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P A R A U L E S 
 

 
A 
 
Abaluda =                            Brama, veu pública estesa de qualque cosa que crida l’atenció.  
 
Asapergi =                           Aspergir. 
 
Arborar =                              Excitar en alt grau. 
 
Accidia =                               Peresa. 
 
Aüc =                                    Cridòria. 
                                              Crit allargassat i proferit amb força amb la finalitat d’excitar o  
                                              exporugar a les persones. 
 
Agrumeig =                           Acte d’agrumollar-se o apilotar-se. 
                                             Reunió compacta, formant picot. 
 
Agapeta =                             Dona que en els primers segles de l’església vivia en comunitat 
                                              amb altres sense fer vots i servien als clergues. 
 
Andamis =                            Manera de caminar una persona “Té uns andamis que sembla  
                                             un ànec” 
 
Arcana =                               Secret, amagat, recòndit. 
 
Arbat =                                  Colla.  “Un arbat de pobres” 
 
Adret (1) =                            Sense cap defecte físic. 
 
Afranquir (4) =                       Fer franc alliberar de servitud, impostos, obligacions etc.                                 
 



 
B                 
 
Brivalla =                              Gentalla = Gent de baixa estofa, de la pitjor mena. 
                                                               Colla de nois i noies. 
 
Bleix =                                  Bleixar =Respirar, especialment amb fatiga. 
                                                           “He vingut corrents que no puc bleixar”” 
 
Bressadores =                     Bressar =Gronxar un infant. 
 
Bord =                                  Bastard =Nat d’un pare i una mare no legítims.                       
 
Bla =                                     Bocamoll. 
 
Bernat =                                Barra de ferro amb la punta torçada amb angle recte 
                                              que, penjada per l’altre cap d’una anella serveix per 
                                              assegurar la fulla de la porta. 
 
Barjaula =                              Mala dona.    Prostituta. 
 
Belitres (5) =                           Vida belitresca, de disbauxa. 
                                               “Córrer la belitresca” =vagabundejar. 
 
 
C 
 
Capir =                                  Entendre, explicar-se (alguna cosa, algun fet) 
                                              “Tot el que fa darrerament no ho capeixo” 
 
Camàndules =                      Raons, explicacions, etc.. Hipòcrites, inoportunes, que 
                                              no treuen cap a res.        
 
Catifets =                              Cosa que dona que rallar (2), que absorbeix l’atenció.         
 
Cirabotes =                           Que té per ofici enllustrar les botes i altre calçat. 
 
Cremallot =                           Tros de ble incandescent en deixar de fer flama. 
 
Capet =                                  Persona de poc seny, eixelebrada, de conducte lleugera. 
 
Cimolsa =                              Cap de peça dels draps de llana, de fibra més grollera que 
                                               la de la peça i de color diferent. 
 
Cinglant =                              Vergueta (3) prima. 
 
Col·lotge =                             Conversa, enraonament. 



                                               “Tot el dia va en col·lotges amunt i avall.” 
 
Corribanda =                          Correguda o corriguda. 
                                               “Jo sent la corribanda que al carrer major desfila” 
                                               “Donar una corribanda” = renyar. (Olot-Garrotxa) 
 
Clarí =                                     Forma prefixada del mot clar. “Clarivident”. 
 
Caua =                                    Gerla =mascle de la xucla vera (espècie de peix 
                                                de la família dels centracàntids).  
 
Caquèxia =                             Alteració profunda de l’organisme que apareix en la  
                                               fase final d’algunes malalties, caracteritzada per un  
                                               amagriment intens, astènia i anèmia. 
 
Columnari =                           Que té dues columnes esculpides. S’aplica a les monedes. 
                                               Adjectiu de numismàtica. 
 
Caire =                                   Aresta d’un angle sortint que formen dues cares contigües 
                                               d’un cos polièdric. 
                                               “La discussió agafà un altre caire” 
                                               “Al caire de l’abisme” 
 
Cogoll =                                 El punt més elevat. 
                                              “Representaren del neòfit la summa i cogoll de l’elegància” 
 
Cretua =                                Escletxa. 
 
Condret =                              Normal, corrent, en bon estat. Adret (1). 
 
Confegir =                              Refer. Ajuntar-ne els bocins. 
 
Coltellar =                              Acoltellar =Donar coltellades. Ferir amb el coltell. 
                                              “L’han acoltellar amb fúria” 
 
Coltell =                                 Ganivet, eina de tall. 
 
Catxassudament =                D’una manera catxassuda. Amb calma. 
 
Corindó =                               Òxid d’alumini, mineral molt dur. 
 
 
D 
 
Diritàmbiques =                     Diritambe = lloança entusiasta. 
 
Dejornet =                              Dejorn = abans de la nit o una hora no avançada de 
                                               la nit o de la tarda. 



 
E 
 
Espullabelitres =                     Despullabelitres. Belitres (5)   
 
Enllepolir =                             Atreure (algú) per mitjà de quelcom apetitós, de seductor, 
                                               amb afalacs. 
 
Eneriçats =                             Eriçat =cobert de pels rígids o de pues. 
 
Estaries =                               Fer estaries =entretenir-se. Fer estada. 
 
Ensapegat =                          Ensopegat =Tocar un objecte i caure. 
                                              “He ensopegat i he fotut una tombarella” 
 
Esticlejar =                             Espurnejar vivament. 
                                               “Esticlejava com una toia de focs artificials” 
 
Emperesir =                           Fer agafar peresa. 
                                              “Aquesta calor m’empereseix de tal manera que no 
                                               faig res en tot el dia” 
 
Embull =                                Estat d’allò que està embullat. 
                                              “Desfer un embull” 
 
Escadusser =                        Que sobra, que resta solt, que no fa joc. 
                                              “Tenim dues dotzenes d’ous i tres ous escadussers” 
 
Empressament =                   Apressament =Apressar. Fer anar de pressa. 
                                              “Un vespre en Magí es quedà a vetlla perquè la feina 
                                               apressava molt” 
 
Erisipela =                               Malaltia infecciosa que afecta la pell i provoca una placa 
                                                vermella i tensa, especialment a la cara. 
 
Enfranquidora =                      Enfranquir =cosir les peces de cuir o tela del calçat per 
                                                adjuntar-les desprès amb la sola.  Afranquir(4) 
 
Ert =                                        Dret, rígid. 
 
Ègola  =                                  Composició de gènere bucòlic que idealitza la vida dels  
                                                pastors i, en general, la vida camperola. 
 
Endengua =                            Enderga, Enderga =andròmina, objecte que embaluma (Olot) 
                                                Endengat, Endegar =Enllestir (Llofriu) 
                                                Endengat, Endegar  =Malaltís (Llambilles). 
 
Engomandir =                         Enllepolir =Atreure(algú) quelcom d’apetitós, seductor,  



                                                afalagador. 
 
Entrebaltir =                            Abaltir =mig adormir-se, ensopir-se, abaltir-se. 
 
Eufònic =                                Eufonia =Efecte acústic que resulta de la combinació  har- 
                                               mònica d’uns sons determinats en un mot o enunciat. 
 
 
F 
 
Fadiga =                                Fandeig =fatiga 
 
Fielat =                                  Càrrec i oficina del qui pesa o mesura les coses subjectes  
                                              a impost. 
 
Fusa =                                   Efecte de fondre. 
                                              “Cada dia fem una fusa de greix per fer sabó” 
 
Flàmula =                              Flama minúscula. 
 
Forcat =                                Forca, especialment llarga com la usada per ficar llenya 
                                              en un forn. 
 
Fus =                                    Barreta rodona de fusta, s’aprima del mig als extrems. 
 
Fortet =                                Crim, delicte, malifeta. 
 
Faderia =                             Fatuitat (derivat de fat) 
 
Fat  =                                   Dit del menjar sense sal. 
                                             Divinitat o força desconeguda, que, segons els pagans, 
                                             fixava per endavant l’encadenament dels esdeveniments. 
 
Farfollar =                            Forfollar =Remenar amb la mà un conjunt de coses per 
                                                             apreciar-ne el nombre. 
 
 
G 
 
Goges =                              Goja = Fada = Esser fantàstic. Dona d’un poder sobrenatural. 
 
Garneu =                            Astut, malt intencionat. 
                                           “Un pagès garneu” 
 
Grifollar =                           Grillar. 
 
Galejador =                        Home que galeja. 



                                           “Venen després els galejadors que van escopetejant sempre  
                                            lo portal de la casa de la núbia fins que arriba a l’església. “ 
 
Galejar =                            Fer gala, ostentació d’alguna cosa. 
 
Guixetera =                        Guixa =Planta herbàcia anual de la família de les papilionàcies. 
 
 
H 
 
Homeier =                          Homicida. 
 
Homorfe =                         Semblant, comparable. 
 
Hèctic =                             Tísic.   Que està molt flac. 
 
 
I 
 
Incalcigable  =                   Que no es pot calcigar.(trepitjar) 
                                          Posar el peu damunt una cosa per caminar-hi o per sostenir-s’hi. 
                                          Esclafar o pitjar una cosa amb el peu. 
 
Indocte =                           No docte.  Docte =Una persona docte. 
                                          “És docte en història”  “Una explicació molt docte” 
 
Induvial =                          Indúvia =coberta que protegeix alguns fruits de la natura. 
 
 
LL 
 
Lluc =                              Rebrot d’una planta.     “Un lluc d’olivera” 
 
Llamenc =                       Delicat en el menjar. 
                                        “Només menja requisits, És un llamenc.” 
 
Llebrosa =                      Lepra. 
 
Llorigó. =                        Cria de conill. 
 
 
 
M 
 
Manxols =                     Éssers aptes per fer una cosa. 
 
Mirotejar =                    Mirallejar. 



 
Moixell =                      Porció de cànem, fil, cotó, etc.  
 
Mònita =                       Dedicat als jesuïtes. 
                                     Astúcia, traces de qui sap anar al seu fi sense alarmar la 
                                     gent, de qui sap trampejar les coses. 
 
Merlots =                     Mascle de la merla de bec groc. 
                                    Raïm de cep merlot. 
 
Musques =                  Musc =morat fosc. 
 
 
N 
 
Niella =                       Herba anual de la família de les cariofil·làcies, erecta, sedosa 
                                   i filosa. 
 
Nedesa =                   Netedat. 
 
  
O 
 
Orellana =                 Tros de préssec o albercoc 
                                  Peça llarguera i molt prima de pasta de farina fregida amb ou 
                                  i llard o amb llet i oli. 
 
Orb  =                       Ceguetat exorbitant. 
                                  Privat de seny, de discerniment per alguna passió. 
 
 
P 
 
Perdiment =             Pèrdua. 
 
Pesseter =               Que no mira altra cosa que el guany. 
 
Platxerios =              Platxeria = conversa alegre i llarga. 
 
Parpres =                 Parpella (La Bisbal- Cassà de la Selva) 
                                 Parpissera = carmanyola (garrotxa) 
                                 Parpalleja. J.Ruyra “A faissó de fafaners i parpallejants” 
 
Pitxeret =                 Pitxer =cos de pitxer =cos de dona que té la cintura prima i  
                                els pits voluminosos. 
                                 Pitxera, pitxer (Sant Feliu de Guíxols) 
 



Prognatísme =         Que té la mandíbula inferior sortint. 
 
Pentèlic =                 Relatiu o pertanyent al món pentèlic (Àtica- Grecia). 
 
Petímetre =              Home que és excessivament mirat en el vestir i arranjament. 
 
Patxorra =                Calma excessiva, manca de preocupació. 
                                 Lentitud en les reaccions. 
 
Pruïren =                 Pruir, pruïja =picor viva. 
                                Ganes vehements de fer alguna cosa. 
 
Perlatic =                Paralític. 
 
      
R 
 
Rallar(1)                 Parlar excessivament o indiscretament. 
                               Parlar malament d’algú. Murmurar. 
 
Ressort =               Molla que, en recobrar, en virtut de la seva força elàstica, la 
                              forma primitiva. Serveix per donar impulsió a alguna cosa. 
 
Resclum =             Olor de resclosit. Tuf especial que agafen les coses que no han 
                              estat llarg temps tancades en un lloc no ventilat i humit. 
 
 
S 
 
Sopols =               Aguantant-ne el pes sense que recolzi enlloc. 
 
 
T 
 
Tantost =               Tot seguit. Immediatament. 
 
Tanagra =              Estatueta d’argila cuita. 
 
Taifa =                   Bàndol.     Partit subversiu.     Estol indisciplinat.   Conjunt menyspreable. 
 
Trestavirar =         Trastocar. 
 
  
V 
 
Virgula =               Ratlleta curta i prima. 
 



Vaitot =                  Fet d’arriscar un jugador en una jugada que té davant seu. 
 
Valona =                Peça de vestir a manera de capa curta que cobreix les espatlles , 
                              l’esquena i el pit 
. 
Verms =                Cucs. 
 
Vergella =             Rebrot jove d’un arbre. 
 
Vergueta(3) =       Música: Bastó prim i curt que serveix d’instrument de percussió. 
                             Heràldica =Peça reduïda a la meitat de la seva amplada. 
                                        
 
 
                                                PARAULES PENDENTS 
 
Andarrous =         pag.7 “Ja fa anys que tu i jo no ens havíem topat en els andarrous d’un 
                             nou llibre.” 
 
Prestimans =       pag.7 “De jocs vistosos i enlluernadors  de prestimans de la ploma.” 
 
                                               
 

 
DICCIONARIS CONSULTATS: 

• Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana 
• Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans 
• Diccionari Alcover Moll 
• Vocabulari de les Comarques Gironines. Autors: Felix Casellas i David Casellas 
• Consultes = Optimot 

 
 
 
                                                
 


