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Presentació

Tothom sap que una imatge val més que mil paraules, però 
poques vegades ens parem a pensar en el valor que aquestes te-
nen. Quan ens comuniquem ho solem fer a través de la paraula, i 
així podem designar tots els detalls de la realitat, de l’èter, d’allò 
imaginable i d’allò inimaginable. Sense les paraules estaríem 
perduts, i ni les imatges ni les vivències no podrien ser contades. 
Per això creiem que aquest llibre que teniu a les mans té un valor 
incalculable, ja que no solament conté mil mots amb les seves 
accepcions, sinó que tots i cadascun amaguen un llegat de vivèn-
cies que s’han transmès de generació en generació en aquesta 
zona del Bisaura. Aquestes belles paraules no únicament desig-
nen coses, sinó també la manera de fer i de ser d’aquest racó de 
món. Així, doncs, aquesta obra té un destacat mèrit patrimonial 
que no podia haver estat gestada per ningú més que per en Josep 
de Sora i en Jordi Dorca. 

Nosaltres coneixem en Josep d e Sora per haver-nos delectat ja 
amb les seves col·laboracions en la revista El 855 (que dirigim) 
i amb diverses publicacions farcides d’aquests mots que moltes 
vegades poden sonar estranys a les oïdes dels més joves o a les 
de qui desconeixen aquestes terres. Però ell, amb la naturalitat de 
qui fa servir la llengua pròpia, usa aquests mots i expressions per 
a designar el que veu i el que sent, i ens ho transmet sia parlant 
sia escrivint, perquè en Josep és d’aquelles persones que parla 
com escriu i escriu com parla, és a dir, no li cal obrir un diccio-
nari per a trobar aquell mot que no s’endevina o que es resisteix 
a ser entès perquè no és natural en aquell qui l’utilitza. En Josep 
els domina, els coneix, hi juga...; i ara ho fa amb aquests Mil 
mots de Sora i un conte rural que ens regala. Ací veureu com ens 
els presenta en una exhaustiva llista curosament ordenada, i po-
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drem veure com els empra en el conte «El jornaler», que ha escrit 
expressament per a aquesta ocasió.

Tanmateix, si la credibilitat del llibre que tenim a les mans 
pogués semblar poc fi able (si no coneixeu prou bé en Josep), i 
us penséssiu que això és la «dèria d’un home de Sora», heus ací 
que tenim l’estimable reforç d’en Jordi Dorca, fi lòleg i amant 
de la llengua i de les seves peculiaritats. Aquest entusiasme 
que el caracteritza es demostra en la quantitat d’obres que ja ha 
publicat sobre aquesta temàtica, com El parlar del Lluçanès: 
aportació al coneixement del català central, El parlar de la 
Vall del Ges, Orís i Bisaura o El parlar de Collsacabra: apro-
ximació i assaig de descripció. És ell, certament, qui dóna a les 
paraules i a les seves accepcions la verifi cació i la contrastació 
que un llibre d’un nivell com aquest exigeix. En Jordi, amb la 
cura d’aquell que estima les paraules —i que n’ha fet la seva 
passió— ha treballat braç a braç amb en Josep per aconseguir 
aquest punt de rigor.

No ens resta res més per a dir, sinó que gaudiu d’aquests mil 
mots, els apreneu i valoreu.

Maria Salarich i Núria Surinyach
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El jornaler 

En Nazari tindrà avui un mal viatge; ho ha ensumat tan bon 
punt ha vist el rector davant Cal Ton Ferrer. Quan mossèn Jordi 
es troba a Cal Ton Ferrer, mai no és per casualitat; l’home sap 
que no surt de Sant Quirze ni pagès ni carreter cap a Sora sense 
passar abans per la ferreria. Ell havia baixat a peu, a primera 
hora del matí, i ara li vindria molt bé de fer la tornada damunt 
algun carruatge. Ha plogut a bots i barrals fi ns a la matinada; 
els camins per a pujar a Sora solen ser enfangats, plens de bas-
sals i de mal transitar, i precisament avui és dimecres, dia que el 
carro de Rocafi guera baixa a Sant Quirze. Els dimecres no falla 
mai, ja pot fer el temps que vulgui. Tanmateix, el rector ha sentit 
una certa incomoditat en adonar-se que no és en Rocafi guera qui 
mena l’euga, sinó en Nazari; però, quan en tombar la cantonada 
s’han trobat de frec a frec, ja era massa tard per a fer el distret, 
i en Nazari ho hauria entès com un menyspreu si el rector no li 
hagués fet la proposta de pujar a Sora amb ell damunt el carro. 
En Nazari és un jornaler; treballa on el demanen, els dies que 
el necessiten; sigui a la Viladavall, a la Sala, a Masdamunt, és 
a dir, on el sol·liciten, sempre que no tingui compromís. Avui ha 
baixat amb el carro de Rocafi guera carregat de fusta. Després de 
descarregar a la serradora del Carreter de les Vinyes ha carregat 
uns sacs i un bot de vi a Can Soldevila, i tot seguit fa cap a Cal 
Ton Ferrer per a fermar l’euga i entrar a Ca la Càndida a fer el got 
abans d’emprendre la tornada cap a Rocafi guera de Sora.

Com deia, en anar a fermar l’animal es troba amb mossèn 
Jordi; el mossèn sap que en Nazari no en farà cap festa, de pu-
jar-lo cap a Sora sobre el carro, ja que entre aquests dos homes 
no hi ha a penes relació; mai no han renyit, però pel fet de no dei-
xar-se veure gairebé mai a l’església, en Nazari no es troba gens 
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còmode davant el rector; i al rector, per altra banda, li sap greu 
incomodar ningú, mal que sigui un feligrès una mica esquerp i 
fugisser.

—Bon dia, Nazari —li diu el mossèn—; ja veig que tens a 
punt la tornada.

—Bon dia; sí, com se sol dir, ja tenim el carro carregat.
—Bé, ja deus suposar el perquè em trobo aquí, jo; però vaja, 

potser vas molt carregat i en aquest cas també puc pujar a peu.
—No senyor, no; on vol anar amb aquestes pastetes que hi ha 

camins amunt? Bé serà molt que la Tordilla no ens tragini. 
—Doncs, mira, em faràs un bon favor; fes la teva, que jo t’es-

pero aquí mateix. 
Mentre es corda la catracòlica que vesteix per damunt de la 

sotana, el rector mira el jornaler travessar la carretera i entrar a 
Ca la Càndida. A Sora hi ha altres jornalers; però quan es parla 
del jornaler, tothom sap a qui ens referim, és a dir, a en Nazari. 
És un home alt i prim, escardalenc; té ara trenta-cinc anys i és un 
treballador incansable; podríem dir que és un viciós del treball; 
potser per això no s’ha casat; no vol pas dir que els casats no 
treballin, és clar. Cabell atapeït, celles molsudes, cara xuclada, 
i, com a feiner impenitent que és, transita amb el cos una mica 
trabucat endavant, de cintura amunt; aquesta és la postura físi-
ca que solen lluir aquells que van per feina, sobretot quan ja fa 
massa anys que van per feina; d’anar forcejant d’una manera 
massa continuada, a vegades arriba un moment que l’ossamenta 
s’encalla sense assolir la total verticalitat. En Nazari té un caràc-
ter rèbol; és de conversa curta i deslligada; la seva mirada té un 
toc d’indecisió, una mena de recel; vaja, que, per la mirada, fóra 
difícil de conèixer amb certesa el tarannà del jornaler; el mossèn 
no es creu del tot aquell proverbi àrab que diu: «Qui no comprèn 
una mirada, tampoc no comprendrà una explicació.» Les per-
sones som a vegades complicades, i les nostres mirades també. 
Amb aquestes que arriba en Nazari i pugen tots dos al carro. La 
pista enfangada cap a Sora no és fàcil per un animal amb el carro 
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carregat. Arribant a Sant Joan, sota mateix de la capella, la pista 
és de pedra viva; en aquest punt es produeix el contacte directe 
entre el cèrcol i la pedra, amb un relleu irregular, i el resultat 
és un retruny metàl·lic, un sotrac sec, breu, vertical, violent i 
sorollós, amb la sensació de desplaçament avall d’algunes peces 
de la còrpora dels viatgers, tot i que en Nazari ha preparat per 
al rector un sac de segon com a seient, i, poc o molt, serveix 
d’amortidor. 

L’indret més carregós sol ésser arribant al Pont del vi, so-
bretot en temps de pluges; en aquest fondal entre dos pendents 
l’aigua s’hi entreté, el fang hi persisteix, les rodes s’hi enfonsen 
cada cop més, la poca amplada de la carretera no permet d’em-
barcar, les rodes s’enfonsen irremeiablement dins les fotges, i 
si l’euga no ho agafa amb empenta, aguantant les oscil·lacions 
laterals transmeses a través dels braços del carro, l’encallada 
és inevitable com és ara el cas. La Tordilla no hi ha posat prou 
ganes, prou contundència. El jornaler es desfà del saio que por-
ta posat damunt les espatlles, baixa del carro, agafa l’euga pel 
cabassó per donar-li coratge; el rector baixa també, disposat a 
ajudar empenyent el carro pel darrere, tot i saber que la seva 
empenta més o menys no decidirà l’eixida de l’ensorrada. Tor-
dilla tira...!, Tordilla va...!, Tordilla som-hi...!; i la Tordilla sem-
bla mancada de voluntat i esperit de sacrifi ci per a treure el 
carro del sot, com si hagués perdut l’eufòria que caracteritza 
precisament aquests animals. El rector, que ja ha vist, i sobretot 
sentit, la manera de treballar amb els animals, s’adona perfec-
tament de la causa de l’encallada i també de la manera com 
sortir-ne.

—Nazari —diu al jornaler—, ja ho veig, què passa aquí; aquest 
carro no surt pel pes de la meva sotana...; ja m’entens, oi?

El jornaler ha comprès la metàfora, però reacciona amb pru-
dència.

—Potser sí que l’entenc, però és clar...; no sé com ho farem, 
això.
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—Sí home, sí! —fa el mossèn—, prou que ho saps; mira, tu 
fes-ho a la teva manera, exactament com si jo no hi fos, fes el que 
calgui sense manies. 

Agafat amb les dues mans als raigs de la roda enfonsada i esti-
rant-lo endavant, comença el jornaler amb un repertori de renecs, 
Tordilla i el qui et va parir...! L’euga emperna amb la punta de la 
ferradura i amb un cop de coll decidit, estrebat i defi nitiu, arriba 
el carro al capdamunt del curt repetjó; allí s’atura i emet un ron-
fl et, un rabiós rebufar de nas, com a expressió de ràbia i alhora de 
satisfacció, si és que un animal en pot sentir alguna.

Entre els mateixos veïns de Sora, entre aquests i el rector, la 
mestra, el secretari, les anècdotes generades al poble són fre-
qüents, fresques, espontànies; a vegades fetes amb una candi-
desa que dóna el toc necessari a la vida, per a compensar les 
mancances, les precarietats, les justeses que pateixen els cinc-
cents cinquanta habitants del poble, entre la pagesia i els dos nu-
clis que el conformen, en aquests anys cinquanta. 

Aquí cadascú és ell mateix, lluint els seus defectes o virtuts. 
En Jepet no va a la barberia per no trobar-se amb el cisteller, amb 
el qual estan renyits. Em sembla que ni l’un ni l’altre no saben 
ben bé el perquè; el cisteller és un home que s’ofèn amb molta 
facilitat, i en Jepet no ho sap comprendre. I curiosament, tots dos 
fan sovint cap a Can Curmines; el cisteller els vespres pren un 
vinet dolç, ja que no entra al bar de Cal Barber des de fa temps 
a causa d’una empuntegada que hi va tenir amb l’hostaler; i en 
Jepet hi va perquè en Ramon li talli els cabells. 

—«No em llevaries pas els cabells?» —li diu—; l’home porta 
un sac net que es posa damunt les espatlles, i ja teniu en Ramon 
«llevant-li la llana del clatell». Llavors en Jepet li paga una pes-
seta, que li és acceptada per no contrariar-lo, i tots contents. 

A Sora no hi ha aigua corrent dins les cases; solament a Can 
Curmines en disposen, donat que d’una manera particular van 
aconseguir instal·lar-la-hi l’any 1942. Fins a mig carrer del poble, 
les dones baixen a Can Curmines a rentar la roba; el safareig és 
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prou gran, i la Neus els dóna aquesta facilitat, ja que d’una altra 
manera haurien de traginar la roba a la font del rector, a l’altre 
cap del poble, més lluny i ensotada al torrent, amb un fort pen-
dent. Un dia la mestra, la «Dolores», una noia burgalesa que viu 
sobre l’escola amb els seus pares i que renta la roba també a Can 
Curmines, diu a la Neus que hauria de pregar a la Carme de Ca 
la Bonica que deixi de rentar en aquest safareig, ja que amb dos 
malalts com té a casa es podria propagar la malaltia. 

—Com més malalts hi ha en una casa, més convé de poder 
rentar prop —li diu la Neus—. Durant encara un poc temps, amb 
la grossa cistella de la bugada, anaren la «Dolores» i la seva mare 
a rentar a la font.

El rector, mossèn Jordi, del qual ja hem parlat, a part de l’exer-
cici del seu càrrec amb tota efi càcia, és un home de camp; sotana 
arremangada, a l’hivern catracòlica fi ns a mitja cuixa, visitant 
pagesos al seu mas; sovint no se sap si surt a caçar amb l’excusa 
d’una visita o si és justament al revés. Excuses que ningú no li 
exigeix, per altra banda. La caça li plau, sobretot la caça de la 
llebre. Amb el seu gos, el Rast, de vegades manlleva la parella 
de Can Curmines, el Tarçan i la Bigorra; tots quatre formen un 
magnífi c equip. Hom sent els gossos glapir cap al collet Roig, 
el so agut i sec del tret, el silenci, i al cap d’una estona arriba el 
mossèn a la rectoria amb un gep a l’esquena; una llebre penjada 
entre la sotana i el que hi porti d’abrigall al damunt. A mossèn 
Jordi, com és lògic, no li agrada sentir el poble renegar; però, 
vist que no ho pot evitar del tot i sabent que és més el costum i la 
rutina el que mena el pagès a parlar gruixut, tampoc no vol sor-
prendre ni coaccionar ningú, i així ho demostrà la seva actitud, 
el dia del viatge amb el jornaler. Sempre que passa prop d’algú 
que treballa amb animals o en qualsevol feina on el renec hi 
sovinteja, ell sempre anuncia la seva presència; xiulant discreta-
ment, un parell d’estossecs absolutament voluntaris; diguem que 
ell avisa. El mossèn transita també molt sovint per l’entorn més 
proper a la rectoria, i sempre que en qualsevol feina del veïnat 
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preveu que hi pot haver alguna difi cultat afegida, es retira amb 
tota discreció, deixant que hom pugui actuar espontàniament, 
sense traves. Un dissabte al vespre, a Cal Barber —l’hostal del 
poble—, es discuteix sobre aquests fets. 

—Sigui com sigui —diu en Florenci de Vila-solana—, és prou 
sabut que amb animals no es pot treballar amb parenostres i avema-
ries. S’ha de cridar fort i granat; si no ho fas així, no surts d’enlloc.

—Això són punyetes —fa el jornaler—; tots heu vist treballar 
en Ton de Can Curmines amb els bous; no em negareu pas que és 
un dels parells més feiners del poble. I l’heu sentit mai a renegar? 
No li heu sentit dir mai aquests penjaments. Els crida, els fot si 
convé algun cop d’agullada, i els fa tritllar com una malla.

—Aquesta és una qüestió que no cal ni discutir-la, home —en 
Rocafi guera és un carreter experimentat—; les bèsties de treball 
s’han de tractar tal i com se les ha domat, no hi ha més. En Ton ja 
n’ha ensinistrat qui-sap-los, de parells; i, efectivament, és home 
de pocs crits i de cap renec. 

Realment, és exactament així. Les bèsties tenen bona memò-
ria, i en el temps de doma aprenen que si després del «maca-
gum...» cau una garrotada, cada cop que sentiran aquesta paraula 
faran el màxim esforç. És clar que si des del principi la paraula 
prèvia a la bastonada hagués estat més suau, més ètica, el resultat 
fóra el mateix i el renec innecessari; però, això és així; la pagesia 
del nostre país és tradicionalment de parla grollera; i en Nazari, 
tot i no ésser dels més malparlats, sap que quan treballa amb ani-
mals, no pot triar el llenguatge. 

—Això del renegar —els diu en Vicenç, el secretari de l’ajun-
tament— és un costum molt arrelat a les nostres terres. Ja ho deia 
cap als anys 1870 —més o menys— mossèn Jacint: «Catalunya, 
se’t coneix pel renegar.» És un mal costum, i un cop dins aquesta 
rutina es fa difícil sortir-ne. Ensenyeu els animals amb la blas-
fèmia al davant del bastó, la quitxalla també ho aprèn i arriba 
que res no rutlla si no és a còpia d’aquests excessos verbals que 
degraden considerablement la imatge dels pagesos i bosqueters, 
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exceptuant, és clar, algunes famílies que han aconseguit, malgrat 
tot, mantenir una parla més enraonada.

—I encara et diré més —afegeix en Ton barber—; aquesta 
gent més enraonada sovint són titllats de tiranyigues, sembla que 
el renec fa més home; sí, perquè les dones no són pas tan parra-
bolles a l’hora de parlar.

—Oh —diu en Rocafi guera—, a casa hi ha la criada que Déu 
n’hi do. Però vaja, ho fa més que res per culpa d’aquells dos ga-
lifardeus de mossos, que només fan que enquetiar-la; a més de 
carrinclons, resulta que sempre tenen més set que gana, i quan 
agafen una mantellina, o tan sols van una mica entrescats, feina 
rai per a governar-los; són pitjor que la Tordilla. I quan no els pot 
fer triscar d’una altra manera, no s’hi pensa a sobtar el pitjador i 
fotre’ls fora de la cuina escampant-los-hi les brases de foc sobre 
els peus; i llavors pla, surten cap cots i renegant com oriols.

A Cal Barber s’hi juga a cartes; al canari, principalment. Quan 
en ple hivern hi ha poca feina a fer per aquests camps, els més 
aviciats fan durar el joc, algunes vegades fi ns al matí del di-
marts. Fins i tot, la vella de Ca la Bonica sol baixar al bar a portar 
quelcom de menjar a en Jep.

—Jo sí que li duria el sopar —deia una veïna—. Alguna ore-
llada i cap a casa! 

El vell de Rocafi guera és un dels més aferrissats, i també dels 
més fi ns a l’hora de fer-se valer les cartes, per poc bones que 
siguin. Si es dóna el cas que juga amb principiants i els «fot els 
calés», l’home ho adoba immediatament a l’hora de plegar.

—Vejam; tu Miquel, quant has perdut?
—Oh, he perdut dotze pessetes.
—Doncs, va; aquí tens les dotze pessetes; i tu Jaume, quant 

has perdut, tu...? I d’aquesta manera els diners solen tornar a la 
butxaca de cadascú, que prou que sempre fan curt.

A Cal Fornetó hi té establerta la barberia en Ton Barber; als 
baixos de la petita casa, a mitja pujada del carrer, a uns cin-
quanta metres de casa seva, en Ton practica el seu ofi ci. A casa 
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d’en Ton, Cal Barber, en el que és ara el menjador, havia estat 
habilitat com a barberia; potser d’això li ve el nom, però bé. En 
Ton exerceix des de fa molt de temps a Cal Fornetó, compartint 
aquest servei amb el treball a la fàbrica de La Farga de Bebiè, ja 
que dels seus ingressos de barber potser no en faria ni per a la 
dent de baix.

En Ton és un home discret; en bona part, per això els seus par-
roquians parlen entre ells amb tota franquesa, fi ns i tot de coses 
ben guardades en altres indrets i moments. Quines coses! Entre 
en Ton i mossèn Jordi s’hi troba el contrast més radical i també 
una similitud acostada. Les divergències són religioses; en Ton, 
junt amb en Nazari, és dels pocs vilatans que no solen anar a 
missa. Ell cada any dóna al rector cent pessetes d’almoina, que 
el rector pren i agraeix sense fer esment de l’agnosticisme del 
barber. Per altra banda, aquestes dues persones són les més ben 
informades sobre el fer i desfer dels pagesos, les seves dones i 
criatures, les seves intimitats i vicissituds, els seus tractes, els 
seus plaers i desplaers. El rector va ben informat a través de les 
dones al confessionari, i el barber hi va per part dels homes a la 
barberia. I ni de l’un ni de l’altre no en surt res fora d’aquests 
dos establiments, el confessionari i la barberia. De cap manera 
se’ls podria qualifi car d’escudellaplats. 

A la barberia, tantost esclata la riallada benèvola i franca com 
es produeix un silenci perllongat i estrebat. No fa gaire, el vell 
Rocafi guera va fer portar uns plecs de tela al sastre Plans, de Sant 
Quirze de Besora, perquè li fes un vestit; després de prendre-li 
les oportunes mides amb una precisió mil·limètrica, l’home féu 
arribar al sastre pel carreter de casa seva, Rocafi guera, la tela que 
feia temps havia comprat la seva dona a un marxant. Al cap de 
tres dies de fer-la arribar al sastre, rep l’avís mitjançant el carter, 
en Serafí de Ca la Bonica, que de part del sastre Plans es presen-
tés personalment al cosidor. 

—I, doncs, què cordons deu voler ara aquest lligafi ls? De la 
manera que m’atabala anar amunt i avall darrere aquestes foteses, 
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que si no fos per les dones mai no me’n faria cap, jo de tratjo de 
llana; que ja vaig prou bé amb el de vellut, jo.

El cas fou que el sastre quedà sorprès, quan en desplegar la 
tela, entre els plecs hi trobà set bitllets de mil pessetes. Set mil 
peles són massa diners —li digué en Plans—; he volgut que ho 
vegis abans de desfer el niu, que jo no vull maldecaps; les coses 
clares i avall. Facècies com aquesta, mai no li han passat a l’En-
ric de Cal Capó; casa petita, de les anomenades «Can poc-s’hi-
cull», amb dona i cinc fi lls, feina rai per anar omplint el pap. I 
encara un dia que l’home va entrar dins un camp d’un veí per 
collir unes poques mongetes de les que es planten entre el blat 
de moro, té la mala sort de perdre-hi l’encenedor; la màquina fou 
trobada i exhibida precisament a la barberia, posant en evidència 
el pobre Enric. Tanmateix, és allò que «no hi ha mal que per bé 
no vingui»; si abans d’aquest fet, davant la porta de Cal Capó hi 
apareixia, generalment de matinada, algun mig sac de patates, 
un pa, fi ns i tot algun aviram, ara aquests presents matutins i 
anònims hi sovintegen més.

Com canvien les coses i com canvien les persones, a la que 
hi posem un espai de cinquanta anys mal comptats! I no parlem 
solament de l’aspecte físic, que naturalment, experimenta amb 
aquest temps una modifi cació tal que, si no fos perquè l’hem 
vist progressar, ens faria uns desconeguts. Es modifi quen també 
les maneres de fer i de pensar, les actituds, les intencions, els 
projectes..., tot. En alguna mesura, i potser forçadament, anem 
emmotllant el nostre esperit al cos que el suporta. Tanmateix, 
davant un procés de decadència irremeiable, l’espai que queda a 
l’optimisme és generalment magre. El vell és aquell que té deu 
anys més que nosaltres; sí, però arriba que hom ja no coneix 
ningú, amb deu anys més.

Aquestes refl exions li passen pel cap al jornaler, assegut en 
una pedra sobre la «carena dels Pins», a les envistes del quintà 
del Boixader i Rocafi guera, a Sora, amb la mirada fi xa als quatre 
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gargots inintel·ligibles i sense cap sentit ni intencionalitat, que el 
seu bastó de boix dibuixa sobre el terra sec i polsegós del petit 
terrer. Aquesta discreta carena és precisament la ratlla que par-
teix d’una manera ben concreta el bosc i el conreu. Quan deixa 
d’esgratonyar amb el bastó i alça la mirada, és tot una altra situa-
ció la que experimenta l’home. 

Ja ho ha sentit més d’un cop, en Nazari —el jornaler—, que 
no és bo de furgar en el passat, la nostàlgia, melangia, digueu-ne 
com vulgueu; però tampoc no és home d’acceptar sense cri-
teri el pensar d’altri. Ell sent necessitat de recordar facècies 
passades, contemplant tota la raconada d’aquestes dues masies 
que formen el conjunt anomenat pels sorencs coneixedors de la 
contrada «El Racó». El jornaler hi havia patit moltes suades en 
aquest quintà que cau, en forma de feixes, cap al rec; la part del 
Boixader des del castell per llevant i la de Rocafi guera al repeu 
de Montsobirà per ponent. Tancant la raconada pel cantó nord, 
la carena de Sovelles, amb coll de Bassa i les Falgoses al seu 
cim, no s’arriben a albirar, però és igual; en Nazari en sap el seu 
emplaçament exacte. 

El bac del Castell, la carena dels Pins, la coma de Faig, el 
gorg del Molinot, la Barquera, cap dels Rocs, serrat de les Mar-
ques... Abundància de noms per a poder definir amb precisió 
cada pedaç de bosc o conreu. Pel migdia, l’horitzó s’allunya 
una mica, fins al santuari dels Munts, després de la Sala de 
Sora i la baga Negra, sota el cim de Casadamunt, a Sant Agustí 
de Lluçanès. Just fins a Sant Agustí abastava aquell estirabot 
que algú havia dictat i dedicat a Corbatera: «Corbatera s’en-
cenera; surt en Jan tot renegant, en Mateu cagant-se en Déu, 
en Sangles a cops de fangues, en Cisquet amb el ganivet, en 
Bernadí els diu que sí, en Font-renó els dona la raó, al Collet 
tiren pel dret, al Francàs no els fan cap cas i al Grau passen 
la clau.» I en Nazari les coneix totes, aquestes cases i aquests 
indrets. Els ha transitat, els ha gaudit i patit; en definitiva, n’ha 
format part, s’hi ha sentit identificat i sovint feliç. Ara, però, 
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tot són entrebancs per a continuar integrat en el paisatge; ell 
ve d’una joventut plena de frugalitats, justeses i limitacions de 
tota mena, però no menys riallera i feliç que la joventut actual; 
s’adona que efectivament la vida de les persones ha guanyat 
en molts aspectes, fins i tot arribant a la darrera etapa; ja fa 
anys que al poble es disposa d’aigua, de llum i de carretera. La 
carretera —digueren alguns amb certa ironia— servirà perquè 
els pagesos de Sora de dalt abandonin el mas amb més facili-
tat. No per aquesta causa, però l’abandó de nombrosos masos 
fou una realitat; durant aquells anys, bon nombre de pagesos 
s’esquitllaren avall, cercant més comoditats i algun quartet su-
plementari amb allò del «jornal i mig».

La carena dels Pins és per a en Nazari un indret excepcional.
—Ja ho veus —diu al seu nebot— on ha arribat la meva for-

çada modèstia; després d’escodrinyar, per un motiu o un altre, 
els punts més enfonsats i també els més encimbellats de tot el 
terme de Sora, ara resulta que trobo excel·lent aquesta discreta 
carena, que em permet de contemplar potser una desena part del 
territori de Sora. Des d’aquest revolt alterós de la carretera, jo 
hi veig algom més que el quintà d’aquest racó. Hi veig les ca-
mises de roba de fabricant dels companys, amb aquells dibuixos 
multiformes, aquelles traces de color de fl orit, produïdes pel 
fi ltratge de la suor entre blats secs i calents durant la sega...; i 
dic la ‘camisa dels companys’, perquè no em veia la meva es-
quena, ja que, com tots, jo en sortia igualment desdernegat. Hi 
veig les rengleres de patates arrancades a punt de collir; de cada 
quatre restos se’n deixava un per arrancar; era la quarta part que 
li pertocava a l’amo, i es recollia un cop arreplegades les tres 
parts del masover; hi sento el fl aire inigualable de l’alfals mig 
sec o a punt d’entrar, recordo els piulots als dits arrancant els 
naps per al bestiar, pastats al terra, gelats, per la severa fredor 
dels hiverns, agreujada pel pas de «la marieta de Toses», aquell 
vent esmolat i fred com una metzina, lliscant per la solana de 
Portavella i que ho deixa tot de mala edat, rostit, d’una rigidesa 
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cruixent i de mort. I arribant a la primavera, aquella benòria 
d’hortalisses que s’aconseguien en aquest peu de rec, gràcies a 
l’excepcional frondositat de l’indret. 

Em puc veure encara suspès al bell mig del cingle de dalt 
amb una vintena de metres de buit sota els peus, lligat amb una 
corda subjectada pels companys al voltant d’un pi, deixant-me 
baixar cinglera avall fins al niu dels corbs per a esbotzar-lo, 
en un intent sempre inútil d’evitar els esguerros que aques-
tes aus produïen en els camps de blat de moro, plantat de feia 
poc. I l’estiu de la socarrada a Trema-roques, entre els dos cin-
gles; foren una nit i un dia de patiment infernal, fins a dominar 
finalment la foguerada a coll de Joanet. 

També em va tocar portar al cementiri l’àvia Quimeta de 
Rocafiguera; amb cinc companys, i jo que feia sis; la barra 
de pi amb la caixa penjant, amb un pam de neu, aquí caic allà 
m’aixeco...; si no és que era morta, l’hauríem matada nosaltres 
a sotragades, aquella pobra dona, que entre el pes i la pudor 
que menava, ja et dic jo que quedàrem servits; era un cami-
nar darrere una manxiula continuada...; i encara en un tram de 
camí em vaig carregar a collbot en Miquelet, un marrec que 
va voler venir tant sí com no, i tan camacurt com era, la neu 
no el deixava caminar... Eren temps de sacrificis per a gairebé 
tot, però hi posàvem l’esforç que calgués sense garreperies; no 
venia d’aquí, i t’asseguro que no ens sentíem ni desgraciats ni 
infeliços; jo crec que potser anàvem més orelladrets i menys 
atabalats que l’actual jovent, no ho sé. A la sala de Cal Barber 
hi ballàvem cada tarda de diumenge amb la música d’un pia-
no de maneta; el «manúbio», en dèiem. I el mossèn en deia el 
«xafatronques»; a ell no li agradava gens, aquest artiperi que 
propiciava l’acostament, el frec a frec entre mosses i vailets, 
allò que en dèiem amb certa clandestinitat «arrambar l’àpit». 

En Nazari —el jornaler— ha aconseguit seguir de prop el rit-
me canviant de la societat que l’envolta, amb aquests tocs nos-
tàlgics que són, probablement, inevitables quan la decadència 
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esdevé manifesta i irreparable. Té assumida la seva soledat, i eco-
nòmicament disposa d’un «roc a la faixa per a més menester», 
com diu ell.

—Qualsevol dia no el veurem transitar, farem cap a casa seva 
i el trobarem mort al llit —diu un veí.

—Mira —diu l’altre—, així mateix ens va passar amb en Pei 
de Can Flequer l’any vuitanta-nou; te’n recordes? Al capdavall..., 
cadascú mor com pot.

 Josep de Sora



Fotos del municipi de Sora

— 23 —

Sora des de garbí. Castell de Milany al fons; any 2012          FOTO: JOSEP DE SORA

Fotos del municipi de Sora
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Sora des de garbí; any 2009         FOTO: JOSEP DE SORA

Sora des de migdia; any 2015         FOTO: JOSEP DE SORA
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La Mata (Sora); any 1994         FOTO: JOSEP DE SORA

Colldecamps (Sora); any 2013         FOTO: JOSEP DE SORA
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Can Barral (Sora); any 1994         FOTO: JOSEP DE SORA

Boixader i Rocafi guera (el racó). Sora; any 2009         FOTO: JOSEP DE SORA
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Solallong (Sora); any 2008         FOTO: JOSEP DE SORA

Sant Pere el Pla (Sora); any 2013         FOTO: JOSEP DE SORA
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Sant Joan (Sora); any 2008         FOTO: JOSEP DE SORA

Can Jan (Sora); any 1994         FOTO: JOSEP DE SORA
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Masdamunt (Sora); any 2013         FOTO: JOSEP DE SORA

Masdamunt des de ponent (Sora); any 2013         FOTO: JOSEP DE SORA
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Colldebassa, al límit del terme de Sora; any 2010         FOTO: JOSEP DE SORA

Rocafi guera (Sora); any 1994         FOTO: JOSEP DE SORA
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Rovellons (Sora); any 2011         FOTO: JOSEP DE SORA

Colldebassa; any 2010         FOTO: JOSEP DE SORA
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Marrà de Can Magnet, entorn de Sora; any 2009         FOTO: JOSEP DE SORA

Vaques de Mas Rovira (Sora); any 2015         FOTO: JOSEP DE SORA
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Ramat d’en Joan a Colldebassa; any 2014         FOTO: JOSEP DE SORA

En Joan i el ramat, camí de Muntanya (Sora); any 2014         FOTO: JOSEP DE SORA
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Volant i accessoris, utilitzat fi ns 1960 a Sora         FOTO: JOSEP DE SORA

Lanz Bulldog, model de 1930-1935         FOTO: JOSEP DE SORA
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En plena batuda recordatori; any 2008         FOTO: JOSEP DE SORA

Lanz Bulldog i Batlle 110, actius fi ns 1964 aprox.         FOTO: JOSEP DE SORA
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Garlopa; en ús fi ns al 1955 a la fusteria de Sora         FOTO: JOSEP DE SORA

Màquina de batre Batlle 110; any 2008         FOTO: JOSEP DE SORA
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Masovers de Viladamunt (Sora); any 1936. Autor desconegut
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Quitxalla de Sora, davant els pallers de Can Coromines. Entre 1958 i 1960

Masovers de Rocafi guera (Sora); any 1927 o 1928. Autor desconegut
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Introducció

El propòsit d’aquest llibre no és altre que el d’oferir al lector 
interessat pel llenguatge una bella mostra dels nostres mots. Pot-
ser un miler de mots no són gaires, però sí que són prou per a po-
der produir en nosaltres —els autors— una elemental i modesta 
satisfacció per la fi ta aconseguida. I amb més goig encara, sabent 
que aquesta satisfacció la podrem compartir amb les persones 
del poble de Sora i d’arreu. Sabem que tots ells, en llegir-nos, 
oferiran la seva aprovació per la feina que en Josep Comas i jo 
hem fet durant aquests darrers anys i que s’ha vist completada, 
recordem-ho, per un conte que ell expressament ha escrit per a 
aquest volum.

M’afanyo a assenyalar que mentre treballàvem en el recull 
pensàvem, més que més, en els veïns de Sora, és a dir, en els 
qui en són per naixença o bé per adhesió; per tant, hem volgut 
tenir tothora presents —car això era, de fet, imprescindible— les 
particularitats de les formes de vida d’aquest indret de la diòcesi 
de Vic. Un indret, aquest, de poblament dispers, de carrerades, 
cruïlla de molts camins i d’arrelament rústic. El poble de Sora, 
situat al nord-oest d’Osona, ha tingut, en la seva història, fèrtils 
contactes amb el Ripollès i el Berguedà, i també amb les terres del 
Lluçanès i del Bisaura, de què molts sorencs es consideren part.

Als amatents lectors tampoc no els haurem d’advertir —ja que 
bé prou s’ho deuen imaginar— que els mots que trobaran ací són 
majorment dels que tenen relació amb determinades formes de 
cultura material del món agrari. Ofi cis, eines i objectes que en 
molts de casos han esdevingut obsolets o que han estat mig ban-
dejats per noves tecnologies. Tanmateix, malgrat tot, han deixat 
en el llenguatge traces més o menys visibles que diuen molt del 
passat que alguns enyoren.
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No cal dir que la llengua és viva i evoluciona; no ens n’hem de 
plànyer. Cal fer-la i refer-la amb determinació, amb esforç cons-
tant. I és així com la volem nosaltres: rica, apta per a totes les fun-
cions del coneixement; proveïda de girs àgils i genuïns. La volem: 
creativa i digna en tots els registres, fl exible, posada al ritme de la 
tecnologia, estimada pel jovent.

Certament, n’hem de gaudir, del llenguatge, i com més millor. 
Aquest recull, en efecte, pot arribar a servir d’esquer per als qui, 
bons llegidors de mena, cerquen una forma d’esbarjo en la cul-
tura lingüística i en els afers etimològics o dialectals, i qui sap 
si a l’empara o en la gratifi cació d’un record amorosit de temps 
reculats i de dies suposadament més feliços. Res a dir-hi. És ben 
natural i legítim que sigui així. Aquest llibre és per a ells. Fet i fet, 
aquest gaudi del llenguatge ha d’anar sincerament acompanyat, em 
sembla a mi, per la clara consciència que nosaltres, els catalans, 
formem part d’un poble políticament subordinat des de fa segles, i 
que l’estructura de la llengua comuna ha quedat malmesa, i àdhuc 
compromesa, per aquestes circumstàncies injustes i doloroses.

És obligat de reconèixer que amb la nostra discreta aportació no 
ens guarirem pas dels mals que ens amoïnen ni modifi carem d’una 
manera sensible el destí general de la llengua. La contribució és 
mínima, ho sabem. Però sí que ens convé de recordar que el fl ux, 
tan necessari, entre la llengua estàndard i la llengua històrica és 
allò que assegura, aquí i arreu, la continuïtat d’un poble i l’esdeve-
nidor de la seva llengua de comunicació. 

Res que no sigui passadorament bo i autènticament perdurable 
des del punt de vista de la ciència i la cultura no és possible, no es 
viable, si no s’arriba a produir, de debò, una relació sana i regular 
—fructífera— entre aquests registres: entre la llengua dels mitjans 
i de la literatura, d’una banda, i la dels afers diaris i espontanis, 
d’una altra. Aquesta crec que hauria de ser l’aspiració normal, na-
tural, de tots els parlants i de totes les institucions d’un país modern 
i amb sentit històric. I ho hauria de ser, encara amb més motiu, en 
la mentalitat dels professionals que se’n senten de debò. 
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De fet, en la descripció dels parlars i els dialectes —i de tota 
obra, goso dir, que vulgui engrandir les possibilitats comunica-
tives del sistema— hom tendeix, per principi, cap a aquest ob-
jectiu tan raonable. I hom prova, doncs, de refl ectir, com en un 
espill prou net, allò que caracteritza la parla —és a dir, la llengua 
espontània i informal— d’un indret determinat (d’una comarca, 
d’un poble, d’un barri...) o bé d’una família, o àdhuc d’un sol 
individu. Dialectes i parlars són, en fi , vistos com un conjunt ben 
trenat, indestriable i ensems dinàmic, renovellador de la llengua 
que entre tots conformem.

Com he dit de bon principi, el nostre interès, durant aquests 
anys de feina pacient, s’ha centrat en el lèxic i en la fraseologia. 
I aquesta ha estat la nostra manera de veure i de descriure l’es-
tructura de la llengua en el parlar d’una terra que sens dubte els 
especialistes inclouen dins el dialecte central.

Efectivament, tot això ho hem enfocat, i no podia ser altrament, 
des de la perspectiva de la dialectologia. Ho vam acordar així en 
un dia ja un xic llunyà —i no sé si plujós— del mes de febrer 
de l’any 2007 quan, després d’haver-se presentat a Torelló una 
monografi a que tenia com a objecte la parla de Torelló i dels mu-
nicipis de la seva àrea d’infl uència (incloent-hi el de Sora), vaig 
tenir la idea de proposar a en Josep la confecció d’un altre llibre, 
un de nou, que monogràfi cament recollís un nombre de mots prou 
considerable del seu poble de naixença.

En Josep, precisament, m’havia telefonat per dir-me que no ha-
via pogut assistir a aquella presentació, i va ser llavors que la idea 
del nou llibre, exclusivament dedicat a Sora, em va venir encara 
amb més empenta i fi ns refermada pel fet d’haver-lo tingut a ell 
com a informador de Sora en aquella ocasió i d’haver pogut fer, ja 
aleshores, un primer tast —encara no ben bé buidatge— dels seus 
relats, curulls de notes i d’expressions genuïnes.

Era clar, per a mi, que el bon graner de mots que ell modesta-
ment vetllava mereixia ésser conegut i difós. Subtilment m’ho ha-
vien suggerit, temps ha, unes amistats comunes de Sant Vicenç de 
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Torelló. I fou així que, engrescats amb aquesta idea d’un nou llibre, 
i amb la decisió ja ben presa, tots dos vam decidir d’esmerçar-hi un 
decenni, si fa o no fa, de les nostres vides.

I heus ací que enfi làrem aquest assumpte per allà on bonament 
sabíem. En Josep Comas esdevingué autor i informador tot a la 
plegada —manera de procedir no insòlita en la dialectologia ca-
talana— i tots dos esdevinguérem còmplices, llavors, en aquella 
comesa de col·lecta de mots i d’il·lusió per les troballes.

En Josep va omplir de respostes i de matisos els qüestionaris 
que manllevàvem de l’Atles lingüístic del domini català, i a con-
tinuació vam embrancar-nos a fer un rigorós buidatge dels seus 
llibres i dels seus contes inèdits. Gairebé d’una manera paral·lela, 
vam escometre el buidatge de La contribució d’Osona a la llengua 
catalana, de Lluís Orriols, obra basada en fonts escrites, i fou en 
acabat d’això que ens endinsàrem a escorcollar en les monografi es 
i reculls publicats a propòsit de zones geogràfi ques situades dins 
l’àmbit de la diòcesi de Vic i en contrades del català central i el 
rossellonès.

Esgotades aquestes fonts, i ja havent espigolat d’ací i d’allà 
una bona colla de mots i de parèmies, decidírem abordar un sis-
temàtic buidatge del Diccionari Alcover-Moll (DCVB), gràcies 
al qual assolírem, a la fi , una representació que hem trobat bona i 
adient al nostre objectiu. Hem comptat, a més, per a acabar-ho de 
reblar i com a cloenda, amb les entrevistes que en Josep Comas 
va poder fer als senyors Jaume Ordeig i Joan Orriols, tots dos 
nadius del terme de Sora. 

Pel que fa referència al mètode de representació de les dades, 
veureu de seguida que el fet que cada entrada vagi acompanyada 
de la transcripció fonètica corresponent no ha de ser motiu per-
què el lector general es desdigui de fer-hi una bona i, esperem-ho, 
entretinguda ullada. 

Aquesta, la de la transcripció, no era, per a nosaltres, sinó una 
autoexigència de qualitat que, esculls a banda, permet sempre de 
donar una indicació força exacta de com és cada mot en la seva 
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realitat física. Hem d’agrair, tocant a això, l’esforç i dedicació de 
l’amic Ramon Sangles, director de la revista Llengua Nacional, 
que ha fet mans i mànigues per a poder presentar-ho tot plegat amb 
un aspecte rigorós i ensems agradable. 

També per una exigència de qualitat, hem fet servir un sistema 
de símbols que, en alguna mesura, permet de donar compte de re-
lacions entre llengua viva i llengua normativa.

En efecte. Incloem, en aquest recull, formes que com a tals no 
tenen entrada pròpia en el DIEC: entre altres, abarrar, afarrat-
jar-se, algom, apiornar, baterol, càlic, cordilla, cotassada, cova-
terrer, culbufar, desbessonar, empavescar, empuntegada, enclo-
terat, enfarinosar, engaldropar, escarbotit, espessegall, esquilet, 
estabetxar, estamenyar, estepència, fl ingantada, galoi, grep, gri-
lleries, lleganyut, manxot, menjaràs, micarella, moixona, moscar, 
negrellor, orellapenjat, palleraire, patxoc, pedrusquer, rasquera, 
rebitllar-se, sanagrills, terrabuster, torbany, xarbasquer, xorranc.

En el recull hi trobareu, a més a més, formes que no tenen 
entrada en el DCVB, com ara: afenassar-se, artiperi, barranco-
la, beiat, benòria, canir, coletera, colletaire, entremallic, escat-
xarutada, escudellaplats, esgranador, estifori, farrifolla, fotisser, 
garriguelda, llefegoll, llefernejar, malentenellut, nonis, òrfec, 
pantra, parrauxa, pinquejar, pixacantons, potolera, rasquija, ti-
ranyigues, tupinar, xafarnelis.

Un altre dels símbols que hem emprat molt sovint serveix per 
a indicar que l’accepció que oferim és digna d’interès pel fet de 
no fi gurar entre les accepcions que el gran diccionari d’Alcover i 
de Moll associa a la forma en qüestió. Vegeu, si no, a tall d’exem-
ple, el substantiu caliver, el qual coneix, a Sora, una primera ac-
cepció ja reconeguda per aquest recull (la de ‘caliu abundant’) i 
una altra, tanmateix, no consignada en els reculls i diccionaris: 
‘conreu sec i aterrossat’. 

Entre els elements del lèxic que no fi guren en els diccionaris de 
referència n’hi ha, com veureu, que són deguts a la infl uència de 
la llengua castellana; mots com ara burejo, destornillat o esparpi-
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entos traeixen aquest origen foraster i fan pensar, alhora, en quins 
podrien haver estat els agents introductors en cada cas. 

Nogensmenys, el fet que fi gurin en aquest llibre no vol pas 
dir que recomanem d’emprar-los en l’ús corrent. Res d’això. Són 
aquí perquè ens condueixin, si convé, a la necessària refl exió so-
bre el contacte de llengües i per a contribuir, sobretot, a la des-
cripció sencera de la variació local. 

I bé, recapitulem. Gairebé nou anys s’han escolat d’ençà que 
vam encetar aquest camí de recerca. I vet aquí que el recull s’ha 
anat omplint de mots i de parèmies. Mots estranys o curiosos, 
alguns; d’altres, no tant. Però no solament d’aquests, n’hem aple-
gats. Calia, en alguna mesura, oferir mots —alguns— que tin-
guessin el sentit de marcadors o indicadors geogràfi cs; representa-
tius, doncs, de la diversitat geogràfi ca de la nostra llengua i de les 
afi nitats entre zones. És així que no s’ha d’entendre gens banal la 
presència ací de mots com ara nansa o quec, quan es té en consi-
deració que aquests mots no són generals del domini, per més que 
siguin propis de moltes regions.  

Així, doncs, resta fora de dubte que la pretensió d’aquest llibre 
no era ben bé la d’oferir una monografi a exhaustiva i amb tots els 
ets i uts, car això, fi ns a un cert punt, ja s’ha fet en obres anteriors 
(sobre el Lluçanès o sobre el Bisaura, obres que trobareu citades 
en la bibliografi a). Lèxic a banda, deixarem indicades, tanmateix, 
algunes característiques notables en fonètica, en morfologia i en 
sintaxi. Molt breument. 

En fonètica, el color de les vocals és, grosso modo, el mateix 
que el d’altres terres properes de la plana de Vic o el Lluçanès. Pel 
que fa referència al vocalisme en general, s’observa el manteni-
ment de la distinció fonològica, prou clara, entre oo i entre ee. 

Quant al vocalisme tònic, en el vessant anterior crida l’aten-
ció la vocal forta del mot sencer que ací, a Sora, es presenta en 
forma tancada (igualment que en una bona part del Lluçanès i el 
Berguedà, i com en moltes terres de ponent del domini). Se sent 
també tancada la vocal del pronom ell. I es nota vacil·lació, però, 
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Introducció

en la vocal del substantiu eix. Són obertes, en fi , les ee dels mots 
cultes text i context.  

L’indefi nit re (que es pronuncia amb e tancada), és continuador 
de la forma d’acusatiu llatí d’aquest pronom.  

En el vessant posterior, mantenen el timbre tancat del lla-
tí vulgar les vocals fortes dels substantius olla o soga (les quals, 
històricament, han tendit a obrir-se en la majoria del domini).  

Els mots inclosos en el recull, afectats pel fenomen «ieista», 
altrament conegut com a iodització, porten la indicació FON, car 
aquest és un dels trets cabdals que més comunament identifi quen 
algunes zones, bé que no pas totes, de l’anomenat dialecte cen-
tral. Entre molts altres, són afectats per aquest tractament mots 
com ara fi lloll, mall, retalló o vencill.   

Entre les consonants, és de notar el relaxament, força comú, de 
la consonant fricativa en la conjugació del verb pujar: Hi puiaven 
des de la Farga. A més d’això, podem citar també les formes refor-
çades (amb epèntesi de -t) del tipus àpit o prèmit i les pronuncia-
cions arcaïtzants del tipus mija o lleja, amb j medieval conservada.  

En morfologia nominal, i entre les generacions de més edat, 
són possibles formes de possessiu com les que trobem en el 
sintagma nominal la meu mare, així com els plurals dels tipus 
boits, faits, etc.  

En morfologia verbal són d’interès, entre altres, formes analò-
giques com ara sapigui (present subjuntiu del verb saber), l’im-
perfet sigués, el participi sét i les formes de subjuntiu del tipus 
cantéssem en alguns parlants.   

En sintaxi no ha de mancar l’esment a la construcció Hi di-
uen a la Coromina, ben pròpia del Lluçanès i el Berguedà, i fi ns 
d’àrees col·laterals, observada pel professor Joan Coromines, 
i recollida en el DECLC, però molt desconeguda pels parlants 
d’altres llocs del domini i àdhuc pels mateixos estudiosos de la 
llengua malgrat l’interès geolingüístic que té.  

Hi podríem afegir l’ús de la locució al cim ‘damunt’ («s’esta-
cava una barra al cim de la caixa»), l’ús arcaïtzant del verb ésser 
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—en comptes del verb haver— com a auxiliar («sóc vist el blauet 
com volava»); i la vitalitat, encara, de les estructures no concor-
dades en les oracions que tenen com a nucli el verb presentatiu 
haver-hi («hi havia més roures cap a tramuntana»).     

Resta dir que un bon aplec de parèmies que ací trobareu són 
ben noves per a mi. N’hi ha una bona colla que tenen a veure amb 
els afers cinegètics: tenir l’escopeta al punt de dalt, fer siti, esco-
petejar les perdius, fer capot, passejar els gossos, etc. 

Algunes són inèdites, o no em consta que hagin estat publi-
cades en cap circumstància ni manera. Les introduïm, en tots els 
casos, pel mot que hem considerat més representatiu de la parè-
mia, i és per tal motiu que no hi trobareu tanta informació com en 
les altres entrades. 

Destaquem-ne algunes: anar de cal Tendre a cal Tomàs, sem-
blar un tòtil al cap d’un terròs, cantar l’espístola (metàfora acús-
tica suggerida per una de les parts dels ofi cis religiosos), ésser 
estret de pit i ample de butxaca (creada amb motiu d’un cas es-
devingut en el segle passat, passada la guerra, i del qual servem 
memòria), fer bondat (corresponent al cicle de la reproducció), 
els diners al cap de la corda (de l’ambient fi raire i ramader), 
fer feixina (de l’ambient de bosc), tirar les últimes coces (de la 
matança del porc). I alguna rima que potser apel·la al bon humor 
entre veïns: els de Montesquiu van a pixar al riu.  

I no m’allargo més. Sols ens cal convidar els amics lectors 
a gaudir d’aquest llibre tant com puguin i alhora encoratjar-los 
perquè facin servir els seus mots genuïns, els girs castissos, i 
que vulguin fer-ho d’una manera creativa, molt creativa, sense 
renunciar al seu estil de vida, a la seva ideologia, al seu tarannà, 
als gustos de cadascú i, hi insisteixo, d’una manera que ens faci 
ésser sempre millors, personalment i col·lectivament, i sempre 
fi dels al llenguatge d’aquest poble mil·lenari.  

Jordi Dorca i Dorca
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Abreviatures i signes

adj.  ................  adjectiu
adv.  ................  adverbi
esp.  ................  especialment
f.  ....................  femení
interj.   ............  interjecció
m.  ...................  masculí
m. pl. ..............  masculí plural
num.  ...............  numeral
prep.  ..............  preposició
pron.  ..............  pronom
v.  ....................  verb
v. absol.   ........  verb en ús absolut
v. intr.   ............  verb intransitiu
v. intr. pron. ....  verb intransitiu pronominal
v. tr.   ...............  verb transitiu

DCVB  ...........  Diccionari català-valencià-balear, 1926-1968
✦  ...................  forma que no fi gura com a entrada en el DIEC-2
★  ...................  forma que no fi gura com a entrada en el DCVB
▲  ...................  signifi cat o accepció que el DCVB no recull
MIN  ................  d’ús minoritari en aquest indret, no general o en recessió
ENTORN  ......  observat en algun dels municipis de l’entorn
FON ...............  destacable per alguna característica fonètica
MORF  ...........  destacable per alguna característica morfològica
PAREM  .........   destacable perquè participa en una parèmia d’interès
GEO  ..............   destacable en el nivell de descripció geolingüístic
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Mil mots

abarrar  v. tr. [əßərˈa] ✦
En temps de criança, fer per manera que el bestiar s’avesi a 
menjar tot sol.
Ex.: «Aquí, en aquesta granja, només els abarrem.»
{DCVB: Lladó}

abordar  v. tr. [əßuɾðˈa]
Envestir un animal a un altre, o una persona a una altra.

acabelis  m. pl. [əkəßˈɛlis] ✦
Final, part fi nal. ▲
Ex.: «Eren als acabelis de la vida.»
{en el DCVB només hi consta com a nom propi imaginari, el 
qual correspon a un dels personatges de la rondalla mallorquina 
«Sa raboa i s’eriçó»}

acalaverat, -ada  adj. [əkələßəɾˈat] ✦ ★
Magre, extremament prim.

aclamar  v. tr. [əkləmˈa]
Cridar un animal perquè comparegui.
Ex.: «Aclama’l, aclama el gos!»

acorriolar-se  v. intr. pron. [əkuriwlˈasə]
El bestiar, enfi lar un camí.

acotiar  v. tr. [əkutiˈa]
Acostar bé (la roba al cos; la llenya al foc).
{DCVB: Ribes, Amer}
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adelerat, -ada  adj. [əðələɾˈat]
Que no va prou tip i es delera per l’aliment, sigui llet o altra cosa.

adobar  v. tr. [əðußˈa]
Esmenar la posició del cos.
Ex.: «Adoba’t, que jo hi quèpiga.»

adobet  m. [əðußˈɛt] ✦ MIN GEO 
Adobacossis.
{DCVB: Sort, Tremp, la Seu d’Urgell, Organyà}

afalagós, -osa  adj. [əfələɣˈos] ✦ ★
De caràcter amable, complimentós.

afarratjar-se  v. intr. pron. [əfərəʤˈasə] ✦
Els cereals, no granar prou bé, esp. per excés d’espessor. ▲

afeixar  v. tr. [əfəʃˈa] GEO 
Disposar un terrer en forma de feixes.

afenassar-se  v. intr. pron. [əfənəsˈasə] ✦ ★
En les zones de pastura, l’herba perdre la seva vivor, agafar el 
caire del fenàs.

aferam  m. [əfɾˈam] ✦
Bestiola boscana, tant si és identifi cada com si no.
Ex.: «Algun aferam ha entrat al galliner.»

aferrat, -ada  adj. [əfərˈat] ✦
Molt endurit per la glaçada. ▲
Ex.: «El camp ha quedat tot aferrat.»

afetgegar  v. tr. [əfəʤəɣˈa]
Pitjar, atapeir, sobretot la terra.
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Africana  PAREM
Cantar l’Africana ‘plorar d’una manera estrident’.

agambar  v. tr. [əɣəmbˈa]
Campar, criar amb bon èxit (un infant o un animal petit).

agarbonar  v. tr. [əɣəɾßunˈa]
Agafar algú amb força, generalment per a lluitar-hi.

aglevar-se  v. intr. pron. [əgləßˈasə]
Formar gleves, sobretot la terra.

agorrinar-se  v. intr. pron. [əɣurinˈasə] ✦
Perdre el delit, la gana de moure’s, de treballar, de fer cap esforç.
Ex.: «S’ha anat agorrinant vora el foc.»

agrumollar-se  v. intr. pron. [əɣɾumujˈasə] FON
Un líquid, una substància, fer grumolls.

agulla  f. [əɣˈujə] FON
Cuc de color groc que fa malbé les llavors sembrades.

agullada  f. [əɣujˈaðə] FON
Bastó llarg, amb una punxa al cap, emprat per a agullonar els bous.

aixella  PAREM
La canalla que no són de ningú sota l’aixella es poden dur 
(rima amb què hom acompanya l’acció que s’esmenta).

alarb, -arba  m. i f. [əlˈaɾp]
Esquerp, feréstec, poc sociable.

albat  m. [əwßˈat], [ußˈat] FON PAREM
1. Infant mort abans de l’edat de tenir raó.
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Tocar a albat ‘les campanes, tocar per la mort d’albat’.
2. Persona innocent; babau.

albirar  v. tr. [əwßiɾˈa], [ußiɾˈa] FON
Mirar; mirar de lluny.

alegroll  m. [ələɣɾˈɔj] ✦ ★ FON
Manifestació d’alegria.
Ex.: «Quins alegrolls que té!», «Quins alegrolls que hi fa!»

algom  pron. [əlɣˈɔm] ✦ MIN
Alguna cosa.

alhigonau  m. [əliɣunˈaw] ✦ ★
Beneit.

alifassa  f. [əlifˈasə] ✦ ★
1. Hidrartrosi del garro, en els animals de peu rodó.
2. Insecte gros, cucot, animal mal garbellat.
{DCVB: alifasses ‘hidrartrosi del garro, en els animals de peu 
rodó’ (St. Feliu de Pallerols)}

allà ahir  adv. o prep. [əʎaˈi] MIN
El dia abans d’ahir.

allà enllà  adv. o prep. [əʎaɲʎˈa]
Més enllà, més lluny.

allomar  v. tr. [əʎumˈa] ✦ GEO 
Trencar o cruixir dels lloms.

amaçonar  v. tr. [əməsunˈa] ✦
Pegar una persona o animal.
{DCVB: Lluçanès}
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amarrir  v. tr. [əmərˈi]
El marrà, cobrir l’ovella.
{DCVB: Catalunya, Balears}

amaurar  v. tr. [əməwɾˈa] ✦
Masegar la roba en rentar-la, rebregant-la repetidament entre les 
mans perquè es faci ben neta.
{DCVB: Mallorca, Eivissa, Ripoll, Lledó}

americana  f. [əməɾikˈanə]
Mentida, dita exagerada. ▲

amorriar-se  v. intr. pron. [əmuriˈasə]
Les ovelles, en fer molta calor, posar-se capbaixes, les unes a 
tocar de les altres, molt quietes.

ancapartit, -ida  adj. [aŋkəpəɾtˈit] ✦ ★
Que té les anques molt separades (esp. dit de l’euga).

andar  m. [əndˈa] MIN
Cleda, tancat. ▲

anderris  m. [əndˈɛris]
Andròmines, objectes inútils. ▲
{DCVB: Ripoll, Olot, Rupit}

ansí  m. [ənsˈi] ★
En els geus de coll, mena de collar de fusta que envolta el 
coll del bou o de la vaca a fi que l’animal pugui tibar fent 
força amb el pit.
{DCVB: encí}

antany  adv. [əntˈaɲ] MIN
En temps passat.
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antosta  f. [əntˈɔstə]
Post o pedrís que va unit horitzontalment a una paret o a un ar-
mari, i serveix sobretot per a posar-hi atuells de cuina.

anyívol, -a  adj. [əɲˈißul]
1. D’un any. ▲
2. Delicat de salut, malaltís.

apariar  v. tr. [əpɾiˈa]
1. Reparar, adobar.
2. Mudar-se, ben vestir-se, empolainar-se. ▲

aparroquiar-se  v. intr. pron. [əpərukiˈasə]
Apoderar-se, fer-se seva una cosa.
Ex.: «De mica en mica s’ha aparroquiat del carretó que li vam 
deixar.»

aperdulat, -ada  m. i f. [əpəɾðulˈat] ✦ ★
Perdulari, que ha arribat a l’estat físic o moral de perdició.

apiornar  v. tr. [əpiuɾnˈa] ✦
Péixer, alimentar bé.
{DCVB: Vic}

àpit  m. [ˈapit] ✦ FON PAREM
Planta umbel·lífera.
Arrambar l’àpit  ‘ballar ben agafats’.

aplançonar  v. tr. [əplənsunˈa] GEO 
Pegar, pegar fort.

apotolat, -ada  adj. [əputulˈat] ✦ ★
Que s’ha decantat a fer una vida desendreçada, poc o gens ajus-
tada a les normes socials, esp. les del vestir.
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ardat  m. [əɾðˈat] GEO 
Colla, grup d’animals, de persones.
{DCVB: Girona, Olot, Empordà}

arquet  m. [əɾkˈɛt]
1. Funda que serveix per a protegir el tall del volant. ▲
2. Bastó corbat que va posat de través al punt d’unió de la fulla 
de la dalla amb el mànec.
{DCVB: Llofriu, Sencelles}

arran  PAREM
Arran i arreu ‘seguit seguit, sense discriminar’.

arrebecat, -da  adj. [ərəßəkˈat] ✦ ★
Arrenocat.

arrenocat, -ada  adj. [ərənukˈat] ✦
Raquític, que no ha assolit el creixement que pertoca.

arreplegar  v. tr. i absol. [ərəpləɣˈa]
En una casa, esdevenir-se un infantament (dit en sentit fi gurat). ▲
Ex.: «A la Sala han arreplegat (un nen).»

arriscar  v. tr. [əriskˈa]
Atacar, agredir, maltractar. ▲
Ex.: «Aquell gos m’ha arriscat», «La vaca l’ha arriscada», «Ens 
ha ben arriscat, aquest!: ens ha dit de tot.»

arrissar  v. tr. [ərisˈa]
Enganyar (dit en to familiar o informal). ▲

arrombollar  v. tr. i intr. pron. [ərumbujˈa] FON GEO 
Replegar, apilonar (sobretot la neu).
{DCVB: Confl ent, Lluçanès, plana de Vic}
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arrutinat, -ada  adj. [ərutinˈat] ✦ ★
Que ha esdenvigut cosa de rutina.

artiga  f. [əɾtˈiɣə]
Tros de terra arrabassat profundament i amb l’arbúcia cremada, 
en preparació per a ser sembrat de bell nou.

artiperi  m. [əɾtipˈɛɾi] ✦ ★
Estri curiós, d’aspecte complicat.

ase  PAREM
Aixecada de l’ase ‘aturada en la feina de segar que se solia fer 
cap al tard i en què es prenien galetes, pets de monja, fruita, etc.’.
L’ase em fot (fórmula d’asseveració amb què es pretén de donar 
molta força a allò que es diu; volent dir, de fet, que si no l’encer-
tem, l’ase en seria més expert).
Ex.: «L’ase em fot si no plou aquesta tarda.»
Com més ases, més pets ‘com més persones intervenen en un 
afer, més entrebancs hi ha’.

assensurat, -ada  adj. [əsənsuɾˈat]
Assenyat.

astracanada  f. [əstɾəkənˈaðə]
Acció desmesurada, irracional. ▲

atonyinar  v. tr. [ətuɲinˈa]
Pegar, apallissar.

atot  [ətˈot] PAREM
Haver fet atots ‘haver donat de si tot el que hom podia donar, 
trobar-se al davallant de la vida, perdut tot delit, tota energia’.
Ex.: «Aquest sí que ha fet atots, havent quedat arruïnat i a punt 
de morir.»



Mil mots

— 57 —

atracallar  v. tr. [ətɾəkəjˈa] FON
Reprovar, renyar, agredir verbalment.

atuir  v. tr. [ətuˈi] GEO 
Rendir, privar de forces físiques, sobretot per causa del fred.

averganyar  v. tr. [əßəɾɣəɲˈa]
Malmetre (el menjar, la roba, les eines…).

bací  m. [bəsˈi]
Orinal.

baciva  f. [bəsˈißə]
Ramat de borregues.

baciver  m. [bəsißˈe]
Pastor que mena la baciva.

bafarada  f. [bəfəɾˈaðə]
Idea sobtada. ▲

bagant  m. [bəɣˈan]
Post col·locada verticalment en una sèquia o en un canal per a 
regular el pas de l’aigua.

bagatjada  f. [bəɣəʤˈaðə] ✦ ★
Gran quantitat.

bagul  m. [bəɣˈul]
Caixa de mort.

bajard  m. [bəʒˈaɾt] ✦
Aparell format de dues barres llargues paral·leles amb una plata-
forma al mig per a transportar-hi objectes diversos.
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balafi   m. [bəlˈafi ] ✦ PAREM
Feina mal feta; malbaratament.
Fer (un) balafi  ‘fer malbé alguna cosa, malbaratar-la, menys-
prear-la’.

balcera  f. [bəlsˈeɾə] GEO 
Estimball.
{DCVB: Vic, Solsona, Cardona, Gironella}

banastra  m. i f. [bənˈastɾə]
Beneit.

bandera  f. [bəndˈeɾə]
Bri que queda en fer una mala dallada el dallador. ▲

barata  f. [bəɾˈatə]
Acte de canviar una cosa per una altra.

barbacana  f. [bəɾßəkˈanə] GEO 
Volada, part de teulada que surt de la línia vertical de la paret 
d’un edifi ci.

bardissar  m. [bəɾðisˈa]
Indret amb moltes bardisses.
{DCVB: Catalunya, Mallorca}

barguer  m. [bəɾɣˈe] ✦ FON
Conjunt de les mames de la vaca, de la cabra, de l’ovella i de 
molts altres quadrúpedes.

barjaula  f. [bəɾʒˈawlə]
Animal díscol, generalment una vaca, que es mou al seu aire, 
que fresseja camps i horts, que llamineja, que enquetia els al-
tres animals. ▲
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barmalló  m. [bəɾməʎˈo], [bəɾməjˈo] ✦ ★ FON
Barballó, espígol comú, planta de la família de les labiades.

barra  f. PAREM
Tenir (bona) barra  ‘tenir gana de menjar’.
{DCVB: Rosselló, Empordà, Ripoll, Valls, Mallorca}

barrancola  f. [bərənkˈɔlə] ✦ ★
Giragonsa, marrada, desviació que es fa del camí dret.

barrastral  m. [bərəstɾˈal], [bərəstˈal] ✦
Compartiment enlairat on es guarda palla, farratges i tot sovint 
mals endreços.

barrat, -ada  adj. [bərˈat]
Animal de llana que té la cara negrosa.
{DCVB: Ripoll, Bagà}

barreja  f. [bərˈɛʒə]
Sobretot en temps de sega, beguda d’anís i vi, sovint acompa-
nyada amb torrades, que els treballadors del camp prenien abans 
d’eixir i en altres moments del dia (també en temps d’espellofar 
i en algunes cases els matins de tot l’any).

barrigar  v. tr. [bəriɣˈa]
Furgar com fan els porcs i, per extensió, esbullar.

bassader  m. [bəsəðˈe] ✦
Bassal.
{DCVB: Banyoles, Olot}

batastoll  m. [bətəstˈoj] ✦ FON
Gran quantitat.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic, St. Joan de les Abadesses}
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baterol  m. [bətəɾˈɔl] ✦
Baterola.
{DCVB: Lluçanès}

baterola  f. [bətəɾˈɔlə]
Rauxa, capritx (es diu esp. de la rauxa que pot venir a l’animal 
durant l’operació de la batuda). 

batzac  m. [bəʣˈak]
Cop, sacsada.

beguda  PAREM
Fer beguda ‘a mitja tarda, sobretot en temps de feines carrego-
ses com ara la sega, fer l’àpat que es fa al tros’.

bei  m. [bɛj] FON
Veta que té una roca o penya, i que és per allà on se sol trencar 
la pedra en picar-la.
{DCVB: Empordà, Garrotxa, Gironès, Lluçanès, plana de Vic}

beiat, beiada  adj. [bəjˈat] ✦ ★ FON
Que té beis.
Ex.: «Els caçadors són a tocar de la roca beiada.»

benòria  f. [bənˈɔɾiə] ✦ ★
Esplet, bella naixença (sobretot d’hortalisses, de bolets, i esp. 
quan aquesta naixença és més abundosa que no s’esperava).
Ex.: «Mira quina benòria n’hi ha, de bolets!»

bernat  m. [bəɾnˈat]
Barra de ferro que per un cap va penjada al brancal d’una porta 
i per l’altre té un ganxo o colze que encaixa dins una anella de 
la porta per tancar aquesta en fort, de manera que la barra forma 
triangle amb la línia de la porta i amb la del brancal.
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bertranada  f. [bəɾtɾənˈaðə]
Niciesa, ximpleria. ▲

bertrol  m. [bəɾtɾˈɔl]
Andròmina. ▲

besunya  m. i f. [bəzˈuɲə], [bəzˈoɲə]
Que fa grilleries, feines de poca importància. ▲

besunyar  v. tr. [bəzuɲˈa]
Fer feines de poca importància. ▲

biga  f. PAREM
Biga serrera ‘biga situada en la part més alta de la cavallada, en 
sentit horitzontal’.
Biga de l’esquena  ‘columna vertebral’.

bitllot  m. [biʎʎˈɔt]
1. Cada un dels trossos de llenya posats a la sitja per a fer carbó.
{DCVB: Berga}  
2. Tronquet. ▲

blancall  m. [bləŋkˈaj] FON
Allò que es veu blanquejar al lluny.

blat  m. PAREM
Blat migrat ‘blat prematurament assecat, que no es pot acabar 
d’omplir, generalment per causa del temps eixut’.

blau  PAREM
Anar blau ‘no tenir diners’.
Fer blau ‘colorar amb substància blava l’aigua en rentar la roba 
blanca, per llevar-li la grogor i fer més viva la seva blancor’.
Portar un punt de blau ‘trobar-se al llindar d’embriaguesa’.
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blauet  m. [bləwˈɛt]
Ocell de la família dels alcedínids, que té el plomatge blau ver-
dós de la part de sobre, i de color canyella de la part de sota, de 
cames vermelles i bec llarg i gruixut.

blava  f. [blˈaßə]
Mentida, dita molt exagerada.

bo  interj. [bɔ] FON
Crit per a fer aturar l’animal.

boixa  f. [bˈoʃə] GEO 
Peça de ferro colat, cilíndrica o troncocònica, que va fi cada dins 
la cuba del carro i abriga el cap del fusell.

boleia  f. [bulˈɛjə]
1. Cop violent amb la mà.
{DCVB: Vic, Solsona, Cardona, Mallorca}
2. Tronc curt i polit, generalment fet de fusta de freixe, que 
uneix els dos tirants per mitjà dels quals l’animal estira l’eina, 
amb una argolla al mig per a enganxar-la. ▲

boletera  f. [bulətˈeɾə]
Lloc on sovint es fan bolets.

boll  m. [boʎ]
Pellofa que cobreix el gra de blat i altres cereals.

bondat  PAREM
Fer bondat ‘la truja, deixar-se cobrir pel mascle’.

bonic  m. [bunˈik]
Budell de porc, llarg, prim i llis, i més ample d’un cap, que 
s’emboteix en forma de fuet. ▲
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bonyego  m. [buɲˈɛɣu] ✦ ★
Bony, esp. al cap.
{DCVB: bonyegós ‘que té bonys’ (Catalunya)}

bonyoc  m. [buɲˈɔk] ✦ ★
Bony, esp. al cap.

boquir  v. tr. [bukˈi]
El boc, cobrir la cabra.

bordegàs  m. [buɾðəɣˈas]
1. Noi de deu a quinze anys, un xic mogut, barroer.
2. Grandassàs. ▲

bordissenc, -a  adj. [buɾðisˈɛŋ] PAREM
De cap raça (dit d’una planta, d’un animal).
Alls bordissencs  ‘alls boscans’.

boret  m. [buɾˈet] ✦ PAREM
Estat del conreu després de llaurar-lo.
Fer un bon boret ‘deixar un camp amb una bona saor, amb bo-
nes condicions per a sembrar-lo’.

borinat, -ada  adj. [buɾinˈat] ✦ PAREM
Buidat de dins, esp. dit de l’arbre.

borinor  f. [buɾinˈo]
Remor fonda i llunyana, esp. la que fa la rierada o la ponentada.

borrango  interj. [burˈaŋgu] ✦
Expressió de sorpresa.

borràs  PAREM
De mal borràs ‘per mal camí, de mala manera’.
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borrassa  f. [burˈasə]
Mantota per a abrigar quelcom.

borrega  f. [burˈɛɣə]
Cap de bestiar de llana fi ns que té un any.

borromba  m. [burˈombə]
Esquella grossa.

borrombí  m. [burumbˈi]
Borromba petita.
{DCVB: Bagà, Casserres, la Pobla de Lillet}

bot  m. PAREM
Fer el bot ‘infl ar els llavis i fer els gestos precursors del plor’.

botet  m. [butˈɛt] PAREM
Reclam per a atreure ocells.
Tocar el botet ‘amoïnar algú amb insistència’.

botí  m. [butˈi]
Calçó de cuiro, llarg, per als dies de mullena.

botó  m. [butˈo] PAREM
1. Peça cilíndrica de fusta que ocupa el centre de la roda del car-
ro en la qual convergeixen els raigs.
2. Botó divino ‘melic’.

botxí  m. [buʧˈi]
1. Pervers, que actua amb molta maldat, o de caràcter esquerp.
Ex.: «És un coi de botxí, aquest gall!»
2. Moltó, mascle d’ovella, capat i manyac, que acompanya els 
xais a l’escorxador.
{DCVB: Ripoll}
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botxinada  f. [buʧinˈaðə] ✦
Acció perversa.
{DCVB: Mallorca}

botzinar  v. intr. [buʣinˈa]
Rondinar, murmurar, dir en veu fosca i en to de queixa o irritació.
{DCVB: Cerdanya, Empordà, Garrotxa, plana de Vic, Girona}

botzineta  m. i f. i adj. [buʣinˈɛtə] ✦ ★
Rondinaire.

bover  m. [buˈe] FON
Qui mena bous.

braçat  m. [bɾəsˈat] GEO 
Quantitat de llenya, de canyes, d’herbes, etc., que es pot agafar 
amb els braços.

bressola  f. [bɾəsˈɔlə] GEO 
Bressol.

bricaller  m. [bɾikəʎˈe]
Bricallaire.
{DCVB: plana de Vic}

brinca  f. [bɾˈiŋkə] ✦ PAREM
Sobretot en els cereals, cadascuna de les tiges que surten de 
l’arrel.
{DCVB: Camp de Tarragona, País Valencià}
Quatre brinques  ‘poca quantitat’.

bromar-se  v. intr. pron. [bɾumˈasə]
Sobretot els llegums quan són tendres, fer-se malbé per efecte 
de la broma. ▲
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bromosa  f. [bɾumˈozə]
Bolet cendrós, de les espècies Higrophorus limacinus i 
Higrophorus caprinus.

bromosera  f. [bɾumuzˈeɾə] ✦ ★
Lloc on sovint es fan bromoses.

brossa  f. [bɾˈɔsə]
Busca, nosa a l’ull.

brusir  v. tr. [bɾuzˈi] GEO 
Secar o mustigar les plantes el sol o el fred massa fort, les ven-
tades, etc.
{DCVB: Catalunya}

buc  m. [buk] GEO 
Rusc.

bufa  f. [bˈufə]
Borratxera.

bufaforats  m. [bufəfuɾˈats]
Tafaner.
{DCVB: Bagà}

bullangós  m. [buʎəŋgˈos] ✦ ★
Alegre, animat; esvalotat, sorollós.

burejo  m. [buɾˈɛxu] ✦ ★
Fred intens.

burra  f. PAREM
Deixar pixar la burra ‘donar o donar-se el temps necessari per 
a refl exionar i poder actuar com cal’.
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burro  m. [bˈuru]
1. Escalfallits.
2. Llit del pastor prop la pleta.
3. Alçaprem. ▲
4. Falca utilitzada per a anivellar la màquina de batre. ▲

bursada  PAREM
De bursada ‘atropelladament, amb massa pressa’.

buscaboregues  m. [buskəßuɾˈɛɣəs] ✦ ★
Cercador de baralles.

cabanya  f. [kəßˈaɲə]
Pallissa, construcció on generalment es guarden els farratges.
{DCVB: Garrotxa, plana de Vic, Girona}

cabra  f. [kˈaßɾə]
Instrument compost d’un peu de ferro vertical que a la part su-
perior va unit amb un braç horitzontal guarnit d’osques, en el 
qual es penja l’olla sobre la llar.
{DCVB: Olot, Ripoll}

cabridar  v. intr. [kəßɾiðˈa]
La cabra, parir.

cabristell  m. [kəßɾistˈeʎ] ✦
Fusta clavetejada que serveix de brida a bous i vaques que són 
de mal menar.
{DCVB: cabristell a la plana de Vic; cabrestell a Camprodon, 
l’Escala, Llofriu}

cabrot  m. [kəßɾˈɔt] MIN
Boc, mascle de la cabra.
{DCVB: Camprodon}
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cacanòria  f. [kəkənˈɔɾiə] ✦ ★
Cridòria, avalot, esp. el que fan les gallines.

cadavre  m. [kəðˈaßɾə] ✦
Cadàver, cos mort.

cafre  m. i f. [kˈafɾə] ★
Persona que es capté d’una manera poc civilitzada.

cafrenada  f. [kəfɾənˈaðə] ✦ ★
Eixida nocturna.

Cagaelàstics  m. [kaɣəlˈastiks] PAREM
Fer la fi  d’en Cagaelàstics ‘acabar malament’.

cagamenja  m. [kaɣəmˈeɲʒə] ✦
Llefega. ▲

caganiu  m. [kaɣənˈiw]
Entre animals o persones, el més petit d’una germandat.

cairó  m. [kəjɾˈo]
Rajol de mida més curta, que hom col·loca allà on no cap un ra-
jol sencer.
{DCVB: ‘rajola incompleta’ (Tremp)}

calça  PAREM
Anar de calça ‘anar a defecar’.

caletre  f. [kəlˈɛtɾə] ✦
Dèria. ▲

càlic, càlica  adj. [kˈalik] ✦
Pobre, magre, eixut, mancat de valor.
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Ex.: «una collita càlica», «una sembrada un xic càlica», «una 
godallada càlica.»
{DCVB: ‘(terra) forta i de mal treballar’ (Olot, Lluçanès)}

caliver  m. [kəlißˈe] ✦
1. Caliu abundant.
{DCVB: Puigcerdà, Pla de Barcelona}
2. Conreu sec i aterrossat. ▲

Cal S’ha-acabat  PAREM
Arribar a cal S’ha-acabat  ‘acabar de mala manera’.

camàlic  m. [kəmˈalik]
Ajudant del camioner a l’hora de carregar buscalls i altres pesos 
al camió. ▲

camallada  f. [kəməʎˈaðə]
Gambada, passa llarga.

camàndula  f. [kəmˈandulə]
1. Mentida. ▲
2. Galvana. ▲

caminell  m. [kəminˈeʎ] ✦ ★
Camí estret i poc defi nit.

camionat  m. [kəmiunˈat] ✦ ★
Quantitat de càrrega que cap dins un camió ple.

campaneta  f. [kəmpənˈɛtə] GEO 
Úvula.

canana  f. [kənˈanə]
Cinturó que conté molts d’estoigs per a portar els cartutxos.
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canar  v. tr. [kənˈa]
Fer pagar alguna cosa amb una quantitat excessiva; enganyar, 
sobretot en el joc.
Ex.: «Jugant a cartes, m’han canat trenta pessetes.»

canastró  m. [kənəstɾˈo]
Cistell de vímet d’anar a pescar, més ample de baix que de dalt, 
amb tapa i una corretja per cada banda per a dur-lo a l’espatlla.

candelero  m. [kəndəlˈeɾu] ✦
Tros de glaç que penja de les teulades o d’altres llocs on pugui 
aferrar-se. ▲

canemillana  f. [kənəmiʎˈanə] ✦
Cuinat de col i patates, tot ben esclafat formant un puré espès.

canir  v. tr. [kənˈi] ✦ ★
El ca, muntar la gossa.

Can Tanca-d’hora  PAREM
Arribar a can Tanca-d’hora ‘acabar de mala manera’.

cantri  m. [kˈantɾi] ✦ MIN GEO 
Càntir.

canyo  m. [kˈaɲu] ✦ ★
Broc del càntir.
{DCVB: cany}

canyoca  f. [kəɲˈɔkə]
Tronc o bri principal de la planta del blat de moro.

cap PAREM
Fer un cap a cap ‘donar o rebre una cosa a canvi d’una altra’.
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capbussó  m. [kəbbusó] GEO 
Tombarella.

capçana  f. [kəpsˈanə] GEO 
Gorra de cop.

capell  m. [kəpˈeʎ]
Garba que es posa damunt el cavalló per a escopir l’aigua si plou.
{DCVB: Ripollès, plana de Vic, Lluçanès, Mallorca}

capot  m. [kəpˈɔt] PAREM
Fer un capot ‘Tornar de cacera (o de pescar, o de cercar bolets) 
sense haver aconseguit cap resultat’.

cappare  m. [kappˈaɾə] GEO 
Branca, bri o brot principal d’una planta.

carabassot  m. [kəɾßəsˈɔt]
Recipient que els dallaires fan servir per a portar-hi la pedra 
d’esmolar, l’aigua i les herbes (perquè l’aigua no hi xarboti).

carallot  m. [kəɾəʎˈɔt]
1. Tarambana.
2. Meticulós, primmirat, extremament metòdic, maniàtic i ruti-
nari, molt fet als seus costums. ▲

carapsos  interj. [kəɾˈapsus] ✦ ★
Expressió eufèmica de carall.

caratxos  interj. [kəɾˈaʧus] ✦ ★
Expressió eufèmica de carall.

carena  f. [kəɾˈɛnə]
Part anterior i més ossosa de la cama.



Jordi Dorca

— 72 —

carener  m. [kəɾənˈe]
Carena de teulada.

carica  f. [kəɾˈikə] ✦
Cara demacrada, entristida.

carlí  adj. [kəɾlˈi]
Dit del porró o càntir que raja prim.

carmellut, -uda  adj. [kəɾməʎˈut] ✦ FON
Mocós.

carner  m. [kəɾnˈe]
Armari cobert amb una tela metàl·lica on es guarda la carn.

carrandella  f. [kərəndˈeʎə]
Gran quantitat d’alguna cosa, sobretot de bolets, de polls.

carriat  m. [kəriˈat] ✦
Quantitat que cap en un carro ple.
Ex.: «N’ha portat un carriat.»

carxot  m. [kəɾʃˈɔt] MIN
Bon glop, quantitat de líquid que es beu d’una tirada.

cascàrria  f. [kəskˈariə] ✦
Pilots d’excrement aferrat al pèl o a la llana del bestiar.
{DCVB: Empordà, Barcelona, Tarragona, València}

cassanella  f. [kəsənˈeʎə]
Agalla de roure.

castell  m. [kəstˈeʎ]
Núvol gros, nimbus.



Mil mots

— 73 —

castellera  f. [kəstəʎˈeɾə]
Nuvolada formada per un conjunt de núvols del tipus conegut 
com a castells. ▲

castellufo, -a  m. i f. [kəstəʎˈufu] ✦
Persona de parla castellana.
{DCVB: parlar castellufo ‘parlar castellà’ (Menorca)}

catracòlica  f. [kətɾəkˈɔlikə] GEO MIN
Roba d’abric llarga, com un capot, com una capa.
{DCVB: Cerdanya, Empordà, Vic, Mallorca, Menorca}

catrús  m. [kətɾˈus] ✦ ★
Caparrut, obstinat, curt d’enteniment.
{DCVB: catrosa  ‘cap’ (Palamós, Espluga de Francolí)}

catxacua  m. PAREM
Fer un catxacua ‘amb un cordill, lligar unes llaunes a la cua 
d’un gos; foragitar un ca, etzibar-li una puntada de peu; foragi-
tar, aviar en general’.
Ex.: «A aquest gos li haurem de fer un catxacua; si no, encara 
ens prendrà el menjar.»

catxar  v. [kəʧˈa]
1. tr. Penjar (la pilota).
2. intr. En la caça, errar el tret. ▲
3. intr. Un objecte, fallar en la seva resistència.

catxassa  f. [kəʧˈasə] ✦
Lentitud, parsimònia.

catxeta  f. [kəʧˈɛtə]
Cop donat amb la mà al clatell o a la cara.
{DCVB: Empordà, Solsona, Lleida, Ribera de Sió}
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cau  PAREM
Cau de cuixa ‘part superior-interior de la cuixa’.
Fer cau i neta ‘enllestir una acció o un conjunt d’accions (esp. 
quan s’acabava d’espellofar o quan un hom havia enllestit allò 
que tenia per a menjar).

cel  m. PAREM
Cel empedrat ‘cel amb estrats’.
Al cel ens tropiguem (frase dita amb motiu del decés d’alguna 
persona).

cent  PAREM
Cada cent en quaranta ‘de tant en tant’.

cercar  v. tr. [səkˈa] MIN PAREM
Buscar.
Anar a cercar (un animal) ‘anar a trobar-lo i fer-lo venir’. 
Ex.: «Som anat a cercar l’euga.»

cim  PAREM GEO 
Al cim ‘damunt, sobre’.

cimal  m. [simˈal]
Brancada grossa d’un arbre, esp. en els roures.

cimbori  m. [simbˈɔɾi]
1. Cimet pedregós; careneta pedregosa. ▲
2. Objecte situat en posició elevada; estructura enlairada. ▲

ciuró  m. [siwɾˈo] FON GEO 
Cigró.

clatellina  f. [klətəʎˈinə] ✦
Pèl del clatell, sobretot si hi és abundant. ▲
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clavia  f. [kləßˈia] ✦
Clàvia.

clàvia  f. [klˈaßiə]
Clavilla que subjecta la roda d’un carro al fusell, l’espigó de la 
carreta al jou, etc.

clavillar  m. [kləßiˈa] FON GEO 
Turmell.

clemalls  m. pl. [kləmˈajs] ✦ FON
Clemàstecs.

clenxa  f. PAREM
Fer la clenxa ‘infringir un mal greu; matar’.

closcat, -ada  adj. [kluskˈat]
D’edat considerable, decrèpit. ▲

cloterada  f. [klutəɾˈaðə]
Clotada, clot gros.

clusca  f. [klˈuskə] ✦
1. Cop donat al cap.
2. Acte sexual. ▲

ço  pron. [sɔ] PAREM
En ço de ‘en propietat de’.
Ex.: «Les vaques han sortit del nostre terme i s’han fi cat en ço 
de Masdamunt.»

cobro  [kˈɔßɾu] PAREM
Donar cobro ‘activar un assumpte, donar-li curs’.
{DCVB: Tortosa, Calasseit, Maestrat, Castelló, València}
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coça  f. [kˈosə] PAREM
Guitza.
Tirar les últimes coces ‘en la matança del porc, arribar l’animal 
al llindar de la mort’.

cofat, -ada  adj. [kufˈat]
Gojós, ufanós, satisfet de si mateix.

coletera  f. [kulətˈeɾə] ✦ ★
Terrer on se sembren les cols per a després transportar-les a un 
altre indret.

colifl or  m. [kolilfl ˈo] MORF FON
Núvol en forma de colifl or. ▲

coll  [kɔʎ] PAREM
Coll del braç ‘canell, entès com a mesura de referència aproxi-
mada’.
Ex.: «Sí, fa un tronc com el coll del braç», «Un blat de moro 
gruixut com el coll del braç.»

collbè  [kɔʎbˈɛ] PAREM
A collbè ‘seient amb les cames endavant sobre el coll i les es-
patlles d’un altre’.

collbot  [kɔʎbˈot] PAREM
A collbot ‘a collbè’.

Colldebassa  [kɔʎdəßˈasə] PAREM
Mas en runes situat al sud del terme de les Llosses, just a tocar 
del de Sora.
Vuit dies a Colldebassa (hauries d’anar)! (expressió adreçada 
als infants, un poc llefegues, que no mengen prou del que els 
posen per a menjar).
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collet  PAREM
Fer collet ‘els caçadors, aturar-se en un collet de muntanya per 
veure si passa la presa’.

colletaire  m. [kuʎətˈajɾə] ✦ ★
Caçador que fa collet.

colleter  m. [kuʎətˈe] ✦ ★
Colletaire.

collops  interj. [kuʎˈops] ✦ ★
Expressió eufèmica de collons.

colrar  v. tr. [kulrˈa]
1. Covar una malaltia, esp. un refredat.
2. Assimilar un disgust, una disputa. ▲

compondre  v. tr. [kumpˈɔndɾə] PAREM
Afegir quelcom (de valor) a un conjunt.
Ex.: «Ha rajat, aquest blat? —Què compon!?» (volent dir: poca 
cosa, poc hi fa).

conco  m. [kˈoŋku]
Solter d’edat.

conduir  v. tr. [kunduˈi]
Alimentar el bestiar. ▲

conllogar  v. tr. [kuɲʎuɣˈa]
Prendre o donar bestiar a lloguer per a pasturar un terme o una 
muntanya.

contragovern  PAREM
Mirar a contragovern ‘mirar de tort (dit esp. de qui és estràbic)’.
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conxos  interj. [kˈoɲʃus] ✦
Deformació eufèmica de cony.

coragre  f. [kɔɾˈaɣɾə]
Sensació de cremor a l’estómac.

corda  f. PAREM
Els diners al cap de la corda (volent dir que la modalitat de pa-
gament no és sinó la de pagament al comptat).

cordilla  f. [kuɾðˈiʎə] ✦
Corda prima, cordill més gruixut que el cordill comú. ▲

cordons  interj. [kuɾðˈons]
Deformació eufèmica de collons.

cordonsos  interj. [kuɾðˈonsus] ✦ ★
Deformació eufèmica de collons.

cordops  interj. [kuɾðˈops] ✦ ★
Deformació eufèmica de collons.

coresforç  m. [kɔɾəsfˈɔɾs]
Esforç suprem.
{DCVB: Ribes, Solsona, Cardona, Gironella}

cori-mori  m. [kɔɾimˈɔɾi]
Defalliment, lleuger mareig, generalment per manca d’aliment.

corrences  f. pl. [kurˈɛnsəs]
Diarrea.

corriola  f. [kuriˈɔlə] GEO 
Politja per a alçar pesos.
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corrípies  f. pl. [kurˈipiəs]
Diarrea.

cortilló  m. [kuɾtiˈo] FON ✦
Cort petita per a tancar-hi bestiar.

cotar  v. tr. [kutˈa] PAREM
1. Envestir a capades.
Ex.: «La vaca l’ha cotat.»
A llunyes terres les vaques coten els bous ‘les referències a fets 
llunyans solen ser exagerades o falses’.
2. Fer mal (quelcom de menjar, de beure, la calor…).
Ex.: «La calor m’ha cotat», «Aquest vi m’ha cotat.»

cotassada  f. [kutəsˈaðə] ✦
Cop donat amb el cap pels animals cornuts.
{DCVB: Ripollès, plana de Vic}

covaterrer  m. [kɔßətərˈe] ✦ ★
Ocell de color terrós (també conegut com a enganyapastors).

cremadent  PAREM
A cremadent ‘de pressa’.
Ex.: «Això sí que s’ho mengen a cremadent!»

cremallot  m. [kɾəməjˈɔt] FON
1. En la llar de foc, bocí de fusta mig cremat que ja fa poca fl ama.
2. Bocí de menjar socarrat. ▲

crestall  m. [kɾəstˈaj] FON GEO 
Cim de marge que limita un camp de conreu.

crestó  m. [kɾəstˈo]
Boc castrat.
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cubicar  v. tr. [kußikˈa]
Descobrir amb la vista o amb l’enteniment; copsar les inten-
cions d’algú, el seu capteniment o el seu tarannà. ▲

culbufar  v. tr. [kulßufˈa] ✦
Convèncer o recolzar algú d’una manera hipòcrita, sovint ati-
ant-lo contra algú altre.
{DCVB: Empordà}

curt  PAREM
Ésser curt d’un cap ‘tenir poc enteniment’.

curtejar  v. intr. [kuɾtəʒˈa]
Actuar amb poc senderi, demostrar ésser curt d’enteniment.

daixonsis  m. i f. [dəʃˈɔnsis] ✦ ★
Mot amb què anomenem algú o diem alguna cosa quan no tro-
bem els mots adients o no els volem dir.

dallonsis  m. i f. [dəʎˈɔnsis] ✦ ★
Mot amb què anomenem algú o diem alguna cosa quan no tro-
bem els mots adients o no els volem dir.

degoter  m. [dəɣutˈe]
Lloc per on degota l’aigua quan plou.
{DCVB: Gironès}

denerit, -ida  adj. [dənəɾˈit]
Magre, feble (per manca de bona alimentació).

dentar  v. tr. [dəntˈa]
Mirar les dents d’una bèstia per a saber-ne l’edat i comprovar si 
les té bones.
{DCVB: Ripollès, Segarra}
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desamagar-se  v. intr. pron. [dəzməɣˈasə]
Desabrigar-se, esp. al llit.

desbessonar  v. tr. [dəzβəsunˈa] ✦ GEO 
Arrancar una de les dues o tres plantes de blat de moro que nei-
xen juntes dins cada clot. 
{DCVB: Ripollès, Garrotxa}

descanso  m. [dəskˈansu] ✦ ★
Pal que porta el carro en un braç i que, en posar-lo dret, serveix 
per a aguantar-lo a nivell i desenganxar l’animal.

desconillar-se  v. intr. pron. [dəskuniʎˈasə] ✦ ★
Despullar-se.

desdernegar-se  v. intr. pron. [dəzðəɾnəɣˈasə] ✦ ★
Esdernegar-se, escarrassar-se en una feina, en un negoci.

desembarràs  m. [dəzəmbərˈas] ✦ ★
Lloc on es guarden coses que hom considera temporalment o 
defi nitivament inservibles.

desembarrassar  v. tr. [dəzəmbərəsˈa] ✦
Alliberar d’allò que embarassa o fa nosa.
{DCVB: Empordà, Guilleries}

desideri  m. [dəziðˈɛɾi] ✦
Temperi, cridòria, esvalot. ▲

desmandar-se  v. intr. pron. [dəzməndˈasə] ✦
Desobeir, eixir de les normes.

desocupar  v. intr. [dəzəkupˈa]
Parir, deslliurar un infant.
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destacar  v. tr. [dəstəkˈa] GEO 
Deslligar, desfermar un animal, un objecte.
{DCVB: Rosselló, Confl ent, Cerdanya, Empordà, Gironès, 
Pallars, Conca de Tremp}

destornillat, -ada  adj. [dəstuɾniʎˈat] ✦ ★
Esbojarrat, desbaratat del cap.

destrumfar  v. tr. [dəstɾuɱfˈa]
1. Tallar els grills de les patates, dels trumfos. ▲
2. En el joc de cartes, amb una carta baixa, fer saltar un trumfo; o a 
l’inrevés, amb un trumfo gros fer saltar una carta de menys valor.

diantre  m. [diˈantɾə]
Eufemisme de diable.

dida  f. [dˈiðə]
Femella que alleta el fi ll d’una altra.

dimontri  m. [dimˈɔntɾi] ✦
Eufemisme de dimoni.

donques  conj. [dˈɔŋkəs] ✦ MIN
Doncs.

dragar  PAREM
No poder dragar algú ‘no tolerar-lo, tenir-li animadversió’.

edat  f. PAREM
De mala edat ‘baldat, minvat de salut, per causa d’accident, de 
malaltia, d’esgotament’.

eix  m. [eʃ], [ɛʃ] FON GEO 
Peça cilíndrica al voltant de la qual giravolta la roda.



Mil mots

— 83 —

eix, -eixa [eʃ] MIN GEO 
Forma de l’adjectiu demostratiu que expressa proximitat en l’es-
pai o en el temps respecte a la segona persona.

eixamuirar-se  v. intr. pron. [əʃəmujɾˈasə] ✦
Mig eixugar.

eixavuirar  v. intr. [ʃəßujɾˈa], [əʃəßujɾˈa] ★ GEO 
Esternudar.
{DCVB: etxabuirar, grafi a incorrecta}

eixorivir-se  v. intr. pron. [əʃuɾißˈisə]
Deixondir-se.

eixugar-se  v. intr. pron. [əʃuɣˈasə]
Una vaca, una cabra, etc., acabar del tot la llet, havent passat un 
part i després d’haver-se acabat el període de cria.

elet  m. [əlˈɛt]
Persona subtil, astuta.

embarcar  v. intr. [əmbəɾkˈa]
En la mesura del possible, desviar el carro de tal manera que no 
s’enfonsin les rodes en una fotja o en una rodera.

embargolar  v. tr. [əmbəɾɣulˈa]
Embarassar, omplir de mals endreços i noses, carregar en excés.
{DCVB: Berga, Lluçanès}

embarràs  m. [əmbərˈas] ✦
Nosa.

emboç  m. [əmbˈos]
Funda per a protegir el tall del volant.
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embostada  f. [əmbustˈaðə] ✦ ★
Quantitat que cap dins les mans juntes.
{DCVB: ambostada}

embusteria  f. [əmbustəɾˈiə] ✦
Mentida grossa, rengle de mentides.

embutzegar-se  v. intr. pron. [əmbuʣəɣˈasə] ✦
Irritar-se, irar-se.

emmorrallat, -ada  adj. [əmmurəjˈat] ✦ ★
Reprimit a l’hora d’actuar.

empavescar  v. tr. [əmpəßəskˈa] ✦
Untar, embrutar de cosa enganxosa.
{DCVB: Empordà, plana de Vic}

empavetxar-se  v. intr. pron. [əmpəßəʧˈasə] ✦ ★
Enfi tar-se, empanxonar-se.

empeçolar  v. tr. [əmpəsulˈa]
Travar les ovelles amb peçols perquè no es belluguin mentre les 
tonen.
{DCVB: Empordà, Ripollès}

empifardar  v. tr. [əmpifəɾðˈa] ✦ ENTORN
Enfi tar, empatxar.

empiterrat, -ada  adj. [əmpitərˈat] ✦ ★
Refredat de pit, amb fort tapament.

emprés  adv. [əmpɾˈes] MIN ✦
Després.
{DCVB: Rosselló, Confl ent, Empordà, Garrotxa, Penedès}
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empuntegada  f. [əmpuntəɣˈaðə] ✦ 
Ensopegada, entrebancada; topada verbal amb un veí o amb un 
company de feina.

enairat, -ada  adj. [ənəjɾˈat] ✦
1. Reviscolat, refet d’una malaltia.
Ex.: «poll enairat», «ocells enairats.»
2. Ben resolt a actuar. ▲

encanetrar-se  v. intr. pron. [əŋkənətɾˈasə] ✦ ★
Encallar-se, entravessar-se.

encaterinar-se  v. intr. pron. [əŋkətəɾinˈasə]
Enderiar-se.

enclastar  v. tr. [əŋkləstˈa] ✦
Encastar, adherir.
{DCVB: Solsona, Cardona, Penedès}

enclofurnar  v. tr. [əŋklufuɾnˈa] ✦ ★
Encofurnar.

encloterat, -ada  adj. [əŋklutəɾˈat] ✦
Que està en un clot.
{DCVB : sense localització, atribuït a Víctor Català}

encontre  m. [əŋkˈɔntɾə] MIN
Contratemps, adversitat.
Ex.: «Si no surt cap encontre, quedem així.»

enfarinosar  v. tr. [əɱfəɾinuzˈa] ✦
Enfarinar; empolsinar.
Ex.: «Tot just l’acabem d’enfarinosar.»
{DCVB: Lluçanès, Ripollès}
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enfavat, -ada  adj. [əɱfəßˈat] ★
Que bada, que està distret.

enfelat, -ada  adj. [əɱfəlˈat] ✦
Que està malalt de fel (dit esp. d’ovelles i cabres).

enfreixurar-se  v. intr. pron. [əɱfɾəʃuɾˈasə]
Un animal, emmalaltir-se a causa de trastorns en els pulmons o 
la freixura.
{DCVB: Ripoll, Rupit}

enfristolar-se  v. intr. pron. [əɱfɾistulˈasə] ✦ ★
Enrabiar-se.

enfutimat, -ada  adj. [əɱfutimˈat] ✦
Entremaliat, d’esperit inquiet i molestós.

engaldropar  v. tr. [əŋgəlðɾupˈa] ✦
Abrigar, carregar de roba.
{DCVB: plana de Vic, Vallès}

engandaiar  v. tr. [əŋgəndəjˈa] ✦
Preparar adequadament, donar curs a una acció.
{DCVB: Empordà, Costa de Llevant, Vallès}

engiponar  v. tr. [əɲʒipunˈa]
1. Adobar, reparar.
2. Donar curs a una acció.

enguany  adv. [əŋgˈoɲ] FON MIN
Aquest any.

enherbat, -ada  adj. [ənəɾßˈat] ✦
Cobert d’herba (esp. dit d’un camp).
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enquetiar  v. tr. [əŋkətiˈa]
Molestar, atiar, excitar.
Ex.: «No l’enquetiïs tant», «No enquetiïs el foc.»

enraigar  v. tr. [ənrəjɣˈa]
1. Començar una feina, una activitat qualsevol.
2. Apiornar el bestiar. ▲
Ex.: «Ja el tenim enraigat, el vedell.»

ensacar  v. intr. [ənsəkˈa]
Tirar-se amunt les calces, els pantalons.

entabanar-se  v. intr. pron. [əntəßənˈasə]
Obstinar-se. ▲

entalla  f. [əntˈaʎə]
Tall fet en forma de falca en la secció per on es tallarà l’arbre, 
que permet de dirigir-ne la caiguda.

entallada  f. [əntəʎˈaðə] ✦ ★
En la tala de l’arbre, acció de tallar-ne un primer bocí en forma 
de falca per la banda on es vol fer caure.

entornar-se  v. intr. pron. [əntuɾnˈasə]
En l’operació de fer el paller, acció d’anar-lo estrenyent fi ns al 
capdamunt, és a dir, fent-ne minvar el diàmetre. ▲
Ex.: «El paller s’ha d’anar entornant cap a dalt.»

entreguardar  v. tr. [əntɾəɣuɾðˈa] FON
Mirar un objecte prenent altres objectes com a referència visual.

entremallic m. [əntɾəməʎˈik] ✦ ★
1. Embolic.
2. Tracte difícil.
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entremalligat m. [əntɾəməʎiɣˈat] ✦ ★
Embolic, garbuix de cordills, de cordes, de cosa nuada que cos-
ta de deslligar.

entrepassar-se  v. intr. pron. [əntɾəpəsˈasə] ✦
Ensopegar.

entrescat, -ada  adj. [əntɾəskˈat] ✦ ★
Que és a la vora de l’estat d’embriaguesa.

entretoc  m. [əntɾətˈɔk]
Avís indirecte.

enviscar-se  v. intr. pron. [əmbiskˈasə]
Embrutar-se, esp. amb matèria greixosa.

enxorrancar-se  v. intr. pron. [əɲʃurəŋkˈasə] ✦ ★
Anar a parar en un xorranc, en un joncar; ensorrar-se.

epístola  PAREM
Cantar l’epístola ‘els nens, plorar, ploriquejar’.

era  f. [jˈeɾə] FON GEO 
Lloc de la batuda.

esbeletegar  v. intr. pron. [əzßələtəɣˈa]
Belar fortament (dit també d’una persona que es manifesta amb 
crits o amb veu imperiosa).

esbombollar  v. tr. [əzßumbujˈa] ✦ ★ FON
Difondre un afer fora de l’àmbit de discreció que li correspon.

esborronat, -ada  adj. [əzßurunˈat] ✦
Esborrifat, desgavellat, mal adobat. ▲
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esbrinçar-se  v. intr. pron. [əzßɾinsˈasə] ✦ ★
Herniar-se, sobretot els animals.

escallimpada  PAREM
Passar d’escallimpada ‘moure’s d’una manera fugaç’.

escamisat, -ada  adj. [əskəmizˈat]
Espellifat, malvestit; mancat de diners. ▲
{DCVB: plana de Vic, Lluçanès}

escamot  m. [əskəmˈɔt]
Aplec poc nombrós, sobretot d’animals, de persones.

escampadera  f. [əskəmpəðˈeɾə] ✦ ★
Gran estesa d’objectes.

escantellar  v. tr. [əskəntəjˈa] FON
Trencar una cosa llevant-li el cantell o cantells.

escarbotit, -ida  adj. [əskəɾßutˈit] ✦
Eixorivit (dit d’un infant o d’un animalot).
{DCVB: plana de Vic}

escarcany  m. [əskəɾkˈaɲ]
Crit de la guilla quan va alta. ▲

escarcanyar-se  v. intr. pron. [əskəɾkəɲˈasə]
Esgargamellar-se.

escàrcia  f. [əskˈaɾsiə] ✦ ★
Acàcia.

escarellat, -ada  adj. [əskəɾəjˈat] FON ✦ ★
Esgotat després d’un esforç.
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escarrabillat, -ada  adj. [əskərəßiʎʎˈat] FON
Eixorivit.
{DCVB: Rosselló, Empordà, Lluçanès, plana de Vic}

escatxarutada  f. [əskəʧəɾutˈaðə] ✦ ★
Dit d’un caldo de contingut poc defi nit o que hagi eixit malament.
{DCVB: catxaruta ‘escudella feta d’una barreja de cols, trum-
fes, arròs o blat, fi deus, carabassa’ (Ripoll)}

esclamorsat, -ada  adj. [əskləmuɾsˈat] ✦ ★
Fet malbé, malmès, minvat en la producció.
Ex.: «Els camps han quedat esclamorsats de la pedregada», 
«Fruiter esclamorsat.»
{DCVB: escalamorsar ‘trencar, escantellar’ (Manresa)}

esclofollar  v. tr. [əsklufujˈa] FON
Espellofar el blat de moro.

escolicat, -ada  adj. [əskulikˈat] ✦ ★
1. Que té còlic.
2. Esdernegat.

escopeta  PAREM
Passejar l’escopeta ‘haver anat de cacera i tornar-ne sense ha-
ver fet cap presa’.
Tenir l’escopeta al punt de dalt ‘tenir resposta ràpida per a tot’.

escopetejar  PAREM
Escopetejar les perdius ‘tenir diarrea’.

escornifl at, -ada  adj. [əskuɾnifl ˈat] ✦
Mancat de forces, atuït, esp. després d’un esforç considerable. ▲

escorreries  f. pl. [əskurəɾˈiəs] ✦
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Escorrialles.
{DCVB: Ripollès, Lluçanès, plana de Vic}

escorriaina  f. [əskuriˈajnə] ✦
Escorrialles.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}

escorrim  m. [əskurˈim]
Escorrialles.
{DCVB: Olot, Lluçanès, plana de Vic, Maestrat, Castelló, 
València}

escotorit  m. [əskutuɾˈit]
Alegre, eixerit, trempat.
{DCVB: Ripoll, Pobla de Lillet, Lluçanès, plana de Vic, 
Berguedà, Solsona}

escotxinador  m. [əskuʧinəðˈo]
Reclam d’agafar perdius que n’estrafà la manera de cridar.

escotxinar  v. [əskuʧinˈa]
1. intr.  El perdigot, cantar.
2. tr.  Comentar, tot xiuxiuejant, una tafaneria o un secret.
Ex.: «Es veu que en Manel l’hi ha escotxinat.»

escucutar  v. intr. [əskukutˈa]
Cridar el cucut amb un crit més descompassat (senyal de pluja). ▲

escudellaplats  m. i f. [əskuðeʎəplˈats] ✦ ★
Qui difon notícies sobre altri i les fa objecte de xafarderia.

escudellar  v. tr. [əskuðəʎˈa]
1. Repartir els plats.
2. Escampar xafarderies.
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escudeller  m. [əskuðəʎˈe]
Prestatge per a posar-hi els plats.

esgambellat, -ada  adj. [əzɣəmbəʎˈat] ✦
Esborrifat, poc recollit, escampat. ▲
Ex.: «Arbre esgambellat», «En Josep porta el cabell esgambellat.»

esgardissar-se  v. intr. pron. [əzɣəɾðisˈasə] ✦ ★
Mig barallar-se.

esgranador  m. [əzɣɾənəðˈo] ✦ ★
En la batuda, persona que introdueix les garbes al trill de la 
màquina de batre.

esguerro  m. [əzɣˈɛru]
Avortament.

esmanyocat, -ada  adj. [əzməɲukˈat] ✦
Desmanyotat, mancat de destresa.
{DCVB: plana de Vic, Lluçanès}

esmarminyat, -ada  adj. [əzməɾmiɲˈat] ✦ ★
Deixondit, que se sap valdre per si mateix.

esmerilat, -ada  adj. [əzməɾilˈat] ✦
Espavilat, eixerit. ▲

esmolat  PAREM
Passar esmolat ‘anar apressat; passar fugaçment, mig d’amagat’.
{DCVB: esmolat  ‘molt resolt’ (Mallorca, Menorca)}

esmorrar  v. tr. [əzmurˈa]
Esvorellar, esp. un marge, un camp.
{DCVB: Barcelona, Solsona, Tortosa}
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esmussar  v. tr. [əzmusˈa]
Fer menys agut; llevar agudesa al tall o a la punta d’una eina.

esparpientos  m. pl. [əspəɾpiˈentus] ✦ ★
Escarafalls, convulsions (com ara les que pateixen els animals 
en veure’s morir atrapats).

espatotxí, espatotxina  m. i f. [əspətuʧˈi]
Persona de molta vivor.

espatufat, -ada  adj. [əspətufˈat] ✦
Malmès per un esforç, per una malaltia, per una feina molt dura. ▲

espessegall  m. [əspəsəɣˈaj] ✦
Espessetat d’herbes, sobretot en els camps.
{DCVB: Lluçanès}

espeternegar-se  v. intr. pron. [əspətəɾnəɣˈasə]
Escarrassar-se. ▲
Ex.: «S’hi ha ben espeternegat i encara no ho ha pogut enllestir.»

espigó  m. [əspiɣˈo] GEO 
Barra llarga que forma la part anterior d’una carreta i a la qual 
s’enganxa el jou amb els bous.

esplomatxegat, -ada  adj. [əspluməʧəɣˈat] ✦
1. Explomitxat, que ha perdut les fulles.
2. Esborrifat, esgambellat; estripat.

espompollar  v. tr. [əspumpujˈa] ✦ ★ FON
Esbullar, esborrifar.

espona  f. [espˈɔnə] FON
En un episodi de vent, de pluja, etc., veral que no n’és tan afectat. ▲
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esquei  m. [əskˈɛj] FON
Esquerda en la roca.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic, Barcelona}

esqueiat, esqueiada  adj. [əskəjˈat] ✦ ★ FON
Que té esqueis.

esquellots  m. pl. [əskəʎˈɔts]
Renou que hom feia davant la casa d’un vidu quan es tornava a 
casar (renou que durava fi ns que no donaven vi als avalotadors).

esquilet  m. [əskilˈɛt] ✦
1. Tonedor, esp. aquell que és passavolant. ▲
2. Barber, en sentit fi gurat. ▲

esquitllada  f. [əskiʎʎˈaðə]
Relliscada. ▲

esquitllar-se  v. intr. pron. [əskiʎʎˈasə]
Defugir les obligacions, eludir els compromisos.

estabetxar  v. tr. [əstəβəʧˈa] ✦
1. Enllestir una feina.
{DCVB: Borredà, plana de Vic}
2. Difondre un afer o una notícia fora de l’àmbit de discreció 
que li correspon. ▲

estacar  v. tr. [əstəkˈa]
Fermar, subjectar.

estamenyar  v. tr. [əstəməɲˈa] ✦ GEO 
Pegar.
Ex.: «He estamenyat la vaca.»
{DCVB: Olot}
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estantit, -ida  adj. [əstəntˈit] ✦ ★
Insípid, sense gust; ensopit.

estassada  f. [əstəsˈaðə]
1. Rem que mena cada segador. ▲
2. Conjunt de blat segat i encara no lligat ni apilotat.

estela  f. [əstˈɛlə]
Estel fugaç (es deia que si hom es posava la mà a la cara mentre 
queia, un hom esdevenia bell i, doncs, se salvava la cara). ▲

estelat, -ada  adj. [əstəlˈat] MIN
Ple d’estels.

estellerot  m. [əstəʎəɾˈɔt] ✦ ★
1. Estella petita i de forma poc defi nida.
2. En sentit fi gurat, mànec mal fet.

estenegall  m. [əstənəɣˈaj] FON
Estesa, conjunt d’objectes escampats.

estepència  f. [əstəpˈɛnsiə] ✦
Porció mínima d’alguna cosa.
{DCVB: Lluçanès, Ribera d’Ebre, Maestrat, València, Eivissa}

estifellar  v. tr. [əstifəʎˈa] ✦
Destrossar, trossejar.
Ex.: «Ha tombat el carro i li ha quedat ben estifellat.»

estifori  m. [əstifˈɔɾi] ✦ ★
Estri, artefacte.

estrafet, -eta  adj. [əstɾəfˈet]
Complicat, de mal entendre; de mal tractar. ▲
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estrafolla  m. i f. [əstɾəfˈoʎə]
Persona que fa trampes, esp. en els jocs de cartes.
{DCVB: Barcelona, Lluçanès}

estrafollada  f. [əstɾəfuʎˈaðə] ✦ ★
Acció tramposa, esp. en el joc.

estrep  m. [əstɾˈep]
Estrip, forat a la roba.

estrepanal  m. [əstɾəpənˈal] ✦
1. Esquinç gros i allargassat a la roba.
2. Tall gros a la pell. ▲
{DCVB: Cerdanya, Pobla de Lillet, plana de Vic}

estressat, -ada  adj. [əstɾəsˈat] ✦ ★

Apressat, decidit, ben resolt.
Ex.: «Aquesta vaca va molt estressada», «Passa molt estressat, 
aquest!»

estret  [əstɾˈɛt] PAREM
Ésser estret de pit i ample de butxaca (volent indicar que, ha-
vent-hi diners, qualsevol excusa és bona i efi caç).

estricada  f. [əstɾikˈaðə]
1. Caminada llarga.
2. Distància considerable d’un lloc a un altre.

estufornar  v. intr. [əstufuɾnˈa]
Esternudar (dit esp., bé que no sempre, de l’esternut de l’animal).
{DCVB: Penedès}

facècia  f. [fəsˈɛsiə]
Incident, esdeveniment imprevist.
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falòrnia  f. [fəlˈɔɾniə]
Mentida, fantasia.

fam  f.
Vent de la fam ‘vent de ponent (o qualsevol altre vent en època 
de secada quan els conreus volen aigua)’.

faneca  [fənˈɛkə], [fənˈɛɣə] PAREM
Fer faneca ‘fer guany, fer bona recapta’.
{DCVB: la Pobla de Lillet}

fanguera  f. [fəŋgˈeɾə]
Fangar.

farda  f. [fˈaɾðə]
Mainada, conjunt d’infants.
Ex.: «Quina farda n’hi ha, d’aquesta colla!»
{DCVB: Garrotxa, Empordà, Berguedà, Lluçanès, Ribagorça}

fargalada  f. [fəɾɣəlˈaðə]
Mainada, quitxalla en desordre. ▲
Ex.: «Aquesta fargalada!, només miren quina una en faran!», 
«Aquesta fargalada, molta fressa i poca feina!»

farratja  f. [fərˈaʒə] ✦ ★ FON
El verd de diferents cereals i lleguminoses que hom dóna com a 
aliment al bestiar.

farrifolla  f. [fərifˈoʎə] ✦ ★
1. Acció de remenar i de furgar entre l’abundància d’alguna 
cosa, esp. quan es presenta en forma barrejada (dit sovint amb 
matís d’entusiasme, com és ara davant una parada de mercat).
2. Entre el bestiar, acció de menjar amb golafreria i en gran 
quantitat.
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feixina  f. [fəʃˈinə] PAREM
Feix de llenya, esp. el que es fa a bosc.
Fer feixina  ‘fer feixos a bosc’.

feixinaire  m. [fəʃinˈajɾə]
Persona que esporga els arbres i fa les feixines per als forns.
{DCVB: Empordà}

femar  v. intr. [fəmˈa]
Adobar amb fems la terra per fer que produeixi.

femella  PAREM
Tornar-se femella ‘anar malament un negoci’.
Ex.: «Es pensava fer-hi diners, però se l’hi ha tornat femella.»

fenal  m. [fənˈal]
Herba molt crescuda i ja seca, generalment en marges.

fenàs  m. [fənˈas]
Fenal.

fenassa  m. [fənˈasə] ✦
Fenal.

ferrenyo, -a  adj. [fərˈɛɲu] ✦ ★
1. Dit d’un vi que sigui àcid.
2. Esquerp.

fesolada  f. [fəzulˈaðə]
Munt de fesols.

festejador  m. [fəstəʒəðˈo]
Banc de fusta o de pedra que hi ha a l’entrada de la casa, ben 
visible des de dins. ▲



Mil mots

— 99 —

fetjut, -uda  adj. [fəʧˈut]
Que té el fetge gros; que és poc sensible al patiment d’altri.
{DCVB: Mallorca, Menorca}

fetxiga  f. [fəʧˈiɣə] ✦
Acció greu, perjudicial per a un altre, i intencionada.
{DCVB: Cardona, Solsona}

fi c  m. [fi k]
1. Excrescència carnosa que surt a la pell (que no convé tallar).
{DCVB: Empordà, Balears}
2. Papil·loma que es forma a la pell dels animals de peu rodó.

fi llol  m. [fi ˈɔl] FON GEO
Persona considerada en relació al seus padrins.

fi llolar  v. intr. [fi ulˈa] GEO FON
Treure brots una planta.
{DCVB: Empordà, plana de Vic, Eivissa}

fl ascassàs  m. [fl əskəsˈas] ✦ ★
Beneit, gamarús, de poc seny.

fl asco, fl asca  adj. [fl ˈasku] ✦
Fluix de caràcter.

fl asqueria  f. [fl əskəɾˈiə] ✦
1. Beneiteria.
2. Cosa sense importància.

fl icar  v. absol. [fl ikˈa] ✦
Deixar-ho, deixar-ho estar (es diu en el joc), i és deformació 
eufèmica de fi car. 
Ex.: «Flico!», «Fliquem.»
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fl ingant  m. [fl iŋgˈan]
Verdanc, bastó fl exible.

fl ingantada  f. [fl iŋgəntˈaðə] ✦
Cop de fl ingant.
{DCVB: Empordà, Ripoll, Berguedà, plana de Vic, Collsacabra, 
Lluçanès}

fl istessada  f. [fl istəsˈaðə] ✦ ★
1. Cop de branca.
2. Cop donat amb un bastó prim.

fl osti  m. [fl ˈɔsti] ✦ ★
1. Objecte que sobreïx, excrescència.
Ex.: «Que no surti, aquest fl osti, que fa nosa!»
2. Membre viril.

foranca  f. [fuɾˈaŋkə]
Indret enclotat, feréstec.
{DCVB: Lluçanès, Sta. Coloma de Queralt} 

forc  m. [foɾk]
Trena d’alls o de cebes (dit també del blat de moro, sobretot si 
és de 4, 6 o 8 espigues).

forra  f. [fˈorə]
Gruix, espessor.
Ex.: «forra de blat», «forra de cabells.»

fosc  PAREM
A entrada de fosc ‘a entrada de nit’.

fòtil  m. [fˈɔtil]
Objecte que sobreïx. ▲
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fotisser  m. [futisˈe] ✦ ★
Abundància o gran quantitat d’alguna cosa.

fotja  f. [fˈoʧə] FON 
Clot fondo al camí.

fótxer  v. tr. [fˈoʧə] ✦
Fotre (dit com a eufemisme).
{DCVB: Lluçanès, Menorca}

francissa  f. [fɾənsˈizə] ✦ MIN GEO 
Frontissa.

frare  m. [fɾˈaɾə]
Séc produït en un tub de material plàstic en blegar-lo.

fredorada  f. [fɾəðuɾˈaðə]
Gran fred.

fregall  m. [fɾəɣˈaj] FON
Objecte que serveix per a fregar alguna cosa i netejar-la.

freixura  f. [fɾəʃˈuɾə]
Aparell respiratori dels animals.

gabial  m. [gəßiˈal]
Gàbia grossa; espai tancat a l’exterior.

gabiejar  PAREM
Fer gabiejar algú ‘fer-lo gruar, entretenir-lo amb enganys, fer-
lo esperar per una cosa que desitja i que se li nega de moment’.

gaia  f. [gˈajə] 
En un conreu, llenca de terra generalment allargada on neix 
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molta herba o plantes diferents de la resta del camp (també es 
diu de la llenca de terra que hom deixa sense sembrar). ▲

gaiato  m. [gəjˈatu]
Bastó, esp. el que és gros de mida.

galàpet  m. [gəlˈapət] PAREM
Gripau.
Galàpet garriguer ‘galàpet gros, de terrer’ (també dit d’una per-
sona de caminar lent, poc airós).

galet  m. [gəlˈɛt]
Tros de branca o de canya d’una planta que queda després d’ha-
ver-la tallada.
{DCVB: Ripoll, Lluçanès, Camp de Tarragona}

galetada  f. [gələtˈaðə] ✦
Caiguda que s’esdevé a causa d’una ensopegada amb un galet. ▲

galindaines  f. pl. [gəlindˈajnəs]
Feinetes, ocupacions sense gaire importància.

galipàndria  f. [gəlipˈandɾiə]
Refredat fort. ▲

galoi, -oia  adj. [gəlˈɔj] ✦
Que malalteja.
Ex.: «Tinc la dona galoia».
{DCVB: Camprodon, St. Joan de les Abadesses, Ripoll, Olot, 
Berga, Pobla de Lillet, plana de Vic, Cardona, Solsona}

gambeto  m. i f. [gəmbˈɛtu]
1. Bèstia malgirbada, escarransida. ▲
2. Dona que només és de presència, que va molt pintada. ▲
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gandòfi a  f. [gəndˈɔfi ə] ✦
Mentida. ▲

gansalla  f. [gənsˈajə] FON
Fil d’empalomar.
{DCVB: Ribes, Camprodon, Ripoll, Olot, Solsona}

gardela  f. [gəɾðˈɛlə] ✦ ★
1. Bufetada.
2. En el joc de pilota, xut fort.

gargall  m. [gəɾɣˈaj] FON GEO 
Salivada espessa.

garlopa  f. [gəɾlˈɔpə]
1. Eina de fuster semblant a un ribot, però més grossa i amb 
una nansa.
2. Mentida. ▲

garriguelda  f. [gəriɣˈɛlðə] ✦ ★
Garriguella, terra de mal conrear (dit també de camps que no 
donen gaire).
Ex.: «Pots comptar, quatre garrigueldes, hi tenim!»

garro  m. [gˈaru] ✦ FON GEO 
Cuixot del porc farcit de carn, amb pebre i sal, que es menja cuit.
{DCVB: Collsacabra, plana de Vic}

garrofal  adj. [gərufˈal] ✦
Barroer, bast, de mala qualitat (dit del vestit, del calçat i àdhuc 
del feinejar). ▲

garrot  m. [gərˈɔt]
Peça de fusta emprada per lligar les garbes.
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gastament  m. [gəstəmˈen]
1. Acció d’avortar; l’efecte.
2. Amagrit, extremament prim; que ja no fa servei per a res.

gat  m PAREM
A gat vell no li diguis mix ‘a una persona experimentada no se 
la pot convèncer amb raonaments poc consistents’.

gatada  f. [gətˈaðə]
Exageració, desproporció.
Ex.: «D’aquesta vaca, n’ha pagat una gatada.»

gatera  f. [gətˈeɾə]
Ratonera, forat de la porta pel qual entra i surt el gat.
{DCVB: Tortosa, Maestrat, Castelló, València, Eivissa}

gatussa  f. [gətˈusə] ✦ ★
Eina de tall tort per a treballar la fusta, per a refondre peces 
d’aquest material.
{DCVB: gratussa}

gavadal  m. [gəßəðˈal]
Gran quantitat d’alguna cosa.

gec  m. [ʒɛk]
Qualsevol mena de roba, fi ns i tot un jersei, que serveixi d’abri-
gall (esp. l’americana de vellut).

gepic  m. [ʒəpˈik]
Ocell de color cendrós semblant al passerell. ▲

geu  m. [ʒɛw] ✦ FON GEO 
Instrument de fusta o de ferro, més o menys corbat, al qual van 
units dos animals, pel cap o pel coll, a l’arada o al carro.
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girada  f. [ʒiɾˈaðə] PAREM
Vocació, inclinació.
Agafar la girada ‘un animal, anar al seu aire; les vaques o ove-
lles, en pasturar a bosc, encarar-se d’una manera rutinària cap 
un indret determinat’.

gitar  v. tr. [ʒitˈa]
Vomitar, perbocar.
{DCVB: Empordà, Garrotxa, Penedès, Balears}

godall  m. [guðˈaj] FON
Porc petit des que neix fi ns que el desmamen.

godallada  f. [guðəjˈaðə] FON
Conjunt de godalls d’una cria.

godallar  v. intr. [guðəjˈa] FON
La truja, parir.

gorjut, -uda  adj. [guɾʒˈut]
Golut, golafre.

gos  m. PAREM
Mig gos ‘gos crescut i de constitució mitjana’.
Passejar els gossos ‘anar a caçar sense aconseguir cap presa’.

grall  m. [gɾaʎ]
Instrument rústic, mena de fl abiol.

graponer, -era  adj. [gɾəpunˈe]
Poc destre, mancat de traça.

gratacul  m. [gɾatəkˈul] GEO 
Fruit del roser silvestre.
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gratera  f. [gɾətˈeɾə] GEO 
Ganes de gratar-se.

grauxa  f. [gɾˈawʃə] ✦
Granota.
{DCVB: plana de Vic}

grep, grepa  adj. [gɾep] ✦
Mancat de traça.
{DCVB: Lluçanès, Torelló}

gresala  f. [gɾəzˈalə]
Cubell baix i gros, amb una nansa a cada banda, que es fa servir, 
entre altres coses, per a recollir la sang en la matança.

grifoll  m. [gɾifˈoʎ]
Grill, brot que surt d’una llavor.

grifollar  v. intr. [gɾifuʎˈa]
Treure grifoll, sobretot el blat.

grilla  f. [gɾˈiʎə]
Rebroll, brotís d’un arbre.
{DCVB: plana de Vic}

grilleries  f. pl. [gɾiʎəɾˈiəs] ✦
Feines o ocupacions de poca importància.
{DCVB: Ripoll, Olot, Empordà}

grimècies  f. pl. [gɾimˈɛsiəs] ✦ ★
Futilitats, foteses.

grossarro, -a  adj. [gɾusˈaru] ✦ ★ MORF
Augmentatiu de gros.
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guaridor, -dora  adj. [guɾiðˈo] MIN PAREM
Que guareix, esp. herba guaridora ‘herba remeiera’.

guarir  v. tr. [guɾˈi] MIN GEO 
Restituir la salut (però solament aplicat al bestiar).

guatlla  f. [gˈɔʎʎə] FON 
1. Ocell gallinaci.
2. Mentida.

guilla  f. PAREM
Escorxar la guilla ‘vomitar’.

igol  m. [iɣˈɔl] ✦ FON
Que no difereix gens d’un altre o d’una altra cosa.

janfotre  m. [ʒaɱfˈotɾə] ✦
1. Nosa. ▲
2. Animal o terrer que dóna poc rendiment. ▲
Ex.: «És un janfotre, aquesta vaca!»
3. Persona de mala índole.

jaumet  m. [ʒəwmˈɛt]
Coleòpter de l’espècie Bruchus pisi, corc de color negre.

joncar  m. [ʒuŋkˈa]
Lloc on abunden els joncs i hi ix l’aigua.

jonça  f. [ʒˈonsə]
Planta liliàcia de l’espècie Aphyllantes monspeliensis.

jub  m. [ʒup] ✦
Bassa o pou (revestit de pedra i ple d’aigua) on es posen les 
glans de roure o d’alzina per conservar-les més temps.
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jupa  f. [ʒˈupə]
Peça de roba d’abric.

leli  m. [lˈɛli] ✦
Beneit.
{DCVB: Tortosa}

lelo, lela  adj. [lˈɛlu] ✦
Beneit.

llamp  interj.
Llamp de Déu, vaca vermella! (expressió de gran sorpresa).

llanternada  f. [ʎəntəɾnˈaðə] ✦
Raig de llum intermitent.
{DCVB: Ripoll, plana de Vic}

llanut  m. [ʎənˈut]
Massa crèdul, toix.

llarg  PAREM
Llarg a venir ‘en un temps futur i llunyà’.

llaura  f. [ʎˈawɾə] MIN GEO 
Arada.

llavora  f. [ʎəßˈoɾə]
1. Truja jove destinada a la cria (esp. la que encara no ha criat).
{DCVB: Ribes, Garrotxa, Alt Empordà, Ripoll, plana de Vic}
2. Truja en general.

llefegoll  m. [ʎəfəɣˈɔj] ✦ ★ FON
Resta de menjar que encara es pot aprofi tar, esp. entre allò que 
no s’ha ben destriat.
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llefernejar  v. intr. [ʎəfəɾnəʒˈa] ✦ ★
Remenar un menjar que després es deixa.

llefrí, -ina  adj. [ʎəfɾˈi] ✦ ★
Triat en el menjar.

llegany  m. [ʎəɣˈaɲ]
Filagarsa de núvols (també, quan bufen llevants, mena de nú-
vols que s’alcen cap al veral de les muntanyes de Cabrera).

lleganyut, -ada  adj. [ʎəɣəɲˈut] ✦
Lleganyós, que té lleganyes.
{DCVB: St. Bartomeu del Grau}

llenya  f. [ʎˈeɲə] PAREM
Llenya estanyada ‘llenya humida’.

llenyer  m. [ʎəɲˈe]
Lloc on s’amuntega la llenya per al consum de la casa.

llepissós, -osa  adj. [ʎəpisˈos]
Llefi scós, greixós.

llepissot  m. [ʎəpisˈɔt] ✦ ★
Petit gruix de terra fangosa (quan plou poc fa llepissot sobre la 
terra de camps i de camins).

lleterada  f. [ʎətəɾˈaðə]
1. Raig de llet.
2. Gran sort. ▲

llibreta  f. [ʎißɾˈɛtə]
Tros de roba, de forma quadrada o rectangular, per a tapar un es-
trip dels pantalons (quan no fa aquesta forma, se’n diu pedaç). ▲
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lliça  f. [ʎˈisə] GEO 
Pati o espai clos situat davant el portal d’una masia.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}

lligafi ls  m. [ʎiɣəfˈils] ✦ ★ MIN
Sastre, persona que cus (dit en to sarcàstic).

llis  m. [ʎis]
Tros de terreny uniforme, generalment herbat.

llisera  f. [ʎizˈeɾə]
Terreny relliscós, esp. si és de glaç.

llomada  f. [ʎumˈaðə] ✦ PAREM
1. En els conreus, llobada que hom fa a l’hora de llaurar, etc.
2. En les barberies, tros cru, mal tallat, que el barber deixa en la 
cabellera del client. ▲
Ex.: «No em facis una llomada, eh?», «Tot arran i sense llomades!»
Fer (una) llomada ‘deixar d’assistir en un lloc, deixar de ser-hi’.

Llorenç  m. [ʎuɾˈɛns] ✦
Dit del sol (en to familiar).

Lluçanesa  f. [ʎusənˈɛzə] ✦ ★
Boira que es desplaça pel Lluçanès; des de Sora, sovint es pot 
veure cap a la banda de Sant Agustí de Lluçanès i no sol baixar 
a les planes i fondals. Fa la sensació d’enviar-nos aire fred.

lluent  PAREM
Passar lluent ‘anar apressat’.

lluerderia  f. [ʎuəɾðəɾˈiə] ✦ ★
Malifeta (esp. d’una vaca, una ovella).
{lluerteria en el DCVB}
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llustre  m. [ʎˈustɾə] PAREM
1. Foscant, hora del crepuscle.
Ex.: «Ja comença de ser llustre.»
2. Brillantor, lluentor d’un objecte brunyit.
Veure’s el llustre ‘revelar-se allò que realment hi ha sota d’una 
aparença enganyosa’.

maceta  f. [məsˈɛtə]
Martell gros emprat pels paletes.

magarrufa  f. [məɣərˈufə]
Ganyota.

maimó, -ona  adj. [məjmˈo]
Lent a l’hora de fer les coses.
{DCVB: Rosselló, Empordà, Garrotxa, Ripollès, Guilleries, Vallès}

malandando  m. [maləndˈandu] ✦
Que va malgirbat o que es mou amb difi cultat.

malengronyat, -ada  adj. [maləŋgɾuɲˈat] ✦ ★
Malhumorat, enutjat.
Ex.: «S’ha llevat malengronyat.»
{DCVB: engronyat ‘malhumorat, enfadat’ (plana de Vic, 
Mallorca)}

malentenellut, -uda  adj. [maləntənəʎˈut] ✦ ★
Que no entén o no vol entendre allò que hom li diu.

malesa  f. [məlˈɛzə]
Mala acció.

mal-llucat  m. i adj. [malʎukˈat] ✦ ★
Mal nascut, mal crescut.
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mall  m. [maj] FON PAREM
Maça de ferro.
Mig mall ‘mall més petit que el comú’.

malvinatge  interj. [malßinˈaʤə] ✦
Expressió de contrarietat o de disgust.

màmia  f. [mˈamiə]
Femella que no segrega llet per alguna mamella.

manescal  m. [mənəskˈal] MIN
Veterinari.

manifasser, -era  m. i f. i adj. [mənifəsˈe]
Amable, afalagós, de bon tracte, tolerant. ▲

mantellina  f. [məntəʎˈinə]
1. Estat d’embriaguesa.
2. Mentida. ▲

manuella  f. [mənuˈeʎə]
Alçaprem de fusta.
{DCVB: Empordà, Garrotxa, plana de Vic,  Tarragona}

manxiula  f. [məɲʃˈiwlə]
1. Pet sense soroll. ▲   
2. Mentida. ▲

manxot  m. [məɲʃˈɔt] ✦ GEO 
Manxall, ventall per atiar foc. ▲

manyagadura  f. [məɲəɣəðˈuɾə]
Carícia, moixaina.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}
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Marieta de Toses  PAREM
Vent de mestral que, des de Sora, se sent venir entre Alpens i el 
veral de Sovelles.

mariol  m. [məɾiˈɔl] ✦ PAREM
Beneit.
Fer el mariol ‘fer el beneit’.
{DCVB: Empordà, plana de Vic}

marmanya  f. [məɾmˈaɲə]
Conjunt de coses de poc valor, principalment de menjar. ▲

marragonxa  f. [mərəɣˈoɲʃə] ✦ ★
Revolt, giragonsa (també dit d’una conversa sinuosa).

marrinxa  f. [mərˈiɲʃə]
1. Beguda en general. ▲
2. Acte de beure excessivament.
{DCVB: Bagà, St. Feliu de Pallerols, plana de Vic, Barcelona}

marxandissa  f. [məɾʃəndˈisə] ✦
Cuinat de patates i cols. ▲

mascard  m. [məskˈaɾt] ✦
Animal de color marró fosc (i, a més, nom propi per a animal 
d’aquest color).

màstec  m. [mˈastək]
1. Planta de la família de les compostes, de l’espècie 
Chondrilla juncea, que creix pels camps de conreu i és collida 
per a fer-la servir d’enciam.
{DCVB: Empordà, Vallès}
2. Bufetada.
{DCVB: Girona, Empordà}
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mastegoll  m. [məstəɣˈɔj] ✦ ★ FON
Cosa de menjar que queda perquè costa de mastegar.

mastufejar  v. tr. [məstufəʒˈa] ✦
1. Rosegar incompletament.
2. El bestiar, pasturar sense profi t, potinejar l’herbam.

matarrada  f. [mətərˈaðə]
Mata grossa; conjunt de plantes.

matrossada  f. [mətɾusˈaðə] ✦
Patacada, cop violent.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}

mec  m. i f. i adj. [mɛk]
Barbamec, pelat.

melca  f. [mˈɛwkə]
Planta gramínia, espècie Sorgum vulgare, conreada com a farratge.

melic  m. [məlˈik] GEO 
Llombrígol.

mellor  adj. i adv. [məʎˈo] FON ✦
1. adj.  Més bo.
2. adv.  Més bé.

menar  v. tr. [mənˈa] PAREM
Dirigir un animal i fer que vagi a un lloc determinat.
Menar la vaca al toro ‘conduir la femella a ésser coberta pel 
mascle’.

menàrguens  m. [mənˈaɾɣəns] ✦
Deixat, desmanegat. ▲
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menjaràs  m. [məɲʒəɾˈas] ✦ ★
Menjar bast, no gaire bo, esp. el que es dóna al bestiar.

menjuquejar  v. tr. [məɲʒukəʒˈa] ✦ ★ ENTORN
Menjotejar, menjar amb poc entusiasme, amb desgana.

menudall  m. [mənuðˈaj] FON
Conjunt de coses menudes.

metrafa  f. [mətɾˈafə] ✦ ★
Embull, martingala.
Ex.: «Hi ha fet alguna metrafa, i ara no se’n surten.»
{DCVB: matràcola al Lluçanès}

meuca  f. [mˈɛwkə]
Prostituta.

micarella  f. [mikəɾˈeʎə] ✦
Mica, porció petitíssima.
{DCVB: Garrotxa, Lluçanès, plana de Vic, pla de Bages}

mig  PAREM
A mig! ‘fort, massa poc’.
{DCVB: Empordà}

migranya  f. [miɣɾˈaɲə]
Estat de tristesa.
{DCVB: Empordà, Garrotxa, Girona}

mirar  PAREM
Ésser de mira i no em tocs ‘ésser delicat, molt fràgil’.

miroia  f. [miɾˈɔjə] FON
Cosa que atreu la mirada, que fa goig o és de bon veure.
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mocadera  f. [mukəðˈeɾə]
Dona que fa les feines de la matança del porc.

moixaina  f. [muʃˈajnə]
Carícia que es fa passant la mà per la cara.

moixeta  f. [muʃˈɛtə]
Carícia. ▲

moixona  f. [muʃˈonə] ✦
Carícia.
{DCVB: Ripoll}

mollera  f. [muʎˈeɾə]
Aiguamoll.

molleriu  m. [muʎəɾˈiw] ✦
Aiguamoll.

monjoia  f. [muɲʒˈɔjə]
Grapat de mongetes, amb planta i arrel lligades, que hom posa 
a assecar abans de batre-les.
{DCVB: Ripoll}

Montesquiu  PAREM
Els de Montesquiu van a pixar al riu.

mórmura  f. [mˈoɾmuɾə] ✦ ★
Cop donat amb la mà, esp. a la cara.

morriar  v. intr. [muriˈa] ✦
1. Les ovelles, agrupar-se posant el cap baix, de manera que el 
sol només el senten damunt l’esquena.
2. Estar, esp. els nens, capcots, embotzegats.
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morrió  m. [muriˈo] PAREM
Fer el morrió ‘estar embotzegat’.

morro  m. [mˈoru] PAREM
Tornar amb els morros eixuts ‘no haver aconseguit allò que 
hom pretenia’.

mort-i-fam  [mɔɾifˈam] ✦ ★ PAREM
Misèria, esp. en una casa.
Ésser una casa de mort-i-fam ‘ésser una casa molt pobra’.

mosca  f. PAREM
Picar la mosca ‘anar les vaques entre bardisses per defugir el 
moscam’.

moscar  v. intr. [muskˈa] ✦
El bestiar, restar entre bardisses. ▲

mosquera  f. [muskˈeɾə]
Lloc ombrívol del bosc on el bestiar va a protegir-se de les 
mosques, generalment en llocs d’espessor, entre bardisses, etc.
Ex.: «Fins que no són a la mosquera no s’aturen.»
{DCVB: Berga, Avinyó, Menorca}

mosso  m. [mˈosu] GEO 
1. Criat.
2. Alçaprem que servia per a facilitar l’operació de canviar la 
roda del carro.

motxo, -a  adj. [mˈoʧu]
Esmussat.

mula  f. [mˈulə]
Sangtraït.
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mullenada  f. [muʎənˈaðə]
Mullena en plantes i herbats, produïda per la rosada, la pluja, etc.

munyeca  f. [muɲˈɛkə] ✦
Canell.

munyeraca  f. [muɲəɾˈakə] ✦ ★
Espantaocells.

musicar  v. tr. [muzikˈa]
Sobretot els pastors, gravar la fusta amb incisions formant 
figures o dibuixos.
{DCVB: Ripoll, plana de Vic}

mussol  m. [musˈɔl]
Furóncol que surt a la vora d’una parpella.

nai  m. [naj] ✦
En la quitxalla, petit cop o ferida. ▲

nansa  f. [nˈansə] GEO 
Ansa, part sortint d’un objecte que serveix per a agafar-lo.

nas  PAREM
Fer nas ‘fer cap en algun lloc per inquirir’.
No sentir-hi de nas ‘fer-se l’orni’.

nassada  f. [nəsˈaðə]
Rumor, coneixement d’alguna cosa per indicis.

nèdol  m. [nˈeðu]
Herbatge de pastura abundant i net, no trepitjat pel bestiar.
{DCVB: Cerdanya, Ripollès, Pallars, Bages, Fraga, Camp de 
Tarragona}
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negrellor  m. [nəɣɾəjˈo] ✦ FON
Negror, esp. la que és pròpia dels núvols de tempesta.

neulat, neulada  adj. [nəwlˈat] ✦
Pansit, mustigat.

ninots  PAREM
Fer fer els ninots ‘fer que algú dugui la part més galdosa, més 
exposada o més delicada en un afer’.

noc  m. [nɔk] PAREM
Tenir (bon) noc ‘tenir gana; menjar molt i de tot’.
Ex.: «Aquest sí que té bon noc!»

nodrís  m. [nuðɾˈis]
Porc jove, des que el desmamen fi ns que té tres o quatre mesos.
{DCVB: Ripoll, Empordà, Garrotxa, Lluçanès, plana de Vic, 
Moianès}

nonis  interj. [nˈɔnis] ✦ ★ ENTORN
No, de cap manera.

nou  f. [nɔw]
Neulella.

núgol  m. [nˈuɣul] ✦ MIN
Núvol.

nugolada  f. [nuɣulˈaðə] ✦ MIN
Nuvolada.

nut  m. [nut] ✦
1. Porc en general. ▲
2. Menut; manera de cridar i fer venir el porc. ▲
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nyaco  m. [ɲˈaku] ✦ ★
Truc, cop.

nyaufat  m. [ɲəwfˈat] ✦ ★
Bony.
Ex.: «Hi té un nyaufat, al cotxe.»

nyaus  PAREM
Jugar a nyaus ‘fer quelcom sense sentit (en afers en què inter-
vé més d’una persona)’.

nyicris  m. i f. [ɲˈikɾis]
Desnerit, llefega; fràgil, lent a l’hora de fer la feina.

oidà  interj. [ojðˈa]
Exclamació amb què es manifesta desconfi ança o rebuig en re-
lació amb una possibilitat que s’acaba d’assenyalar. ▲
Ex.: «Oidà, això no servirà de re!»

oixque  interj. [ˈoʃke]
Crit per a fer anar l’animal cap a l’esquerra.

ollà  interj. [oʎˈa] ✦
Crit per a fer anar l’animal cap a la dreta.

ollaó  interj. [oʎəˈo]
Crit per a fer anar l’animal cap a la dreta.

orelladret, -a  adj. [uɾɛʎəðɾˈɛt] ✦
Deixondit, decidit, content.

orellapenjat, -ada  adj. [uɾɛʎəpəɲʒˈat] ✦
Ensopit, tristoi. ▲
{DCVB: Sora}
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òrfec, òrfega  adj. [ˈɔɾfək] ✦ ★ ENTORN
Dit d’un objecte bast, mal acabat, o d’un producte no gaire bo.
Ex.: «Aquest enciam és massa òrfec.»

oriol  m. [uɾiˈɔl] PAREM
Ocell de la família dels oriòlids, espècie Oriolus galbula.
Renegar com un oriol ‘blasfemar molt’.

osca  [ˈɔskə] PAREM
Anar lluny d’osca ‘estar equivocat’.

pairar-se  v. intr. pron. [pəjɾˈasə]
Estar-se d’alguna cosa; deixar d’assistir a un lloc d’obligació.

pal  PAREM
Obrir (la porta) de pal a pal ‘obrir (la porta) de bat a bat’.

paleta  f. [pəlˈɛtə]
Pala de picar la roba.

palla  f. [pˈajə] FON PAREM
Tija de blat, d’ordi, de sègol i d’altres grans; assecada i separa-
da del gra.
Posar palla a l’esquella ‘silenciar un assumpte’.

pallat  m. [pəjˈat] FON
Aldarull, avalot. ▲

palleraire  m. [pəjəɾˈajɾə] ✦ FON
Persona que basteix el paller o munt de palla.
{DCVB: Torelló}

palleta  f. [pəjˈɛtə] PAREM FON
Fer palletes curtes i palletes llargues ‘treure sorts amb palletes’.
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palleter  m. [pəjətˈe] FON
Palleraire. ▲

paló  m. [pəlˈo]
Pala relativament petita que els agricultors empren per a fer 
clots a terra i sembrar-hi la llavor de blat de moro, llegums, etc.
{DCVB: Ripoll, Pobla de Lillet, plana de Vic)

panarra  m. i f. [pənˈarə]
Gandul. ▲

pantra  m. i f. [pˈantɾə] ✦ ★
Gandul.

parèixer  v. intr. pron. [pəɾˈɛʃə] MIN
Semblar.
Ex.: «Me pareix que avui plourà.»

parrabolla  m. [pərəßˈoʎə] ✦ ★
Persona malfeinera.

parrabollada  f. [pərəßuʎˈaðə] ✦ ★
Feina mal feta.

parracaire  m. [pərəkˈajɾə]
Drapaire.

parrauxa  f. [pərˈawʃə] ✦ ★
Dona frívola, de baixa condició moral.
{DCVB: parraixa ‘dona perduda’ a la plana de Bas (Garrotxa)}

pascutejar  v. intr. [pəskutəʒˈa] ✦ ★
Fer quelcom sense profi t.
Ex.: «Què hi pascuteges, aquí?»
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passeres  PAREM
Fer passeres ‘vessar restes de menjar, de beguda o altres, so-
bretot a terra’.

pastera  f. [pəstˈeɾə]
1. Atuell per a pastar el pa.
2. Recipient que serveix per a escaldar-hi el porc.

patac  PAREM
Patac d’aigua ‘pluja forta’.
{DCVB: Cardona, Solsona, Lleida, Priorat}

patacada  f. [pətəkˈaðə]
Aiguat molt fort.

patacot  m. [pətəkˈɔt] ✦
Marrec (dit en to amable). ▲

patarata  m. i f. [pətəɾˈatə] ✦
Persona malfeinera. ▲

patarra  f. [pətˈarə] ✦
Mentida; contalla fantasiosa.
{DCVB: plana de Vic, Lluçanès, Camp de Tarragona}

paternal  m. [pətəɾnˈal]
Foguerada.

paternis  [pətˈɛɾnis] PAREM
Anar-se’n de paternis ‘caure; arruïnar-se’.

patota  f. [pətˈɔtə] PAREM
Fer la patota ‘sobretot en el joc de cartes, fer trampa, fer una 
argúcia (dit en to informal, de poca gravetat).
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patxoc, -oca  adj. [pəʧˈɔk] ✦
Lent, feixuc.

Pau  m. PAREM
Fer el Pau ‘fer el beneit’.
{DCVB: Puigcerdà}

paupa-les-totes  m. [pawpələstˈotəs] ✦ ★
Doner.

pedacet  m. PAREM ENTORN
El pedacet fa viure el pobret  ‘en les feines petites és on el po-
bre es guanya la vida’.

pedregar  m. [pəðɾəɣˈa]
Indret ple de pedres.

pedruscar  m. [pəðɾuskˈa] ✦ ★
Pedregar.

pedrusquer  m. [pəðɾuskˈe] ✦
Pedregar.
{DCVB: plana de Vic}

pellofa  f. [pəʎˈɔfə]
Xicota; amistançada. ▲

pepa  f. PAREM
Prostituta.
{DCVB: Empordà, Mallorca}

perolet  m. [pəɾulˈɛt] ✦
Perol petit emprat a l’església per a recollir les candeles que la 
gent oferia.
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pervaricar  v. intr. [pəɾßəɾikˈa] ✦
Impacientar-se.
Ex: «Aquell xicot em fa pervaricar.»

perxa  f. [pˈɛɾʃə]
Pal a l’entorn del qual es bateix el paller.

perxera  f. [pəɾʃˈeɾə]
Pal a l’entorn del qual es bateix el paller.

picot  m. [pikˈɔt]
Maça petita amb què els dalladors aprimen el tall de la dalla.
{DCVB: Torelló}

picots  m. pl. [pikˈɔts] ✦ ★
Conjunt format pel martell i l’enclusa, eines emprades per a 
aprimar o picar la dalla.

piga  f. [pˈiɣə] GEO 
Taca petita que surt a la pell.

pillar  v. tr. [piʎˈa]
1. Prendre una carta del munt que hi ha sobre la taula.
2. Furtar, prendre, robar.

piló  PAREM
Fer piló ‘afeblir-se, decandir-se molt, amagrir-se, esp. abans de 
morir; malaltejar’.

pinquejar  v. intr. [piŋkəʒˈa] ✦ ★
Fer el pinxo, bravejar.

piscanto  m. [piskˈantu] ✦ ★
Tall gros de carn.
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pitja  f. [pˈiʤə]
Falca de ferro afuada de la punta que serveix per a ajustar el 
mànec a la ullera d’una eina.

pitjador  m. [piʤəðˈo]
Tronc forcat amb què es pitjaven les cols i les remolatxes 
(menges generalment destinades als porcs) per a coure-les bé 
en la perola.
{DCVB: Ripoll}

pitjar  v. intr. [piʤˈa] MIN
Fer l’acte sexual. ▲

piulots  m. pl. [piwlˈɔts] ✦ GEO 
Fred intens als dits.

pixacantons  m. [piʃəkəntˈons] ✦ ★
Festejador, pretendent d’una noia.

pixar  PAREM
No saber ni per on pixa ‘no saber-ne’.
No saber una vaca per on pixa ‘no saber-ne’.

planxar  v. intr. [pləɲʃˈa]
El porc o la truja, fer els gestos de nas que en la matança indi-
quen la mort de l’animal. ▲
Ex.: «Ja planxa.»

plegar  v. tr. [pləɣˈa]
Comprendre. ▲
Ex.: «No hi plega res.»

plena  [plˈɛnə] PAREM
Estar plena (la vaca, l’ovella, la dona…) ‘estar prenys’.
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ploralla  f. [pluɾˈajə] FON
Acte de plorar.

plovinejar  v. intr. [plußinəʒˈa]
Plovisquejar, fer poca pluja.

pobric, -ica  adj. [pußɾˈik]
Pobrissó.

poc  m. [pɔk] MIN PAREM
Un poc ‘una mica’.
Ex.: «Això és un poc salat.»

podall  m. [puðˈaj] FON
Eina de tall corbada, amb un mànec, usada per a tallar bardissa, 
petits arbusts o branques.

podrisser  m. [puðɾisˈe] ✦
Podrimener.
{DCVB: Camprodon, plana de Vic}

podrit  interj. [puðɾˈit]
En el joc del truc, es diu quan dos jugadors presenten dues car-
tes del mateix valor. ▲

pollancró  m. [puʎəŋkɾˈo] FON
Bolet que es fa a les soques dels pollancres.

poquinar  v. tr. [pukinˈa] ✦ ★
Pagar, amollar diners.
{DCVB: apoquinar}

porc  PAREM
Cada porc, la seva estaca ‘cada cosa al seu lloc’.
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portanoves  m. i f. [pɔɾtənˈɔßəs]
Persona a qui agrada de portar notícies.

pota  [pˈɔtə] PAREM
Donar pota ‘en el ball, rebutjar, aviar un pretendent’.

potell  m. [putˈeʎ] PAREM
Fer el potell (o fer potells) ‘fer el moviment de protrusió dels 
llavis en iniciar el plor’.

pòtol  m. [pˈɔtul]
Malvestit, desmanegat.

potolera  f. [putulˈeɾə] ✦ ★ MIN
Cambra amb llar de foc per a acollir els captaires. 

primala  f. [pɾimˈalə]
Cap de bestiar de llana o cabrú d’un a dos anys.

primall  m. [pɾimˈaj] FON
1. Terrer de conreu molt prim, de poca fondària.
2. Animal prim, magre.

pu  adv. [pu] ✦ MIN
Expressió amb què es reforça allò que hom diu.
Ex.: «Això pu s’ha de fer així!»

pubill  m. [pußˈiʎ]
Marit de la noia gran d’una casa, vingut d’una altra casa (per 
extensió, també es diu de qui va a viure a cals sogres perquè es 
casa amb una fi lla altra que la de més edat).

pujador  PAREM
Pujador de cavall ‘pedrís damunt el qual un hom s’enfi la per 
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ajudar-se a pujar a cavall (sobretot en algunes cases grans, esp. 
per a les dones i per a pujar objectes a l’albarda)’.

pujaró  m. [puʒəɾˈo] ✦ ★
Pujadeta.

puntasco  m. [puntˈasku] ✦ ★
Lloc senyalat amb fi ta en què el dret de barrar el pas corres-
pon als propietaris (ens consten, de Sora: el puntascos de 
Casarramona i el del Rocal).

púrria  f. [pˈuriə]
Munt d’objectes inservibles. ▲
Ex.: «Això és una púrria, ja ho pots ben llençar!»

puta  f. PAREM
Bona puta et bufi  el cul! ‘despatxar algú de mala manera, do-
nant-li a entendre que cal que s’espavili tot sol’.

quartada  f. [kuɾtˈaðə]
Ovella de quatre anys d’edat.

quatre  [kwˈatɾə] PAREM
A quatre de fondo ‘anar molt de pressa, amb precipitació’.

quec  m. [kɛk] GEO FON
Que parla quequejant.

quefer  m. [kəfˈe]
Feina, encàrrec.
Ex.: «Tinc un quefer que no puc pas deixar.»

quintà  m. [kintˈa]
Conjunt de camps de conreu, esp. els que són propers al mas.
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quintana  f. [kintˈanə]
Conjunt de planells propers al mas, sovint escalonats, d’herba 
curta, molt transitats pel bestiar.

rabietat  f. [rəßiətˈat] PAREM
Ràbia, furor.
Rabietat de temps ‘canvi de temps, generalment en el sentit de 
més fred’.

rajada  f. [rəʒˈaðə]
Abundància, gran quantitat.
Ex.: «Una rajada de cops de roc.»
{DCVB: Lluçanès, Vallès, Solsona, Cardona}

ram  m. [ram]
Flor; planta.

ramada  f. [rəmˈaðə]
Conjunt de ramats; ramat molt gros.

ramat  m. [rəmˈat]
Reunió de caps de bestiar (fi ns a tres-centes unitats si fa o no fa) 
que es crien i pasturen plegats.

ramatge  m. [rəmˈaʤə]
Clau reblat per cada cap que uneix les dues parts dels esmolls o 
de les tisores, ajustant-les i alhora permetent-ne el moviment. ▲

rampant  [rəmpˈan]
1. m. Ferma pujada.
2. adj. Rost, inclinat.

rasquera  f. [rəskˈeɾə] ✦
Gratera. ▲
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rasquija  f. [rəskˈiʒə] ✦ ★
Rautija, aspror al coll.

ratar  v. intr. [rətˈa] PAREM
Festejar. ▲
Anar a ratar ‘anar a festejar’.

rat-buf  m. [ratbˈuf]
Nen petit.
{DCVB: Empordà}

ratxós, -osa  adj. [rəʧˈos]
Ostentador de riquesa, de viandes.
Ex.: «Aquell rai, va molt ratxós!»
{DCVB: Garrotxa, Lluçanès, plana de Vic}

re  pron. [re] FON PAREM
Cap cosa.
Això i re passa pel mateix carrer  (volent remarcar la poca im-
portància d’allò de què es parla).

rebitllar-se  v. intr. pron. [rəßiʎʎˈasə] ✦ GEO 
Regirar-se sobtadament. ▲

rèbol  m. [rˈɛßul]
Que té mal caràcter, que és poc amable. ▲

rebordonit, -ida  adj. [rəßuɾðunˈit] PAREM
Migrat, mancat de la creixença normal.
El poll rebordonit pessiga més que els altres (volent dir que 
quan el migrat es refà esdevé més agressiu que no pas els altres).

reborrango  interj. [rəßurˈaŋgu] ✦ ★
Expressió de sorpresa.
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reconxo  interj. [rəkˈoɲʃu] ✦ ★
Expressió de sorpresa (deformació eufèmica de recony).

recotre  interj. [rəkˈotɾə] ✦
Expressió de sorpresa (deformació eufèmica de refotre).
{DCVB: Empordà, Mallorca, Garrotxa}

recristo  interj. [rəkɾˈistu] ✦ ★
Expressió de sorpresa, d’indignació (quasi un renec).

redall  m. [rəðˈaj] FON
Herba sempre curta de les quintanes.

redallar  v. [rədəjˈa] FON
1. tr.  Pasturar el redall, la quintana.
{DCVB: Pobla de Lillet, Castellar de n’Hug}
2. intr.  Passejar (dit en to informal). ▲
Ex.: «Porten els nens a redallar.»

refegoll  m. [rəfəɣˈɔj] ✦ ★ FON
Resta de menjar deixada al plat.

refi stolar-se  v. intr. pron. [rəfi stulˈasə] ✦
Reviscolar-se, esp. referit a qui ha estat malalt o en situació de 
migrança.
{DCVB: Rosselló, Cardona, Solsona}

regàlia  f. [rəɣˈaliə]
Ascendència, nissaga.
{DCVB: Cerdanya, Ripollès, Lluçanès, Empordà}

reganyut, -uda  adj. [rəɣəɲˈut] ✦
Reganyós, botzineta.
{DCVB: plana de Vic}
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regatxo  m. [rəɣˈaʧu] ✦
1. Noi que, en una casa, fa d’ajudant en feines petites. 
2. Ruc que hom enganxa davant l’euga per ajudar a pujar el 
carro en forts pendents. ▲

regina  f. [rəʒˈinə]
Budell gros del porc, farcit.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic, Solsona}

reguitnar  v. intr. [rəɣinnˈa]
Mostrar enuig (esp. quan aquest enuig és provocat intenciona-
dament per altri).
Ex.: «No el facis reguitnar!»
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic, Conca de Barberà, Mallorca}

rella  f. [rˈɛjə]
1. Peça de ferro tallant fi xada a l’arada que servia per a fer el 
tall horitzontal del solc.
2. Eina emprada per a fer el forat, força ajustat, de la perxa del 
paller (sovint era la mateixa rella de l’arada vella la que s’em-
prava per a aquesta fi nalitat). ▲

rellent  m. [rəʎˈen] MIN
Humitat de la nit, rosada.

rellotge  m. PAREM
Fer el rellotge ‘bolcar el carro’ (es diu perquè, en ocórrer 
aquesta mena d’accident, la roda que queda enlaire continua 
rodant una estona).
{DCVB: Ripoll}

remà  PAREM
Venir alguna cosa a remà a algú ‘venir-li molt malament de 
fer-la, molt contra gust’.
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remeneta  m. i f. [rəmənˈɛtə] ✦ ★
Furgador, entremaliat.

remitjot  m. [rəmiʤˈɔt] ✦
Quantitat indefi nida, generalment porció d’un conjunt.
Ex.: «Dies enrere la cabra encara va fer un bon remitjot de 
llet», «He portat al teu amo un remitjot de peres.»
{DCVB: Cardona, Solsona, Manresa}

remolatge  m. [rəmulˈaʤə] ✦ ★ MORF FON
Planta de la família de les quenopodiàcies, varietat de la bleda, 
conreada per la seva arrel grossa i carnosa.

renadiu, -iua  adj. [rənəðˈiw]
Que reneix (esp. dit de les hortalisses, dels cereals; també es 
diu, en to informal, del fi ll petit que neix amb molta diferència 
d’edat respecte dels seus germans).

renòs  m. [rənˈɔs]
Tendrum, part tendra. ▲

rentadures  f. pl. [rəntəðˈuɾəs] ✦
Líquid brut procedent de cosa rentada.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}

reposador  m. [rəpuzəðˈo]
Lloc adient per a reposar-hi.
{DCVB: remet al poeta Jacint Verdaguer}

repussall  m. [rəpusˈaj] FON
Cosa rebutjada, esp. de menjar.

requincalla  f. [rəkiŋkˈaʎə]
Conjunt de monedes de poc valor.
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requisit  m. [rəkizˈit]
Menja exquisida.
{DCVB: remet a l’escriptor Emili Vilanova}

resquitar  v. tr. [rəskitˈa]
Restar-ne o descomptar-ne una part.

ressago  m. [rəsˈaɣu] ✦ ★
Llast, ròssec.

retalló  m. [rətəjˈo] ✦ FON GEO 
Un poc d’alguna cosa.
{DCVB: català occidental}

retorn  m. [rətˈoɾn]
Anyell nascut de segona cria d’una ovella dins un mateix any.
Ex.: «Ha fet un retorn.»
{DCVB: Cerdanya, Gironès, Berguedà, Lluçanès, Guilleries, 
plana de Vic}

reveixí  m. [rəßəʃˈi]
Insecte que es cria entre l’escorça i la fusta de l’alzina surera.

reveixinat, -ada  adj. [rəßəʃinˈat] ✦
Eixerit.

revetlla  f. [rəßˈeʎʎə] FON
Diada posterior a una festa. ▲

ribàs  m. [rißˈas]
Marge, margera.

ribera  f. [rißˈeɾə] GEO 
Riera.
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rima  f. [rˈimə] GEO 
Munt, conjunt de coses sobreposades.
Ex.: «Hi han posat una rima de feixos i de sacs.»
{DCVB: Empordà, Garrotxa, Lluçanès}

rodesa  m. [ruðˈɛzə] GEO 
Rodament de cap.

ronxar  v. intr. [ruɲʃˈa]
Una persona adormida, roncar.

ronxet  m. [ruɲʃˈɛt]
Ronc d’una persona adormida.

roquill  m. [rukˈiʎ]
Petricó, mesura de líquids equivalent a una quarta part del porró.
{DCVB: Ribes, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Lluçanès, plana 
de Vic}

rosta  f. [rˈostə]
1. Tall de cansalada.
2. Ferida de forma allargada. ▲

rostada  f. [rustˈaðə]
Terreny rost d’extensió considerable.
{DCVB: Garrotxa, plana de Vic}

rouró  m. [rəwɾˈo]
Bolet de l’espècie Armillaria mellea, que es fa sobretot a les 
soques dels roures.
{DCVB: Ribes, Ripoll, plana de Vic}

rovira  f. [rußˈiɾə]
Zona de pastura aplanada i enlairada, de bosc de roure majorment. ▲
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rufa  f. [rˈufə]
Ventada que porta neu.

ruixada  f. [ruʃˈaðə]
Pluja seguida i de poca durada.

saberut, -uda  adj. [səßəɾˈut]
Tafaner.

safalló  m. [səfəjˈo] ✦ FON
Larva que neix dels ous dipositats a la carn i altres viandes per 
certs insectes.

sagrapant  m. [səɣɾəpˈan] ✦ ★
Renec, paraula grollera.

saio  m. [sˈaju] ✦
Jeca, jersei, qualsevol peça d’abric.

salsir-se  v. intr. pron. [səlsˈisə]
Una fusta, fer-se malbé. ▲
Ex.: «Aquesta llata s’ha salsit.»

samaniat  m. [səməniˈat]
Avalot, enrenou.

sanagrills  m. [sanəɣɾˈiʎs] ✦
Ganivet molt petit.

sanar  v. tr. [sənˈa]
Castrar.

santifi cat  [səntifi kˈat] PAREM
Anar de santifi cat a matines ‘fer una sortida de to’.
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sants  PAREM
Terra de fer sants ‘terrargila’.

sarpat  m. [səɾpˈat] MIN
Grapat.

sec  [sɛk] PAREM
Ésser sec com els peus d’un sant ‘ésser magre, molt prim’.

secada  f. [səkˈaðə]
1. Temps d’eixut.
2. Sequedat del camp.

secardí, -ina  adj. [səkəɾðˈi]
Eixut de carns.

segle  m. [sˈɛɣlə] FON
Planta de la família de les gramínies, semblant al blat però de 
color glaucescent, amb la tija més prima i l’espiga més llarga i 
estreta.

segoviar  v. tr. [səɣußəjˈa]
Tondre la cua de les ovelles.
{DCVB: Ripollès, Guilleries}

sencer, -a  adj. [sənsˈe] FON
1. Complet.
2. Mascle no castrat.

sendemà  m. [səndəmˈa]
Endemà.

serradís  m. [sərəðˈis]
Serradures.
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{DCVB: Empordà, Garrotxa, Berguedà, Collsacabra, Conca de 
Tremp, Urgell, Balears}

serralla  f. [sərˈaʎə] ✦ GEO 
Conjunt de milers de garbes, ben apilades a l’era, a punt per a 
la batuda.

serrera  f. [sərˈeɾə]
Conjunt de garbes col·locades al capdamunt de la serralla.

servici  m. [səɾßˈisi]
Servei militar.

siboc  m. [sißˈɔk] PAREM
Ocell de la família dels caprimúlgids, força semblant a l’enga-
nyapastors.
Siboc de nit ‘badoc’.

Simon  m. [simˈon] PAREM
Fer el Simon de l’onclo ‘fer el desentès’.
{DCVB: Lluçanès, Ripollès}

singlot  m. [siŋglˈot] FON
Conjunt d’espasmes produïts per contracció sobtosa del diafragma.

siti  PAREM
Fer siti ‘els gossos, posar en setge als senglars; els senglars, 
posar-se en actitud defensiva’.

so  interj. [so]
Crit per a fer aturar l’animal.

sobreany  m. [sußɾˈaɲ]
Animal de peu rodó d’un any o dos.
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sobtar  v. tr. [suptˈa] MIN
1. Agafar (tot interceptant la trajectòria d’algun objecte que 
està en moviment).
Ex.: «Sort que l’he sobtat, que ja anava a caure.»
2. Prendre, pispar. ▲
Ex.: «M’ho han sobtat per aquí darrere.»

soc  m. [sɔk] GEO 
Peça de fusta del fre del carro.

socarrador  m. [sukərəðˈo] ✦
Banc amb barres on se socarra el porc.

socarró  m. [sukərˈo] ✦
Disgust de durada i efecte considerables. ▲

sofrimar  v. tr. [sufɾimˈa] ✦
Socarrar.

sola  f. [sˈɔlə]
Planta del peu.

solfa  f. [sˈɔlfə] PAREM
Aquesta solfa o no cantar (volent dir que una acció tan sols 
es pot fer d’una manera determinada o, altrament, no es podrà 
dur a terme).

sombrar  v. tr. [sumbɾˈa] ✦
Deixar un llamp a algú com enlluernat i paralitzat per haver-li 
caigut molt a la vora.
{DCVB: Ripollès, Empordà}

sonar  v. intr. [sunˈa]
Copular, fer l’acte sexual.
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sonsònia  f. [sunsˈɔniə]
Harmònica.
{DCVB: Vic}

sorge  m. [sˈɔɾʒə]
Mal subjecte.
Ex.: «Quin sorge està fet, aquest!»

sostre  m. [sˈostɾə] FON
Postissada que es posa sobre el fusell i les bosses del carro.

sotracada  f. [sutɾəkˈaðə] ✦ FON
Sotragada.

sudari  m. PAREM
El sudari no té butxaques ‘no calen diners quan s’és mort’.

sufl eta  f. [sufl ˈetə] ✦ ★
Incident important però no greu; accident; fracàs.

tabé  adv. [təßˈe] ✦ GEO 
També.

tabernacle  m. [təßəɾnˈaklə] PAREM
Fluix de caràcter, o de poca credibilitat.
Tabernacle sense sant ‘persona insubstancial, sense consistèn-
cia, amb pocs arguments’.

tacat, -ada  adj. [təkˈat]
Que pateix d’algun mal, esp. de la fregidura.

tacom o tocom  m. [təkˈɔm], [tukˈɔm] PAREM
Fer un tacom ‘fer una feina sense importància (esp. pels volts 
de la casa)’.
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tafenat  m. [təfənˈat] ✦ ★
1. Gran feinada.
2. Enrenou.

tallavencins  m. [tajəßənsˈins] ✦ ★ FON
Ganivet cargolat o volant petit amb què l’ajudant de l’esgrana-
dor tallava el vencill de cada garba.

tàpsia  f. [tˈapsiə]
Beguda generalment d’alcohol, que de vegades es pren calenta.

tarambanada  f. [təɾəmbənˈaðə] ✦
Acció pròpia de tarambanes.

tarot  m. [təɾˈɔt] MIN
Capell.

taruta  f. [təɾˈutə] ✦
Senderi, seny.

tato  m. [tˈatu] PAREM
Tat, acció de guaitar.
Fer tatos ‘espiar’.

taujanàs, -assa  adj. [towʒənˈas] ✦ ★
Curt d’enteniment.

Tendre  [tˈɛndɾə] PAREM
Anar de cal Tendre a cal Tomàs ‘actuar sense centrar-se gaire 
en res, d’una manera impulsiva’.

tendrer, -a  adj. [tənrˈe] FON
Tendre, novell.
Ex.: «vaca tenrera», «llet tenrera.»
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tenell  m. [tənˈeʎ]
1. Porció curta d’una branca que queda en una soca després 
d’haver-la esporgada.
{DCVB: Berguedà, plana de Vic}
2. Grop de la fusta.

tendrum  m. [tənrˈum] FON
Cartílag.

terbolina  f. [təɾßulˈinə]
Mareig, rodesa de cap.
{DCVB: Empordà, Mallorca}

tercerilla  f. [təɾsəɾˈiʎə] ✦
Moviment ràpid que hom fa per tal d’esquivar un obstacle. ▲

terçada  f. [təɾsˈaðə]
Ovella de tres anys.

terrabiscat, -ada  adj. [tərəßiskˈat] ✦ ★
Físicament esgotat després d’haver fet un gran esforç.

terrabuster  m. [tərəßustˈe] ✦
Espai de conreu irregular, costerut i poc productiu (dit també 
dels terrenys de pastura, de bosc o de marges que es troben en 
condicions semblants).
{DCVB: Ripollès, Lluçanès}

terragila  f. [tɛrəʒˈilə] ✦
Argila.
{DCVB: Sallagosa, plana de Vic, Andorra, la Seu d’Urgell}

terregada  f. [tərəɣˈaðə]
Pesadesa produïda per la ingestió d’excés d’alcohol. ▲
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terrelló  m. [tərəʎˈo]
Cove petit que serveix per a traginar terra.
{DCVB: Ripollès, Lluçanès, Montseny, Empordà, Costa de 
Llevant}

terrosser  m. [tərusˈe] ✦
Lloc abundant de terrossos, pedregar.

testarrat  m. [təstərˈat] ✦ ★
Gran quantitat d’alguna cosa (de llet, de vi, d’oli). ▲

teulís  m. [təwlˈis]
Tros de teula rompuda.

tibòs  m. [tißˈɔs] ✦
Soca tallada per a fer-ne foc.
{DCVB: Lluçanès, plana de Vic}

tinterentines  f. pl. [tintəɾəntˈinəs] ✦ ★
Tentines, passes vacil·lants.

tiosquejar  v. tr. [tiuskəʒˈa] ✦ ★
Acció de polir un tibòs a fi  de fer-ne una peça amb alguna utilitat.

tiranyigues  m. [tiɾəɲˈiɣəs] ✦ ★
Primmirat, molt escrupolós en els seus afers.

tirapeu  m. [tiɾəpˈɛw] MIN
Bastó acabat amb ganxo, que els pastors porten per a agafar 
pels peus els animals fugissers o indòcils.
{DCVB: Pirineus}

tirapit  m. [tiɾəpˈit] ✦ ★ ENTORN
Pujada ferma; pujaró.
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tiro-liro  m. [tiɾulˈiɾu] ✦ ★
Moviment circular del rajolí d’oli que hom fa quan amaneix les 
viandes.

tirós, -osa  adj. [tiɾˈos]
Estireganyós.
Ex.: «Aquest tros és molt tirós.»

titocalent  m. [titukəlˈen] ✦ ★
Cop, ferida, mal de poca importància (mot usat, precisament, 
per a llevar importància a l’accident en qüestió).

topetia  f. [tupətˈiə] ✦
Desavinença, discussió aspra.
{DCVB: Empordà, Lluçanès, plana de Vic} 

torbany  m. [tuɾßˈaɲ] ✦
Entrebanc, cosa o persona que ens destorba.
{DCVB: Garrotxa, Lluçanès, la Selva, plana de Vic}

tòria  f. [tˈɔɾiə]
Tronquet de mongeta.

torir  v. tr. [tuɾˈi]
El toro, muntar la vaca.

tornaboda  f. [toɾnəßˈoðə]
Dia després de la festa major, o segon dia d’aquesta festa.

tornajornals  [toɾnəʒuɾnˈals] PAREM
A tornajornals ‘bescanviant-se un servei per un altre’.

torniol  m. [tuɾniˈɔl]
Convulsió. ▲
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Ex.: «Li han clavat un cop d’estaca, ha fet tres o quatre tor-
niols, i ha quedat estès a terra.»

torrous  m.  [turˈɔws] ✦ ★
Ximple.

tòt  m. [tɔt]
Broc del càntir o del porró (es pot dir dels dos brocs: el tòt 
gros, el tòt prim).
{DCVB: Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà}

tòtil  m. [tˈɔtil] PAREM
Gripau petit de color clar.
Semblar un tòtil al cap d’un terròs ‘semblar encantat, aturat, 
embadocat’.

trabuc  PAREM
Carro de trabuc ‘carro que té la caixa articulada de manera que 
es pot alçar fi ns a abocar allò que conté’.

trafi ca  f. [tɾəfˈikə] PAREM
Acció fraudulenta.
Tenir trafi ques ‘fer moltes accions enganyívoles’.

traguinyoli  m. [tɾəɣiɲˈɔli] ✦ ★
Traguinyol, traguet.

tràmpol  m. [tɾˈampul]
Vent tempestuós, ratxada forta.
{DCVB: Cerdanya, Garrotxa, Empordà, Lluçanès, plana de Vic}

trampolejar  v. intr. [tɾəmpuləʒˈa] ✦
Vacil·lar, oscil·lar. 
{DCVB: remet a l’escriptor Joaquim Ruyra}
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tramuntana  f. PAREM
Tramuntana de Berga ‘tramuntana que ve per la banda de Berga’.
La tramuntana vertadera, que porta la botella al darrere (vo-
lent dir que plourà a continuació).

tras  interj. [tɾas] ✦
Crit per fer anar l’animal enrere.

trascolar  v. intr. [tɾəskulˈa]
Beure molt, tant si és de vi com si és d’una altra beguda.

trema  f. [tɾˈɛma] FON
Filat per a pescar en els rius.

treponejar  v. tr. [tɾəpunəʒˈa] ✦ ★
Trepitjar un terreny reiteradament.
Ex.: «Aquestes vaques ho han treponejat tot.»
{DCVB: trepolejar}

tretze  PAREM
Estar en tretze i tretze ‘entossudir-se’.

tricot  m. [tɾikˈɔt]
Jersei.

trill  m. [tɾiʎ]
Conjunt de corrons amb superfície irregular que en la màquina 
de batre serveixen per a trinxar les garbes convertint-les en palla.

trilla  f. [tɾˈiʎʎa] 
Rodera del carro.

trincar  v. intr. [tɾiŋkˈa]
Fer soroll agut.
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triscar  v. intr. [tɾiskˈa]
Sirgar, treballar de valent.

trompons  PAREM
A trompons ‘en gran abundància’.

tronca  f. [tɾˈoŋkə] GEO 
Canyoca del blat de moro.
{DCVB: Ripollès, Garrotxa, plana de Vic}

tronxo  m. [tɾˈoɲʃu] PAREM
Pota de la col.
Cadascú és cadascol i cada tronxo la seva col ‘cada cosa ha 
d’anar al lloc que li pertoca’.

trotxar  v. intr. [tɾuʧˈa] ✦
Bullir.
Ex.: «Aquesta cassola ha de trotxar una estona més.»

truitada  f. [tɾujtˈaðə] GEO 
Ous batuts, fregits a la paella. 
{DCVB: Rosselló, Ripollès, Garrotxa, Berguedà, Lluçanès, 
Pallars, Tremp}

trumfar  v. tr. [tɾuɱfˈa]
1. En alguns jocs de cartes, acció de matar una carta important 
que no és el trumfo.
2. Desmentir una afi rmació o una dita exagerada d’altri. ▲ 

trumfo  m. [tɾˈuɱfu] MORF
Patata.

trupa PAREM
Fer trupa ‘fer goig, fer bon efecte’.
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Ex.: «A les parets de pedra, el ferro no fa trupa; en canvi, la 
fusta sempre fa trupa amb la pedra.»
{DCVB: fer tropa}

tunya  f. [tˈuɲə] ✦ ★
Cop donat al cap.
{DCVB: tonya al Lluçanès}

tupí  m. [tupˈi]
Pot de cuina.

tupinar  v. intr. [tupinˈa] ✦ ★
Beure; beure massa.

turonada  f. [tuɾunˈaðə] ★
Conjunt de turons.

uella  f. [uˈɛʎə] ✦ FON
Ovella.

userda  f. [uzˈɛɾðə] MIN GEO 
Alfals.

vaileta  f. [bəjlˈɛtə]
Noia de nou a dotze anys.
{DCVB: Empordà}

vaqueta  f. [bəkˈɛtə]
Bolet de l’espècie Cantharellus cibarius, conegut també com a 
rossinyol.
{DCVB: Garrotxa, Barcelona}

vares  PAREM
Posar l’animal a vares ‘junyir l’animal als dos braços del carro’.
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vatua  interj. PAREM
Vatua listo! Expressió de sorpresa (eufèmica de voto a Cristo).

vello  m. [bˈeʎu] ✦
Llana tosa de cap de bestiar.
{DCVB: Ripollès, Garrotxa, Collsacabra, Menorca}

vencill  m. [bənsˈi] FON
En la sega, lligall que es fa amb les cames del blat per a subjec-
tar les garbes.

vendresca  f. [bəndɾˈɛskə] ✦ ★ FON
Ventresca, cansalada prima que té el porc sota el ventre.

venterulla  f. [bəntəɾˈujə] ✦ FON
Vent més aviat fort que es fa sentir a tongades.
{DCVB: Rupit, plana de Vic}

ventrellada  f. [bəntɾəjˈaðə] FON
Mal de ventre de poca durada.

vetlla  f. [bˈeʎʎə] FON
Dia anterior al d’una festa.
{DCVB: Pallars, Tremp, Segarra}

vetllada  f. [bəʎʎˈaðə] FON
Hores compreses entre el sopar i el moment d’anar a dormir.
Ex.: «Durant la vetllada espellofarem.»

viatjant  PAREM
Viatjant de truges seques ‘mercader de poca categoria’.

violí  m. [biulˈi]
Instrument de vent, fet amb tronca de blat de moro. ▲
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vit  m. [bit] PAREM
Penis de l’animal.
Vit d’ase ‘persona extremament delicada’.

volant  m. [bulˈan]
Eina de tall llis, corbada, de prop d’un metre de llargada, que 
serveix per a segar.

volejada  f. [buləʒˈaðə] ✦ ★
Bona estesa d’objectes, però repartits d’una manera poc densa, 
amb poca espessor.
Ex.: «una volejada d’herba», «volejada de bolets.»
{DCVB: voleiada  ‘esbart’ (Tordera)}

voliaina  f. [buliˈajnə]
Volva de neu, de cendra, o qualsevol partícula moguda per l’aire.
{DCVB: Girona, plana de Vic}

voltadits  m. [bɔltəðˈits] GEO 
Panadís superfi cial estès al voltant de les vores de les ungles.

xacrat, -ada  adj. [ʃəkɾˈat]
Que té xacres; que pateix de mals com a conseqüència de ma-
lalties o de vellesa.
{DCVB: plana de Vic}

xafarnejar  v. tr. [ʃəfəɾnəʒˈa] ✦ ★
Desendreçar, desmanegar.

xafarnelis  m. [ʃəfəɾnˈɛlis] ✦ ★
Guirigall, avalot, poti-poti, fanguera.

xaia  f. [ʃˈajə]
Ovella destinada a la cria (i que encara no ha criat).
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xaiar  v. intr. [ʃəjˈa]
L’ovella, parir.

xaiera  f. [ʃəjˈeɾə]
Ovella que mena xais.
{DCVB: Ripollès}

xarapa  f. [ʃəɾˈapə] ✦
Xerrameca. ▲

xarbasquer, -a  m. i f. i adj. [ʃəɾßəskˈe] ✦
Baladrer, sorollós, cridaner.
{DCVB: Lluçanès}

xarbot  m. [ʃəɾßˈɔt]
Xàfec breu.
{DCVB: ‘pluja violenta i súbita’ (Lluçanès)}

xareldo  m. [ʃəɾˈɛldu] ✦ ★
1. Cosa bruta; cosa que ha sortit malament.
2. Menja mal cuinada, sense consistència.
Ex.: «Ha sortit un xareldo; això no val per a res!»

xargalla  f. [ʃəɾɣˈajə] ✦ ★ FON
Persona bruta.

xarnega  f. [ʃəɾnˈɛɣə]
Destral d’origen basc, més curta i més xata, i també de més 
pes, però de més precisió, molt emprada pels bosqueters d’ençà 
de la dècada dels seixanta. ▲

xaveta  f. [ʃəßˈɛtə] PAREM
Clàvia.
Perdre la xaveta ‘perdre el seny’.
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xavuiro  m. [ʃəßˈujɾu] ✦ ★
Esternut.
{DCVB: etxabuiro (grafi a errònia en aquest diccionari)}

xefl is  m. [ʃˈɛfl is]
Àpat abundós.

xeremina  f. [ʃəɾəmˈinə]
Broc amb què es tapen les botelles de cuir.
{DCVB: Cerdanya, Pallars}

xero, xera  m. i f. [ʃˈɛɾu] ✦
Crit per a fer venir el xai o per a amanyagar-lo.
{DCVB: xera (Bagà, Berga)}

xerragastada  f. [ʃərəɣəstˈaðə] ✦ ★
Esgarrinxada forta.

xerri  m. [ʃˈɛri]
Femta del bestiar de llana i cabrum.

xina  f. [ʃˈinə] ✦
Joc de cartes en què el cinc d’oros és la carta de més valor i en 
què el guanyador és qui aconsegueix arreplegar-les totes. ▲

xinat  adj. [ʃinˈat] PAREM
Pa xinat ‘pa amanit amb oli i després torrat’.

xiribec  m. [ʃiɾißˈek] FON
1. Tall profund a la pell.
2. Estrip a la roba. ▲

xorranc  m. [ʃurˈaŋ] ✦
Xaragall.
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Ex.: «Es va amagar en un xorranc.»
{DCVB: Empordà, Garrotxa}

xòrrec  m. [ʃˈɔrək]
Xaragall.
{DCVB: Empordà, la Selva, plana de Vic, Maresme}

xotre  v. tr. [ʃˈotɾə] ✦
Fotre (dit com a eufemisme).
Ex.: «Ens han ben xotut.»
{DCVB: Lluçanès, Lleida, Tarragona}

xufl a  f. [ʃˈufl ə]
1. Estafada, engany.
2. Mal èxit. ▲

xurmar v. tr. [ʃuɾmˈa] GEO 
Amorrar (un xai o un cabrit) a la mamella d’una ovella o cabra 
perquè mami.
{DCVB: Ripollès, Garrotxa, Alt Empordà}

Zidro  m. [zˈiðɾu] ✦
1. Sol, astre al voltant del qual gira la terra (dit en to familiar, 
informal). ▲
2. Orinal. ▲

zing-zing  m. [ziŋzˈiŋ] ★
Sonall.
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