

CORPUS GENERAL

referir(1) v. tr. ‘fer saber; atribuir a una causa’

rega f. (S)  solc m.

referir(2) intr. pron. ‘parlar d’algú, d’alguna cosa’
/ respectar(2) v. intr.

regada f. / regó m.

refermar v. tr. i intr. pron.  confirmar
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regadiu m.
regadora f. / arruixadora*

refiar-se v. intr. pron. / fiar(2) v. intr. i intr. pron.

regal m. / obsequi / present2

refilar v. intr. i tr.
refilet m.

regalar1(1) v. tr. i intr. pron.  gaudir v. intr. i tr. i
intr. pron.

refinar v. tr. i intr. pron.

regalar1(2) v. tr. ‘donar com a regal’

reflectir v. tr. i intr. pron. / reflexar

regalar2 v. intr.  regalimar

reflex m.

regalèssia, regalíssia f.

reflexar v. tr. i intr. pron.  reflectir

regalí* m. (V)  pega dolça f.

reflexió f.

regalim1 m. / regall (V) / xorroll

reflexionar v. tr. i intr.

regalim*2 m. (B)  pega dolça f.

reflexiu -iva adj. i m.

regalimar v. intr. / regalar2, regallar* (V)

reforç m.

regalíssia f.  regalèssia

reforçar v. tr.

regall m. (V)  regalim1

reforma f.

regallar* v. intr. (V)  regalimar

reformar v. tr. i intr. pron.

reganyar v. intr.  rondinar

reformatori m. / correccional
refractari(1) -ària adj. ‘que no se sotmet a una
autoritat, a una regla’ / reaci -àcia
refractari(2) -ària adj. i m. ‘(material) destinat a
suportar temperatures elevades’
refrany m.
refredar(1) v. tr. i intr. pron. ‘esdevenir fred, més
fred’

regar v. tr.
regata f.
regateig m.  driblatge
regatejar1(1) v. tr. ‘discutir (el preu d’una cosa) per
obtenir-la a un preu més baix’
regatejar1(2) v. tr.  driblar
regatejar2 v. tr. ‘fer regates (en un objecte)’

refredar(2) v. tr. i intr. pron. / constipar+

regeneració f.

refredat m. / cadarn / constipat

regenerar v. tr. i intr. pron.

refresc m.
refrescar v. tr. i intr. pron. i intr.

reggae* adj. [inv.] i m. [angl.] ‘estil musical; relatiu
a aquest estil o als seus seguidors’

refrigerador(1) -a adj.  refrigerant

reggaeton* m. [angl.] [inv.] 'estil musical’

refrigerador(2) m.  nevera+ f.

regidor(1) -a adj.

refrigerant adj. / refrigerador(1) -a

regidor(2) regidora m. i f. / edil / paer paera (N)
regidor d’escena regidora d’escena m. i f.

refrigerar v. tr.
refrigeri m.
refugi m.
refugiar v. tr. i intr. pron. / recollir(4)
refugiat refugiada m. i f.
refús m.
refusar v. tr. i intr. pron. / rebutjar v. tr.
reg m.

règim m.
regiment m.
regina f.  reina
regió f.
regional adj.
regionalisme m.
regionalista adj. i m. i f.
regir v. tr. i intr. pron. i intr.
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regirar(1) v. tr. ‘treure de lloc (alguna cosa) fent que
els seus components o parts canviïn de posició’
regirar(2) v. tr. i intr. pron. (B)  espantar
regirar(3) v. tr.  torçar(1) (un membre del cos) v. tr.
i intr. pron.

reim* m. (B)  raïm
reincidència f.
reincidir v. intr.
reintegració f.

regirar(4) v. intr. pron. ‘algú, moure’s d’un costat a
l’altre, especialment estant al llit’

reintegrament m. / reintegro

registrar(1) v. tr. ‘inscriure en un registre’

reintegro m.  reintegrament

registrar(2) v. tr.  escorcollar

reiterar v. tr. i intr. pron.

registre(1) m.

reivindicació f.

registre(2) m.  escorcoll

reivindicar v. tr.

regla(1) f. ‘allò que ha de dirigir la conducta’
en regla loc. adv.
per regla general loc. adv.

reixa, retxa*2 (S) f.

regla(2) f.  norma

rejovenir v. tr. i intr. pron.

regla(3) f.  menstruació
reglament m.
reglamentació f.
reglamentari -ària adj.
regle m.
regna f. / rienda
regnar v. intr.
regne m.
regó m.  regada f.
regraciar v. tr.  agrair
regrés m. [ pl. -essos]
regressar v. intr.
regressió f.
reguitzell m.
regulació f.
regular1 adj.

reintegrar v.tr.

reixat m.
rel f.  arrel
a rel de loc. prep.  arran de
relació f.
amb relació a loc. prep.  quant a
en relació amb loc. prep.  quant a
relacionar(1) v. tr. ‘posar en relació’
relacionar(2) v. intr. pron. / fer-se amb (algú) loc.
verb. / tractar(4) v. tr. i intr. pron.
relacionat -ada adj.
relat m. / narració+ f.
relatar v. tr.  contar+
relatiu -iva adj. i m.
relax* m. ‘relaxació física o psíquica’
relaxar v. tr. i intr. pron.
relectura f.
religió f.
religiós -osa adj. i m. i f.
relíquia f.

regular2 v. tr.

rellamp* m.  llampec

regularitat f.

rellampec* m. (N)  llampec

regularitzar v. tr.
regust m.
rehabilitar v. tr.
rehidratar v. tr. i intr. pron.
rei reina m. i f.
reial adj.

rellançament m.
relleu m.
rellevància f.
rellevant adj.
rellevar(1) v. tr.  alliberar+ v. tr. i intr. pron.

reialme m.

rellevar(2) v. tr. ‘donar relleu (a una escultura, un
dibuix, un gravat o un teixit)’

reig(1) m. / corbina f.

rellevar(3) v. tr.  exalçar

reig(2) m. ‘bolet’

relligar v. tr. / enquadernar

CORPUS GENERAL

relliscada f. / esvarada (V) / esvaró m. (V)
/ llenegada (B) / llisada*2 (S) / patinada
/ resquitllada
relliscar v. intr. / esgolar-se*2 v. intr. pron (V)
/ esllisar* (N) / esvarar (V) / llenegar (B) / llisar*
(S) / patinar(2) / resquitllar(1)

remetre(4) v. intr. ‘perdre part d’intensitat’
remitent adj. i m. i f.
rèmol m. ‘peix’ / rom2
rèmol empetxinat m. / turbot
remolatxa f.  bleda-rave

relliscós -osa adj.

remolc m.

rellogar v. tr. i intr. pron.

remolcar v. tr.

rellom m. / rellomello* (V) / solomillo

remolí(1) (de vent) m. / revolví (N) / terbolí

rellomello* m. (V)  rellom

remolí(2) (d’aigua) m. / bolerany* (C)

rellotge m.

remollir v. tr. i intr. pron.

rellotger rellotgera m. i f.

remor f.  soroll+ m.

rellotgeria f.

rèmora f.

1

rem m.

remordiment m.

rem2 m. (B)  raïm

remot -a adj.

remake* m. [angl.]  nova versió* f.

remoure v. tr.

remar v. intr. / vogar

remugar(1) v. tr. / rumiar(2), ruminar(1)

remarcable adj. / notori(1) -òria

remugar(2) v. tr. i intr.  rondinar v. intr.

remarcar v. tr.  recalcar

remull m. / remulla* f. (V) / mullega* f. (S)
en remull loc. adv. / a mullega* (S)
/ a remulla* (V)

remat* m. (V) ‘en la muixeranga, part superior d’una
torre’
rematar v. tr.
rematat -ada adj.
rembolar* v. tr. (S)  renyar
remei m.
remeiar v. tr.
remeier(1) -a adj.
remeier(2) remeiera m. i f. / curandero curandera
remembrar v. tr.  recordar v. tr. i intr. pron.
rememorar v. tr.  recordar v. tr. i intr. pron.
remenar(1) v. tr. / agitar(1) v. tr. i intr. pron.
/ menejar(1) (V) / remenejar* (V)
remenar(2) v. tr. i intr. pron.  bellugar v. tr. i intr.
pron. i intr.
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remulla* f. (V)  remull m.
a remulla* loc. adv. (V)  en remull
remullar v. tr.
remuneració f.
remunerar v. tr. / pagar+
remuntar v. tr. i intr. pron.
ren m.
renaixement(1) m.  renaixença(1) f.
renaixement(2) m. ‘període històric’
renaixença(1) f. ‘acció de renéixer’ / renaixement(1)
m.
renaixença(2) f. ‘moviment cultural català
vuitcentista’

remenejar* v. tr. (V)  remenar(1)

renaixencista* adj. i m. i f. ‘de la Renaixença’
/ renaixentista(2)

remer remera m. i f. i f.

renaixentista(1) adj. i m. i f. ‘del Renaixement’

remesa f.

renaixentista(2) adj. i m. i f. / renaixencista*

reminiscència f.

renàixer v. intr.  renéixer

remissió f.

renda f.
renda bàsica universal* f. ‘ingrés pagat per
l’estat a cada ciutadà’
renda mínima d’inserció* f. ‘renda
assistencial concedida a persones amb
dificultats econòmiques i socials’

remetre(1) v. tr. ‘fer remissió’
remetre(2) v. intr. pron.  atenir-se
remetre(3) v. tr.  trametre
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rendibilitat f.

rentar*(2) v. tr. (V)  esbandir(1)

rendible adj. / rentable(2)

rentat m.  rentada f.

rendiment(1) m. / profit

rentatge m.  rentada f.

rendiment(2) m.  cansament

renúncia f.

rendir(1) v. intr. / condir / donar de si loc. verb.
/ retre(3)

renunciar v. tr. i intr.

rendir(2) v. intr. pron. ‘sotmetre’s, consentir’
rendir(3) v. tr. i intr. pron.  cansar
renec m.  blasfèmia f.
rènec m. (C)  paparra f.

renyada f. / bonegada (V) / bonegó m. (V)
/ marmoló* m. (V) / repassada(2)
renyar v. tr. / arruixar*2(2) (V) / bonegar (V)
/ marmolar*(2) (V) / rembolar* (S) / repassar(3)
/ reprendre(2) / reptar1(1) (V) / sodrillar* (S)

renegador -a adj. i m. i f.  renegaire

renyir v. intr.  barallar v. tr. i intr. pron.
estar renyit (amb algú) loc. verb.

renegaire adj. i m. i f. / renegador -a

renyó* m. (V)  ronyó

renegar v. tr. i intr.  blasfemar+

renyonada* f. (V)  ronyonada

renéixer, renàixer v. intr.

renyonera* f. (V)  ronyonera*

renet reneta m. i f.  besnet besneta

repadrí repadrina m. i f.  besavi besàvia

reng m.  fila(1) f.

repapiejar v. intr. / caduquejar / fer cadufos* (B),
fer catúfols loc. verb.

rengle m.  fila(1) f.
renglera f.  fila(1)

reparació f. / adob(2) m.

renill m.

reparar(1) v. tr. / adobar(2) / apanyar(1) / apariar(2)
/ arranjar / arreglar / refer(2)

renillar v. intr. ‘el cavall, cridar’ / assaïnar / eguinar
(B)

reparar(2) v. tr. ‘fer desaparèixer o compensar (un
dany)’

renoc(1) m. (V)  capgròs(2)
renoc*(2) m. (V)  gripau

reparar(3) v. tr. ‘parar-se a considerar (un fet)’
/ fixar(2) v. intr. pron.

renom(1) m.  sobrenom

repartidor repartidora m. i f.

renom(2) m.  fama f.

repartiment m.

renou1(1) m. (B)  soroll+

repartir v. tr.

renou1(2) m.  enrenou
renou2 m. / verdanc
renouer -a adj. (B)  sorollós -osa
renovació f.
renovar v. tr. i intr. pron.
rent m.  llevat1
rentable(1) adj. ‘que pot ésser rentat’
rentable(2) adj.  rendible
rentada f. / rentat m. / rentatge m.
rentador m.  safareig(2) (públic)
rentadora f. / llavadora (V)
rentamans m.  palangana(1) f.
rentaplats m. o f. / escuraplats*
rentar(1) v. tr. / llavar (V) / escurar+(3)

repàs m. [ pl. -assos]  repassada(1) f.
repassada(1) f. / repàs m.
repassada(2) f.  renyada
repassar(1) v. tr. ‘tornar a passar’
repassar(2) v. tr. ‘tornar a examinar (alguna cosa)
per corregir-ne les imperfeccions’
repassar(3) v. tr.  renyar
repel m. / enemic(2) / padrastre(2) / repeló
/ reveixí
a repel loc. adv.  a contrapel
repelar(1) v. tr.
repelar*(2) (el plat) v. tr. (V)  escurar(2)
repel·lent adj. i m.
repeló m.  repel
repenjar v. tr. i intr. pron.  recolzar(1) v. intr. i tr. i
intr. pron.

CORPUS GENERAL

repent

de repent loc. adv.  de cop
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repotegar* v. intr. (S)  rondinar

repercussió f.

reprendre(1) v. tr. ‘continuar (alguna cosa que havia
estat interrompuda)’ / reanudar

repercutir v. intr. i tr.

reprendre(2) v. tr.  renyar

repertori m.

reprendre(3) v. tr. ‘una nova, un retret, un aliment,
etc., no ésser ben rebut, venir molt de nou’

repetell(1) m. (S)  baterell
repetell(2) m.
fer el repetell loc. verb.  fer el petarrell
repetició f.
repetidor -a adj. i m. i f. i m.

reprensió f.
represa f. ‘capacitat d’acceleració del motor d’un
vehicle’ / reprise m. [fr.]
represàlia f. ( pl.)

repetir(1) v. tr. i intr. pron.

represaliar* v. tr. ‘prendre represàlies (contra
algú)’

repetir(2) v. intr. ‘el gust d’un menjar, tornar a la
boca’

representació f.

repetir*(3) v. intr. ‘tornar a prendre una ració d’un
menjar o una beguda’ / refegir(2) (B)

representant m. i f.

repetitiu -iva adj.

representar(2) v. tr.  aparentar

repeu m.

representatiu -iva adj.

repic m.

repressió f.

repicar v. tr. i intr.

repressor -a adj. i m. i f.

repicó m.

reprimir v. tr. i intr. pron. / constrènyer(2) v. tr.

replà m. / replanell (V)

reprise m. [fr.]  represa f.

replanell m. (V)  replà
replegar v. tr.  arreplegar(1) (els productes de la
terra)

reproducció f.
reproducció assistida* f. ‘tècnica de
reproducció humana basada en l’ús de
tecnologia perquè es produeixi la
fecundació’

rèplica f.

reproduir v. tr. i intr. pron.

replicador -a adj. i m.* i f.*  replicaire adj. i m. i
f.

reprotxar v. tr.  retreure

replantejar v. tr. / ressituar(2)

replicaire adj. i m. i f. / replicador -a adj. i m.* i f.*

representar(1) v. tr. i tr. pron.

reprotxe m.  retret1
reprovació f.

replicar v. tr. i intr. / contestar(2)

reprovar v. tr.  condemnar(2)

report m.

reptar1(1) v. tr. (V)  renyar

reportatge m.
repòs m.

reptar1(2) v. tr. / desafiar

reposacaps m.

reptar2 v. intr.  arrossegar+ v. tr. i intr. pron. i
intr.

reposador -a adj. i m. i f.

rèptil m.

reposapeus m. / escambell(2)

republicà -ana adj. i m. i f.

reposar(1) v. tr. ‘tornar a posar’

república f.

reposar(2) v. tr. ‘posar (una cosa) sobre una altra, fer
que s’hi sostingui’

republicanisme m.

reposar(3) v. intr. i tr. / descansar(1)
reposar(4) v. intr. pron. ‘posar seny’
reposteria f.  rebosteria

repudiar v. tr.
repugnància f.
repugnant adj.
repulsió f.
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reputació f.
requadre, requadro m.

resiliència f. ‘capacitat d’un ecosistema de recuperar
l’estabilitat perduda’

requadro m.  requadre

resilient* adj.

requalificar* v. tr. ‘canviar la qualificació
urbanística (d’un terreny)’

resina f.

requerir v. tr. / demanar+(1)

resistent adj. i m. i f.

requisit m.

resistir v. intr. i intr. pron. i tr.

rere prep. i adv. / darrere

resoldre(1) v. tr. i intr. pron. ‘descompondre,
desintegar (alguna cosa)’

rerefons m. [inv.]
rereguarda f.
res1(1), re2(1) indef. (pron.)
no res(1), no re(1) indef. (pron.) ‘negació de
tota cosa, cosa nul·la’
no res(2), no re(2) indef. (pron.) ‘cosa
insignificant, la més petita cosa’
de res loc. interj.  no s’ho val
res1(2) indef. (pron.) (en frases interrogatives,
condicionals o negatives)  alguna cosa
res1(3), re2(2) interj.
res2 m.  pregària f.
resar v. tr.  pregar(2) v. tr. i intr.
rescabalar v. tr. i intr. pron.
rescat m.
rescatar v. tr.
rescindir v. tr.
rescissió f.
resclosa f. / assut m. (V)
resclosit -ida adj. / engomit* -ida (S)
reserva f.
reservar v. tr. / guardar(2)
reservat1 m. ‘lloc reservat a determinades persones’
reservat2 -ada adj. ‘que guarda reserva, que exigeix
reserva’

resistència f.

resoldre(2) v. tr. ‘fer desaparèixer’
resoldre(3) v. tr. / solucionar / solventar
resoldre(4) v. tr. / determinar(1) v. tr. i intr. pron.
resolució f.
respectable adj.
respectar(1) v. tr. ‘tenir respecte (a algú o a alguna
cosa)’
respectar(2) v. intr.  referir(2) v. intr. pron.
respecte m.
respecte a loc. prep.  quant a
respecte de loc. prep.  quant a
respectiu -iva adj.
respectivament adv.
respectuós -osa adj.
respir m.
respiració f.
respirador1 -a adj.
respirador2(1) m. ‘obertura per on es renova l’aire’
respirador2(2) m. ‘aparell per a respirar’
respirador de superfície* m. ‘tub adaptable a
la boca que permet respirar sota l’aigua’
/ tub respirador*
respirar v. intr. i tr. / alenar(2) v. intr.
respiratori -òria adj.

resguard m.

resplendent adj.

resguardar v. tr. i intr. pron.

resplendir(1) v. intr.  brillar

residència f.

resplendir(2) v. intr.  ressonar

resident adj. i m. i f.

resplendor f.

residir v. intr.  habitar(2)

respondre(1) v. tr. i intr. / contestar(1)

residu m.

respondre(2) v. intr. ‘actuar tal com era d’esperar’

residual adj.

responsabilitat f.

resignació f.

responsabilitzar v. tr. i intr. pron.

resignar v. tr. i intr. pron.

responsable adj. i m. i f.
resposta f. / contesta

CORPUS GENERAL

resquícia(1) f. (pl.)  deixalla(2)

restant adj. i m.

resquícia(2) f. (pl.)  vestigi m.

restar(1) v. intr.  romandre

resquill m. (S)  espurna(2) f.

restar(2) v. tr. ‘treure (una part) d’una quantitat;
operar una subtracció’

1

resquill*2 m. (S)  esquitx(1)
resquitllada f.  relliscada
resquitllar(1) v. intr.  relliscar

restar*(3) v. tr. (V) ‘en el joc de pilota valenciana,
tornar la pilota llançada pel qui la trau o pel qui fa el
dau’

resquitllar*(2) v. intr. i tr. (S)  esquitxar(1)

restauració f.

ressaca f.

restaurador -a adj. i m. i f. ‘que restaura’
/ restaurant(1) adj.

ressalt(1) (d’una roca, d’un terreny) m.
ressalt*(2) m. ‘banda elevada transversal a la calçada
per a alentir el trànsit’ / cavalló*(2)
ressecar v. tr. i intr. pron.
ressentiment m.
ressentir-se(1) v. intr. pron. ‘alguna cosa, veure
afectat el seu bon estat o funcionament’

restaurant(1) adj.  restaurador -a adj. i m. i f.
restaurant(2) m. ‘establiment en què se serveixen
menjars’
restaurar v. tr.
restituir v. tr. / retre(1)
restoll m.  rostoll

ressentir-se(2) v. intr. pron. ‘molestar-se per una
ofensa, una burla, etc.’

restrenyiment m. / constipació de ventre f.

ressentit -ida adj. i m. i f.

restricció f.

ressenya f. / recensió

restringir v. tr.

ressenyar v. tr.

resultar v. intr.

ressituar(1) v. tr. ‘canviar la situació (d’algú o
d’alguna cosa)’

resultat m.

ressituar(2) v. tr.  replantejar

resum m.
en resum loc. adv.  tot plegat(2)

ressò m. / eco

resumir v. tr.

ressol1 m. ‘reverberació del sol’

resurrecció f.

ressol m.  solatge

retall m.

ressonància f.
ressonància magnètica f.

retallada(1) f. ‘fet de retallar’

2

277

restret -a adj. i m. i f.

ressonar v. intr. / resplendir(2) / retrunyir

retallada*(2) f. (pl.) ‘conjunt de mesures econòmiques
destinades a reduir la despesa pública’

ressopet* m.  ressopó

retallar v. tr.

ressopó m. / ressopet*

retard m. / endarreriment(1) / retràs

2

ressort m. / molla f.
ressuscitar v. tr. i intr.

retardar v. tr. i intr. i intr. pron. / endarrerir v. tr. i
intr. pron. / retrassar

rest(1) (d’alls) m.  forc(2) (d’alls)

retaule m.

rest*(2) m. i f. (V) ‘en el joc de pilota valenciana,
pilotari que juga darrere’ / restador* restadora (V)

retenció f.

resta(1) f. ‘allò que resta d’una part que s’ha sostret’

reticència f.

resta(2) f. pl.  deixalla(2)

reticent adj.

resta(3) f. ‘totes les altres coses’

retina f

resta(4) f. / subtracció

retirada f.

restablir v. tr. i intr. pron.

retirar(1) v. tr. i intr. pron. ‘separar o apartar (algú o
alguna cosa) del lloc on havia estat’

restador* restadora m. i f. (V)  rest*(2) (V)

retenir v. tr. i intr. pron.
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retirar(2) v. intr. pron. ‘deixar de prestar servei
actiu’
retirar(3) v. tr. i intr. pron.  enretirar(1) v. tr.
retirar(4) v. intr.  assemblar-se v. intr. pron.

retroprojector m.
retrospectiu -iva adj.
retrovisor m.
retrunyir v. intr.  ressonar

retoc m.

retxa1 f. (B)  ratlla(1)

retocar v. tr.

retxa*2 f. (S)  reixa

rètol m.

retxar v. tr. (B)  ratllar(1)

retolar v. tr.
retolador(1) -a adj.

retxillera f. (B)  escletxa(1) (d’una porta, d’un
finestró)

retolador(2) retoladora m. i f.

reüll

retolador(3) m.
retolador fluorescent m. / marcador
fluorescent*
retorçar, retòrcer v. tr.
retòrcer v. tr  retorçar
retòric(1) -a adj. i m. i f.
retòrica(2) f.
retorn m.
retornar v. tr. i intr.
retoromànic -a adj. i m.
retractació f.
retractar v. tr. i intr. pron.
retràctil adj.

de reüll loc. adv.
reüllar v. tr.
reuma(1) m.  reumatisme
reuma(2) f.  flegma(2)
reumatisme m. / dolor(2) m. (o f.) / reuma(1)
reunió f.
reunir v. tr. i intr. pron.
revaloració f.
revalorar v. tr.
revaluació f.
revaluar v. tr. i intr. pron.
reveixí m.  repel

retractilar v. tr. ‘embolicar (un objecte) amb una
pel·lícula plàstica que s’hi adapta’

revelació f.

retranques f. pl. (B)  elàstic(2) m. ( pl.)

revelar(1) v. tr. / desvelar

retransmetre v. tr.

revelar(2) v. tr. i intr. pron. ‘palesar, donar a conèixer’

retransmissió f.

revell m.  ullastre+

retràs m.  retard

revendre v. tr.

retrassar v. tr. i intr. i intr. pron.  retardar

revengisme* m. ‘estat d’esperit que inspira un fort
desig de revenjar-se’

retrat m.
retrat robot m.

revelador -a adj. i m. i f. i m.

revenir v. tr. i intr.

retratar v. tr.

revenja f.

retraure v. tr.  retreure

revenjar-se v. intr. pron.

retre(1) v. tr.  restituir

revenxinar v. tr. i intr. pron.  enreveixinar

retre(2) v. tr. i intr. pron.  lliurar+

reverència f.

retre(3) v. intr.  rendir(1)

reverenciar v. tr.

retret1 m. / reprotxe

revers m.

retret2 -a adj. ‘poc comunicatiu’ / clos(2) -a

reversible adj.

retreure, retraure v. tr. / reprotxar

revertir v. intr.

retrocedir v. intr.  recular

revés1(1) m. [ pl. -essos] ‘part oposada al dret’

retrocés m. [ pl. -essos] / reculada f.

CORPUS GENERAL

revés1(2) m. [ pl. -essos] ‘cop donat amb el revés de la
mà’

revolucionar v. tr.

revés1(3) m. [ pl. -essos] ‘en certs jocs de pilota,
determinat cop donat amb la raqueta, pala, etc.’

revòlver m.

revés1(4) (de fortuna) m. [ pl. -essos] / contratemps m.
[inv.]
revés -essa adj. ‘difícil de governar, de manejar;
difícil de treballar, de resoldre, d’aprendre’
2

revestir v. tr.
revetla f.  revetlla
revetlla, revetla f.

revolucionari -ària adj. i m. i f.
revolví m. (N)  remolí(1) (de vent)
rhythm-and-blues* m. [angl.] [inv.] ‘estil musical’
riada f.  riuada
rialla f.
riallada f. / carcallada* (V)
rialler -a adj. / rioler -a
riallera f. / riolera

reveure v. tr.
a reveure loc. interj. ‘expressió de comiat’

rialleta f.

revifalla f.

riba1 f.

revifar, revivar* v. tr. i intr. pron. / reviscolar v.
intr. i intr. pron.
revinclada f.  torçada (de peu)
revinclar v. tr.  torçar(1) (un membre del cos) v. tr.
i intr. pron.

riba2 f. / grosella
ribagorçà(1) -ana adj. i m. i f.
ribagorçà(2) -ana m. i adj. ‘varietat del català nordoccidental’
ribell m. (B)  gibrell

revinguda f.

ribella f.  palangana(1)

revingut -uda adj.

ribera(1) f. ‘vorera de mar o de riu’

revisar v. tr.

ribera(2) f. (S)  riu m.

reviscolar v. intr. i intr. pron.  revifar v. tr. i intr.
pron.

ribot m. / plana(3) f.

revisió f.
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ric -a adj. i m. i f.

revista f.

rickshaw* m. [angl.] ‘vehicle lleuger arrossegat per
una bicicleta o una moto, destinat al transport de
persones’

reviure v. intr.

rictus m.

revivar* v. tr. i intr. pron.  revifar

rideu* m. (S)  cortina f.

revocar v. tr.

ridícul -a adj. i m.

revolada f.

ridiculització f.

revolt m. / corba1(2) f. / revolta*2 f. (V) / volta*(4) f.
(B) / curva(2) f.

ridiculitzar v. tr.

revisor -a adj. i m. i f.

1

rienda f.  regna

revolta f. / rebel·lió

riera f.

revolta*2 f. (V)  revolt m.

rierada f.

revoltant adj.

rierol m.

revoltar(1) v. intr. ‘donar voltes’

rifa f. / sorteig m.

revoltar(2) v. tr. i intr. pron. ‘fer donar una volta (a
alguna cosa), caragolar-la’

rifar1 v. tr. / sortejar

revoltar(3) v. tr. i intr. pron. ‘fer alçar o alçar-se en
sedició contra l’autoritat establerta’

rifar-se2(1) v. intr. pron. i tr. pron.  burlar-se v.
intr. pron.

revoltó m.

rifar-se2(2) v. intr. pron. ‘una vela, una bandera,
estripar-se a causa del vent’

revoltós -osa adj. i m. i f. ‘que està en revolta’

rígid -a adj.

revolució f.

rigidesa f.
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rigodon m.

roc(2) m.  roca+ f.

rigor m. (o f.)

roca f. / roc(2)+ m.

rigorós -osa adj.

rocafort m.

rima f.

roce(1) m.  fregament

rimar v. intr. i tr.

roce(2) m.  tracte(2)

rímel m.

rock adj.* [inv.] i m. ‘estil musical’
/ rock-and-roll*+ m. [angl.]

rínxol m.  rull(1)
rioler -a adj.  rialler -a

rock-and-roll* m. [angl.] / rock+ adj.* [inv.] i m.

riolera f.  riallera

rocker* rockera m. i f. ‘intèrpret o seguidor de
rock’

riota f.

rocós -osa adj.

riquesa f.

roda f.

ris m. [ pl. rissos]  rull(1)
risc m.
rissar v. tr. i intr. pron.  arrissar
ristra f.  forc(2) (d’alls) m.
ritme m.

rodadits m.  voltadits
rodador* m. (S)  voltants m. pl.
rodal(1) m.  indret+
rodal(2) m. pl.  voltants
rodal(3) m. / posagots* (V) / sotagot*

rítmic -a adj.

rodal(4) m. (V) ‘taca de forma arrodonida’

ritu m.

rodalia f.  voltants m. pl.

ritual adj. i m.

riuada, riada f.

rodament m.
rodament de cap m. / cap-rodo (C) / torba f.
(V) / torn de cap (B) / vertigen / vèrtig

riure1(1) v. intr.

rodamon m. i f.

riure1(2) v. tr. ‘celebrar rient (allò que diu o fa algú)’

rodapeu* m.  sòcol

riure’s1(3) (d’algú) v. intr. pron.  burlar-se

rodar(1) v. intr.  girar(1)

riure2 m. ‘acció de riure’

rodar(2) v. tr. / filmar

rival adj. i m. i f.

rodar(3) v. tr. i intr. ‘recórrer (un lloc) anant d’un
costat a un altre sense aturar-se gaire temps enlloc’

riu m. / ribera(2) f. (S)

rivalitat f.

rodar*(4) v. tr. i intr. (V) ‘en la muixeranga, fer que
una estructura giri sobre si mateixa’

rivalitzar v. intr.
roaming m. [angl.]  itinerància* f.
roba f.
robar v. tr. / furtar+ / pispar+ / polir(3)
/ prendre+(2) / rapejar1 / rapinyar(1)
+

rodat* m. (V) ‘en la muixeranga, tipus de
construcció, normalment pilars, que roda’
rodatge(1) (d’un motor, d’una màquina) m.
rodatge(2) m. / filmació f.

robatori m. / furt / robo

rodeig m.

robí m.

rodejar(1) v. tr.  envoltar(2)

robo m.  robatori

roder* rodera m. i f. (V) ‘bandoler -a’

robot m.

rodera f. / ginya*(B), llinya

robòtica f.

rodet(1) m. / carret

robotitzar v. tr.

rodet(2) m. / corró (N) / rodillo

robust -a adj.

rodillo m.  rodet(2)

roc(1) m.  pedra(1) f.

rodó -ona, redó -ona adj.
en rodó loc. adv.  categòricament adv.

CORPUS GENERAL

ròdol m. / redol+

romancer -a adj. i m. i f.

rodolí, redolí m.

romanço(1) m.  romanç

rodolons, redolons*
a rodolons, a redolons* loc. adv.

romanço(2) m. pl. ‘excuses i dilacions’

rodona(1), redona f.

romandalusí adj. i m. / mossàrab(2)

rodona(2) f. ‘figura de nota musical’

romandre v. intr. / quedar(2) v. intr. i intr. pron.
/ restar(1)

roent adj.

romanent adj. i m.

rogallós -osa adj. / enrogallat -ada

romanès(1) -esa adj. i m. i f.

rogenc -a adj.

romanès(2) -esa m. i adj.

roger m. ‘peix’ / moll

romaní1 m. / romer

roglada* f. (V)  rotllana
rogle(1) m.  rotlle

romaní2 m. i adj. [ pl. -ís] ‘llengua parlada pels
gitanos de l’Europa central o relatiu a aquesta
llengua’ / gitano(2) -a

rogle*(2) m. (N)  rotllana f.

romànic -a adj. i m.

2

rohingya* adj. i m. i f. ‘minoria ètnica musulmana
de Birmània’
roí -ïna adj. (V)  dolent -a
roibos*(1) m. ‘arbust’
roibos*(2) m. ‘infusió de les fulles de roibos’
roig(1) roja adj. ‘(pèl, pell) vermell tirant a groc’
roig(2) roja adj. i m.  vermell
roig(3) roja adj. i m. i f. ‘qualificatiu polític’
roig*(4) roja m. i f. (V) ‘en el joc de pilota
valenciana, jugador de l’equip que duu la faixa o la
samarreta roja’
roín* -ïna adj. (V)  dolent -a
roina f. (C)  plugim m.
roïndat f. / roïnesa
roinejar v. intr. (C)  plovisquejar
roïnesa f.  roïndat
roja* f. (B)  cap-roig m.
rol m.
roll1(1) m. ‘tronc d’un arbre’
roll1(2) m. ‘rodet o mola per a aixafar oliva’
roll2 m.  raig
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romanista adj. i m. i f.
romàntic -a adj. i m. i f.
romanticisme m.
rombe m.
romeguer m.  esbarzer
romeguera f.  esbarzer m.
romer m. / romaní1
romeria f. / romiatge m.
romesco m.
romeu romeva m. i f.
romiatge m.  romeria f.
rompre(1) v. tr. i intr. pron. i intr.  trencar(1) v. tr. i
intr. pron.
rompre(2) (+ a + inf.) v. aux. i tr. ‘començar
bruscament (una acció)’
rompre(3) v. intr. ‘un fenomen natural, iniciar-se,
començar a manifestar-se’
rompre el dia loc. verb.  clarejar v. intr.
ronc1 m. ‘soroll que es fa roncant; ranera seca’
/ rauc*3 (S)
ronc2 -a adj. ‘que té un so aspre, rude’ / rauc2 -a (S)

rom1 m. ‘licor’

roncar(1) v. intr. ‘algú, respirar quan dorm fent un
soroll ronc’

rom2 m. ‘peix’ / rèmol

roncar(2) v. intr.  rondinar

rom -a adj. ‘truncat’

ronda f.

romà -ana adj. i m. i f.
a la romana loc. adv. i loc. adj. ‘arrebossantho amb farina i ou i després fregint-ho’

rondaire m. i f. / rondallaire2

romana f. ‘tipus de balança’

rondallaire1 m. i f. ‘contador de rondalles’

romanç m. ‘tipus de narració’ / romanço(1)

rondallaire2 m. i f.  rondaire

3

rondalla f.
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rondallejar v. intr.  ronsejar

rosegó (de pa) m.

rondaller -a adj. i m. i f.  ronsejaire

rosella f. / ababol* m. (N) / gallaret(1) m.

rondalleria f.  ronseria

roser m.

rondallista m. i f.

roseta f. (V)  crispeta

rondar v. intr. i tr.

rosetó m. / rosassa f.

rondinador -a adj. i m. i f.  rondinaire

rosquilla f.

rondinaire adj. i m. i f. / rondinador -a

ròssec m. / deixalla(1) f. / recialla f. (V) / seqüela(2) f.

rondinar v. intr. / reganyar+ / remugar(2) v. tr. i intr.
/ repotegar* (S) / roncar(2)

rossellona f.

rondo* m. ‘exercici d’entrenament futbolístic’
rònec -ega adj.
ronquera f.
ronsejaire adj. i m. i f. / rondaller -a
ronsejar v. intr. / rondallejar
ronseria f. / rondalleria
ronya f. / gratera*(2) / sarna
ronyó, renyó* (V) m.
ronyonada, renyonada* (V) f.
ronyonera*, renyonera* (V) f. ‘bosseta que es lliga
a la cintura i serveix per a guardar diners i altres
objectes’
roquet m.
ros1 m. (V)  rosada f.
ros2 rossa adj. i m. i f.
rosa(1) f. ‘flor’
rosa de Jericó f.

rossellonès(1) -esa adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu
al Rosselló o a la Catalunya del Nord o als seus
habitants’
rossellonès(2) -esa m. i adj.  septentrional*(2)
rossenc -a adj.
rossinyol m.
rost(1) -a adj.  coster(1) -a
rost(2) m.  costa2(2) f.
rosta f.  xulla(2)
rostar (el plat) v. tr. (N)  escurar(2)
rostària* f.  costa2(2)
rostidor* m. (N)  ast
rostidoria f. / rostisseria*
rostir v. tr. i intr. pron.
rostisseria* f.  rostidoria
rostit m.
rostoll, restoll m.

rosa(2) adj. i m. ‘color’

rostre(1) m.  bec

rosa(3) f. (V)  crispeta

rostre(2) m.  cara(1) f.

rosa(4) f.  xarampió m.

rot m. / eructe

rosa(5) f. / rubèola

rotació f.

rosaci -àcia adj.

rotar(1) v. intr. i tr. / eructar v. intr.

rosada f. / aigualada / aigualera / aiguatge m. (V)
/ ros1 m. (V) / rou m. (B)

rotar*(2) v. intr. (S)  sobreeixir

rosari m.

rotlana* f. (B)  rotllana

rosat -ada adj. i m.

rotllana, roglada* (V), rotlana* (B) f. / rogle*(2) m.
(N)

rosassa f. / rosetó m.

rotlle, rogle(1), rotllo, rotlo (B) m.

rosbif m. ‘tall de bou rostit lleugerament’

rotllo m.  rotlle

rosca f.
fer la rosca (a algú) loc. verb.  adular v. tr.

rotlo m. (B)  rotlle

rosec m.

rou m. (B)  rosada f.

rosegaaltars m. i f.  missaire adj. i m. i f.
rosegar v. tr.

rotonda f. / giratori*(2) m. (S)

roure m.
roureda f.

CORPUS GENERAL

rova f.  arrova(1)

ruixada f.  ruixat m.

rovell(1) m.

ruixar, arruixar2(1) v. tr.

rovell(2) (de l’ou) m. / vermell d’ou

ruixat m. / arruixada* f. (V) / arruixó* (V)
/ barrumbada f. (B) / ramassada f. (V) / ram
[d’aigua] / ruixada f. / xàfec+

rovellar v. tr. i intr. pron. / oxidar
rovelló m. / esclata-sang
rovina, rubina f.
rovinós -osa, rubinós -osa adj.
royalty m. [angl.]  cànon(4)
rua(1) f. (S)  fila(1)
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ruleta f.
rull(1) m. / caragol(4), cargol(4) / rínxol / ris
rull(2) -a adj.  arrissat -ada
rulot f.  caravana(3)
rumb m.

rua*(2) f. (B)  arruga

rumba f. ‘tipus de ball i música’

rua*(3) f. (V)  entrepà m.

rumiar(1), ruminar(2) v. tr. / barrinar(3) / cavil·lar

ruar* v. tr. i intr. pron. (B)  arrugar

rumiar(2) v. tr.  remugar(1)

ruat* -ada adj. (B)  arrugat -ada

ruminar(1) v. tr.  remugar(1)

rubèola f. / rosa(5)

ruminar(2) v. tr.  rumiar(1)

rubina f.  rovina

rumor m. o f. / brama1 f.

rubinós -osa adj.  rovinós -osa

runa f.

rubiol m. ‘bolet’

runar* m. (V)  tartera f.

rubiol2 m. (B) ‘panada que es menja per Pasqua’

rupestre adj.

rubor m. o f.

rupia f.

ruborós -osa adj.

rupit m. (B)  pit-roig

rúbrica f.

ruptura f. / trencament m.

1

ruc1(1)

m.  ase

rupturisme m.

ruc1(2)

-a adj. i m. i f. ‘poc intel·ligent’

rupturista adj. i m.* i f.*

ruca f.  somera

ruquera* f. (V)  rebequeria

ruca2 f. ‘herba ruderal de secà’

rural adj.

rucada f.  ximpleria

ruralia f.

ruda f.

rus(1) russa adj. i m. i f.

rude adj.

rus(2) m. i adj.

rudiment m. i m. pl.
rudimentari -ària adj.

rusc m. / arna1 f. / buc(2) (d’abelles) / casa d’abelles
f. (B) / casera (B) f. / tou(6) / vaso* (V)

rufa1 f. (S)  arruga

rústec(1) -ega adj. ‘aspre al tacte’

rufa2 f. / torb m.

rústec*(2) -ega adj.  rústic(2) -a
en rústega* loc. adv.  en rústica

1

rufià rufiana m. i f.
rúfol -a adj.
rugbi m.
rugir v. intr.
rugit m.
rugós -osa adj.
ruïdo m.  soroll
ruïna f.

rústic(1) -a adj. ‘propi de les persones del camp;
rústic(2) -a adj. ‘objecte, element de construcció, poc
o gens treballat’ / rústec*(2) -ega
en rústica loc. adv. ‘amb cobertes de paper o
de cartolina’ / en rústega*
ruta f.
rutija f.  rautija
rutilant adj.
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rutilar v. intr.

sacarina f. / sacarinol* m.

rutina f.

sacarinol* m.  sacarina f.

rutinari -ària adj.

sacerdoci m.
sacerdot m.  capellà(1)
sacerdotal adj.

S

sacerdotessa f.
saciar v. tr. / sadollar

sa art. [ pl. ses] (B)  la3(1)

sacre(1) -a adj.  sagrat -ada

sa sana adj.
sa i estalvi loc. adj.

sacre(2) m. / os sacre
sacrificar(1) v. tr. ‘matar (un animal) per al consum o
com a ofrena’

saba f.
sabata f.

sacrificar(2) v. tr. i intr. pron. ‘sofrir voluntàriament
la pèrdua (de quelcom) per tal d’obtenir alguna
cosa’

sabater sabatera m. i f.
sabatilla f.
sabedor -a adj.
fer sabedor -a loc. verb.  assabentar(1) v.
tr.

sacrifici m.

saber1(1) v. tr. i intr.
fer [a] saber loc. verb.  assabentar(1) v. tr.
saber greu loc. verb. / doldre+ v. intr. i intr.
pron. / recar+ v. intr. / saber mal* (V)
saber mal* loc. verb. (V)  saber greu

sacsejar v. tr. / sacsar

saber1(2) (+ inf.) v. aux ‘ésser capaç, tenir l’habilitat,
de fer quelcom’

sadoll -a adj.

saber2 m. ‘conjunt de coneixements adquirits per
l’estudi’
saberut -uda adj.  setciències m. i f.
sabó m.
donar sabó (a algú) loc. verb.  adular v. tr.
sabonaire m. i f. /

saboner1(2)

sabonera

saboner1(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent al sabó’
saboner1(2)

sabonera m. i f.  sabonaire

sacsar v. tr. / sacsejar

sacsó m. / doga*(2) f.
sàdic -a adj. i m. i f.
sadisme m.

sadollar v. tr. / saciar
sadomasoquisme m.
sadomasoquista adj. i m. i f.
safa f. (V)  palangana(1)
safanòria f.  pastanaga
safareig(1) m. [ pl. -igs o -tjos]  pica2(1) f.
safareig(2) (públic) m. [ pl. -igs o -tjos] / llavador (V)
/ rentador

sabonera1(3) f.  bromera

safareig(3) (de regar) m. [ pl. -igs o -tjos] / viver(1)

sabonera2 f. ‘receptacle per a la pastilla de sabó’

safata f. / palangana(2) (B)

sabor m. o f. / gust(2) m.
saborejar v. tr.  assaborir
saborija f.  sajolida

safir m.
safrà m.
saga(1) f. ‘història d’una família o llinatge’

saborós -osa adj.

saga*(2) f. ‘conjunt de narracions, de pel·lícules, de
videojocs creats l’un com a continuació de l’anterior’

sabotatge m.

sagaç adj.

sabotejar v. tr.

sagacitat f.

sabre m.

sageta f.  fletxa

sabuc* m. (S)  saüc

sagí(1) m.  llard

sac m.

sagí(2) m. ‘replec del peritoneu’

sac de dormir m.
sac de gemecs m.  cornamusa f.

CORPUS GENERAL

sagitari m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’
sagnar v. tr. i intr. / sangrar
sagnia f. / sangria(2)

saldo m.
saler m.
salfumant m. / àcid clorhídric
saliva f. / escopina

sagrament m.

sàller* v. intr. (S)  sortir v. intr. i intr. pron.

sagrari m.

sallida* f. (S)  sortida(1)

sagrat -ada adj. / sacre(1) -a
sagristà sagristana m. i f. / apagallums(2)
sagristia f.
saharià(1) -ana adj. i m. i f.
sahariana(2) f. ‘peça d’abric’
sahrauí adj. i m. i f. i adj. [ pl. -ís]
saig m.  pregoner pregonera m. i f.
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salm m.
salmó(1) m. ‘peix’
salmó(2) adj. [inv.] i m. ‘color’
salmonel·la f.
salmonel·losi f.
saló m.
salobre adj. / salabrós -osa

saïm m. (B)  llard

salpa f.

sajolida f. / saborija

salpar(1) v. tr. ‘llevar (l’àncora)’

sake m. ‘beguda alcohòlica obtinguda per
fermentació de l’arròs, pròpia del Japó’

salpar(2) v. intr. ‘una nau, anar-se’n, partir’
salpebrar v. tr.

sal f.
sala(1) f. ‘peça d’un edifici; habitacle’
sala d’operacions f. / quiròfan* m.
sala(2) f.  casa de la vila

salpicadero m.  davantal*(2)
salroig m.  solraig

salabret m. (C)  salabre

salsa(1) f.
salsa rosa f.
salsa tàrtara f.
salsa verda f.

salabrós -osa adj. / salobre

salsa(2) f. ‘tipus de música i ball’

salamandra f.

salsar* v. tr. ‘afegir salsa (a una menja)’ / salsejar

salami m.

salsejar v. tr.  salsar*

v. tr. ‘impregnar de sal (peix, carn, etc.) per
conservar-lo’

salsera f.

salabre m. / salabret (C)

salar1(1)

salar1(2) v. tr. ‘posar sal (al menjar)’
salar v. intr. ‘emprar en el parlar l’article salat’
2

salari m. / jornal+(1) / mesada+(2) f. / paga(2) f.
/ setmanada+ f. / setmanal+(2) / soldada f. / sou(1)
salat1 adj.
fer salat loc. verb.  fer tard
parlar salat m.
salat2(1)

-ada adj. ‘impregnat de sal; que en conté

molta’

salsitxa f.
salt m. / bot2
salt d’aigua m. / cascada f. / saltant
salt de pont m. ‘pràctica esportiva
consistent a llançar-se, lligat amb una
corda elàstica, des d’un pont’/ pònting
saltabardissa f. (B)  rata(2)
saltant m.  salt d’aigua
saltar(1) v. intr. / botar1(1) / botre(1)

salat2(2) -ada adj. ‘que té gràcia, agudesa’

saltar(2) v. tr. ‘coure lleugerament a la paella’
/ saltejar2

salconduit m.

saltejar1 v. tr. ‘robar (un vianant) sortint-li al camí’

saldar(1) v. tr. ‘pagar (un compte); liquidar d’un
compte (la diferència entre el deure i l’haver)’

saltejar2 v. tr.  saltar(2)

saldar(2) v. tr. ‘vendre amb rebaixa (una mercaderia)
per esgotar-la’

saltiró m.
salubre adj.
salubritat f.
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saludable adj.
saludar v. tr.
salut1 m.  salutació f. ( pl.)
salut2(1) f. ‘estat de l’organisme lliure de malalties’
salut2(2) f. pl.  salutació f. ( pl.)
salutació f. ( pl.) / salut1 m. / salut2(2) f. pl.
salvació f.
salvador -a adj. i m. i f.
salvapantalla m.  estalvi de pantalla
salvar v. tr. i intr. pron.
salvatge adj.
salvatgeria f. / salvatjada
salvatjada f.  salvatgeria
salvavides m.
salze, saule m.
salzeda, sauleda f.
samarra f.
samarreta f. / camiseta / camisola (V)
samaruga f.  sangonera
samba m. ‘tipus de dansa i música’
sambra f. ‘dansa gitana’
samfaina f.
sanador sanadora m. i f.  castrador castradora
sanaire* m. i f. (S)  castrador castradora

sangonera, sangonella f. / samaruga / sangsuga*
(S)
sangprès m.  sangtraït
sangrar v. tr. i intr.  sagnar
sangria(1) f. ‘beguda’
sangria(2) f.  sagnia
sangsuga* f. (S)  sangonera
sangtraït m. / equimosi f. / mostela(2), mustela(2) f.
/ mula(2) f. / sangprès
sanguinari -ària adj.
sanitari(1) -ària adj. ‘relatiu o pertanyent a la sanitat i
a la higiene’
sanitari(2) adj. i m. ‘aparell o instal·lació de neteja i
higiene de les cambres de bany’
sanitat(1) f. ‘qualitat de sa’
sanitat(2) f. ‘serveis per a la preservació de la salut
pública’
sant(1) -a adj.
sant(2) santa m. i f.
santedat(1) f. ‘qualitat de sant’
santedat(1) f. ‘tractament honorífic’
santificar v. tr. i intr. pron.
santoral m.
santuari m.
saó(1) f.  avinentesa

sanar(1) v. intr.  guarir v. tr. i intr. i intr. pron.

saó(2) f. ‘estat de la terra, apta per a treballar-la,
resultat d’una ploguda’

sanar(2) v. tr.  castrar

sapastre adj. i m. i f.  barroer(1) -a

sanatori m.

sapiència f. / saviesa

sanció f.

saqueig m.

sancionar v. tr.

saquejar v. tr.

sandàlia f.

sara f.

sandvitx m.  entrepà

saragüells m. pl.

sandvitxeria f.

sarau m.

sanefa f.

sarcasme m.

sanejar v. tr.

sarcàstic -a adj.

sang f.

sarcòfag m.

sangada f.

sard1 m.  sarg

sangartilla f. (N)  sargantana

sard2(1) -a adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
Sardenya o als seus habitants’

sanglot, xangló*(2) (V), xanglot*(2) (V) m.
sanglotar, xanglotar*(2) (V) v. intr. / xormollar* (S)

sard2(2) -a m. i adj. ‘llengüa romànica parlada a
Sardenya o relatiu a aquesta llengua’

sangonella f.  sangonera

sarda f. (S)  sardina

CORPUS GENERAL

sardana f.

saule m.  salze

sardina f. / sarda (S)
sardina de bota* f. (V)  arengada

sauleda f.  salzeda

sardinada f.

saünyar* v. intr. (B)  traspuar v. tr. i intr.

sardisme*(1) m. ‘mot sard introduït en una altra
llengua’

sauna f.
saüquer m.  saüc

sardisme*(2) m. ‘moviment polític per a la
independència de Sardenya’

saures m. pl.

sarg, sard m. ‘peix’

savi sàvia adj. i m. i f.

sargantana, singlantana* (S) f. / sangartilla (N) /
serenalla (Andorra)

saviesa f. / sapiència

1

sargir, sarzir* (B) v. tr.
sargit, sarzit* (B) m.
sari* m. ‘vestit femení oriental’
sarment m. o f., xirment* (S) m. / redolta, redorta f.
/ tòria f.
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saurí saurina m. i f.

saxo*(1) m.  saxòfon(1)
saxo*(2) m. i f.  saxofonista
saxofon(1) m.  saxòfon(1)
saxofon(2) m. i f.  saxofonista
saxòfon(1), saxofon(1) m. / saxo*(1)

sarna f.  ronya

saxòfon(2) m. i f.  saxofonista

sarpat m. (N)  grapat

saxofonista m. i f. / saxo*(2) / saxòfon(2), saxofon(2)

sàrria f.

se pron.  es1

sarro m.  tosca (dental) f.

sec1 -a adj.

sarró m.

sec2(1) m. ‘senyal, solc que resta en una roba, paper,
pell, etc.’

sarsuela f.
sarvatxo* m. (V)  llangardaix
sarzir* v. tr. (B)  sargir
sarzit* m. (B)  sargit
sashimi* m. [ jap.] ‘plat de la cuina japonesa
elaborat a base de peix o marisc crus’

sec2(2) (de la cama) m.  canyella2 f.
secà m.
secall(1) m. ‘rama seca d’una planta’
secall(2) m. ‘bescuit prim per a prendre xocolata’
secallós -osa adj.  magristó -ona

sastre sastressa m. i f.

secar* v. tr. i intr. pron.  assecar

sastreria f.

secardí -ina adj.  magristó -ona

satànic -a adj. / diabòlic -a

secció f.

satèl·lit m.
satèl·lit artificial m.

secreció f.

sàtir(1) m. ‘personatge mitològic’
sàtir(2) m. ‘home lúbric, morbosament luxuriós’
sàtira f.
satíric -a adj.
satisfacció f.
satisfactori -òria adj.
satisfer v. tr.
saturació f.
saturar v. tr. i intr. pron.
saüc, sabuc* (S) m. / saüquer, soguer* (C)

secret(1) -a adj. ‘que resta amagat, ignorat de la
gent’
secret(2) m. ‘allò ignorat de la generalitat, que qui ho
sap no ha de divulgar’
en secret loc. adv.
secretari secretària m. i f.
secretaria f.
secreter m.
secretisme m.
secta f.
sectari -ària adj. i m. i f.
sector m.
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sectorial adj.

segrestar v. tr. / seqüestrar

secular adj.

sèguel m.  sègol

secularitzar v. tr. i intr. pron.

següent adj.

secundar v. tr. / donar suport loc. verb. / fer costat
loc. verb. / apoiar(1) / recolzar(2)

seguici m.

secundari(1) -ària adj. ‘que ve en segon lloc; que és
menys important que els altres’

seguida f.
de seguida loc. adv.  immediatament adv.
de seguida que loc. conj. / així que

secundària(2) f. ‘busca que assenyala els segons’

seguidament adv.

seda(1) f. ‘fibra tèxtil natural’

seguidilla f. ( pl.) [cast.] ‘cançó i dansa popular
castellana i manxega’

seda(2) f. ‘substància en forma de fil, especialment el
que segreguen les aranyes’

seguidor -a adj. i m. i f.

seda(3) f. (B)  penelló m.

seguir(1) v. tr. i intr. pron. i intr.

sedant adj. i m.

seguir(2) (+ ger.) v. aux. / continuar(2) (+ ger.)

sedar v. tr.

seguit1 m. ‘reunió de coses que se segueixen’
per un seguit loc. adv.

sedàs m. [ pl. -assos] / tamís
sedegós -osa adj.  assedegat -ada
sedentari -ària adj. i m. i f.
sedentarisme m.
sedició f.
sediment m.
sedimentar v. tr. i intr. pron.
seduir v. tr.
seducció f.
seductor -a adj. i m. i f.
sefardita adj.* m. i f.
segador -a adj. i m. i f. i f.
segar v. tr. i intr. pron.

seguit2 adv. ‘ininterrompudament; successivament’
seguit3 -ida adj. ‘continu, sense interrupció’
tot seguit loc. adv. / a continuació / arreu*2(3)
adv. (S)
segur(1) -a adj.
de segur loc. adv.
segur*(2) interj. ‘expressió de conformitat’
segurament adv.  potser
seguretat f.
seguro m.  assegurança f.
segway m. [angl.]  patinet elèctric
d’autobalanceig*
seient m.

segell m.

seitan* m. ‘producte alimentari elaborat amb gluten
de blat’

segellar v. tr.

seitó m. / aladroc / anxova f. / boqueró

segla f. (N)  séquia

seixanta num. i m.

seglar adj. i m. i f. ‘no eclesiàstic’ / laic(1) -a

seixantè -ena adj. i m.

segle m. / centúria f.

seixantena f.

segment m.

seixantí -ina adj. i m. i f.  sexagenari -ària

segó m. / grut* (S)

selecció f.

sègol, sèguel m.

seleccionar v. tr.  triar(1)

segon m. ‘unitat de temps’

selecte -a adj.

segon -a adj. ‘que segueix immediatament el primer’

selectiu -iva adj.

segons prep. i conj.
segons que loc. conj.

selectivitat f.

1
2

segregació f.
segregar v. tr.
segrest m.

selfie f. [angl.]  autofoto*
sella f.

CORPUS GENERAL

selló1(1) m. ‘seient adaptat a l’esquena d’una
cavalleria’
selló1(2) m. ‘seient de bicicleta, de motocicleta’ / sillín
selló2 m.  càntir
selva f.
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senador senadora m. i f.
senalla f. / cabàs m.
senar adj. / imparell(2) -a
senat m.
sencer -a adj. / enter -a

selvàtic -a adj.

senda f.  sendera

semàfor m.

sendemà m.  endemà

semal f.

sender m.  sendera f.

semalada f.
a semalades* loc. adv.  molt1 quant. (adv.)

sendera f. / senda / sender m.

semàntic -a adj. i f.

senderi m.  seny+

semblança(1) f. ‘qualitat de semblant’

senderisme m.

semblança(2) f.  aparença(1)

senderista adj. i m. i f.

semblança(3) f. ‘esbós biogràfic’

senectut f.  vellesa

semblant adj. / paregut -uda / similar

senglar m.  porc senglar

semblar v. intr. / parèixer

sengles indef. (especif.) / perhom indef. (pron.)
(B)

sembra f.
sembrar v. tr.
sembrat m.
semen m. / esperma f.
sement f.  llavor
semental m.
semestral adj.
semestre m.
semicorxera f. ‘figura de nota musical’
semideu m.
semifinal f.
semifinalista m. i f.
semifusa f. ‘figura de nota musical’
seminari m.
semiremolc m.
semita(1) m. i f. ‘individu pertanyent a un poble
representat avui principalment pels jueus i els
àrabs’
semita(2) adj.  semític(1) -a
semític(1) -a adj. / semita(2)

sénia f.  sínia
senil adj.
senill m.  canyís
sènior adj. i m. i f.
sens prep.  sense
sensació f.
sensacional adj.
sensacionalisme m.
sensacionalista adj. i m. i f.
sensat -a adj.  assenyat -ada
sensatesa f.
sense, sens prep.
sensefeina m. i f. [inv.]  desocupat -ada adj. i m. i
f.
sensellar* m. i f. [inv.]  sensesostre*
sensepapers* m. i f. [inv.] ‘immigrant sense la
documentació exigida per a poder residir en un país’
sensesostre* m. i f. [inv.] ‘persona que viu al carrer
en una situació de marginació’ / sensellar*
sensibilitat f.

semític(2) -a m. i adj. ‘grup de llengües
afroasiàtiques parlades pels pobles semites; relatiu
o pertanyent a aquestes llengües’

sensibilitzar f.

sèmola f.

sensibler -a adj.

sempre adv. / tothora
sempre que loc. conj. / tota vegada que

sensibleria f.

sempreviva f.

sensible adj.

sensitiu -iva adj.
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sensor m.

sèpia f.  sípia

sensual adj.

sepió* m.  sipió

sensualitat f.

septe m. / envà(2)
septe nasal m. / envà nasal / tabic nasal

sentar(1) v. tr. i intr. pron.  asseure
sentar(2) v. intr. pron.  seure v. intr.

septenari -ària adj. i m.

sentència f. / adagi+ m. / proverbi+ m.

septenni m.
septentrional(1) adj. / nòrdic -a

sentida f.

sentimental adj. i m. i f.

septentrional*(2) m. i adj. ‘varietat del català
oriental parlada a la Catalunya del Nord o relatiu a
aquesta varietat’ / rossellonès(2) -esa

sentimentalisme m.

septet m.

sentinella m. i f.

sèptim -a adj.  setè -ena adj. i m.

sentir(1) v. tr. i intr. pron. ‘percebre per mitjà dels
sentits’

septuagenari -ària adj. i m. i f. / setantí -ina

sentir(2) v. tr. / oir
sentir(3) (+ hi) v. intr. ‘tenir el sentit de l’oïda’

sèptuple2 -a num. i m. ‘que és com set vegades un
altre nombre, una altra quantitat’

sentir(4) v. tr.  lamentar v. tr. i intr. pron.

sepulcral adj.

sentit m.

sepulcre m. / sepultura(2) f. / tomba f.

sentiment m.

sèptuple1 adj. ‘format per set’

sepultar v. tr.  enterrar(2)

sentor f.
+

+

seny m. / enteniment / senderi /
perdre el seny loc. verb.
posar seny loc. verb.
tenir seny loc. verb.

trellat+(2)

(V)

sepultura(1) f.  enterrament m.
sepultura(2) f.  sepulcre m.
sequaç adj. i m. i f.

senya f.

sequedat f.

senyal(1) m. / marca f.

seqüela(1) f.

senyal(2) m. / indici

seqüela(2) f.  ròssec m.

senyalar v. tr.

seqüència f.

senyalització f.

sequera f.

senyar v. tr.

seqüestrar v. tr.  segrestar

senyera f.
senyor senyora m. i f.

séquia, síquia (B) f. / agulla*(4) (S) / rasa+ / rec m.
/ segla (N)

senyorial adj.

ser1 v. intr.  ésser1 v. intr. i aux.

senzill(1) -a adj. ‘no doble o múltiple’ / simple(1)

ser2 m.  ésser2

senzill(2) -a adj.  fàcil

serafí m.

senzillament adv. / simplement

serbocroat -a adj. i m. ‘llengua eslava’/ croat(2)
-a

senzillesa f.
sèpal m.
separació f.

serclet m. (B)  moixó(2)
serè -ena adj.

separar v. tr. i intr. pron.

serena f.
a la serena loc. adv. ‘a camp ras, durant la nit’

separata f. / extret(2) m.

serenalla f. (Andorra)  sargantana

separatisme m.

serenata f.

separatista adj. i m. i f.

serendípia f.  serendipitat

CORPUS GENERAL

serendipitat f. / serendípia

servera f.  server m.

serenitat f. / serenor

servici m.  servei

serenor f. / serenitat

servicial adj.

serf serva m. i f.

servidor(1) -a adj. ‘que serveix’

sergent sergenta m. i f.
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servidor(2) servidora m. i f.

serial m.  telenovel·la f.
+

sèrie f.
serietat f. / seriositat
serigot* m.  xerigot
sèrio -a adj.  seriós -osa
en sèrio loc. adv.  de debò
seriós -osa adj. / sèrio -a
seriosament adv.  de debò loc. adv.
seriositat f.  serietat
serjant m.
sermó m.
sermonejar v. tr.

servidor(3) m. ‘tipus d’ordinador d’una xarxa
informàtica’
servil adj.
servir v. intr. i intr. pron. i tr.
fer servir loc. verb.  usar(1) v. tr. i intr.
servitud f.
sèsam m.
sessió(1) f. ‘reunió’
sessió(2) f.  projecció (d’una pel·lícula)
sesta f.  migdiada
fer la sesta loc. verb.  fer [la] migdiada
set1(1) m. ‘en el tenis, subdivisió d’un partit formada
per una sèrie de jocs’

serp f. / serpent m. o f.
serp de vidre f.  vidriol m.

set1(2) m. ‘en bàdminton i en voleibol, joc’

serpejar v. intr.  serpentejar

set2(2) f. ‘desig ardent, impacient, d’alguna cosa’

serpent m. o f.  serp f.
serpentejar v. intr. / serpejar

set3 num. i m. ‘nombre natural que segueix el sis’
les set f. pl.

serpentina f.

setanta num. i m.

serra f.

setantè -ena adj. i m.

serrà m. ‘peix’
serrà imperial m.  penegal

setantena f.

serradís m. [ pl. -issos]  serradures f. pl.
serradures f. pl. / serradís m.

setciències m. i f. / docte*(2) -a adj. (V) / saberut
-uda adj. / setsabers* (V)

serralada f.

setè -ena adj. i m. / sèptim -a adj.

serraller serrallera m. i f. / manyà manyana

setembre m.

serrar1 v. tr. ‘tallar amb una serra o amb una eina
anàloga’

setena f.

serrar2 v. tr.  estrènyer+ v. tr. i intr. pron.

seti m.

serrat m.

setí m.

serrell m.

setinat -ada adj.

sèrum m. / suero

setmana f.

servar v. tr. i intr.

setmanada f.  salari+ m.

servei, servici m.
servei d’àpats m. / càtering*

setmanal(1) adj. ‘que s’esdevé un cop cada setmana;
que dura una setmana’

servent serventa m. i f.  criat criada

setmanal(2) m.  salari+

server m. ‘arbre’ / servera f.

setmanari m.

set2(1) f. ‘necessitat de beure’

setantí -ina adj. i m. i f.  septuagenari -ària

setge m.
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setmesí -ina adj. i m. i f.  setmesó -ona

si1(1) m.

setmesó -ona adj. i m. i f. / setmesí -ina

si1(2) m. (V)  sina f.

setrill m. / olier+(2) / oliera f. (N)

si2 m. [ pl. sis] ‘nota musical’

setrilleres f. pl.

si3 pron.

setsabers* m. i f. (V)  setciències

setzè -ena adj. i m.

si4 conj.
si, doncs loc. conj.
si no loc. conj.  altrament(2) conj.
si que loc. conj.

setzena f.

sí(1) adv.

seu1(1) f. ‘església catedral’

sí(2) m.  afirmació f.

seu1(2) f. ‘lloc on té el seu domicili principal una
entitat’

sibil·la f.

setze num. i m.

seu2(1) seva, seu2(2) seua poss. / llur

sibil·lí -ina adj.
sicari sicària m. i f. / esbirro m.

seu2(2) seua poss.  seu2(1) seva

sida f.

seu3 m. ‘greix fos d’animal’

sidecar m.

seure v. intr. / assentar(3) v. intr. pron. / sentar(2) v.
intr. pron.
sever -a adj.
sèver m.
[amarg] com el sèver loc. adv.
severitat f.
sevillà(1) -ana adj. i m. i f.
sevillana(2) f. ‘dansa’
sexagenari -ària adj. i m. i f. / seixantí -ina
sexar v. tr.
sexatge m.

siderúrgia f.
siderúrgic -a adj.
sidra f. / vi de pomes m.
sidral(1) m. ‘preparat en pols o granulat que s’usa
dissolt en aigua com a refresc’
sidral*(2) m. / canyaret (V) / cristo*
siena adj. i m. ‘color’
sífilis f.
sifilític -a adj. i m. i f.
sifó m.
sigil m.

sexe m.
sexenni m.
sexista adj. i m. i f.

sigil·lós -osa adj.
sigla f.

sex-shop* m. [angl.] ‘botiga d’articles eròtics i
material pornogràfic’

signant adj. i m. i f. / firmant

sext -a adj.  sisè -ena adj. i m.

signatura f. / firma

sextet m.

signe m.

sèxtuple1 adj. ‘format per sis’

significació f.

sèxtuple -a num. i m. ‘que és com sis vegades un
altre nombre, una altra quantitat’

significant adj. i m.

sexual adj.

significar(2) v. tr. ‘fer saber amb signes o paraules’

sexualitat f.

significar(3) v. intr. pron. ‘algú, donar-se clarament a
conèixer com a tal o tal cosa’

2

sexy*(1) adj. [angl.] ‘(persona) amb atractiu físic i
sexual’
sexy*(2) adj. [angl.] ‘(cosa) que fa resssaltar
l’atractiu físic i sexual’
share m. [angl.]  quota [de pantalla]* f.

signar v. tr. / firmar

significar(1) v. tr. / voler dir loc. verb.

significat -ada adj. i m.
significatiu -iva adj.
silenci m.
silenciador m.

CORPUS GENERAL

silenciar v. tr.

simultaniejar v. tr.

silenciós -osa adj.

sina f. / pitram m. / pitrera / si1(2) m. (V)

síl·laba f.

sinagoga f.

sil·labejar v. tr.

sinagües f. pl.  enagos m. pl.

sil·labificació f.

sincer -a adj.

sillín m. 

sinceritat f.

selló1(2)
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silló m.  butaca f.

síncope f.

sillon m.  butaca f.

sincronia f.

silueta f.

sincrònic -a adj.

silur m.

sincronitzar v. tr.

silvestre adj.

síndic(1) síndica m. i f.
síndic de greuges síndica de greuges m. i f.
/ raonador(2) raonadora [del ciutadà]
(Andorra)
síndic general síndica general m. i f.
síndic major síndica major m. i f.

símbol m.
simbòlic -a adj.
simbolisme m.
simbolitzar v. tr.
simbomba f. / pandorga*(V)

síndic(2) síndica [general] m. i f. (Andorra)
‘president del Parlament andorrà’

simetria f.

sindical adj.

simètric -a adj.

sindicalista adj. i m. i f.

simfonia f.

sindicar v. tr. i intr. pron.

simfònic -a adj.

sindicat m.

simi m. / mona1(1) f. / moneia* f. (B) / monina* f. (S)

síndria, xíndria f. / meló d’aigua m. (V) / meló
d’Alger m. (V) / meló de moro m.

similar adj.  semblant
simpatia f.

síndrome f.
síndrome de Down f.

simpàtic -a adj.

sine die loc. adv. [ll.]

simpatitzant adj. i m. i f.

sine qua non loc. adj. [ll.]

simple(1) adj. ‘no doble o múltiple’ / senzill(1) -a

sinergia f.

simple(2) adj.  fàcil

singlantana* f. (S)  sargantana

simple*(3) adj. (V)  ximple(1) adj. i m. i f.

single m. [angl.] ‘disc fonogràfic de petit diàmetre’

simplement adv. / senzillament

singló m.  gotim

simplicitat f.

singlot, xanglot*(1) (V) m.

simplificar v. tr.

singlotar, xanglotar*(1) (V) v. intr

simposi m.

singular adj. i m.

símptoma m.

singularitat f.

simptomàtic -a adj.

sínia, sénia f.

simulació f.

sinistre(1) -a adj. i f.  esquerre -a

simulacre m.

sinistre(2) -a adj.  funest -a

simular v. tr.  fingir

sinistre(3) m.

simultaneïtat f.
simultani -ània adj.

sinó conj.
sinó que loc. conj. / ans(2) conj.

simultàniament adv.

sínode m.

294

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

sinònim -a adj. i m.

situar(1) v. tr. i intr. pron. / ubicar v. tr.

sinonímia f.

situar(2) v. tr. ‘determinar la situació (d’alguna
cosa)’

sinopsi f.
sinòptic -a adj.
sintàctic -a adj.

situar(3) v. intr. pron. ‘aconseguir una bona situació’
siular v. intr. i tr. (B)  xiular

sintaxi f.

siulet(1) m. (B)  xiulet(1)

síntesi f.

siulet(2) m. (B)  xiulet(2)

sintètic -a adj.

siulo* m. (B)  xiulet(1)

sintetitzador -a adj. i m.

siure*(1) m. (S)  suro

sintetitzar(1) v. tr. ‘reduir, sotmetre, portar, etc.,
(alguna cosa) a síntesi’
sintetitzar(2) v. tr. ‘produir sintèticament’

siure*(2) m. (S)  alzina surera f.
siureda* f. (S)  sureda
sivella f.

sintonia f.

ska* m. [angl.] ‘estil musical’

sintonitzar v. tr. i intr.

smog m. [angl.]  boirum

sinuós(1) -osa adj. ‘amb entrants i sortints corbs’
sinuós(2) -osa adj.  tortuós(2) -osa

snowboard m. [angl.]  surf de neu*
so1 m. ‘impressió produïda en l’òrgan de l’oïda’

sípia, sèpia f.

so2 (precedit de la preposició amb) art. (B)  el1(1)

sipió, sepió* m.

sobec (B), xubec+ (B) m. ‘accés de son’

síquia f. (B)  séquia
sirena f.

sobines
de sobines loc. adv. ‘ajagut boca amunt’

sirga f.

sobirà -ana adj. i m. i f.

sirgar v. tr. i intr.

sobirania f.

sis num. i m.
les sis f. pl.

sobiranisme m. ‘doctrina política que propugna la
sobirania d’una nació sense estat’

sisè -ena adj. i m. / sext -a adj.

sobiranista adj. i m. i f. ‘partidari de la sobirania d’un
territori’

sisena* f. (V)  alta de sis* (V)
sisme m.  terratrèmol
sísmic -a adj. i f.
sismòleg sismòloga m. i f.
sismologia f.
sistema m.
sistemàtic -a adj. i f.
sistematitzar v. tr.

sobra f. i f. pl.
sobrancer -a adj.
sobrant adj. i m.
sobrar v. tr. i intr.
sobrassada f.
sobre1(1) m. ‘part superior d’una cosa’
sobre1(2) (d’una carta, d’un document) m.

sitara* f. (V)  envà(1) m.

sobre2(1) prep. / dalt(2) / damunt(1) / sus* (S)
sobre de loc. prep. / al cim de (C) / [al]
damunt de / dalt de / sus de* (S)

siti*(1) m. (V)  estalvi1(2) m. pl.

sobre2(2) prep.  quant a loc. prep.

siti*(2) m. (V)  solar+
sitiet* m. (V)  estalvi1(2) m. pl.

sobre2(3) adv. / damunt(2) / dessobre
a sobre loc. adv. / a dalt / al damunt
/ al dessobre

sitja f.

sobreàtic m.

sitjar m.

sobredosi f.

situació f.

sobreeixir v. intr. / rotar*(2) (S) / vessar

sitar m. ‘instrument musical de corda’
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sobreexposició f.
sobrellavi m.
sobremedicació* f. ‘fet de prendre més
medicaments dels necessaris’

socarrat*(2) m. (V) ‘porció inferior de l’arròs de la
paella, una mica cremat però mengívol’
socarrat*(3) m. (V)  pa socarrat* (V)
socarrimar v. tr. i intr. pron.

sobrenatural adj.

soci sòcia m. i f.

sobrenom m. / malnom / motiu1 / renom(1)

sociable adj.

sobrepassar v. tr.

social adj.

sobrepès* m. ‘pes excessiu’

socialisme m.

sobreposar v. tr. i intr. pron.

socialista adj. i m. i f.

sobreprotecció f.

socialitzar v. tr.

sobrer -a adj.

societat f.
societat de cartera f. / hòlding m.

sobrereserva f. / overbooking m. [angl.]
sobresalt m.  ensurt

socioeconòmic* -a adj. ‘de l’economia en relació
amb la societat’

sobresaltar v. tr. i intr. pron.  espantar

sociòleg sociòloga m. i f.

sobresortir v. intr. / destacar(2) / excel·lir

sociolingüista m. i f.

sobresou m.

sociolingüístic -a adj. i f.

sobretaula f.

sociologia f.

sobretot adv. ‘per damunt de tot o de tothom’
/ principalment

sòcol m. / rodapeu* / socolada f. (V)

sobrevalorar v. tr.
sobrevenir(1) v. intr. ‘esdevenir-se d’improvís’
/ girar(3) v. intr. pron.
sobrevenir(2) v. intr. ‘venir després d’un altre o allà
on ja n’hi ha un altre o d’altres’
sobreviure v. intr.
sobrevivent adj. i m. i f.  supervivent
sobrevolar v. tr.

socolada f. (V)  sòcol m.
socórrer v. tr. / auxiliar2
socorrisme m.
socorrista m. i f.
socors m. [inv.]
soda f.
sodrillar* v. tr. (S)  renyar

sobri sòbria adj.

sofà m. [ pl. -às]
sofà llit m.

sobrietat f.

sofisma m.

sobtadament adv.  de cop loc. adv.

sofisticar v. tr. i intr.

sobtar v. tr.

sofre m.

sobtat -ada adj.

sofregir v. tr.

sobte

sofregit, sofrit* (B) m.
de sobte loc. adv.  de cop

soc1 m.  esclop
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sofriment m. / patiment+
sofrir(1) v. tr.  patir(1)

soc2(1)

m. ‘tros de soca separat de l’arbre’

sofrir(2) v. intr.  patir+(2)

soc2(2)

m. ‘peça del fre’

sofrit* m. (B)  sofregit

soca f.

software m. [angl.]  programari

soca-rel
de soca-rel loc. adv.  totalment adv.

soga f.

socarrar v. tr. i intr. pron.

sogre sogra m. i f. i m. pl. / mare política f. / pare
polític m.

socarrat(1) m. ‘tipus de rajola’

soguer* m. (C)  saüc
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soia, soja f.

soler1(1) m. / sòl(1)

soja f.  soia

soler1(2) m. ‘part baixa d’una casa’

sojorn m.

soler2 (+ inf.) v. aux.  acostumar(2) (+ a/de + inf.)

sojornar v. intr.

solfa f.

sol1 m. ‘astre’
a sol i serena loc. adv.
a sol post loc. adv.  a entrada de fosc
de sol a sol loc. adv.

solfeig m.

sol2 m. ‘nota musical’

solidaritat f.

sol -a adj. ‘sense companyia’
a soles*(1) loc. adj. (V)  [tot -a] sol -a
a soles*(2) loc. adv. (V)  només adv.
[tot -a] sol -a loc. adj. / a soles*(1) (V)

solidaritzar v. tr. i intr. pron.

sòl(1) m. / soler1(1)
sòl de terra* m. (V)  paviment

solista m. i f.

3

sòlid -a adj.
solidari -ària adj.

solidesa f.
solideu m.

sòl(2) m. ‘fons d’un atuell, d’un receptacle’

solitari(1) -ària adj. i m. i f. ‘que viu sol; desert, on
hom es troba sol’

sola f.

solitari(2) m. ‘diamant muntat tot sol en una joia’

solà(1) -ana adj. ‘situat on el sol toca durant més
temps del dia’

solitari(3) m. ‘joc de cartes’
solitària(4) f.  tènia

solà(2) m.  terrat(1)

solitud f. / soledat

solaç m.

soll f.  cort(2) (de porcs)

solada(1) f.  solatge m.

sollar v. tr. i intr. pron. (B)  embrutar

solada(2) f. ‘quantitat de fruits caiguts al peu d’un
arbre’

sollevar v. tr.  alçar+(1) v. tr. i intr. pron.

solament adv.  només
ni tan solament loc. adv. / ni tan sols

sol·lícit -a adj.

solana f.  solell(2) m.

sol·licitud f.

solar1 m. / pati(2) (V) / siti*+(2) (V) / trast*3 (B)

solo m.

solar2 adj.

solomillo m.  rellom

solàrium m.

solraig, salroig m. ‘peix’

solatge m. / baix1(3) m. ( pl.) / fonsilles* f. pl. (S)
/ pòsit / ressol2 / solada(1) f.

sols adv.  només
ni tan sols loc. adv. / ni tan solament
tan sols loc. adv.  només adv.

solc m. / rega f. (S)
soldada f.  salari m.

sol·licitar v. tr.

solsida f.  esllavissada

soldar v. tr. i intr. pron.

solsir-se v. intr. pron.  esllavissar-se

soldat soldada m. i f.

solt -a adj. / suelto -a

soledat f.  solitud

solter -a adj. i m. i f. / fadrí(2) fadrina m. i f.

solejat -ada adj.  assolellat -ada

soluble adj.

solell(1) -a adj.  assolellat -ada

solució f.

solell(2) m. ‘lloc orientat cap al migdia on hi toca el
sol’ / cara-sol (V) / solana f.

solucionar v. tr.  resoldre(3)
solucionari m.

solellós -osa adj.  assolellat -ada

solvent(1) adj.

solemne adj.

solvent(2) m.  dissolvent(2)

solemnitat f.

solventar v. tr.  resoldre(3)
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sombra f.  ombra
sombrero m.  barret
somer m. (N)  ase
somera f. / burra / ruca1
sometent m.
somiar, somniar v. intr. i tr.
somicar(1) v. intr.  ploriquejar
somicar(2) v. intr.  traspuar v. tr. i intr.
somiqueig m.
somiquejar v. intr.  ploriquejar
sommelier m. i f. [fr.]
somnàmbul -a adj. i m. i f.
somni m.
somniar v. intr. i tr.  somiar
somnífer -a adj. i m.
somnolència f.
sompo -a adj. (V) ‘mancat de vivesa i de gràcia’
somrient adj.
somrís m.  somriure2
somriure1(1) v. intr. ‘riure lleument, sense soroll’
somriure1(2) v. intr. ‘ésser favorable a algú’
somriure2 m. ‘acció de somriure’ / somrís
son1(1) m. ‘acte de dormir’
son1(2) f. ‘ganes o necessitat de dormir’
son2 sa poss. [ pl. sos ses]
sonall m. / zing-zing
sonar v. intr. i tr.
sonata f.
sonatina f.
sonda f.
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sonso(2) m. ‘peix’ / barrinaire / enfú (B) / espetolí*
(B)
sopa f.
sopar1 v. intr. ‘fer l’àpat del vespre’
sopar2 m. ‘àpat del vespre’
soplet m.  bufador
sopluig m.
soplujar v. tr. i intr. pron.  aixoplugar
sopor m. o f.
soporífer -a adj. i m.
soprano m. i f. [it.] / tiple
sorbet m.
sord -a adj. i m. i f.
sordera* f.  sordesa
sordesa f. / sordera*
sòrdid -a adj.
sordina f.
sordmut -uda adj. i m. i f.
sorell m.
sorgir(1) v. intr.  brollar2
sorgir(2) v. intr.  aparèixer+ v. tr. i intr. pron.
sorgir(3) v. intr.  ancorar+ v. intr. i intr.
sorgo m.  melca f.
sorier* -a adj. i m. i f. (V)  xafarder -a
soriguer* m. (V)  xoriguer
sorna f.
sorneguer -a adj.
soroll m. / brogit / fressa f. / remor+ f. / renou+1(1)
(B) / ruïdo
sorolla f. (V)  atzerola

sondar(1) v. tr. ‘explorar amb la sonda’

sorollar v. intr. i tr. (V) ‘una cosa que no està ben
fixada, moure’s’

sondar(2) v. tr. ‘tractar de penetrar les intencions
(d’algú)’ / sondejar

soroller m. (V)  atzeroler

sondatge m. / sondeig
sondeig m.  sondatge
sondejar v. tr.  sondar(2)
sonor -a adj.
sonoritat f.
sonoritzar v. tr. i intr. pron.
sonso(1) -a adj. i m. i f. ‘mancat de vigor o gràcia’
/ sosso -a

sorollós -osa adj. / renouer -a (B)
sororitat f. ‘solidaritat entre dones’
sorprendre v. tr.
sorprenent adj.
sorpresa f.
sorra1 f. / arena
sorra2 f. ‘part ventral i més gustosa de la tonyina’ /
tonyina de sorra* (V)
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sorrut -uda adj.

sostreure, sostraure v. tr. i intr. pron.

sort f. / llet*(2)
per sort loc. adv. / encara bé* (V) / encara
bo / encara com* (V) / encara sort / sort
de [o sort que] loc. prep. / [tanta] sort
que loc. conj. / valga que* loc. conj. (V)
/ menys mal que loc. conj.
sort de [o sort que] loc. prep.  per sort loc.
adv.
[tanta] sort que loc. conj.  per sort loc.
adv.

sot m. / clot

sortat -ada adj. (B)  sortós -osa
sorteig m.  rifa f.
sortejar v. tr.  rifar1
sortida(1) f. / eixida / sallida* (S)
sortida(2) f. / ocurrència
sortida(3) f. ‘informació lliurada per un sistema
informàtic’ / output* m. [angl.]
sortija, sortilla f.
sortilla f.  sortija
sortir v. intr. i intr. pron. / eixir v. intr. / sàller* v.
intr. (S)

sota1 m. ‘part inferior d’una cosa’
sota2(1) f. ‘acció de submergir-se totalment en
l’aigua’
sota2(2) f. ‘carta de la baralla’
sota3(1) prep. / baix2(3) (+ de) / davall(1)
sota de loc. prep. / [al] davall de
sota3(2) adv. / baix2(1) / davall(2) / dessota
a sota loc. adv. / a baix / al davall
/ al dessota
sotabarba m. o f. / papada f.
sotagot* m.  rodal(3)
sotaiguar v. tr.
sotamà
de sotamà loc. adv.
sòtan m.  soterrani(2)
sotana f.
sotasignat sotasignada m. i f. / infrascrit -a adj. i
m. i f.

sortit* m. (V)  ensurt

soterrador* soterradora m. i f.  enterrador
enterradora

sortós -osa adj. / sortat -ada (B)

soterrament m.  enterrament

sospesar v. tr.

soterrani(1) -ània adj.  subterrani -ània

sospir m.

soterrani(2) m. / sòtan

sospirar v. intr.

soterrar1 v. tr.  enterrar(2)

sospita f.

soterrar*2 m. (V)  enterrament

sospitar(1) v. intr. i tr. ‘presumir, per algun indici (que
algú és culpable)’

sòtil m. (B)  sostre

sospitar(2) v. intr.  desconfiar

sotjar v. tr.

sospitós -osa adj.

sotmetre v. tr. i intr. pron.

sosso -a adj. i m. i f.  sonso(1) -a

sotrac m.

sostenibilitat f.
sostenible adj.
sostenidor(1) -a adj. i m. i f.
sostenidor(2) m. pl. / sostens
sostenir v. tr. i intr. pron.
sostens m. pl.  sostenidor(2)
sostingut m. ‘signe musical’ / diesi f.
sostracció f.
sostraure v. tr. i intr. pron.  sostreure
sostre m. / sòtil (B) / trebol*(1) (N) / trespol+(2) (V)
/ tetxo

sotragada f.
sotragar v. tr. / trebutjar* (S)
sotsdelegat sotsdelegada m. i f. / subdelegat
subdelegada
sotsdirector sotsdirectora m. i f. / subdirector
subdirectora
sotsinspector sotsinspectora m. i f. / subinspector
subinspectora
sotsobrar v. tr. i intr.
sou(1) m.  salari
sou(2) m. pl.  diner m. ( pl.)
soul* m. [angl.] ‘estil musical’
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souvenir m. [fr.]  record*(5)

submersió f.

soviètic -a adj. i m. i f.

subministrament m.

sovint adv.

subministrar v. tr.  abastar(3)

sovintejar v. tr. i intr.

submís -isa adj.

staff(1) m. [angl.]  equip assessor (d’una
empresa, d’un equip esportiu)

submissió f.

staff(2) m. [angl.]  equip directiu (d’una empresa,
d’un equip esportiu)

subordinar v. tr. i intr. pron.

statu quo m. [ll.] [inv.]
step* m. [angl.] ‘pas de ball; modalitat d’aeròbic’
stricto sensu loc. adv. [ll.]
suar v. intr. i tr.
suara adv. / adés
suau adj.
suavitat f.
suavitzar v. tr.
subaltern -a adj. i m. i f.
subconscient adj. i m.
subcontinent m.
subcontractació f.
subcontractar v. tr.

subordinació f.

suborn m.
subornar v. tr. / untar+(2)
subratllar(1) v. tr.
subratllar(2) v. tr.  recalcar+
subratllat m.
subrogar v. tr. i intr. pron.
subsaharià -ana adj. i m.* i f.*
subscripció f.
subscriure v. tr. i intr. pron.
subsidi m.
subsistència f.
subsistir v. intr.
subsol m.

subdelegat subdelegada m. i f.  sotsdelegat
sotsdelegada

substància f.

subdirector subdirectora m. i f.  sotsdirector
sotsdirectora

substantiu -iva adj. i m.

súbdit -a adj. i m. i f. / vassall -a
subdividir v. tr. i intr. pron.
subhasta f.

substancial adj.

substitució f.
substituir v. tr. / suplir
substitut substituta m. i f. / suplent adj. i m. i f.
substrat m.

subhastar v. tr.

subsumir v. tr.

subinspector subinspectora m. i f.
 sotsinspector sotsinspectora

subterrani -ània adj. / soterrani(1) -ània

subjecció f.
subjectar v. tr.
subjecte -a adj. i m.
subjectiu -iva adj.
subjugar v. tr.
sublim adj.
submarí -ina adj. i m. / submergible
submarinisme m.
submarinista adj. i m. i f.
submergible adj. i m. / submarí -ina
submergir v. tr. i intr. pron.
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subtil adj.
subtítol m.
subtitular v. tr.
subtracció f. / resta(4)
suburbà -ana adj. / suburbial
suburbi m.
suburbial adj.  suburbà -ana
subvenció f.
subvencionar v. tr.
suc m.
sucar v. tr. / mullar(2)
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succeir(1) v. intr. ‘algú o alguna cosa, venir després’

sufragi m.

succeir(2) v. intr.  esdevenir(2) v. intr. pron.

suggeriment m.

succeït*(1) m. (V)  facècia f.

suggerir v. tr.

succeït(2) m.  esdeveniment+

suggestió f.

succés m. [ pl. -essos]  esdeveniment

suggestiu -iva adj.

successió f.

sui generis loc. adj. [ll.]

successiu -iva adj.

suïcida adj. i m. i f.

successor -a adj. i m. i f.

suïcidar-se v. intr. pron.

succint -a adj.

suïcidi m.

succió f.

suís(1) -ïssa adj. i m. i f.

succionar v. tr.  xuclar(1)

suís(2) m. ‘xicra de xocolata desfeta amb nata al
damunt’

sucla* f. (V)  xucla
sucós -osa adj.
sucre m.
sucre [de] llustre m. / sucre glacé
sucre glacé m.  sucre [de] llustre

suite f. [fr.]
sull -a adj. (B)  esquerp -a
sullar* v. tr. i intr. pron. (V)  embrutar
suma f. / addició

suculent -a adj.

sumar(1) v. tr.

sucumbir v. intr. ‘algú, cedir a una cosa a la qual no
pot resistir més’

sumar(2) v. intr. pron.  afegir(2)

sucursal adj. i f.
sud m. / migjorn*(2)
sudadera f.  dessuadora(2)
sud-americà -americana adj. i m. i f.
sud-est m.
sud-oest m.
suec -a adj. i m. i f.
suelto -a adj.  solt -a
suera f.  dessuador(2) m.
suero m.  sèrum
suèter m.
sufí adj. i m. i f. [ pl. -ís]
suficient(1) adj.
suficient(2) m.  aprovat
sufisme m. ‘moviment de l’islam’
sufix m.
suflé m. [ pl. -és] / bolado*+ [cast.]
sufocar(1) v. tr.  ofegar+(1) v. tr. i intr. pron.
sufocar(2) v. tr.  apagar+ v. tr. i intr. pron.
sufocar(3) v. tr. i intr. pron. ‘fer sortir els colors (a
algú)’
sufragar v. tr.

sumari m.  índex(2)
súmmum m.
sumoll m.
sumptuós -osa adj.
sumptuositat f.
sunnita adj. i m. i f.
suor f.
supeditació f.
supeditar v. tr. i intr. pron.
súper(1) adj. i adv. ‘molt bo, magnífic; molt bé’
súper*(2) m.  supermercat
superar v. tr. i intr. pron.
superàvit m.
superb -a adj.
supèrbia f.
superbiós -osa adj.
supercarburant m. / [gasolina] súper f.
superdotat -ada adj. i m. i f.
superficial adj.
superfície f.
superflu -èrflua adj.
superior1(1) adj. ‘situat més amunt; a un nivell més
alt’
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superior1(2) superiora m. i f. ‘persona que té una
autoritat sobre una altra’

surer(1) -a adj. ‘relatiu o pertanyent al suro’
surer(2) m.  alzina surera f.

superior2 superiora (d’una comunitat religiosa) m. i
f.

surer(3) m. ‘peix’ / ballesta2 f.

superioritat f.

surera f.  alzina surera

superlluna* f. ‘lluna plena més gran i més brillant
del normal’

surf m. ‘esport’
surf de neu* m. ‘modalitat d’esquí’
/ snowboard [angl.]
surf de vela m. / windsurf [angl.]

supermercat m. / súper*(2)

surfista adj. i m. i f.

superpoblació f.

suro m. / siure*(1) (S)

superproducció f. ‘film realitzat amb un cost elevat i
molts mitjans de producció’

surra f. / natjada

superlatiu -iva adj. i m.

superstició f.
supersticiós -osa adj.

surrealisme m.
surrealista adj. i m. i f.

supervisar v. tr.

sus* prep. (S)  sobre2(1)
sus de* loc. prep. (S)  sobre de

supervisió f.

susceptible adj.

supervisor -a adj. i m. i f.

suscitar v. tr.

supervivència f.

susdit -a adj.

supervivent adj. i m. i f. / sobrevivent

sushi* m. [ jap.] ‘plat de la cuina japonesa’

suplantar v. tr.

suspecte -a adj.

suplement m.

suspendre(1) v. tr. ‘tenir (alguna cosa) en l’aire fent
que pengi’

suplent adj. i m. i f. / substitut substituta m. i f.
súplica f.
suplicar v. tr.

suspendre(2) v. tr. ‘deturar durant un temps el curs
(d’una cosa); deixar-la sense efecte’

suplici m.

suspendre(3) (un examinand, una assignatura) v. tr.
/ tombar(2)

suplir v. tr. / substituir

suspens -a adj. i m.

suport m.
donar suport loc. verb.  secundar v. tr.

suspicaç adj.

suportable adj.
suportar v. tr.
suposar v. tr.

suspicàcia f.
sustentar v. tr.
susto m.  ensurt

suposició f. / supòsit m.

sutge m. / estalzí, estalzim, estatgí* (S) / follí* (V)
/ sutja f.

supòsit m. / suposició f.

sutja f.  sutge m.

suprem -a adj. i m.

sutura f.

supremacia f. / preeminència

suturar v. tr.  cosir+

supremacisme m.

swing m. [angl.] ‘estil musical’

supremacista adj. i m. i f.
supressió f.
suprimir v. tr.
sura f.

T

surar v. intr. / flotar

tabac1 m. ‘producte compost de fulles de la
tabaquera’

sureda, siureda* (S) f.

tabac2 m. (V) ‘panera petita’
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tabal m.  tambor
tabaler tabalera m. i f.  tamborer tamborera
tabalot m. / atrotinat*(2) -ada adj. i m. i f. (V)
tabaquer(1) -a adj.
tabaquer(2) tabaquera m. i f.

tahina* f. ‘mantega de sèsam, típica del Pròxim
Orient’
tahitià -ana adj. i m. i f.
taitxí* m. ‘tipus d’art marcial’ / taitxitxuan*
taitxitxuan* m.  taitxí*

tabaquera1 f. ‘capseta per a portar-hi tabac’

tal(1) dem. (especif.) [ pl. tals]

tabaquera2 f. ‘planta’

tabasco m. [cast.] ‘tipus de salsa’

tal(2) dem. (adv., pron.)
per tal de loc. prep. / a fi de / per mor de(1)
(S)
per tal com loc. conj.  perquè2 conj.
per tal que loc. conj. / a fi que / per mor
que* (S)

tabé* adv. (S)  també

taladro m.  trepant

tabic m.  envà(1)
tabic nasal m.  septe nasal

talaia f.

tablet f. [angl.]  tauleta*(2) [tàctil]

talar2(1) v. tr. ‘tallar arran de terra (una arbreda)’

tableu*(1) m. (S)  pissarra f.

talar2(2) v. tr.  arrasar

tableu*(2) m. (S)  quadre

talc m.

tabola, tibola* (S) f. / gresca / xerinola

taleca f.

tabú m. [ pl. -ús]

tàlem m.

tabulador -a adj. i m.

talent(1) m.

tabular v. tr.

talent(2) f. (B)  gana(2)

tabule* m. ‘tipus d’amanida originària de Síria i el
Líban’ / tabulé

talibà -ana adj. i m. i f.

tabaquisme m.
tabard m.

tabulé m.  tabule*

talar1 adj. ‘que arriba fins als talons’

talismà m. / amulet
tall m.
a tall de loc. prep.  a manera de
venir a tall loc. verb. ‘venir a propòsit’

taca f.
tacar v. tr.
tacat -ada adj.

talla f.

taciturn -a adj.

tallada f.  llesca

tacó(1) m. (N)  pallissa2 f.

tallafoc m.

tacó(2) m. ‘peix’ / pedaç(2) (B) / puput(2) f. (o m.)

tallant adj. i m.

tacó*(3) m. ( pl.)  tripa(2) f.

tallaplomes m. / trempaplomes

tacó(4) m.  taló(3) (del calçat)

tallar(1) v. tr. i intr. pron.

tacòmetre m.

tallar(2) (una salsa) v. tr. i intr. pron.  negar2(2)

tacte m.

talla-robes m. (N)  dragó(1)

tàctil adj.

tallat1(1) m. ‘operació o manera de tallar’

tafanejar v. intr. i tr.  xafardejar+ v. intr.

tallat1(2) m. ‘cafè amb una mica de llet’

tafaner -a adj. i m. i f.  xafarder+ -a

tallat2 -ada adj.

tafaneria f.  xafarderia+

taller m.

tafetà(1) m. ‘cinta de seda’

talment(1) dem. (adv.)

tafetà(2) m.  encenall(1)
tafulla f.

talment(2) adv. ‘ben bé’
taló(1) (del peu) m.
taló(2) (del banc) m. / xec
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taló(3) (del calçat) m. / tacó(4)

tàndem m.

talonari m.

tanga m.

talp m. / talpa* f. / talpó

tangible adj.

talpa* f.  talp m.

tango m.

talpó m.  talp

tanmateix adv.  malgrat tot loc. adv.

tamany m.  mida f.

tant1 quant. (adv.) ‘en tal quantitat, en tal grau’
de tant en tant loc. adv. / adesiara adv. (B)
/ ara i adés / de temps en temps
i tant loc. interj.
per tant loc. adv.
tant de bo loc. interj. / baldament* adv. (S)
/ ojalà interj.
tant és loc. adv. / tant li fa* / tant se val
tant li fa* loc. adv.  tant és
tant més que loc. conj.
tant per tant loc. adv. / cap per cap
tant se val loc. adv.  tant és

tamarell m. (B)  tamariu
tamarinde m. ‘arbre’
tamarit m.  tamariu
tamariu m. ‘arbret’ / tamarell (B) / tamarit
també, tabé* (S) adv.
tambor m. / tabal / timbal(2)
tamborer tamborera m. i f. / tabaler tabalera /
timbaler(2) timbalera
tamboret m. / escambell(1)

tant2(1) -a quant. (especif.) ‘la mateixa quantitat de, el
mateix nombre de’

tamborí m.

tant2(2) quant. (pron.) ‘tal quantitat, tal nombre’

tamborinada(1) f. ‘tempesta curta, però forta, de
pluja, vent i tronada’

tant2(3) m. ‘quantitat, especialment de diners’

tamborinada(2) f. (V)  bac1 m. (V)
tamboriner tamborinera m. i f.
tamís m. / sedàs
tampó m.
tampoc adv.

tany m.  rebrot+
tanyada f. (V)  aixopluc+ m.
taoisme m.
taoista adj. i m. i f.
tap(1) m.

tam-tam(1) m. ‘tipus de tambor’

tap*(2) m. (V) ‘en la muixeranga, membre de la pinya
que omple els possibles buits sense alçar els braços’

tam-tam(2) m.  gong

tapa f. / tapadora

tan quant. (adv.)

tapaboques(1) m.  bufanda f.

tanatori m.

tapaboques*(2) m. ‘abrigall pel coll en forma de tub’
/ braga(3) f. / buff

tanc m.
tanca(1) f.  barrera+

tapaboques(3) m. ‘peça rodona que tapa la part central
de la llanda de les rodes’ / tapacubos

tanca(2) (d’atletisme, publicitària) f. / valla

tapacoll m.  mocador de coll

tancador1 m. ‘part del pany’
tancador2 -a adj. i m. i f.
tancament m.
tancaments metàl·lics m. pl. / carpinteria
metàl·lica f.

tapacubos m.  tapaboques(3)
tapadora f. / tapa
tapar(1) v. tr. / obstruir v. tr. i intr. pron. / obturar
tapar(2) v. tr.  abrigar

tancar(1) v. tr. i intr. pron.i intr. / cloure

tapar(3) v. tr. i intr. pron.  amagar

tancar(2) (un espai) v. tr. / vallar

tàpena* f. (V)  tàpera

tancat1(1) m.  barrera+ f.

tàpera, tàpena* (V) f.

tancat1(2) m.  clos(1) -a adj. i m.

tapet m.  cobretaula

tancat2 -ada adj.

tàpia f.

tanda f. / torn(2) m.

tapiar v. tr. i intr.
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tapís m. [ pl. -issos]

taronjada f.

taponar v. tr.

taronjar m.  tarongerar

taquicàrdia f.

tarot m.

taquilla f.

tarquim m.  llot

tara f.

tarragoní(1) -ina adj. i m. i f.

taral·larejar, taral·lejar v. tr.

tarragoní(2) -ina m. i adj. ‘varietat del català central
parlada al Camp de Tarragona i a la Conca de
Barberà o relatiu a aquesta varietat’

taral·lejar v. tr.  taral·larejar
tarannà m. [ pl. -às] / clim* (V)
tarantel·la f. ‘tipus de dansa i música’

tartamudejar v. intr. / quequejar

tarantera* f. (V) ‘mareig’

tartamut -uda adj. i m. i f. / botijós -osa adj. (V)
/ farfallós -osa (V) / quec -a

taràntula f.

tartana f.

tarar v. tr.

tartany m. (N)  cuc de terra

tard adv.
fer tard loc. verb. / fer salat
més tard loc. adv.  després prep. i adv.
tard o d’hora loc. adv. / prest o tard (B)

tarter m.  tartera f.

tarda f. / capvespre(2) m. (B) / horabaixa(2) (B)
/ vesprada (V)
bona tarda loc. interj. / bona vesprada (V)

tascó m. / quinyol* (S)

tardà -ana adj. / tardador -a (V) / tardaner -a
/ tocatardà -ana adj. i m. i f. / triganer -a

tartera f. / runar* m. (V) / tarter m.
tasca f.

tassa f. / xicra
tasser* m. (B)  taulell(2) (d’un bar, d’un cafè)
tassó m. (B)  got1

tardador -a adj. (V)  tardà -ana

tast m. / degustació f.

tardança f.

tastar v. tr. / degustar / provar1(4)

tardaner -a adj.  tardà -ana

tatuador tatuadora m. i f.

tardaó f. (N)  tardor

tatuar v. tr.

tardar v. intr. / torbar+(3) v. intr. pron. / trigar

tatuatge m.

tardor, tardaó (N) f. / autumne m. / primavera de
l’hivern

tatxa f.

tardorenc -a adj. / autumnal
targeta f. / tarja+
targeta de crèdit f.
targeta de memòria* f. ‘dispositiu
d’emmagatzematge d’arxius digitals’
targeta groga* f. ‘en esports, targeta que
indica una amonestació’
targeta magnètica f.
targeta roja* f.  targeta vermella*
targeta vermella* f. ‘en esports, targeta que
indica una falta greu castigada amb
l’expulsió’ / targeta roja*
targeter m.
tarifa f.
tarja f. / targeta+
taronger m.
tarongerar m. / taronjar
taronja f. i m. i adj. / toronjo* m. i adj. (S)

tatxar v. tr.  ratllar*(2)
taula(1) f.
taula braser* f. ‘taula sota la qual es posa el
braser’ / tendur m. (V) / camilla(2)
taula redona f.  taula rodona
taula rodona, taula redona f.
taula(2) f.  índex+(2) m.
taular* v. intr. (S)  bolcar(1) v. tr. i intr. pron. i
intr.
taulell(1) (d’una botiga) m. / mostrador*(2)
taulell(2) (d’un bar, d’un cafè) m. / barra(2) f.
/ mostrador*(3) / tasser* (B)
taulell(3) m.  banc(6)
taulell de cuina m.  banc de cuina
taulell(4) m. (V)  rajola de València f.
tauleller -a adj. i m. i f. (V) ‘relatiu a la producció i al
comerç de rajoles de València; fabricant o
comerciant’
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taulellet m. (V)  rajola de València f.

tècnic(2) tècnica m. i f.

tauleta(1) f.
tauleta de nit f. / comodí2 m. (B)

tecnologia f.

tauleta*(2) [tàctil] f. ‘aparell dotat d’una pantalla
tàctil amb funcions similars a les d’un ordinador’
/ tablet [angl.]

tedi m.
tediós -osa adj. / fastijós -osa
teia f.

tauló m.

teix m.

taumaturg taumaturga m. i f.

teixidor -a adj. i m. i f.

taure m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest signe
zodiacal’

teixir v. tr.

tauró m.
taüt m. / bagul(2) / caixa(2) (de morts) f.

teixit m.
teixó, toixó (C) m.
tel m.

tavà m.  tàvec

tela f.

taval* m. (S)  tàvec

tele*(1) f.  televisió

tavaler* m. (N)  tàvec

tele*(2) f.  televisor m.

tave* m. (V)  tàvec

telebasura f.  televisió porqueria*

tàvec m. / mosca de bou f. (B) / tavà / taval* (S)
/ tavaler* (N) / tave* (V)

telecadira m. / telesella

tavella f.  mongeta(1) [tendra]
taverna f.
taxa f. / impost+ m.
taxar v. tr.
taxi m.
taxímetre m.
taxista m. i f.
te1(1) m. [ pl. tes] ‘arbre’
te1(2) m. [ pl. tes] ‘fulles de te dessecades, de les quals
se’n fa infusions’
te1(3) m. [ pl. tes] ‘infusió de te’
te*1(4) m. [ pl. tes]  infusió f.
te2 f. [ pl. tes] ‘lletra’
te3 pron. / et
teatral adj.
teatre m.
tebi tèbia adj.
tec m. ‘menjada abundosa’ / teca2 f.
teca1 f.  menjar2 m.
teca2 f.  tec m.
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telecomandament m.
telecomunicació f.
telecontrol m. / control remot*
teledirigit -ida adj.
teleespectador teleespectadora m. i f. / televident
telefèric m.
telefilm m.
telèfon m.
telèfon fix* m. ‘telèfon connectat per cable a
una xarxa fixa’
telèfon intel·ligent* m. ‘telèfon mòbil que
permet la descàrrega d’aplicacions i la
navegació per Internet’
telèfon mòbil* m. ‘telèfon amb el bucle
d’abonat sense fil’ / mòbil*(3)
telefonada f. / truc*(4) m. / trucada
telefonar v. intr. / picar*(4) (N) / tocar*(3) / trucar(2)
telefonia f.
telefònic -a adj.
telègraf m.
telegrama m.
telemàtic -a adj. i f.

techno* adj. [inv.] i m. [angl.] ‘estil musical’

telenovel·la f. / fulletó(2) m. / serial+ m. / telesèrie
/ culebró, culebrot m.

teclat m.

teleobjectiu m.

teclista m. i f.

teleporqueria* f.  televisió porqueria*

tècnic(1) -a adj. i f.

teler m.
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telescopi m.

temple m.

telesella m. / telecadira

tempo m. [it.]  temps(3) (musical) m.

telesèrie f.  telenovel·la

temporada f.
temporada alta* f. ‘període de l’any en què
hi ha més activitat turística’
temporada baixa* f. ‘període de l’any en què
hi ha menys activitat turística’

televident m. i f.  teleespectador teleespectadora
televisió f. / tele*(1)
televisió porqueria* f. ‘gènere televisiu que
fa espectacle de la vida privada dels
participants’ / infratelevisió*
/ teleporqueria* / telebasura

temporal1 m.
temporal2 adj.

televisor m. / tele*(2) f.

temporalització* f.  temporització*(2)

tell m. / til·ler

temporització(1) f. ‘programació, en el temps, del
funcionament d’un dispositiu’

tellerina, tellina f.
tellina f.  tellerina
teló m. / teló de boca
teló blanc m. / pantalla [cinematogràfica]
f.
teló curt m.
teló d’acer* m. ‘terme polític’ / teló de
ferro*
teló de boca m. / teló
teló de ferro* m. ‘terme polític’ / teló
d’acer*
teló de fons m.
tema m.
tema del moment* m. ‘tema més piulat en
una plataforma de microblogs’ / trendingtopic [angl.]
temença f.

temporització*(2) f. ‘distribució d’una acció
formativa en el temps’ / temporalització* / timing m.
[angl.]
temporitzador -a adj. i m.
temporitzar v. intr. i tr.
tempranillo m.  ull de llebre
temprar (un instrument músic) v. tr.  afinar+(3)
temps(1) (cronològic) m. [inv.]
de temps en temps loc. adv.  de tant en
tant
temps(2) (meteorològic) m. [inv.] / oratge+(2) m.
temps(3) (musical) m. [inv.] / tempo m. [it.]
temptació f.
temptar v. tr.

témer(1) v. tr. i intr. / tenir por de loc. verb.
/ tenir por a loc. verb.

tempteig m.

témer(2) v. intr. pron. (B)  adonar-se

temptejar v. tr.

temerari -ària adj.
temeritat f.
temerut* -uda adj. (S)  obstinat -ada
temible adj.

tempura* f. ‘plat de la cuina japonesa’
tenaç adj.
tenacitat f.
tenalla(1) f.  gerra

temor m. (o f.)  por+ f.
fer temor loc. verb.  fer por

tenalla(2), estenalles f. pl.

temperament m.

tenda(1) f. ‘coberta de tela, de lona, de pell, etc.’

temperamental adj.

tenda(2) f.  botiga

temperar v. tr. i intr. pron.

tendal m. / toldo

temperatura f.

tendència f.

tempesta f. / tempestat

tendenciós -osa adj.

tempestat f.  tempesta

tender tendera m. i f.  botiguer botiguera

tempestuós -osa adj.

tendinós -osa adj.

templa f.  pols1(2) m.

tendir v. intr.

templat* -ada adj. (V)  bell+ -a

tendó m.

tenallar v. tr.
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tendre -a adj.

tèrbol -a adj.

tendresa f. / tendror

terbolí m.  remolí(1) (de vent)

tendror f. / tendresa

terç -a adj. i m.

tendrum m. / cartílag

terça f.

tendur m. (V)  taula braser* f.

tercer(1) -a adj.

tenebra f.

tercer(2) tercera m. i f.  mediador -a adj. i m. i f.

tenebrós -osa adj.

tercermundisme m.

tènia f. / solitària(4)

tercermundista adj.

tenir, tindre v. tr.
tenga* interj. (B)  passi-ho bé loc. interj.

tercet m.

tenis, tennis m.
tenis de taula m. / ping-pong
tenista, tennista m. i f.
tennis m.  tenis
tennista m. i f.  tenista
tenor m. i adj.
tenora f. i m. i f.
tens -a adj.
tensar v. tr.  tibar
tensió f.
tentacle m.
tentines f. pl.
fer tentines loc. verb. / anar nai-nai* (B)
tènue adj.
tenyida f.
tenyir v. tr. / tintar
tenyit m.
teologia f.
teòleg teòloga m. i f.
teorema m.
teoria f.
teòric -a adj. i m. i f.
teoritzar v. intr.

terciana
febre terciana f.
terciari -ària adj. i m. i f.
tereseta f. ( pl.) (B)  titella m. (o f.*)
tergal m.
tergiversar v. tr.
teringa f. (B)  fila(1)
termal adj.
termalisme m.
terme m.
termenera* f. (S)  fita(1)
termes f. pl.
tèrmic -a adj.
terminació f.
terminal(1) adj.
terminal(2) f. ‘estació de transport’
terminal(3) m. ‘perifèric o dispositiu informàtic’
terminar v. tr. i intr.
termini m. / plaç
terminòleg terminòloga m. i f.
terminologia f.
tèrmit m. / formiga blanca f.
termo(1) m.  escalfador

tequila m.

termo(2) m.  termos

teranyina(1) f. ‘teixit de l’aranya’

termòmetre m.

teranyina(2), traïnya(1) f. ‘ormeig de pesca’

termos m. ‘recipient aïllant destinat a mantenir la
temperatura de begudes’ / termo(2)

teranyina(3), traïnya*(2) f. ‘embarcació’
terapeuta m. i f.
terapèutic -a adj. i f.
teràpia(1) f. ‘tractament per a curar malalties’
teràpia(2) f.  psicoteràpia

termòstat m.
tern m.  vestit+
terna f.
ternal m.
ternari -ària adj.
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terra(1) f.

testar v. intr.

terra(2) m.  paviment

testarrudesa f.  obstinació

terrabastall m.

testarrut -uda adj.  obstinat -ada

terraplè m.

testicle m. / colló / ou1(2) / tripó+ / turma+ f.

terraqüi -àqüia adj. / terrestre

testificació f.

terrari, terràrium m.

testificar v. tr. ‘declarar com a testimoni’

terràrium m.  terrari

testimoni m. i f.

terrassa f.

testimoniar v. tr. ‘mostrar manifestament (alguna
cosa)’

terrat(1) m. ‘coberta plana d’un edifici’ / solà(2)
terrat*(2) m. (S)  teulada f.
terratinent m. i f.
terratrèmol m. / sisme / terremoto
terremoto m.  terratrèmol

testimoniatge m.
teta f. (S)  mama2
tètan m.  tètanus
tètanus, tètan m.

terrenal adj.

tetar* v. tr. (S)  mamar(1)

terreny m.

tetrabric m.  bric

terrer m.

tetraplegia f.

terrestre adj. / terraqüi -àqüia

tetraplègic* -a adj. i m. i f. ‘afectat de tetraplegia’

terrible adj.

tetrasíl·lab -a adj. i m. / tetrasil·làbic -a adj.

terrina f.

tetrasil·làbic -a adj.  tetrasíl·lab -a adj. i m.

terrissa f.

tètric -a adj.

terrissaire m. i f. / terrisser terrissera

tetxo m.  sostre

terrisser terrissera m. i f.  terrissaire

teu teva, teu teua poss.

terrisseria f.

teu teua poss.  teu teva

territori m.

teula f.

territorial adj.

teulada f. / llosat* m. (N) / terrat*(2) m. (S) / teulat1
m.

terror m. (o f.)
terrorisme m.
terrorista adj. i m. i f.
terrós -osa adj.
terròs m. [ pl. -ossos]
tertulià -ana m. i f.
tertúlia f.
tesar v. tr.  tibar
tesi f.
tesina f.

teulader m. (B)  pardal(1)
teuladí m. (V)  pardal(1)
teulat1 m.  teulada f.
teulat2 m. (V)  pardal(1)
teuleria f. / bòbila
texà(1) -ana adj. i m. i f.
texà(2) -ana m. pl. i adj. ‘tipus de pantalons i de teixit’
text m.
tèxtil adj. i m.

test1(2) m. / cossiol (B) / torratxa f. (C) / torreta f.

textisme* m. ‘transformació de l’ortografia d’un
mot, reduint-lo per abreviació, contracció, etc., usat
en la missatgeria per Internet’

test2 m. ‘prova’

textura f.

testa f.  cap1(1) m.

thriller* m. [angl.] ‘pel·lícula d’intriga que pretén
provocar tensió en l’espectador’

test1(1) m. ‘bocí de terrissa trencat’ / padellàs (N)

testament m.
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tia f. / tieta*
tia valenciana f. ‘cosina del pare o de la mare’
tiara f.
tibant adj.
tibantor f.
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tinent2 tinenta m. i f. ‘militar’
tint m.
tinta f.
tintar v. tr. / tenyir

tibar v. tr. / tensar, tesar

tintorer1 tintorera m. i f. ‘persona que té per ofici
de tenyir matèries tèxtils’

tibat -ada adj.  vanitós -osa

tintorera2 f. ‘peix’

tiberi m.

tintoreria f.

tíbia f.

tinya f.

tible m. i m. i f.

tio m.  oncle

tibola* f. (S)  tabola

tip1 m. / fart1

tie-break* m. [angl.] ‘en tenis, joc decisiu’

tip2 -a adj. / fart2(1) -a

tiesso -a adj.  vanitós -osa

típic -a adj.

tiet* m.  oncle

tipificar v. tr.

tieta* f.  tia

tiple m. i f.  soprano [it.]

tifa f.  cagarada

tipus m.

tigre m.

tiquet m.  entrada+(2) f.
tiquet de compra* m. ‘tiquet que acredita el
pagament d’un o més productes’

tigressa f.

tir m.  tret1(1)

tija f.

tira(1) f. ‘tros llarg i estret de roba, cuir, paper, etc.’

til·la f.

tira(2) f.  fila(1)

til·ler m.  tell

tirà(1) tirana m. i f.

timba f.

tirà(2) -ana adj.  tirànic -a

timbal(1) m.  timbala f.

tirabec m.

timbal(2) m.  tambor

tirabuixó m.  llevataps

timbala f. / timbal(1) m.

tirada(1) f.

timbaler(1) timbalera m. i f. ‘persona que toca la
timbala’

tirada(2) f. / glop m. / glopada / trago m.

tifó m.

timbaler(2) timbalera m. i f.  tamborer
tamborera

tirallonga f.
tiramisú* m. [ pl. -ús] ‘tipus de pastís’

timbrar v. tr.

tirania f.

timbre m.

tirànic -a adj. / tirà(2) -ana

tímid -a adj. / empegueïdor -a (B)

tirant m.

timidesa f.
timing m. [angl.]  temporització*(2) f.

tirar(1) v. tr. i intr. i pron.
tirant curt loc. adv.  almenys adv.
tirant llarg loc. adv.  pel cap alt

timó1 m.  farigola f

tirar(2) v. tr.  llançar(1)

timó2 m. ‘òrgan que dirigeix la nau’

tirar*(3) v. tr.  llençar(2)
tirar la tovallola* loc. verb.  llençar la
tovallola*

timonet m. (V)  farigola f.
timpà m.
tindre v. tr.  tenir
tinent1 adj. i m. i f. ‘que té o posseeix alguna cosa’

tirataps* m. (S)  llevataps
tiratge m.
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tirera* f. (V)  fila(1)

tocant a(2) loc. prep.  cap3(2) [a] prep.
(proximitat geogràfica i temporal)
tocar el dos loc. verb.  anar-se’n(2) v. intr.
pron.

tiró m.  ànec
tiron m.  estrebada f.
tirona f.  ànega

tocar(2) (a la porta) v. intr.  trucar(1)

tiroteig m.

tocar*(3) v. intr.  telefonar

tirotejar v. tr.

tocat -ada adj.

tisi f. / tuberculosi

tocata f.

tisora f. ( pl.), estisores f. pl.

tocatardà -ana adj. i m. i f.  tardà -ana adj.

tita1 f.  penis m.

tocino(1) m.  cansalada f.

tita*2 f. (V)  polla díndia

tocino(2) m.  porc

tità m.

tocologia f. / obstetrícia

titànic -a adj.

tòfona f. / trufa2(1)

titella m. (o f.*) / patota*(1) f. / putxinel·li+ m.
/ tereseta f. ( pl.) (B) / títera*(3) f. (B)

tofonaire m. i f. / trufaire*

títera(1) f. (B)  tombarella

tofu* m. ‘aliment elaborat amb el quall del suc de
la soia’

títera(2) f. pl. (B)  circ m.

toga f.

títera*(3) f. (B)  titella m. (o f.*)

toix -a adj. i m.* i f.* ‘d’escassa intel·ligència’

titina f.  cuereta

toixó m. (C)  teixó

titlar* v. tr.  titllar

toldo m.  tendal

titllar, titlar* v. tr.

tolerable adj.

tito* m. (V)  gall dindi

tolerància f.

títol m.

tolerant adj.

titola f.  penis m.

tolerar v. tr.

titot m. (V)  gall dindi

toll m.  bassal

titota f. (V)  polla díndia

tom m. / volum(1)

titubar v. intr.  titubejar

tomaca f.  tomàquet m.

titubeig m.

tomaquera, tomatera, tomatiguera (B) f.

titubejar, titubar v. intr.

tomàquet m. / tomaca, tomata, tomàtiga (B) f.

titular1 adj. i m. i f.

tomar1 v. tr.  copsar(1)

titular2 v. tr. i intr. pron.

tomar2 v. tr. (B)  enderrocar(1)

to m.

tomata f.  tomàquet m.

tobogan m. / esgolador* (V) / rascaculs (N)

tomatera f.  tomaquera

toc m.

tomàtiga f. (B)  tomàquet m.

tocadiscos m.  tocadiscs

tomatiguera f. (B)  tomaquera

tocadiscs, tocadiscos m.

tomb(1) m. / tomballó

tocador m.

tomb(2) m. ‘canvi que experimenta en la seva marxa
alguna cosa’

tocar(1) v. tr.
a tocar loc. adv. ‘molt a prop’
a tocar de loc. prep.  cap3(2) [a] prep.
(proximitat geogràfica i temporal)
tocant a(1) loc. prep.  quant a

tomb(3) m. / passejada f. / torn*(3) / volt1(2) / volta(1) f.
tomba f.  sepulcre m.
tomballó m.  tomb(1)
de tomballons loc. adv.
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tombant m.

topetar* v. intr. (V)  topar(1)

tombar(1) v. tr. i intr. pron.

tòpic(1) -a adj. i m. ‘aplicat exteriorment damunt la
pell; producte tòpic’

tombar(2) v. tr.  suspendre(3)
tombar*(3) v. tr. (V)  enderrocar(1)
tombar(4) v. intr.  girar(2)

tòpic(2) m. ‘argument general que s’aplica a tots els
casos anàlegs’ / lloc comú(2)

tombarella f. / capbussó(2) m. / capgirell m.
/ capitomba / cucavela* (B) / títera(1) (B) / volantí
m. (V) / voltereta

topless* adj. i m. [angl.] [inv.] ‘biquini sense els
sostenidors’
fer topless* loc. verb. ‘anar amb els pits nus
en públic’

ton ta poss. [ pl. tos tes]

topo m.  pic2(3)

tona(1) f.  bota2

topògraf topògrafa m. i f.

tona(2) f. ‘unitat de massa’ / tonelada

topografia f.

tonada f.

topoguia f.

tonalitat f.

topònim m.

tonatge m.

toponímia f.

tondre v. tr.  esquilar(1)

toponimista m. i f.

tonedor tonedora m. i f.  esquilador
esquiladora

toponomàstic -a adj. i f.

tonelada f.  tona(2)

torb m. ‘vent’ / rufa2 f.

tonell m.  bota2 f.

torba f. (V)  rodament de cap m.

tongada f.
tònic(1) -a adj. i m. ‘que envigoreix’

torbar(1) v. tr. i intr. pron. ‘alterar la quietud;
immutar-se’

tònic(2) -a adj. ‘que presenta accent’

torbar(2) v. tr. ‘distreure (algú) del que fa’

tònica(3) f. ‘to, tendència’

torbar(3) v. intr. pron.  tardar+ v. intr.

tònica(4) f. ‘beguda gasada i amb una petita
quantitat de quinina’

torcaboques m.  tovalló

tonsura f.
tonto -a adj. i m. i f.  ximple(1)
tonya f. (V)  pa socarrat* m. (V)
tonyina f.
tonyina de sorra* f. (V)  sorra2
tonyinaire m. i f. / tonyiner(2) tonyinera

tòrax m.  pit(1)

torçada (de peu) f. / giró* m. (V) / girada (V)
/ revinclada / torçament, torciment m. / torcedura
/ torcida* (S) / torçuda*2 (B) / torta (N)
torçament m.  torçada (de peu) f.
torcar v. tr.  eixugar(2)
torçar(1) (un membre del cos), tòrcer(1) v. tr. i intr.
pron. / regirar(3) v. tr. / revinclar v. tr.

tonyiner(1) -a adj.

torçar(2) v. tr. i intr. pron. i intr.  desviar v. tr. i
intr. pron.

tonyiner(2) tonyinera m. i f.  tonyinaire

torcebraç m. / pols3

top m.

torcedura f.  torçada (de peu)

topada f. / col·lisió / xoc m.

tòrcer(1) v. tr. i intr. pron.  torçar(1) (un membre
del cos)

topall m. / tope2
topar(1), topetar* (V) v. intr. / col·lidir / xocar+(1)
topar(2) v. tr. ‘trobar, encontrar, per atzar’
topazi m.
tope1 m.  límit
a tope loc. adv.  a fons
tope2 m.  topall

tòrcer(2) v. tr. i intr. pron. i intr.  desviar v. tr. i
intr. pron.
torcida* f. (S)  torçada (de peu)
torciment m.  torçada (de peu) f.
torcir* v. tr. (S)  desviar v. tr. i intr. pron.
torçó m.
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torçuda*1 f. (V)  ble m.
torçuda*2 f. (B)  torçada (de peu)

torrada de Santa Teresa* f. ‘dolç fet a base
de pa fregit amb llet, ous i sucre’ / llesca
en ou* (V) / torrija

tord(1) m. ‘ocell’

torradora(1) f. ‘aparell per a torrar; electrodomèstic’

tord(2) m. ‘peix’

torradora(2) f.  embriaguesa

torejar v. intr. i tr.

torrar(1) v. tr. i intr. pron. ‘cremar superficialment
(una substància orgànica)’

torera f. ‘gec cenyit, sense botons, que no passa de
la cintura’
torero torera m. i f.
tòria f.  sarment m. o f.
torn(1) m. ‘màquina, aparell, eina’
torn(2) m. / tanda f.
torn*(3) m.  tomb(3)
torn de cap m. (B)  rodament de cap

torrar(2) v. tr. i intr. pron.  bronzejar
torrar(3) v. intr. pron.  embriagar v. tr. i intr.
pron.
torrat(1) -ada adj.  embriac -aga adj. i m. i f.
anar [o estar] torrat* loc. verb.  anar
pet

torna(1) f. ‘afegit al pes’

torrat*(2) -ada adj. (V)  adormit -ida
estar [o quedar-se] torrat* loc. verb. (V)
‘tenir molta son; adormir-se’

torna*(2) f. pl. (V)  canvi(2) m.

torratxa f. (C)  test1(2) m.

tornada f.

torre(1) f.

tornado m.  mànega(3) f.

torre*(2) f. (N)  mas+ m.

tornar(1) v. intr. ‘algú, anar devers el lloc del qual
havia partit’

torre(3) f. ‘en llenguatge casteller, castell format per
dos pilars’

tornar(2) v. tr. ‘fer passar de nou al lloc o a l’estat
d’abans’

torre*(4) f. (V) ‘en la muixeranga, estructura vertical
formada amb muixeranguers’

tornar(3) v. intr. pron.  esdevenir(1) v. intr.

torredà* m. (N)  pardal(1)

tornar*(4) v. intr. (B)  esdevenir(1)

torrent m.

tornar(5) (+ a + inf.) v. aux.

torrer torrera m. i f.

tornaveu m.

torreta f.  test1(2) m.

tornavís m. / desengramponador (B)

tòrrid -a adj.

torneig m.

torrija f.  torrada de Santa Teresa*

tornejar v. tr. ‘afaiçonar en el torn’

torró m.

tornejar2 v. intr. ‘combatre en un torneig’

torronaire m. i f. / torroner* torronera

tornilleria f.  caragol(3) m. pl.

torroner* torronera m. i f. / torronaire

torniquet m.

torsimany m. i f.

toro(1) m. / bou1(1) (V) / brau1

tort1 m.  dany+
a tort loc. adv. ‘sense raó’
a tort i a dret loc. adv.  irreflexivament
adv.

1

toro(2) m. pl. / correguda de bous f.
toro(3) m. ‘carretó proveït de forca elevadora’
toronjo* m. i adj. (S)  taronja f. i m. i adj.
torpede m.
torpedejar v. tr.  torpedinar
torpedinar v. tr. / torpedejar
torpediner m. / torpedinera f.
torpedinera f. / torpediner m.
torrada f.

tort2(1) -a adj
de tort loc. adv. / obliquament adv.
tort2(2) -a adj.  borni bòrnia
torta f. (N)  torçada (de peu)
fer sa torta* loc. verb. (B)  fer l’ullet
tortell m. / redort* (Andorra)
tortel·lini m.
torterol m. (N)  turmell
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tot1(3) quant. (especif.) [inv.] ‘seguit d’un topònim,
emfasitza que es refereix a l’àmbit sencer designat pel
topònim’

torticoli m.
tórtora f.
tortosí(1) -ina adj. i m. i f.
tortosí(2) -ina m. i adj. ‘varietat del català nordoccidental, de transició cap al valencià, o relatiu a
aquesta varietat’
tortuga f.
tortugueta f. ‘crustaci’
tortuós(1) -osa adj. ‘que, en el seu curs, fa
nombroses tortes’

tot1(4) -a indef. (especif.) ‘precedeix un nom en
singular i té un valor distributiu’
tot1(5) -a quant. (adv.) ‘emfasitza la propietat de
l’adjectiu o participi que modifica i hi pot concordar’
tot1(6) m. ‘cosa entera’
ésser el tot loc. verb. ‘ésser el més important’
tot2(1) adv. ‘enterament, del tot, en grau elevat’

torxa f.

tot2(2) quant. (pron.) ‘fa referència a les coses o els
fets en conjunt’
i tot (posposat) loc. adv.  fins(2) adv.
tot d’una(1) loc. adv.  de cop
tot d’una(2) loc. adv. (B)  immediatament
adv.
tot i loc. prep.  malgrat prep.
tot i per tot* loc. adv. (V) ‘necessàriament’
tot i que loc. conj.  malgrat que

tos1 m. [ pl. tossos] (V)  clatell+

tot3 m.  broc

tos2 f. ‘expulsió sorollosa d’aire per la boca’ / tossina
(B)

total adj. i m.

tosca (dental) f. / càlcul dental* m. / carrall m.
/ sarro m.

totalitarisme m.

tortuós(2) -osa adj. ‘que no manifesta obertament el fi
que persegueix’ / sinuós(2) -osa
tortuositat f.
tortura f.
torturar v. tr.

totalitari -ària adj. i m. i f.

tosquirador* tosquirador m. i f. (S)  esquilador
esquiladora

totalitat f.

tosquirar v. tr. (S)  esquilar(1)

totalment adv. / de soca-rel loc. adv. / del tot loc.
adv.

tossal m.  turó

+1

totalitzador -a adj.

tossar(1) v. intr. ‘donar cops amb el cap’ / mufar v.
tr. (B)

totalitzar v. tr.

tossar(2) v. intr.  obstinar-se v. intr. pron.

totestiu m. (V)  mallerenga f.

tossina f. (B)  tos2

tothom indef. (pron.)

tossir v. intr. / estossegar

tothora adv.  sempre

tossuderia f.  obstinació

tòtil1 m.  gripau

tossudesa f.  obstinació

tòtil2 tòtila m. i f.  babau adj. i m. i f.

tossut -uda adj.  obstinat -ada

totpoderós -osa adj. / omnipotent

tost adv. (B)  aviat(1)
més tost loc. adv. (B)  més aviat

totterreny* m. ‘vehicle apte per a circular per tota
mena de terrenys’ / jeep+ [angl.]

tot1(1) -a quant. (especif.) ‘enter, sencer’
a les totes* loc. adj. i loc. adv. (B) ‘en gran
quantitat o amb intensitat’
a tota* loc. adv.  a fons
de totes totes loc. adv.  de totes passades
del tot loc. adv.  totalment adv.
tots dos totes dues indef. (especif.)
/ ambdós ambdues

totxana f.  maó+ m.

tot1(2) (+ de) quant. (especif.) [inv.] ‘gran quantitat de’

tòtem m.

totxo1(1) m.  maó+
totxo1(2) m. (N)  bastó(2)
totxo2(1) -a adj. i m. i f. ‘d’enteniment obtús’
totxo2(2) -a adj. i m. i f. ‘d’excessiva bona fe’
tou(1) tova adj. / bla blana, blan -a (B) / blanet*
-a (V) / moll4(1) -a
tou*(2) tova adj. (V)  esponjós -osa
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tou(3) tova adj. ‘afectat, deprimit’

tractar a boca què vols loc. verb.

tou(4) tova adj.  orgullós(1) -osa

tractar(2) v. tr.  processar(2) (materials, dades
informàtiques, etc.)

tou(5) m. ‘part tova o blana d’una cosa; gruix format
per una cosa tova’
tou(6) m.  rusc
tova f.  tovot+ m.
tovalla f.  tovallola

tractar(3) v. tr. ‘qualificar (algú) de tal o tal manera’
tractar(4) v. tr. i intr. pron.  relacionar(2) v. intr.
pron.
tractar(5) v. intr.  comerciar

tovalló m. / torcaboques

tractar(6) v. intr. pron.
tractar-se de(1) (+ nom) v. intr. pron. ‘ésser,
consistir en’
tractar-se de(2) (+ oració substantiva) v. intr.
 caldre

tovallola f. / tovalla

tractat m.

tovalloler m. / tovaller* (V)

tracte(1) m. ‘manera de procedir envers algú’

tovalloleta* f. ( pl.) ‘tovallola petita de paper humida,
per a netejar-se la cara, les mans, etc.’

tracte(2) m. ‘relació sovintejada amb algú’ / roce(2)

tovaller* m. (V)  tovalloler
tovalles, estovalles f. pl.

tovot m. / atovó* (V) / tova+ f.
tòxic -a adj. i m.
toxicitat f.

tractor m.
traçut -uda adj.  hàbil(2)
tradició f.

toxicòman -a adj. i m. i f.  drogoaddicte -a

tradicional adj.

toxicomania f.  drogoaddicció

traducció f.

toxina f.
trabuc m.
trabucaire m.
trabucar(1) v. tr. i intr. pron. ‘tombar (un receptacle)
de manera que es buidi el seu contingut’ / capgirar(1)
v. tr.
trabucar(2) v. tr. i intr. pron. ‘parlant, dir
equivocadament (unes paraules o unes lletres per
altres)’
traca f.
traça(1) f.

traductor traductora m. i f.
traduir v. tr.
tràfec m.
trafegar v. tr. / transvasar / trasbalsar(1)
/ trascolar(1)
tràfic(1) m. ‘activitat comercial’
tràfic(2) m.  trànsit
traficant m. i f.
traficar v. intr.
tragar-se v. tr. pron.  empassar-se

traça(2) f. pl. ‘quantitat molt petita d’un constituent
en una mostra’

tragèdia f.

traçabilitat* f. ‘capacitat de reconstruir l’historial
d’un aliment i les condicions que l’envolten al llarg
de tota la cadena alimentària, per tal d’assegurar-ne la
innocuïtat’

tràgic -a adj.

traçar v. tr.

traginador -a adj. i m. i f.
traginadora de trabuc f. / dúmper+ m.

traçat m.
tracció f.

tragí m.

tragicomèdia f.
tragicòmic -a adj.

traginar v. tr.

tractable adj.

trago m.  tirada(2) f.

tractament m.

traïció f.

tractar(1) v. tr. ‘procedir (envers algú o alguna cosa)
de tal o tal manera’
tractar a baqueta loc. verb.

traïcionar v. tr.  trair(1)
traïdor -a adj. i m. i f.
traïdoria f. / alevosia

CORPUS GENERAL

tràiler(1) m.

tranquil·litzant adj. i m.

tràiler(2) m.  camió tractor

tranquil·litzar v. tr. i intr. pron.  calmar

traïnya(1) f.  teranyina(2)

transacció f.

traïnya*(2) f.  teranyina(3)

transatlàntic(1) -a adj. / transoceànic -a

trair(1) v. tr. ‘violar la fidelitat que devem (a algú o
alguna cosa)’ / traïcionar

transatlàntic(2) m. ‘vaixell gran de passatge’

trair(2) v. tr. ‘revelar (un secret)’
traje m.  vestit

transbord m.
transbordador(1) -a adj.

trajecte m.

transbordador(2) m. / bac+2 / ferri+1
transbordador espacial m.

trajectòria f.

transbordar v. tr.

trajo m.  vestit

transcendència f.

tralla f.  assot(1) m.

transcendent adj.

trallada* f.  assot(2) m.

transcendental adj. i m.

tram1 m. ‘part, secció, resultat de la divisió d’una
cosa, pel que fa a la seva longitud’

transcendir(1) v. tr.  ultrapassar(1)

tram m.  tramvia
2

315

transcendir(2) v. intr. pron. ‘superar-se, anant més
enllà’

tramada f.  rai1 m.

transcendir(3) v. intr. ‘una cosa que es produeix en
un medi, arribar a ésser coneguda, a tenir
conseqüències, en un altre medi’

tramar(1) v. tr. ‘incorporar la trama (en un teixit)’

transcórrer v. intr.

tramar(2) v. tr.  maquinar

transcripció f.

tramar(3) v. tr. ‘descompondre (una fotografia) en
punts mitjançant una trama’

transcriure v. tr.

trama f.

transcurs m.

tràmec m.  bigòs+

transferència f.

tramesa f.

transferir v. tr.

trametre v. tr. / remetre(3)

transfiguració f.

tràmit m.

transfigurar v. tr. i intr. pron.

tramitar v. tr.

transformació f.

tramoia f.

transformador -a adj. i m. i f.

tramoista m. i f.

transformar v. tr. i intr. pron.

trampa f. / parany+ m.

transfronterer* -a adj. ‘que sobrepassa la frontera’

trampolí m.

trànsfuga m. i f.

trampós -osa adj. i m. i f.

transfusió f.

tramuntana(1) f.  nord m.
tramuntana(2) f. ‘vent del nord’ / aquiló m. / bòrees
m.
tramús m. [ pl. -ussos] / llobí
2

transgènere adj. i m. i f. ‘persona que no s’identifica
amb el gènere assignat en néixer’
transgènic -a adj.
transgredir v. tr.

tramvia m. / tram

transgressió f.

tramviaire m. i f.

transició f.

tràngol m.

transigència f.

tranquil -il·la adj. i m. i f.

transigent adj.

tranquil·litat f.  calma(1)

transigir v. intr.
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transir v. intr.  morir v. intr. i intr. pron.

traspaperar v. tr. i intr. pron.

transistor m.

traspàs(1) m. [ pl. -assos] ‘acció de traspassar’

trànsit m. ‘circulació, moviment de persones o
vehicles’ / tràfic(2)

traspàs(2) m. [ pl. -assos]  mort+1 f.

transitar v. intr.

traspassar(1) v. tr. ‘passar a l’altre costat (d’un lloc)’
/ travessar(1)

transitat -ada adj.

traspassar(2) v. intr.  morir v. intr. i intr. pron.

transitiu -iva adj.

traspassar(3) v. tr. ‘cedir a altri (el domini d’una
cosa)’

transitivitat f.
transitori -òria adj.
translació f.
translúcid -a adj.
transmetre v. tr. i intr. pron.

trasplantament m.
trasplantar v. tr.
traspondre* v. intr. (V) ‘ocultar-se, desaparèixer, en
l’horitzó’

transoceànic -a adj. / transatlàntic(1) -a

traspuar v. tr. i intr. / saünyar* v. intr. (B)
/ somicar(2) v. intr. / trespelar* v. intr. / xumar*2 v.
intr.

transparència f.

traspuntar v. intr.

transmissió f.

transparent adj. i m.
transparentar v. tr. i intr. pron.

trast1 (d’un instrument de corda) m.
trast2, trasto, traste* (N) m. ‘eina, moble, estri
inservible’

transpirar v. intr.

trast*3 m. (B)  solar1

transport m.

traste* m. (N)  trast2

transportar v. tr.
transportista m. i f.
transposar v. tr.
transsexual adj. i m. i f.
transvasar v. tr.  trafegar
transversal adj.
transvestit -ida adj. i m. i f.
trapa f.

traster m. / cambra de mals endreços f.
trasteria* f. (Andorra)  entremaliadura
trasto m.  trast2
trastocar v. tr. i intr. pron.
trastocat -ada adj.
trastorn m.
trastorn d’horari* m. ‘trastorn després d’un
viatge aeri llarg a causa de les diferències
horàries’ / jet-lag+ [angl.]

trapar* v. tr. i intr. i tr. pron. i intr. pron. (S)
 trobar

trastornar v. tr. i intr. pron.

trapasser(1) -a adj.  entremaliat -ada

tratge m.  vestit

trapasser(2) -a adj.  embolicaire adj. i m. i f.

trau(1) m.  trenc+(1)

trapella m. i f.  entremaliat -ada adj.

trau(2) m. ‘forat per al botó’

trapezi m.

traucar*(1) v. tr. (V)  foradar

tràquea f.
trasbals m.
trasbalsar(1) v. tr.  trafegar
trasbalsar(2) v. tr. ‘afectar pregonament’
trascolar(1) v. tr.  trafegar
trascolar(2) v. tr. ‘beure (molt vi)’
traslladar v. tr.
trasllat m.

traucar*(2) v. intr. (S)  aparèixer v. intr. i intr.
pron.
trauma m.
traumàtic -a adj.
traumatisme m.
traumatitzar v. tr.
traure(1) v. tr.  treure(1)
traure(2) v. tr.  llevar(1)

CORPUS GENERAL

traure(3) v. tr.  treure(3)
traure(4) v. tr.  treure(4)
traure(5) v. tr.  treure(5)
traure(6) v. tr.  vomitar
traure(7) v. intr.  treure(7)
trava f.
travar(1) v. tr. ‘posar una trava o traves (a alguna
cosa o a algun animal)’
travar(2) v. tr. ‘unir (coses) de manera que formin un
tot fortament lligat’
travelada* f. (B)  ensopegada
travelar v. intr. (B)  ensopegar(1)
tràveling m. ‘tècnica de filmació’
tràveling òptic m. / zoom [angl.]
través m. [ pl. -essos]
a través de loc. prep.
de través loc. adv.  de gairell
travessa(1) f. ‘peça travessera d’una via fèrria’
travessa(2) f. / quiniela
travessa*(3) f. (V) ‘en el joc de pilota valenciana,
aposta’
travessa(4) f.  travessada
travessada f. / travessia(2) / travessa(4)

treballar(3) v. tr. ‘sotmetre (una matèria) a una acció
contínua per afaiçonar-la’
trebol*(1) m. (N)  sostre
trebol*(2) m.  paviment
trebutjar* v. tr. (S)  sotragar
trefle m. (S)  trèvol
trefugir* v. intr. (S)  neguitejar v. tr. i intr. pron. i
intr.
trekking m. [angl.]  tresc*
trellat(1) m.  entrellat
trellat(2) m. (V)  seny+
traure trellat* (d’algú, d’una cosa) loc. verb.
(V) ‘traure’n profit’
tremend -a adj.
tremendisme m.
tremendista* adj. i m. i f.
trèmol m.
tremolar v. intr.
tremoló m.  tremolosa f.
tremolor f.
tremolós -osa adj. / trèmul -a
tremolosa f. ‘peix’ / tremoló m. / vaca(2)

travessar(1) v. tr.  traspassar(1)

tremp m.

travessar(2) v. tr. ‘jugar (tal o tal quantitat) en una
travessa o travesses’

trempaplomes m. / tallaplomes

travesser(1) -a adj. ‘posat de través’
travesser(2) m. ‘objecte travesser’
travessera(3) f. ‘carrer o carretera que travessa un
barri’
travessia(1) f. ‘carrer travesser, especialment entre
dos carrers més importants’
travessia(2) f.  travessada
traveta f.
fer la traveta loc. verb. / fer la cameta* (V)

trempar(1) v. tr. ‘donar (a l’acer, al cristall, etc.) un
punt determinat de duresa i elasticitat’
trempar(2) (un instrument músic) v. tr.  afinar+(3)
trempar(3) v. tr. (B)  amanir
trempat -ada adj.
trempó m. (B)  amanida+ f.
trèmul -a adj. / tremolós -osa
tren m.  ferrocarril
trena f. / trunyella (B)

treball m.
treballs manuals m. pl. / manualitats* f. pl.

trenar v. tr. / entrunyellar (B)

treballador(1) -a adj. / faener -a (V), feiner -a,
fener* -a (B) / obrer(1) -a / pencaire adj. i m. i f.

trenc(2) m. ‘tret diacrític de la ce trencada’

treballador(2) treballadora m. i f. / assalariat
assalariada adj. i m. i f. / empleat empleada
treballar(1) v. intr. / fer feina* loc. verb. / pencar
treballar(2) v. intr. ‘funcionar, actuar, esforçar-se,
amb alguna finalitat, en benefici d’algú’
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trenc(1) m. ‘ferida al cap’ / trau+(1) / trinxet* (V)

trenc(3) m.
a trenc d’alba loc. adv. / a punta de dia
trenca f. ‘peça d’abric’
trencaclosques(1) m. ‘problema, endevinalla’
trencaclosques(2) m. / puzle
trencadís(1) -issa adj. / trencallós* -osa (V)
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trencadís*(2) m. ‘mosaic o revestiment fet amb
fragments de ceràmica, marbre o vidre’
trencadissa f.

trespol(2) m. (V)  sostre+
tressís* m. (S)  aiguardent
tresullat* -ada adj. (V)  ullerós -osa

trencaglaç m.

tret1(1) m. / tir

trencall m.
trencallós* -osa adj. (V)  trencadís(1) -issa

tret1(2) m. ‘qualitat significativa, característica’

trencament m. / ruptura f.

tret2 prep. / llevat2
tret de loc. prep.  llevat de
tret que loc. conj.  llevat que

trencanous m.

tretze num. i m.

trencar(1) v. tr. i intr. pron. ‘fer trossos o fragments
(alguna cosa dura)’ / petar(2) / rompre(1) v. tr. i intr.
pron. i intr.

tretzè -ena adj. i m.

trencalòs m. [ pl. -ossos]

trencar(2) v. intr. pron.  herniar v. tr. i intr. pron.
trencar-se de riure loc. verb. / baquejar-se
de riure* (V) / esclafir a riure, esclafir
de riure* / petar-se de riure*
trencar(3) v. tr. i intr. pron.  interrompre
trencar(4) v. intr. ‘canviar bruscament de direcció’
trending-topic m. [angl.]  tema del moment*

tretzena f.
treure(1), traure(1) v. tr. ‘portar, fer sortir, fora del
lloc on està tancat, retingut, posat’
treure(2) v. tr.  llevar(1)
treure(3), traure(3) v. tr. ‘obtenir (quelcom) d’algú o
d’alguna cosa’
treure(4), traure(4) v. tr. ‘fer (una cosa nova), donarla a conèixer’

trenta num. i m.

treure(5), traure(5) v. tr. ‘llançar fora de si, expel·lir
(quelcom)’

trentè -ena adj. i m.

treure(6) v. tr.  vomitar

trentena f.
trentenari -ària adj. i m.

treure(7), traure(7) v. intr. ‘en alguns esports i jocs,
posar en joc la pilota’

trepa f.  gentalla

treva f.

trepant m. / taladro

trèvol m. / trefle (S)

trepig m. [ pl. -igs o -itjos]

tria f. / triatge m.

trepitjada f. / xafada* (V) / xafó m. (V)

trial m.
trial en pista coberta m. / trial indoor [angl.]
trial indoor m. [angl.]  trial en pista
coberta

trepitjar v. tr. / aixafar*(2), xafar*(2) (V) / calcigar
tres num. i m.
en un tres i no res loc. adv.
les tres f. pl.
tresc* m. ‘expedició excursionista amb llargues
caminades per alta muntanya’ / trekking [angl.]

trialles* f. pl. (S)  pela(2) f. ( pl.)
triangle(1) m. ‘polígon de tres costats’
triangle(2) m. ‘instrument musical’

trescar v. intr.

triangular1 adj.

tresillo(1) m. ‘joc de cartes’

triangular2 v. tr.

tresillo(2) m. ‘conjunt de sofà i dues butaques’

triar(1) v. tr. / elegir(1) / escollir+ / llestar*+ (S)
/ seleccionar

treslliures* m.  músic1
tresmall m.

triar-se(2) (una salsa) v. intr. pron.  negar2(2) v. tr. i
intr. pron.

tresor m.

triat -ada adj. (B)  llepafils adj. i m. i f.

tresorer tresorera m. i f.

triatge m. / tria f.

trespelar* v. intr.  traspuar v. tr. i intr.

triatleta m. i f.

trespeus m. / trípode

triatló m.

trespol(1) m. (B)  paviment

+

tribajoc* m. (V)  tripijoc

CORPUS GENERAL
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tribu f.

triple1 adj. ‘format per tres’

tribuna f.

triple2 -a num. i m. ‘que és com tres vegades un altre’

tribunal m.

triplet*(1) m. ‘fet d’aconseguir, un jugador, tres gols
en un partit’ / hat-trick* [angl.]

tribut m.
tributar v. tr.

triplet*(2) m. ‘fet de guanyar, un equip esportiu, tres
títols en una temporada’

tributari -ària adj.

tríplex* m. ‘habitatge unifamiliar de tres pisos’

tríceps m.

tripó m.  testicle+

tricicle m.
tricot m.  jersei+
tricotar v. intr.
tridimensional adj.
triennal adj.
trienni m.
trifulga f.
triganer -a adj.  tardà -ana
trigar v. intr.  tardar
triler* trilera m. i f. ‘persona que es dedica a
practicar el joc de triler’
trilió m.
trimestral adj.
trimestre m.
trineu m.
trinitat f.
trinquet m. ‘lloc clos per a jugar a pilota’
trinxa f.

trípode m. / trespeus
tripulació f.
tripulant m. i f.
tripular v. tr.
trisíl·lab -a adj. i m. / trisil·làbic -a adj.
trisil·làbic -a adj.  trisíl·lab -a adj. i m.
trist -a adj.
tristesa f. / tristor
tristor f. / tristesa
tritó(1) m. ‘personatge mitològic’
tritó(2) m. ‘amfibi’
triturar v. tr.  capolar+(1)
trivial adj.
trivialitat f.
trivialització f.
trivialitzar v. tr.
tro(1) m. ‘soroll que segueix el llamp’

trinxada* f. (S)  trinxera

tro(2) m. ‘petard’
tro de bac* m. (V) ‘tipus de petard’

trinxant m.

troana f. ‘arbre’

trinxar v. tr.  capolar(1)

trobada(1) f.

trinxat m.

trobada*(2) f. (V) ‘aplec de colles muixerangueres’

trinxera f. / trinxada* (S)

trobador -a adj. i m. i f.

trinxeraire m. i f. i adj.

troballa f.

trinxet* m. (V)  trenc(1)
trio m.

trobar v. tr. i intr. i tr. pron. i intr. pron. / trapar*
(S)

triomf m.

troca f. / madeixa

triomfal adj.

trofeu m.

triomfant adj.

troglodita adj. i m. i f.

triomfar v. intr.

tròlei m.  troleibús

tripa(1) f.  intestí+(2) m. ( pl.)

troleibús m. / tròlei

tripa(2) f. ‘plat guisat’ / tacó*(3) m. ( pl.)

tromba f.  mànega+(3)

tripijoc, tribajoc* (V) m. / patxaca* f. (S)

trombó m. i m. i f.
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trompa(1) f. ‘instrument musical’

trucar(2) v. intr.  telefonar

trompa(2) f. ‘nas llarg i flexible d’alguns animals’

trucar(3) v. tr. ‘fer semblar (quelcom) una cosa que
realment no és, falsificar-ho’

trompa(3) f. (V)  baldufa
trompa(4) f.  embriaguesa

truculència f.

trompellot1 m. ‘bolet’

truculent -a adj.

trompellot*2 m. (V)  ximple(1) adj. i m. i f.
trompeta f. i m. i f.
trompo m.  virolla*(3) f.
tron m.
trona(1) f. / púlpit m.

trufa1 f.  burla
trufa2(1) f.  tòfona
trufa2(2) f. ‘dolç petit i rodó’
trufa*2(3) f. (S)  patata
trufaire* m. i f.  tofonaire

trona(2) f. ‘cadira amb braços per a asseure una
criatura a taula’

truita1 f.

tronada f.

truja f. / bacona / gotxa / porca1 / verra+(1)

tronar v. intr.

trull m. / almàssera f. (V) / molí d’oli

tronat -ada adj.

trumfa f.  patata

tronc(1) m. ‘tija principal d’un arbre o d’un arbust’

trumfo(1) m. / atot

tronc(2) m. ‘cos d’un home, d’un animal, prescindint
del cap i les extremitats’

trumfo*(2) m.  patata f.

tronc(3) m. ‘línia principal d’una família, en l’arbre
genealògic’

tsunami m.

truita2 f. ‘peix’

trunyella f. (B)  trena

tronc*(4) m.  búlgar(2)

tu pron.

trontollar v. intr. i tr.

tuàreg m. i f. i adj.

tronxo m.  caluix

tub m.
tub d’escapament m.
tub respirador* m.  respirador de
superfície*

tronxon m. ‘tipus de formatge’
tropa f.
tròpic m.

tuba f. i m. i f.

tropical adj.

tuberculós -osa adj. i m. i f.

tros(1) m. [ pl. trossos] / bocí / fragment+

tuberculosi f. / tisi

tros(2) m. [ pl. trossos] ‘peça de terra’

tuberia f.  canonada

trossejar v. tr. / esbocinar+ v. tr. i intr. pron.

tubular adj.

trot m.

tudar(1) v. tr. (B)  malmetre

trotar v. intr.

tudar*(2) v. tr. (B)  malgastar

trotó m. ‘cavall’

tudó m.

truà m.

tuf m.

truc(1) m. ‘cop’ / pic2(1)

tuguri m.

truc(2) (de màgia, d’enginy) m.

tuia f. ‘arbre’

truc(3) m. ‘joc de cartes’

tuit* m.  piulada*(2) f.

truc*(4) m.  telefonada f.

tuitaire* m. i f.  piulador* piuladora

trucada f.  telefonada

tuitejador* tuitejadora m. i f.  piulador*
piuladora

trucar(1) (a la porta) v. intr. / picar(3) / tocar(2) /
tustar(2) (S)

tuitejar* v. tr.  piular*1(3)
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tulipa f.

tustar(1) v. tr.  pegar(1) v. tr. i intr.

tumbaga f.

tustar(2) (a la porta) v. intr. (S)  trucar(1)

tumor m.

tuteig m.

túmul m. ‘monument sepulcral’

tutejar v. tr.

tumult m.

tutela f.

tumultuós -osa adj.

tutelar1 adj.

túnel m.

tutelar2 v. tr.

tuneladora f.

tuti m. ‘joc de cartes’

túnica f.

tutor tutora m. i f.

tupada* f. (B)  pallissa2

tutoria f.

tupar v. tr. (B)  pegar(1) v. tr. i intr.

tutú m. [ pl. -ús] ‘vestit de ballarina’

tupè m. [ pl. -ès]

twist m. [angl.]

tupí m. ‘tipus d’olla’

txa-txa-txa m. [ pl. txa-txa-txas] ‘tipus de ball’

tupí f. [ pl. -ís] ‘màquina que serveix per a fer
motllures’

txec -a adj. i m. i f.

1
2

tupina f.
turba f.

txecoslovac -a adj. i m. i f.
txetxè -ena adj. i m. i f.
txistu* m. [basc] ‘instrument musical’

turbina f.
turbot m.  rèmol empetxinat

U

turbulència f.
turbulent -a adj.
turc(1) -a adj. i m. i f.
turc(2) -a m. i adj.
turca f.  embriaguesa
turgència f.
turgent adj.
turisme(1) m.
turisme(2) m.  cotxe+
turista m. i f.
turístic -a adj.
turma f.  testicle+ m.
turmalina f.
turmell m. / garró(1) / torterol (N)
turmellera f.
turment m.
turmentar v. tr.
turó1 m. / alteró (V), alturó (V) / altet* (V) / pujol+
/ tossal+

u1 f. [ pl. us] ‘lletra’
u2 m. ‘nombre; xifra’
ubicació f.
ubicar v. tr.  situar(1) v. tr. i intr. pron.
ubiqüitat f.
udol m.
udolar v. intr.
uep* interj. (B)  ei
uf interj.
ufà(1) -ana adj.  orgullós(1) -osa
ufà(2) -ana adj.  ufanós(2) -osa
ufana f. / ufanor
ufanar-se* v. intr. pron.  enorgullir(1) v. tr. i intr.
pron.
ufanejar v. intr.  enorgullir(1) v. tr. i intr. pron.
ufanor f. / ufana
ufanós(1) -osa adj.  orgullós(1) -osa

turó2 m. ‘mamífer’

ufanós(2) -osa adj. ‘que cria ufana’ / ufà(2) -ana

turquesa f.

ufologia f.

turra* f. (S)  gassó m.

ui interj.
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uís m. [ pl. uïssos] (B)  esternut
fer un uís loc. verb. (B)  esternudar v. intr.

ultradreta f.

uixer uixera m. i f.

ultramar m.

úlcera f.  nafra

ultramarí(1) -ina adj.

ulcerar v. tr. i intr. pron.  nafrar v. tr.

ultramarí(2) m. pl.  adrogueria f.

ull m.

ultrapassar(1) v. tr. ‘anar més enllà, estar per sobre’
/ depassar / transcendir(1)

a ull loc. adv. / a barrisc (B) / a bell ull
/ a orri*(1) (V)
a ulls clucs loc. adv.
a bell ull loc. adv.  a ull
ull de bou m.
ull de llebre m. / tempranillo
ullada1 f. / cop d’ull m.
ullada2 f. ‘peix’ / bacora(2)
ullal(1) m. / clau1(2) / [dent] canina f.
ullal(2) m.  font+(1) f.
+

ullastre m. / revell

ullera(1) f. ( pl.) ‘instrument òptic’
ullera de llarga vista f.  binocle+ m. ( pl.)
ulleres de 3D* f. pl.  ulleres
estereoscòpiques*
ulleres de sol f. pl.
ulleres estereoscòpiques* f. pl. ‘ulleres que
permeten de percebre en relleu imatges
generades per un ordinador’ / ulleres de
3D*
ulleres graduades f. pl.
ulleres progressives* f. pl. ‘ulleres que
corregeixen defectes de graduació i de
presbícia’

ultralleuger -a adj. i m.

ultrapassar(2) v. intr. pron. ‘excedir-se d’una
manera no pertinent’
un una num. i m. i art. i indef. (pron.)
la una f.
unànim adj.  unànime
unànime, unànim adj.
unanimitat f.
unça, onça* f.
unció f.
unció dels malalts f.  extremunció
unflar v. tr. i intr. pron.  inflar
ungir v. tr.
ungla f.
ungla encarnada f. / unyero m.
unglada f.
unglot m.  peülla f.
ungüent m.
unguial adj. ‘de l’ungla’

ullera(2) f. pl. ‘pastís amb una forma que recorda
unes ulleres’

únic -a adj.

ullera(3) f. pl. ‘taca moradenca sota les parpelles’

unicorn m. / alicorn (B)

ullerós -osa adj. / tresullat* -ada (V)

unificació f.

m. ‘foradet rodó reforçat per a passar-hi un
cordó o una corretja’

unificar v. tr. i intr. pron.

ullet1(2) m. ‘anelleta metàl·lica amb què hom sol
reforçar un forat en un teixit’

uniforme(1) adj.

ullet1(1)

ullet2 m.
fer l’ullet loc. verb. / clucar l’ull* (V) / fer la
guerxina* (N) / fer sa torta* (B) / picar
l’ullet
últim -a adj. / darrer -a
a l’últim loc. adv.  a la fi

únicament adv.  només

uniformar v. tr.
uniforme(2) m. ‘vestit específic i distintiu’
unilateral adj.
unilateralitat f.
unilingüe adj.  monolingüe
unió f.

ultimar v. tr.  enllestir(1)

unionisme m.

ultimàtum m.

unionista adj. i m. i f.

ultra  prep.

unir v. tr. i intr. pron. / afegir+(1) v. tr. / ajuntar+(1)

ultra*2 adj. i m. i f. ‘(persona, grup polític, ideologia)
que manté postures d’extrema dreta o d’integrisme’

unisex adj. [inv.]

1

unitari -ària adj. i m. i f.
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unitarisme m.

usdefruit m.

unitat f. i f. pl.

userda f. (S)  alfals m.

univers m.

usual adj.

universal adj.

usuari -ària adj. i m. i f.

universitari -ària adj. i m. i f.

usufructuari -ària adj. i m. i f.

universitat f.

usura f.

unplugged* m. [angl.] [inv.] ‘concert o gravació
acústics de bandes que normalment utilitzen
instruments musicals elèctrics’

usurer usurera m. i f.

untar(1) v. tr. i intr. pron. ‘recobrir d’oli o altra
matèria greixosa; tacar-se amb una matèria
greixosa’

usurpar v. tr.

untar(2) v. tr.  subornar+
untura f.

usurpació f.

úter m.
útil adj.
utilitari(1) -ària adj. ‘que anteposa la utilitat a tot’

unyero m.  ungla encarnada f.

utilitari(2) -ària adj. i m. i f. ‘partidari de
l’utilitarisme’

uralita f.

utilitari(3) m. ‘automòbil’

urani m.

utilitarisme m.

urbà(1) -ana adj.

utilitat f.

urbà(2) urbana m. i f. ‘persona de la guàrdia urbana’

utilització f.

urbanisme m.

utilitzar v. tr.  usar(1) v. tr. i intr.

urbanístic -a adj.

utillatge m. / ormeig+

urbanita adj. i m. i f.

utopia f.

urbanització f.

utòpic -a adj.

urbanitzar v. tr.

úvula f. / campaneta / gallet2 m. (V)
/ gargamelló m.

urbi et orbi* loc. adv. [ll.] ‘(benedicció papal)
dirigida a Roma i a la resta del món’
urbs f.

V

urc m.
urçol m.  mussol2
urdú adj. i m. [ pl. -ús]

va vana adj.
en va loc. adv.  inútilment adv.

urgència f.

vaca(1) f. ‘femella del bou’

urgent adj.
urgir v. intr. / apressar(2)

vaca(2) f. ‘peix’  tremolosa
vaca [serrana] f. ‘peix’

urna f.

vacació(1) f.  vacança

urpa f. / arpa2

vacació(2) f. pl.  vacança(2)

us pron. / vos

vacança(1) f. ‘estat d’un càrrec, d’una plaça, etc.,
vacants’ / vacació(1)

ús m. [ pl. usos]
d’un sol ús* loc. adj. ‘destinat a ésser usat una
sola vegada’

vacança(2) f. pl. / vacació(2)
vacant adj. i f.

usança f.

vaccí m.  vacuna f.

usar(1) v. tr. i intr. / emprar v. tr. i intr. pron.
/ fer servir loc. verb. / utilitzar v. tr. / emplear v. tr.

vaccinar v. tr.  vacunar

usar*(2) v. intr. pron. ‘acostumar, ésser usual’

vacil·lació f.
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no s’ho val loc. interj. ‘fórmula de cortesia’
/ de res / no es mereixen
valga que* loc. conj.  per sort loc. adv.

vacil·lant adj.
vacil·lar(1) v. intr. ‘una cosa, moure’s lleugerament,
per mancança d’estabilitat’
vacil·lar(2) v. intr.  dubtar+ v. intr. i tr.
vacuna f. / vaccí m.
vacunar v. tr. / vaccinar
vaga f.
vagabund -a adj. i m. i f.
vagància f.
vagar v. intr.
vagina f.

valeriana f.
vàlid -a adj.
validació f.
validadora (de bitllets) f. / màquina validadora
validar v. tr.
validesa f.
vall1 m. ‘excavació longitudinal feta en el sòl, al
voltant d’una fortificació’

vagit m.

vall2 f. ‘depressió allargada i ampla, definida per la
convergència de dos vessants’

vagó m.

valla f.  tanca(2) (d’atletisme, publicitària)

vague(1) -ga adj. ‘errant, que es difon ça i lla’

vallar v. tr.  tancar(2) (un espai)

vague(2) -ga adj. i m.* i f.* ‘donat a la vagància’

valor m. (o f.)

vaguetat f.

valoració f.

vaguista m. i f.

valorar v. tr.

vailet vaileta m. i f.  infant(1) m.

valquíria f.

vainilla f.

vals m.

vaivé m.
vaixell m. / bateu* (S) / barco
vaixell de vapor m. / vapor(2)
vaixell mercant m.
vaixella f. / einam* m. (S) / escurada+(2)
/ fregarada*+1 (S)

vals jota* m. ‘varietat saltada de vals lleuger a
ritme de jota’ / vals saltat*
vals saltat* m.  vals jota*
valset* m. ‘variant del vals vienès’
vàlua f.
valuós -osa adj.

vaja interj.

vamba f. / qued* m. (N)

val m.

vampir(1) vampira m. i f. ‘ésser imaginari’

valdre v. intr. i intr. pron. i tr. pron. i tr.  valer

vampir(2) m. ‘mamífer quiròpter’

vale interj.  d’acord(2) loc. interj.

vampiressa f. ‘dona que empra la seva fascinació
eròtica per a seduir’

valencià(1) -ana adj. i m. i f. ‘natural de o relatiu a
València o al País Valencià o als seus habitants’
valencià(2) -ana m. i adj. ‘varietat del català
occidental parlada al País Valencià o relatiu a
aquesta varietat’
valencià(3) -ana m. i adj. (V)  català(2) -ana
valencianisme m.
valencianista adj. i m. i f.
valent -a adj.
valentí -ina adj. ‘valencià, especialment en l’àmbit
eclesiàstic’
valentia f.
valer, valdre v. intr. i intr. pron. i tr. pron. i tr.
no s’hi val v. intr. pron.

vanaglòria f.
vanagloriar-se v. intr. pron.
vanar-se v. intr. pron. / bravejar v. intr. (B)
/ bufar*(2) v. intr. (V) / fanfarronejar v. intr.
/ fer el fatxenda loc. verb. / jactar-se / picar(5)
/ prear(2) / presumir+ v. intr. / vantar-se
vàndal vàndala m. i f. i adj.
vandalisme m.
vanitat f.
vanitós -osa adj. / cregut -uda / envanit -ida
/ estirat -ada / orgullós(2) -osa / tibat -ada / tiesso -a
vano m.  ventall
vànova f.
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vantar-se v. intr. pron.  vanar-se

vedet f.

vapor(1) m. ‘gas’

vedetisme m.

vapor(2) m. / vaixell de vapor

vegà -ana adj. i m. i f.

vaporadora* f. ‘recipient per a coure verdures al
vapor’

vegada f. / camí(2) m. (N) / cop(2) m. / pic2(2) m. (B)
/ volta(2)
a vegades loc. adv. / a voltes* (V) / de
vegades
de vegades loc. adv.  a vegades
tal vegada loc. adv.  potser adv.
tota vegada que loc. conj.  sempre que

vaquer vaquera m. i f.
vara f.
varà m. ‘tipus de rèptil’
vareta f.
vari vària adj. ‘divers, diferent’

veganisme m. ‘estil de vida que exclou l’ús i el
consum de productes i aliments d’origen animal’

variabilitat f.

vegetació f.

variable adj. i f.

vegetal adj. i m.

variació f.

vegetalisme m. ‘sistema d’alimentació que exclou el
consum d’aliments d’origen animal’

variada f. ‘peix’

vegetalista adj. i m. i f.

variant f.
variar v. tr. i intr.
variça, variu f.
varicel·la f. / pigota borda / pigota cristal·lina
varietat f.
variu f.  variça

vegetar v. tr. i intr.
vegetarià -ana adj. i m. i f.
vegetarianisme m. ‘sistema d’alimentació que exclou
el consum de productes carnis’
vegetatiu -iva adj.
veguer veguera m. i f. ‘representant d’un copríncep’

vas m.  got

vehemència f.

vasa f. (B)  marc+1 (d’una porta, d’un quadre) m.

vehement adj.

+1

vaso* m. (V)  rusc
vassall -a adj. i m. i f. / súbdit -a

vehicle m.
vehicle de trabuc m. / bolquet

vassallatge m.

vehicular1 adj. ‘relatiu o pertanyent als vehicles’

vast -a adj.

vehicular2 v. tr. ‘ésser el vehicle per a la transmissió
o la conducció (d’una cosa)’

vàter m. / lavabo(3)
vaticinar v. tr.

veí veïna, vesí+ vesina adj. i m. i f. / veïnat2
veïnada m. i f. (B)

vaticini m.

veïnal adj.

vauma f. (B)  malva

veïnat1(1) m. ‘conjunt de veïns’

ve f. [ pl. ves] / ve baixa
ve baixa f.  ve
ve doble f.

veïnat1(2) m. / caseriu / llogarret, llogaret

veça f.
veda f.
vedar(1) v. tr.  prohibir
vedar(2) v. tr.  impedir
vedat m. / coto
anar-se’n pel vedat* loc. verb. (V)
 ennuegar v.tr. i intr. pron.
vedell m. / jònec+
vedella f. / jònega+

veïnat2 veïnada m. i f. (B)  veí veïna adj. i m. i
f.
veïnatge m.
veire m. (S)  got1
veixiga f.  bufeta(1)
veixina f.  ventositat(2)
vel m.
vel del paladar m. / paladar tou
vela f.
vela llatina* f.  mantellina(2)
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velar1 adj.
2

velar v. tr.

vent*(2) m. i f. ‘en els castells i en la muixeranga,
membre de la pinya que agafa una cama de cada
membre del segon pis’

velcro m.  veta adherent* f.

ventada f. / ventegada*

veler m.

ventafocs(1) m. / bufafocs

vell1 m.  velló

ventafocs(2) f. / cendrosa

vell2 -a adj. i m. i f. / ancià -ana / gran(2) adj.
vell marí m. / foca f.
vel·leïtat f.
vellesa f. / senectut / vellúria(2)
velló m. ‘llana de xai o ovella’ / vell1
vellós -osa adj.
vellositat f.

ventall m. / palmito* (V) / vano
ventalla f. (S)  porticó m.
ventar v. tr. i intr.
ventegada* f.  ventada
ventilador m.
ventilar v. tr.

vellúria(1) f. ‘temps antic’

ventós -osa adj.

vellúria(2) f.  vellesa

ventosa f.

vellut m. / pana1 f.
veloç adj.
velocitat f.
velòdrom m.
vena f.

ventositat(1) f. ‘qualitat de ventós’
ventositat(2) f. / bufa2(2)  / llufa / pet(1) m.
/ veixina
ventre m.
anar de ventre loc. verb.  defecar v. intr.
fer de ventre loc. verb. (V)  defecar v. intr.

vencedor -a adj. i m. i f.

ventrell m.  estómac

vèncer(1) v. tr.  guanyar+(2)

ventresca f.  cansalada+

vèncer(2) v. intr. ‘una cosa, atènyer el seu terme’
vencill m.

ventura f.
per ventura(1) loc. adv. / per atzar
per ventura*(2) loc. adv. (B)  potser adv.

venciment m.

ventureta* f. (V)  ballaruga

venda f.

venturós -osa adj. / afortunat -ada

vendaval m.

ver -a adj.  veritable
de bon de veres loc. adv. (B)  de debò
de ver loc. adv.  de debò
de veres loc. adv.  de debò

vendre v. tr. i intr. pron.
venedor1 -a adj. i m. i f. ‘que ven’
venedor2 -a adj. ‘que es pot vendre o que s’ha de
vendre’
venerable adj.
veneració f.
venerar v. tr.

veraç adj.
veracitat f.
verals(1) m. pl.  indret+ m.
verals(2) m. pl.  voltants

venga* interj.  vinga

verat m. / cavalla f.

venguda* f.  vinguda

verb m.

vènia f.
venir, vindre v. intr.
venjança f.
venjar v. tr. i intr. pron.
vent(1) m. / aire(2)

verbal adj.
verbalitzar v. tr.
verbigràcia adv.  per exemple loc. adv.
verd(1) -a adj. i m.
verd(2) -a adj. ‘poc madur’
verdader -a adj.  veritable

CORPUS GENERAL

verdanc m. / renou2

verinós -osa adj. / metzinós -osa

verdejar v. intr.

veritable adj. / de veritat loc. adj. / ver -a
/ verdader -a, vertader -a

verderol(1) m. ‘ocell’ / verdum
verderol(2) m.  círvia f.
verdet(1) m. ‘carbonat bàsic de coure que es forma a
la superfície dels objectes de coure, de bronze o de
llautó’
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veritat f.
de veritat loc. adj.  veritable adj.
en veritat loc. adv.
verm m.  cuc

verdet(3) m. (B)  molsa f.

vermell -a adj. i m. / encarnat*(2) -ada (V) / roig(2)
roja
vermell d’ou m. / rovell(2) (de l’ou)

verdor f.

vermellenc -a adj.  vermellós -osa

verdós -osa adj. / verdosenc -a

vermellós -osa adj. / vermellenc -a

verdosenc -a adj.  verdós -osa

vermut(1) m. ‘beguda aperitiva de tast amarg’

verdulaire(1) m. i f. ‘persona que ven verdures’
/ verduler(1) verdulera, verdurer(1) verdurera

vermut(2) m.  aperitiu(2)

verdet(2) m. / llimac*(2) (V)

vern m.

verdulaire(2) m. i f. ‘persona cridanera’ / verduler(2)
verdulera

vernacle -a adj.

verduler(1) verdulera m. i f.  verdulaire(1)

vernís m. [ pl. -issos]

verduler(2) verdulera m. i f.  verdulaire(2)
verduleria, verdureria f.
verdum m.  verderol(1)
verdura f.
verdurer(1) verdurera m. i f.  verdulaire(1)
verdurer(2) m. ‘moble per a guardar-hi verdures’
verdureria f.  verduleria
veredicte m. ‘judici emès’ / fallo(2)
verema f.
veremador veremadora m. i f. / veremaire* (S)
veremaire* m. i f. (S)  veremador veremadora
veremar v. tr.
vereno m.  metzina f.
verga f.
vergassada f.
verge(1) f. i adj.
verge(2) m. i f. [inv.] ‘persona nascuda sota aquest
signe zodiacal’ / virgo*
verge(3) f.  marededeu
verger m.
vergonya f. / afront(2) m. (V)
vergonyós -osa adj.

vernissat m.  envernissada f.
vernissatge m.
verola f. / pigota, picota* (S)
verolar v. intr.
verós -osa adj. ‘entre verd i madur’
verra(1) f.  truja+
verra(2) f.  contrabaix(1) m.
verro m.  porc+
vers1 m.
vers2(1) prep.  cap3(1) [a] (direcció)
vers2(2) prep.  cap3(2) [a] (proximitat geogràfica i
temporal)
versàtil adj.
versejar v. intr. / versificar(2)
versemblança f.
versemblant adj.
versicle m.
versificar(1) v. tr. ‘posar en vers’
versificar(2) v. intr.  versejar
versió f.
nova versió* f. ‘nova versió d’una pel·lícula
actualitzant-ne la forma i el contingut’
/ remake* m. [angl.]

verí m.  metzina f.

versionar* v. tr. ‘reproduir (una obra artística) amb
alguna variació’

verídic -a adj.

vertader -a adj.  veritable

verificar v. tr. / comprovar
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vèrtebra f.

vet aquí loc. adv.  heus aquí

vertebració f.

veta1 f. ‘teixit en forma de cinta’
veta adherent* f. ‘sistema de subjecció
consistent en dues tires de teixit que
s’enganxen quan es posen en contacte’ /
velcro m.

vertebrar v. tr.
vèrtex m.
vertical adj. i f.
vèrtig m.  rodament de cap
vertigen m.  rodament de cap
vertiginós -osa adj.

veta2 f. ‘peix’ / cinta(2) / flàmula / floc(3) m.
vetar v. tr.
veterà -ana adj. i m. i f.

vèrtola f. / gangli m.

veterinari veterinària m. i f. / manescal
manescala

vesc, visc m.

vetla f.  vetlla

vesí vesina adj. i m. i f.  veí+ veïna
vespa1 f. ‘insecte’
vespa*2 f.  escúter+ m.
vesper m.

vetlada f.  vetllada
vetlar v. intr. i tr.  vetllar
vetlla, vetla f.
vetllada, vetlada f.

vespilla* f. (S)  espurna(1)

vetllar, vetlar v. intr. i tr.

vespra f.  vigília (d’una festa)

veto m. / vet

vesprada f. (V)  tarda
bona vesprada loc. interj. (V)  bona tarda
vespre m.
bon vespre loc. interj.

veu f.
en veu alta loc. adv. / alt2(2) adv.
en veu baixa loc. adv. / baix2(2) adv.

vessant(1) adj. ‘que vessa’

veure(1), vore* (V) v. tr. i intr. pron.
fer veure loc. verb.  fingir+ v. tr.
fer-se veure loc. verb.
veure-se’n un bull loc. verb. ‘no saber com
deseixir-se d’un afer’

vessant(2) m. o f. / aiguavés m. / aiguavessant m.

veure(2) (+ hi) v. intr. ‘tenir el sentit de la vista’

vessant(3) m. o f. ‘faceta, aspecte’

veure(3) (+ pron. + hi) v. intr. pron. ‘tenir claror
suficient per a veure-hi’

vessa f. (B)  peresa
vessana f. ‘mesura agrària de superfície’

vessar v. intr.  sobreeixir
vestíbul (d’un hotel, d’un edifici públic) m.  hall
[angl.]
vestidor m. ( pl.) ‘lloc destinat a vestir-se’ / vestuari(3)
m.
vestigi m. / resquícia(2) f. (pl.)
vestir v. tr. i intr. pron. i intr. / apariar*+(3) v. tr. i
intr. pron. (N)
vestit m. / tern+ / traje, trajo, tratge
vestit de bany m. / banyador
vestit jaqueta m.
vestuari(1) m. ‘conjunt de vestits d’una persona,
especialment dels actors o actrius’
vestuari(2) m. ‘ guarda-roba
vestuari(3) m.  vestidor m. ( pl.)
vet m. / veto
vet ací loc. adv.  heus aquí

vexació f.
vexar v. tr.
vexatori -òria adj.
vi m.
vi blanc m.
vi de gel* m. ‘vi fet de raïm glaçat amb un
forta concentració de sucre’
vi de pomes m.  sidra f.
vi dolç m.
vi escumós m.
vi negre m.
vi ranci m.
vi rosat m.
via1(1) f. ‘camí d’una certa amplària i importància’
fer via loc. verb.  afanyar(2) v. intr. pron.
via de comunicació f.
via de servei, via de servici f.
via de servici f. via de servei
via làctia f. / camí de Sant Jaume* m. (V)
/ carrera de Sant Jaume* (B)
via pública f.

CORPUS GENERAL

via1(2) (d’un ferrocarril, d’un tramvia) f.
via morta f.
via1(3) f. ‘camí, direcció a seguir, per a atènyer un fi’
via1(4) f. ‘procediment jurídic’
via1(5) f.  canal1(2) m.
via1(6) f. ‘conducte per on passen certs fluids, els
aliments, etc.’
fer[-se] mala via loc. verb. (B)  ennuegar
v. tr. i intr. pron.
via2 prep. ‘passant per, a través de’
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vídeo m.
videoclip m.
videoclub m.
videoconferència f.
videoconsola* f. ‘plataforma de joc dissenyada per a
l’execució de videojocs’ / consola de joc*
videojoc m.
videomarcador* m. ‘aparell que marca la
puntuació en un joc o que reprodueix imatges en
esdeveniments esportius’

viable adj.

videotelefonada* f.  videotrucada*

viaducte m.

videotrucada* f. ‘trucada telefònica amb funció de
vídeo, que permet de veure’s per mitjà d’una pantalla’
/ videotelefonada*

vial m.
vianant m. i f. / peató m.
de vianants loc. prep. / peatonal adj.

vidre m.

vianda f.

vidrier(1) -a adj. ‘de vidre, relatiu al vidre’

viarany m.

vidrier(2) vidriera m. i f. ‘persona que ven, talla i
instal·la vidres’

viatge m.
viatger viatgera m. i f. i adj.
viàtic m.

vidrier(3) vidriera m. i f.  vitraller vitrallera
vidriera f.

viatjant m. i f.

vidriol m. ‘rèptil’ / lliseta f. / noia(2) f. (C) / serp
de vidre f.

viatjar v. intr.

vidriola f.  guardiola

vibra f.  escurçó m.
vibració f.
vibrant adj.
vibrar v. intr.

vidu vídua, viudo -a adj. i m. i f.
viduïtat, viudetat f.
vieira f. / escopinya de peregrí*
vigència f.

víbria(1) f.  drac+ m.

vigent adj. / en vigor loc. adv.

víbria*(2) f.  escurçó m.

vigèsim -a adj. i m.

vicari m.

vigilància f.

viceversa adv.

vigilant adj. i m. i f.

vici m.

vigilar(1) v. tr.

viciar(1) v. tr. ‘fer tornar viciós’
viciar(2) v. intr. pron. / aviciar(2)
viciat -ada adj.
viciós -osa adj.

vigilar(2) v.tr. / anar alerta loc. verb. / parar
compte* loc. verb.
vigília (d’una festa) f. / dissabte(2) m. (B) / posobra
(Andorra) / vespra

vicissitud f. ( pl.) / avatar*(2) m. ( pl.)

vigor m.
en vigor loc. adv. / vigent adj.

víctima f.

vigoria f.

victòria f.

vigorós -osa adj.

victoriós -osa adj.

viking -a m. i f. i adj.

vida f.

vil adj.

vidalba f. ‘varietat de liana’ / manxiula

vila f.

vident adj. i m. i f.
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fora vila loc. adv. ‘fora del nucli de població’
/ al defora*
vilatà -ana adj. i m. i f.
vilatge m.
vilesa f.
vilipendi m.
vilipendiar v. tr.
vil·la f.

vinyater vinyatera m. i f.
vinyeta f.
viola1 f. ‘planta’
viola d’olor f. / violeta(1)
viola2 f. ‘instrument musical’
viola d’arc f. / viola de gamba
viola de gamba f. / viola d’arc
viola de mà f.
viola de roda f.

vim m.  vímet

violaci -àcia adj.

vimen* m. (V)  vímet

violació f.

vimenera f.  vimetera

violar1 m. ‘lloc poblat de violes’

vímet, vimen* (V) m. / vim

violar2(1) v. tr. ‘no complir, no obeir, no respectar
(quelcom)’

vimetera, vimenera f.

violar2(2) (algú) v. tr. / forçar(2)

vinaci -àcia adj. / vinós -osa

violat -ada adj. i m. ‘color’ / violeta(2)

vinagre m.

vincular, vinclar(2) v. tr.

violència f.
violència contra les dones* f.  violència
masclista*
violència de gènere* f. ‘violència física o
psicològica exercida sobre una persona per
raó de sexe’ / violència sexista*
violència masclista* f. ‘violència física,
sexual, psicològica contra una dona només
pel fet d’ésser dona’ / violència contra les
dones*
violència sexista* f.  violència de gènere*

vindicació f.

violent -a adj.

vindicar v. tr. i intr. pron.

violentar v. tr.

vindre v. intr.  venir

violeta(1) f.  viola d’olor

vinent adj.

violeta(2) adj. i m. ‘color’ / violat -ada

vinagrella f. (B)  agrella
vinagreta f.
vinclar(1), blingar* (S) v. tr. i intr. pron.
vinclar(2) v. tr.  vincular
vincle m.
vinculació f.

vinga, venga* interj.

violí(1) m. ‘instrument musical’

vinguda, venguda* f.

violí(2) m. i f.  violinista

vinícola adj.

violinista m. i f. ‘instrumentista’ / violí(2)

vinicultura f. / enologia

violoncel(1) m.

vinífer -a adj.

violoncel(2) m. i f.  violoncel·lista

vinós -osa adj. / vinaci -àcia

violoncel·lista m. i f. / violoncel(2)

vinoteca* f. ‘espai condicionat per a l’exposició o la
venda de vins’ / enoteca*

viral* adj. ‘(contingut) que s’escampa de manera
massiva per Internet’

vint num. i m.

virar v. intr. i tr.

vintage* adj. [angl.] [inv.] ‘(objecte, peça de vestir
antics) que s’usa en l’època actual perquè se’n valora
l’estètica’

viratge m.

vintè -ena adj. i m.
vintena f.
vinya f.

virginal adj.
virginitat f.
virgo* m. i f. [inv.]  verge(2)
víric -a adj.
viril adj.
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virilitat f.
viró m.
virolai m.
virolat -ada adj.

amb vista a loc. prep.
en vista de loc. prep.
vistaire m. i f.  cercatalents
vistiplau m.

virolla(1) f. ‘peça’

vistós -osa adj.

virolla(2) f. ( pl.)  diner m. ( pl.)

vistositat f.

virolla*(3) f. ‘volta completa d’un vehicle sobre el seu
eix vertical’ / trompo m.

visual adj. i f.

virrei virreina m. i f.

visualitzar v. tr.

virtual adj.

vital adj.

virtuós -osa adj. i m. i f.

vitalici -ícia adj. i m.

virtuosisme m.

vitalisme m.

virtut f.

vitalista adj. i m. i f.

virulència f.

vitalitat f.

virulent -a adj.

vitalitzar v. tr.

virus m.

vitamina f.

vis1(1) m.  caragol(2)

vitet m. (V)  bitxo

vis1(2) m. pl.  caragol(3)

viticultor viticultora m. i f.

vis2 f.

viticultura f.
vis còmica f. ‘força còmica, capacitat de fer
riure’

visat m.
vis-a-vis m. [inv.]
visc m.  vesc
visceral adj.
visceralitat f.
visera f.
visibilitat f.
visible adj.
visigot(1) -oda adj.  visigòtic -a
visigot(2) visigoda m. i f.

visualització f.

vitrall m.
vitraller vitrallera m. i f. / vidrier(3) vidriera
vitrina f.
vituperar v. tr.
vituperi m.
vitxo m.  bitxo
viu viva adj.
viudetat f.  viduïtat
viudo -a adj. i m. i f.  vidu vídua
viure1 v. intr. i tr.
viure2(1) m. ‘vida, existència’

visigòtic -a adj. / visigot(1) -oda

viure*2(2) m. pl. (B)  queviures

visió f.

vivaç adj.

visionar v. tr.

vivacitat f.

visionari -ària adj.

vivència f.

visita f.

vivenda f.  habitatge m.

visitant m. i f.

vivent adj.

visitar v. tr.

viver(1) m.  safareig(3) (de regar)

viso m.  combinació(2) f.

viver(2) m.  planter(1)

visó m.

vivesa f.

vista f.

vividor(1) -a adj. ‘de vida duradora’

332

PROPOSTA PER A UN ESTÀNDARD ORAL DE LA LLENGUA CATALANA, III

vividor(2) vividora m. i f. ‘persona que sap viure a
costa dels altres’

voleteig m.

vivificar v. tr.

voliaina f.  papallona

vivor f.

voliana f. (N)  papallona

vocable m.  mot
vocabulari m.
vocació f.
vocacional adj.
vocal(1) adj. ‘de la veu’
vocal(2) m. i f.

voletejar v. intr.

volilla* f. (S)  encenall(1) m.
volt1(1) m. ‘circumferència o perímetre d’un lloc, d’un
cos rodó, prismàtic’
als volts de loc. prep.  al voltant de
tot volt loc. adv.  al voltant
volt1(2) m.  tomb(3)

vocal(3) f. ‘so; lletra’

volt2 m. ‘unitat de força electromotriu i de diferència
de potencial’ / vòltio

vociferar v. intr. i tr.

volta(1) f.  tomb(3) m.

vodevil m.

volta(2) f.  vegada
a voltes* loc. adv. (V)  a vegades
tal volta loc. adv.  potser adv.

vodka m. o f. [rus]
vodú [ pl. -ús], vudú adj. i m. i m. i f.

volta(3) f. ‘estructura arquitectònica’

voga f.
vogar v. intr.  remar

volta*(4) f. (B)  revolt m.
voltadits m. / cercadits / rodadits

vol m.
vol general de campanes* m. (V) ‘toc
general que posa totes les campanes al vol’
volada f.  ràfec m.
volant1 m. ‘avís, ordre, etc., que es tramet a algú per
escrit’
volant2(1) m. ‘mecanisme rotatori’
volant2(2) m.  falç+ f.

voltant m.
al voltant loc. adv. / a l’entorn / enviró adv.
/ tot a l’entorn / tot volt
al voltant de loc. prep. / a l’entorn de / als
volts de / entorn de
voltants m. pl. / contornada(1) f. / contrada(2) f. ( pl.)
/ encontorns / entorn(2) m. ( pl.) / environs
/ rodador* m. (S) / rodal(2) / rodalia f. / verals(2)

volant3 adj. ‘que vola; que es mou per l’aire’

voltar(1) v. intr. ‘apartar-se del camí recte o més curt
que va d’un punt a un altre, fer volta’

volantí m. (V)  tombarella f.

voltar(2) v. intr.  girar(1)

volar v. intr. i tr.

voltar(3) v. tr.  envoltar(2)

volateria f. ‘animals de ploma per a servir a taula’
volàtil adj.

voltar(4) v. tr. i intr. ‘donar voltes o passejos’
/ voltejar(1)

volatilitzar v. tr. i intr. pron.

voltar(5) v. tr. ‘fer voltar o girar (alguna cosa)’

volcà m.

voltejar(1) v. tr. i intr.  voltar(4)

volcànic -a adj.

voltejar(2) (les campanes) v. tr. i intr. (V)  brandar

volea f. ‘en diferents esports de pilota, tipus de cop
que el jugador dona a la pilota’

volter* m. (N)  voltor

voleiar v. intr. i tr.
voleibol m.
voler1(1) v. tr. i intr.
en voler loc. adv. ‘quan hom vulgui’
voler dir loc. verb.  significar(1) v. tr.
voler1(2)

v. tr. (V)  estimar

voler2 m. (V)  amor(1) m. o f.

voltereta f.  tombarella
volterià -ana adj.
vòltio m.  volt2
voltor, volter* (N) m.
volubilitat f.
voluble adj.
voludar* v. tr. (S)  rebolcar v. tr. i intr. pron.
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volum(1) m. / tom

votació f.

volum(2) m. ‘comandament que regula la intensitat del
so’

votant adj. i m. i f.

voluminós -osa adj.

vou-verivou* m. (B)  cançó de bressol f.

voluntari -ària adj. i m. i f.

vudú adj. i m. i m. i f. [ pl. -ús]  vodú

voluntariat m.
voluntat(1) f.
a voluntat loc. adv.
voluntat(2) f. ‘consentiment, assentiment d’algú’
voluntat(3) f.  afecte1 m.
voluptat f.
voluptuós -osa adj.
volva(1) f. ‘partícula petita i lleu d’un cos que l’aire
s’emporta fàcilment’

votar v. intr. i tr.

vuit, huit (V) num. i m.
les vuit, les huit (V) f. pl.
vuitada f.
vuitanta, huitanta (V) num. i m.
vuitantè -ena, huitanté -ena (V) adj. i m.
vuitantena, huitantena (V) f.
vuitantí -ina adj. i m. i f.  octogenari -ària
vuitè -ena, huité -ena (V) adj. i m. / octau -ava

volva(2) f.  floc(2) (de neu) m.

vuitmesó -ona adj. i m. i f.

vòmit m.

vulgar adj.

vomitar v. tr. / boçar2 (V) / gitar(2) / llançar*(3) (V)
/ orxegar (N) / traure(6), treure(6)

vulgaritat f.

vora(1) f.

vulnerable adj.

vora(2) prep.  cap3(2) [a] (proximitat geogràfica i
temporal)
a la vora loc. adv. / [a] prop adv.
[a la] vora de loc. prep.  cap3(2) [a] prep.
(proximitat geogràfica i temporal)

vulneració f.

vulgaritzar v. tr.

vulnerar v. tr.
vulva f. / cony(1) m. / parrús m. / xona

vorada f. / rastell m. (V) / bordillo m.

W

voràgine*(1) f. ‘aglomeració confusa de gent, de
coses en moviment’
voràgine*(2) f. ‘barreja d’emocions o de sentiments
intensos’

wagnerià -ana adj. i m. i f.

voral(1) m. ‘via que voreja un riu o riera’
/ banqueta*(3) f. (N)

waterpolo m. [angl.]

walkman m. [angl.]  casset de butxaca

voral(2) m. / arcén

watt m.

voravia f.  vorera

web m. [angl.] ‘sistema basat en l’ús de l’hipertext,
que permet cercar informació a Internet’
[lloc] web m.
[pàgina] web f.

voraviu m.
vore* v. tr. i intr. pron. (V)  veure(1)
vorejar v. tr.
vorera f. / voravia / acera
vori, ivori m. / marfil
vos pron. / us
vós pron.
vosaltres pron.
vostè pron.
vostre -a poss.
vot m.

webcam f. [angl.]  càmera web*
western* m. [angl.] ‘gènere cinematogràfic
ambientat a l’oest nord-americà de mitjan s.XIX’
whisky m. [angl.]
windsurf m. [angl.]  surf de vela
wok* m. [xin.] ‘paella de base còncava’
wolfram m. ‘mineral’
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X
xabola(1) f. ‘aixopluc rudimentari emprat
especialment pels soldats’
xabola(2) f.  barraca(2)
xacolí m. [ pl. -ís] ‘tipus de vi de baixa graduació’
xacra(1) f. ‘mal físic’ / alifac m. (V)
xacra(2) f. ‘defecte moral’ / lacra
xacrós -osa adj. / alifacat* -ada (V)
xador m.
xafada* f. (V)  trepitjada
xafar(1) v. tr.  aixafar(1)
xafar*(2) v. tr. (V)  trepitjar
xafardejar v. intr. / tafanejar+ v. intr. i tr.
/ xipotejar*(1) (S)
xafarder -a adj. i m. i f. / sorier* -a (V) / tafaner+ -a
/ xipoter* -a (S)

xampú(1) m. [ pl. -ús]
xampú*(2) m. [ pl. -ús]  clara*(2) f.
xampurrar intr. i tr.  xampurrejar
xampurrat -ada adj.  enxampurrat -ada
xampurrejar intr. i tr. / xampurrar
xanca f.
xancle m.
xancleta f. / xoquí m. (B)
xandall m.
xangló*(1) m. (V)  gotim
xangló*(2) m. (V)  sanglot
xanglot*(1) m. (V)  singlot
xanglot*(2) m. (V)  sanglot
xanglotar*(1) v. intr. (V)  singlotar
xanglotar*(2) v. intr. (V)  sanglotar

xafarderia f. / tafaneria / xipot* m. (S)

xanguet m. ‘peix’ / joell / jonqueti (B) / jonquillo
(B)

xàfec m.  ruixat+

xano-xano, xino-xano adv. / daixo-daixo (B)

xafó m. (V)  trepitjada f.

xantatge m.

xafogor f.  calitja

xantillí m. [ pl. -ís]

xafogós -osa adj.

xap m. (B)  esquerda+(1) (d’una paret o roca) f.

xai m.  anyell

xapa f. ‘planxa de metall’

xaia f.  anyella

xapar1 v. tr. ‘cobrir o guarnir amb xapes’

+

xaiada f.
xaiar v. intr.  anyellar
xal m.
xalar v. intr. i tr. pron.  gaudir v. intr. i tr. i intr.
pron.

xapar2 v. tr.  esberlar v. tr. i intr. pron.
xapata* f. ‘tipus de pa d’origen italià’
xapo m.
xara1 f.  xaria
xara*2 f. (V)  garriga

xaleco m.  armilla f.

xaragall m.

xalest -a adj.

xarampió m. / pallola f. (V) / rosa(4) f.

xalet m.

xarbotar v. tr. i intr.

xaloc m. ‘vent que ve del sud-est’

xàrcia* f. (V)  xarxa(1)

xalupa f.

xarcuter xarcutera m. i f. / cansalader
cansaladera

xamar v. intr. (V)  beure1(2) (begudes
alcohòliques)

xarcuteria f. / cansaladeria

xamfrà m.

xarel·lo m. / pansa blanca* f.

xamós -osa adj.

xaria, xara1 f.

xampany m. / cava+(1)

xarlatà xarlatana m. i f.

xampanyera f.

xarleston m. ‘tipus de ball’

xampinyó m.

xaró -ona adj. / cutre
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xarol m.

xec m.  taló(2) (del banc)

xarop, aixarop m.

xef m. i f.

xarrada f.  xerrada

xeflis m.

xarrador -a adj. i m. i f.  xerraire

xeix f. / ics+

xarraire* adj. i m. i f.  xerraire

xeixa f.

xarrameca f.  xerrameca

xemeneia, ximenera* (V) f. / fumeral m.

xarrar v. intr. i tr.  xerrar

xenisme m.

xarreta f. (V)  xerrameca

xenòfob -a adj. i m.* i f.*

xarroteig* m.  xerroteig

xenofòbia f.

xarrotejar* v. intr.  xerrotejar
xarrup m.

xep-a-xep* m. (B)  xiu-xiu
fer el xep-a-xep* loc. verb. (B)  fer el
xiu-xiu

xarrupar v. tr.

xequeo m.  reconeixement sistemàtic

xàrter adj. [inv.] i m.

xera f. (N)  flamarada

xarxa(1) f. / eixàrcia (V), xàrcia* (V)

xeremia(1) f. / caramella+

xarxa(2) f. ‘encreuament o connexió de línies, de
conduccions, etc.’

xeremia*(2) f. ( pl.) (B)  cornamusa

xarxa(3) f. ‘conjunt d’emissores de ràdio i de televisió
que comparteixen programació’

xerès m. [ pl. -essos] ‘tipus de vi blanc’

xeremier* xeremiera m. i f. (B)  cornamusaire

xarxa(4) f. ‘en informàtica, conjunt d’unitats
funcionals autònomes interconnectades’
xarxa social* f. ‘plataforma que permet a una
comunitat d’internautes interaccionar’

xerevia f.  xirivia

xarxó -ona adj. i m. i f. ‘que és extremament deixat’
/ arreu2(2) adv. i adj. (V)

xerigot, serigot* m.

xassís m. [ pl. -issos]

xerinola f.  tabola

xat m.
fer un xat* loc. verb. ‘mantenir una
comunicació simultània entre diverses
persones a través d’Internet’ / xatejar* v.
intr.

xerif xerifa m. i f. i m.
xèrif xèrifa m. i f.

xeringa f.
xerna* f. ‘varietat de mero’
xerostomia f. ‘sequedat bucal excessiva’
xerpa m. i f. i adj. ‘guia nepalès’

xatejar* v. intr.  fer un xat* loc. verb.

xerrac m.

xato(1) -a adj. / camús -usa

xerrada, xarrada f.

xato(2) m. ‘vas de vi’

xerrador -a adj. i m. i f.  xerraire

xató m.

xerraire, xarraire* adj. i m. i f. / xerrador -a,
xarrador -a

xatonada f.
xauarma* m. ‘carn marinada cuita en un ast
vertical giratori’ / dóner kebab* [àr.]
xava(1) m. i adj. ‘parlar propi d’alguns sectors de
Barcelona o relatiu a aquest parlar’
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xerrameca, xarrameca f. / xarreta (V) / rall2(1) m.
xerrar, xarrar v. intr. i tr. / garlar v. intr. / rallar+ v.
intr. (B)
xerricar v. intr.

xava*(2) adj. i m. i f. ‘persona que parla xava’

xerroteig, xarroteig* m.

xavalla f. / ferro*(2) m. (V) / menut(3) m. ( pl.)
/ calderilla

xerrotejar, xarrotejar* v. intr.

xàvega f.

xibiu* m. (B)  guingueta f.

xaveta f.

xic(1) -a adj.  petit -a

xibeca f.  òliba
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xic(2) m.
un xic quant. (adv.)  una mica
xic(3) xica m. i f.  infant(1) m.

ximpleria f. / animalada / badomia* f. ( pl.) (V)
/ bajanada / bajocada / beneiteria / beneitura (B)
/ bertranada (S) / bestiesa / estupidesa / favada(2)
(V) / neciesa, niciesa / pardalada / rucada

xicalla f. (V)  mainada

ximplet -a adj. i m. i f.

xicana* f. ‘en esports de motor, obstacle que obliga
a efectuar un doble revolt’
xicano xicana m. i f. i adj. ‘mexicà emigrat als
Estats Units o relatiu a aquests’
xicoia f. (N)  xicoira
xicoira, xicoia (N) f.
xicon*(1) xicona m. i f. (V)  infant(1) m.

xim-xim m.  plugim
fer [un] xim-xim loc. verb.  plovisquejar
v. intr.
xíndria f.  síndria
xinel·la f.
xinès(1) -esa adj. i m. i f. / xino(1) -a

xicon*(2) xicona m. i f. (V)  noi(1) noia

xinès(2) -esa m. i adj. ‘llengua parlada a la Xina o
relatiu a aquesta llengua’ / xino(2) -a

xicon*(3) xicona m. i f. (V)  promès+(1) promesa

xino(1) -a adj. i m. i f.  xinès(1) -esa

xicot(1) xicota m. i f.  noi(1) noia

xino(2) -a m. i adj.  xinès(2) -esa

xicot(2) xicota m. i f.  promès+(1) promesa

xino-xano adv.  xano-xano

xicotet -a adj. (V)  petit -a

xinxa f.

xicra f. / tassa

xinxeta f.

xifonier* m. ‘moble’

xip m.

xifra f.

xipella m. i adj.

xifrar(1) v. tr. / numerar

xipiró m.  calamarsó

xifrar(2) v. tr. ‘determinar el valor (d’alguna cosa)
en tal o tal quantitat’

xipollejar v. intr. / xipotejar*(2) (S)

xifrar(3) v. tr. ‘escriure (un missatge) emprant un
codi secret o xifra’

xipotejar*(1) v. intr. (S)  xafardejar

xifrer m.  xiprer
xiisme m.
xiïta adj. i m. i f.
xiitake m. ‘bolet’
xilena* f. ‘en futbol, tisora feta d’esquena a la
porteria’

xipot* m. (S)  xafarderia f.
xipotejar*(2) v. intr. (S)  xipollejar
xipoter* -a adj. i m. i f. (S)  xafarder -a
xiprer, ciprer* (V), ciprés* (B), xifrer m.
xiquet(1) -a adj.  petit -a
xiquet(2) xiqueta m. i f.  infant(1) m.

xíling m.

xiquet*(3) xiqueta m. i f. (V) ‘en la muixeranga,
infant que corona la figura’

xillit* m. (V)  crit

xiquet(4) xiqueta m. i f.  casteller castellera

xilofon m.  xilòfon

xirimoia f.

xilòfon, xilofon m.

xiringuito m.  guingueta f.

ximar* v. intr. (S)  beure1(2) (begudes
alcohòliques)

xirivia, xerevia f.

ximenera* f. (V)  xemeneia

xiroi -a adj.

ximpanzé m. [ pl. -és]

xiruca f.

ximple(1) adj. i m. i f., simple*(3) (V) adj. / bàmbol -a
(B) / beneit -a / capesflorat -ada adj. (B) / neci
nècia, nici nícia / orc(2) -a adj. (N) / trompellot*2
m. (V) / tonto -a

xiscladissa f.

ximple*(2) adj. (B)  manyac(1) -aga

xispa f.  espurna(1)

xirment* m. (S)  sarment m. o f.

xisclar, giscar (B) v. intr. / esgaripar(1)
xiscle m. / esgarip(1) / gisco* (B)

337

CORPUS GENERAL

xiste m.  acudit

xopar v. tr.  amarar+

xistorra* f. ‘tipus de xoriço prim’

xopat -ada adj.  xop1 -a

xitar v. tr. / xitejar* v. tr. i intr.

xopet*(1) m. ‘traguet d’una beguda alcohòlica, servida
en un gotet’ / didalet* / xupito

xitejar* v. tr. i intr. / xitar v. tr.
xitxarel·lo m.

xopet*(2) m.  clara*(2) f.

xítxero m. (B)  pèsol

xoquí m. (B)  xancleta f.

xiuladissa f.

xorc -a adj.  estèril(1)

xiular, siular (B) v. intr. i tr. / pitar

xoric m.  xoriguer

xiulet(1), siulet(1) (B) m. ‘so que es produeix xiulant’
/ siulo* (B) / xiulit
xiulet(2), siulet(2) (B) m. ‘instrument que produeix un
so agut’ / pito
xiulet*(3) m. ( pl.)  acufen

xoriç m. ‘llonganissa de llom de porc’
xoriço m.
xoriguer, soriguer* (V) m. / xoric
xormollar* v. intr. (S)  sanglotar
xorrar(1) v. intr. ‘cobrar les xarxes per treure el peix
que s’hi ha agafat’

xiulit m.  xiulet(1)
xiu-xiu m. / xep-a-xep* (B)
fer el xiu-xiu loc. verb. / fer el xep-a-xep*
(B)

xorrar(2) v. intr.  rajar

xiuxiuejar v. intr.

xorroll m.  regalim1

xivarri m.  rebombori

xot m. (B)  anyell

xivato xivata m. i f.  delator -a

xou m.

xorrar(3) v. tr.  rabejar(1)

xou d’impacte* m. ‘tipus de xou televisiu’
/ reality-show [angl.]

xixina f.  carn picada
xo interj. ‘expressió per a fer aturar un cavall, un ase,
un mul’ / ou2 (B)

xovinisme m.
xovinista adj. i m. i f.

xoc m.  topada f.

xubec m. (B)  sobec+ (B)

xocant adj.

xucla, sucla* (V) f.

xocar(1) v. intr.  topar+(1)
xocar(2) v. intr. ‘venir de nou, sorprendre vivament
com a cosa inesperada’
xocolata f. / xocolate m.
xocolata desfeta f. / xocolate desfet* m.

xuclar(1) v. tr. / succionar / xumar*1(4) / xuplar
/ xupar
xuclar(2) v. tr. ‘atreure i engolir’
xucrut f.

xocolate m.  xocolata f.
xocolate desfet* m.  xocolata desfeta f.

xueta m. i f. i adj.

xocolatina f.

xulla(1) f.  cansalada

xofer xofera m. i f.  conductor

+

xòfer xòfera m. i f.  conductor

+

xuixo m.

(3)

conductora

xulla(2) f. / rosta

(3)

conductora

xumar1(1) v. tr.  beure a morro loc. verb.

xolís* m. (N) ‘tipus d’embotit’

xumar1(2) v. tr.  mamar(1)

xollador xolladora m. i f.  esquilador
esquiladora

xumar1(3) v. intr.  beure1(2) (begudes
alcohòliques)

xollar v. tr.  esquilar(1)

xumar*1(4) v. tr.  xuclar(1)

xona f.  vulva

xumar*2 v. intr.  traspuar v. tr. i intr.

xop1 -a adj. / xopat -ada

xumet m. / pipa(2) f. / xupló* / xupet, xupete

xop m.  pollancre

xupar v. tr.  xuclar(1)

2

xop3 m. ‘got de cervesa’
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xupa-xup* m. ‘caramel amb un bastonet per a
sostenir-lo’
xupet m.  xumet

zero m.
zeta f.
ziga-zaga f.

xupete m.  xumet

zigzaguejar v. intr.

xupito m.  xopet*(1)

zinc, zenc m.

xuplar v. tr.  xuclar(1)

zing-zing m.  sonall

xupló* m.  xumet

zíngar -a adj. i m. i f.  gitano(1) -a

xurma, xusma f.

zircó m. ‘mineral’

xurriacada f.  assot(2) m

zitzània f.  cugula

xurriaques f. pl.  assot+(1) m

zodíac m.

xurro m.

zodiacal adj.

xusma f.  xurma

zombi m. i f.

xut1 m. ‘cop donat a la pilota amb el peu’

zona f.

xut*2(1)

m.  òliba f.
+

xut*2(2) m. ‘onomatopeia del crit de l’òliba i d’altres
ocells nocturns’
xuta f. (N)  òliba

zona euro*f. ‘conjunt dels estats de la Unió
Europea que han adoptat l’euro com a
moneda oficial’ / eurozona*
zona mixta* f. ‘sector d’una instal·lació
esportiva on es fan entrevistes’
zoo m.  zoològic

xutar v. intr.

zoològic m. / zoo
zoom m. [angl.] / tràveling òptic

Y
youtuber* youtubera m. i f. ‘usuari de la
plataforma Youtube que hi penja vídeos
habitualment’

Z
zàping m.
zas interj.
zebra f.
zebú m. [ pl. -ús]
zel(1) m. ‘interès ardent i actiu per alguna cosa’
zel(2) m. ‘excitació sexual dels animals’
zel(3) m. pl.  gelosia(1) f.
zelós -osa adj.
zen m.
zenc m.  zinc
zenit m.
zenital adj.
zepelí m.

zoònim m.
zulo* m. [basc] ‘lloc ocult disposat per a amagar-hi
persones segrestades o material explosiu i
armament’
zum-zum interj. i m.

