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c¡pÍrol z

ESTUDI DEL VOCABULARI

rNTRoDUccIó

7.1 Objectiu i criteris

La nostra intenció primera era de fer un vocabula¡i tortosí, qug inclogués els mots
de la llengua general emprats en aquesta zona. Evidenffnent, hq*tagut de marcar-rng
uns límits perãdaptar la pïmera intðnció a les uoJkes possibilitatsieals.

Estudiem els mots generals, no els específics de camps concrets com els ocells,las
plantes, el lèxic del bestiar, procés de I'oli i això_queda justif-icat pel mateix que hem
ãit a 6.1. (la constatació de Guiraud que els 1.000 mots més freqüents forrnen el85Vo
dels mots que composen de qualsevol text).

La selecció de mots la practiquem amb els següents criteris (seguint les orientacions
de Colon(l951:25-26, encara que hi introduïm diversos canvis):

1) Criteri de propietat lèxica, pel qual s'inclouen mots que, essent netament catalals,
aquesta llengua-els reserva a un ús literari o restringit : abellir, atansar, eixir,
parèixer, blan.

2) El que Colon anomena criteri de determinació de I'objecte. Paraules catalanes que
en torlosí corresponen a objectes i significats diferents: llevar, moll, etc.

3) Criteri dt'especificitat semàntica. També s'inclouen mots que tenen una accepció
molt precisa i en aquests casos només ens ocupem d'aquesta-accepció i no de ta més
geneial, i en I'apartat àrea d'ús especifiquem que es tracta d' una va¡iant semàntica
(s).

4) Criteri d'exclusió formal: detectem els casos en què el tortosí empra una de les
formes sinònimes esteses per tot el domini i exclou completament I'altra.
També aquest criteri ens serveix per incloure o no els castellanismes: si són l'únic mot
emprat, I'incloem, sinó, no.

5) Crireri de diversitat geogràfica e¡ gl sentit propi, s'inclouen paraules noves des de
tots els punt de vista: semar, enronia, guaixar, ...

Colon considera que seria molt important comparar aquest vocabulari amb el del
cat. occ. i aragonès i estudiar I'extensió geogràfica d'alguns d'aquests mo!s. Això és

el que hem inientat de fer nosaltres pel que fa als mots que estudiem amb deteniment,
meãtre que en la llista alfabètica final només donem els mots que s'empren i les
correspoñdències en catålà cenral o les defrnicions.

Hem decidit d'incloure com a entrades amb llur correspondència , les variants
fonètiques, ja que en aquest treball no parlem de caracteístiques fonètique^s del tortosí
ni tamþoc de fõnèdca nb regular. Si la fonètica_és general a l'àrea i especÍÍica de l'àrea
només incloem el mot a paftir de I'entada fonètica. En cas que hi hagi diverses
solucions remetem a la fonètica més general o més estàndard.

Tenint en compte tots aquests criteris es pretenia elaborar una llista alfabètica dels
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mots que s'usen en tortosí, amb la transcripció.fonètica, significat i vitalitat d'ús (i
registrê).(veg. més avall apartat de Documentació acn¡al.)

Entre els mots del vocabulari n'hi ha aproximadament 500 que són objecte d'un
estudi més aprofundit. Aquests 500 mots van ser triats de la la llista general perquè
eren mots que apareixien èn reculls lexicogrà{ics andc_s, alguns han perdut vit4itat en

català general erc. i van ser objecte d'enquesta (ve9.7.3 Enquesta de vitalitat d'ús).

Després de consignar l'àrea d'ús del mot, amb les sigles L,S,F concretem si es

tracta d'un mot:
L = indica que el mot difereix del d'altres dialectes catalans per 

-la- 
forma i el

significat.(sriìeri 5 ) o que la forma emprada exclou l'ús d'una de sinònima del cat.
gen. (veg.criteri 4)
S = si divergeix d'altres dialectes pel significat. Criteri 3.
F = si divergeix d'alres dialectes-per la forma (variants fonètiques , amb preferència
les que no cõrresponen a un canvi ionètic regulafl De tota manera, remetem a la forma
que hauriade serestàndard. 

;^ 
Si no el marquem de cap manera pot ser per raó del criteri 1.

Quan els dicðiona¡is no donen noiícia que el mot s'empri en una àrea determinada i
la iniormació és meva, poso el nom de l'àrea entre parèntesis (er (dTort))
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7.2 EI corpus

La recollida d'entrades s'ha fet a partir del buidatge del documents que editem,
escrits i orals, i de la resta del material oral que no hem transcrit. Hem comprovat si
eren recollits en vocabularis tortosins (Mestre Voc., GGir.(Voc. del Maestrat),
Carles Salvador,(Voc. Benassal), la informació del DCVB i del DECat., els
diccionaris valencians Ros, Sanelo, Lamatca, Escrig i EsteveÆellvitges/Jutglà (que
citem EBJ, encara que ara ja sabem que és principalment de Félix Amat (vegeu
Colon/Soberanas (L986:127-135,144-148). Hem buidat la informació referent a

aquests mots en I'ALDC (enquestes de :Móra d'Ebre (Móra),LAmetlla de Mar
(Amet.),Mas de Barberans (Mas), Ulldecona (U11.),Amposta (Am.), Roquetes
(Roq.), Sant Mateu (Mat.), Vinaròs (Vin.) i en les monografiessobre aquest dialecte i
altres dialectes occidentals: Colon (1952), Casanova (1979), Casanova (1990),
(Gimeno(1982) i Gimeno(1989), Fortuny(1983), Sistac(1988); o de transició :

Recasens (1985).

Sempre marquem si el mot és al DFa. Curiosament vam comprovar qge mo-lts dels
mots tortosins eren recollits en el Diccionari Enciclopèdic Salvat (1934-1936) i el
motiu era que, en fer aquell diccionari, s'havia buidat el Mestre Voc. Per això ja no
afegim aquèsta informació en cada entrada i només en parlem si dóna una informació
interessant d'origen diferent al Mestre Voc.

Finalment, hem decidit de triar només els mots sobre els quals tenim informació
d'ús actual i també tots els que pertanyen al vocabulari bàsic i deixem de banda la resta
d'entrades i especialment el vocabulari específic. Assenyalem la vitalitat d'ús dels
mots que han éstat objecte de I'enquesta, en els altres casos són viuq només si no
ho sén o bé si la informació d'alguna de les fonts difereix de la nostra, ho
especifiquem.

Pel que fa a la documentació del mots hem tingut en compte o-bres literàries
tortosinès. Fem referència a les obres entre parèntesisí si són vocabularis alfabètics
no especifiquem la pàgina; si són altres tipus d'obres, sí. Si treballem sobre estudis
moderns del lèxic d'un autor, la citació la fem per I'autor estudiat i no per I'estudiós i
en la bibliografia indiquemqui és I'estudiós editor i investigador.

En el cas del DCVB i DECat. només especifiquem si en aquests no els trobem o si
els trobem en un sentit diferent o amb comentaris que difereixin en algun aspecte dels
nostres.

REFERÈNCIES EN LES ENTRADES

Colon (1952). Vocabularío castellonense, Tesi de doctorat, Universitat Central de
Madrid, Madrid.
Casanova (1979): El habla de Agullenc Estudio lexicológico-semrintico. Tesi de'åli¿¿,4¿fatúra.
Casanova (1990): La llengua als mitjans de comunicació. Una proposta lèxica, mots
vius en valencià i perfectament legrtims segons I'autor.
Gimeno( I 982) : tortosí septentrional
Gimeno( 1989): tortosí meridional
Fornrny(1983) :La parla d'Os de Balaguer, Barcelona, Tesi de llicenciatura, Facultat
de Filologia de la Universitat de Barcelona.
Sistac(1988): El ríbagorçà al'alta Llitera.Els parlars de lavall de la Sosa de Peralta,



t14

Barcelona, Tesi Doctoral, Universitat de Barcelona.
Recasens (1985): Estudi língülstíc sobre laparla del cømp deTarrago,n¿. Barcelona:
Curial; Publ. de I'Abadia de Montserrat.

Els exemples que donem de locucions, etc. així com els refranys, els hem transcrit
amb un criteri méi estandarditzant que els altres documents orals i escrits, perquè no
els donem el mateix valor de testimoni oral. En el cas que els exemples siguin extrets
dels textos o enquestes, però, deixem la grafia que tenen en I'edició corresponent.
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7.3. ENQUESTA VITALITAT D'IJS

7.3.1. Preparació

Després d'haver recollit un corpus de lèxic emprat a la zona tortosina (veg.
introducció lèxic), vam seleccionar les paraules que c:reiem que sofrien actualment una
recessió d'ús (unes 500 paraules) per comprovil-ne la vitalitat.

Vam classificar aquests mots per camps semàurtics i aquests són els temes que
sortiren:
1. Fenòmens de la natura (Temps atmosfèric, pluja, vent, ...)
2. La natura. Arbres, plantes, flors. Fruites i verdures. Animals.
3. El menjar. Actitud davant el menjar.
4. L'ésser humà. Característiques intel.lectuals i caracterològiques. Característiques
físiques.
5. La salut. Malalties.
6. La societat. Parentiu. Noms de conjunts de persones.
7. La casa. Mobles. Estris de cuina.La construcció. Característiques del terreny.
8. El vestit.
9. Jocs.
10. Verbs : pegar, trencar membres, cops...
11. Verbs: parlar, malparlar, cridar...
12. Verbs : dormir...
13. Verbs: moure's...
14. Adverbis.

7.3.2.Realització

Vam escollir deu subjectes tots nascuts a la zona i que hi han viscut sempre.
Aquestes són les seves dades:

1. Josep M. Ayxandri Forcadell. 65 anys. Amposta. Administratiu.
2. Cristina Llaó Montero.24 anys. Tortosa. Administrativa.
3. José Estrada Benaiges. 74 anys. Roquetes.Viu a Bitem. Pagès.
4. José Estrada Carles. 46 anys. Bitem. Pagès.
5. Ramon Barberà Salayet. 38 anys.Roquetes. Perit Mercantil.
6. Joan Olivas Príncep. 65 anys.Bitem. Viu Raval de Cristo.Empresari agúcola.
7. Josep Olivas Rodríguez. 33 anys. Roquetes. Pagès i Perit Agúcola.
8. Coniita Homedes Balañà. 56 anys. Arenys de Lledó. Viu a Tortosa de tota la vida.
Mestressa de casa.
9. Evaristo Martí Fabregat. 70 anys. Santa Bàrbara. Viu a Tortosa de tota la vida.
Metge estomatòleg.
10. Josep Arasa . 89 anys. Els Reguers. Viu a Aldover de quan es va casar. Pagès.

Les enquestes es van passar en dues o tres sessions diferents per a cada informant,
I'hivern de 1990.

El qüestionari és de tipus onomasiològic d'interrogació indirecta.

Hem de constatar que els subjectes van passar-s'ho bé reflexionant sobre el seu ús
lingüístic (cal dir que en el lèxic és fàcil que això ocorri perquè és el nivell d'anàlisi
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lingüística més accessible a un no especialista).

En les entrevistes ens va sortir més material que el que concretament demanàvem,
com és lògic, i ,naturalment, I'hem incorporat al vocabula¡i.

Un cop més es demostra que generalment s'empra més d'un sinònim per designar
un mateif concepte. El fet que surti un sinònim o un altre en una entrevista concreta és
purament fortuït. El problema del polimorfisme,que existeix encara que va encontra
iembla del principi general d'economia lingüística, ha suscitat un important interès
des del puni de vista teòric (Allières 1954 i 1962; Tuaillon (1976) i Séguy (L973c),i
aquest darrer deixa ben clar que el polimorfîsme funciona cdm un preludi d'un canvi
en un termini més o menys llunyà.
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7.4 Descripció de les entrades

Cada entrada té la següeqts estructura:
Mot, [transcripcid forfica] -si ho creiem necessati-, categoria gramatical,

'significat', àrea d'ús del mot (informació de DCVB i DECat, ALDC, tesis i
treballs monogrà{ics consultats i irLformació prþia per a l'àrea tortosina).En aquest
apartat hem resumit la informació de manera codificada per poder fer-ne un tractament
informàtic; ' cada dialecte va precedit de d i així dTort. és equivalent a tort.,
abreviatura que apareix en la resta del text. Especifiquem amb (L) o (F) si l'àrea es
refereix a l-extensió del lexema (abadejo/bacallà) o de la variant formal
(acabussar/cabussar) o semàntica (S).

Considerem els mots prefixats diferentment o amb aglutinació vocàLlica inicial o
amb fonètica diferent per fenomen no regular, com a variants formals; en canvlen el
cas dels derivatius i de la flexió verbal parlem de variants lexicals.

Les entrades pròpiament dites les escrivim donant la forma més normativa.Tot i
això, i especialment en el llistat final -on no posem nanscripció fonètica-, donem
també la variant fonètica pròpia del tortosí o amplament estesa. Només en la e,
mantenim les formes amb e tot i que sovint es pronuncia a (veg. Massip(1989:30
&.1.3.1.2., apartat 2.).

En les informacions areals afegim a les que donen els diccionaris la informació
exffeta de les monografies. Tinguem en conrye que,.en el cas de Bal. , aquesta
determinació exclou dMall.,dMen., dEiv.; en el éas de dN.Occ., aquesta exclou les de
dUrg., dRib., dPall., o Ll. i Rib. del Cinca, perquè implica una localitzacid més
genðral. Però no és així en el cas del val., en qlè, com sabem, Alcover-Moll
éspecifica si a més és un mot del Maest., Cast., 41. Per això sovint dval. no té el
valor general que ens semblaria que hauria de tenir, sinó el més restringit de val.
centratirquan té el valor general, ho indiquem amb la marca (gen.).

En I'apartat de Diccionaris constatem I'aparició o no del mot en els diccionaris i
vocabulal¡is de la zona, valencians i generals catalans.Només esmentem els dicc.
generals quan el recullen amb un sentit diferent 9 quan no el recullen, o quan hem de
fer algun õomentari sobre la forma recollida. També marqxem que un mot és en_el DFa
quan es tracta d'un mot regional i així i tot el recull. En el cas de\vocabularis
tortosins, especifiquem sempre si el mot hi és recollit o no.

En I'apartat Documentació antiga, els diccionaris altics _en_què_apareix
(Amiguet, O.Pou, Ros, Sanelo, Lamarca, Escrig, Esteve-Bellvitges-Juglà (EBJ).

En el de Documentació actual, en constatem la vitalitat d'ús a partir de la
recollida de material que hem anat fent al llarg dels da:rers deu anys.Si només s'usa en
algun poble concret, I'esmentem. També en aquest aPartlt !em_qqb9r el grau de
coneixement que en tenen els deu subjectes enquestats a inicis de 1990_.(veg.Enquesta

dús 7.2). En aquest upurtut hi incloerä també lä informació del ALDC pel-que fa9les
poblacions de lã zona, concretamenC Mas de Ba¡be¡ans (lvI1s),Roquete-s_$og).Móra
ia Nova (Móra) Amposta (Am.), Ametlla de Mar (Amet.), Ulldecona (Ull.), Vina¡òs
(Vin.), Sant Mateu (Mat.).

Hem cregut oporni també d'incloure en aquest apartat, per als mots del voc. bàsic,
si són recoñits o no pel Fato, que va ser publicat I'any I i que és fruit d'un treball de

Lq(+
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camp per part dels mestres de tota la zona i que demostra, doncs, almenys
teòricament, si el mot és viu p no.
En els altres mots, només parlem de vitalitat en cas que ja es perdi o quan vulguem fer
alguna precisió sobre el tema; si no diem res, és_qg9 és viu.
Giau de vigència : 1 Gen. 2 edat 3 pocrreduit. Si I'hem sentit només en una població
concreta, hò indiquem amb el nom de la població.

Al final d'aquest apartat hi van les referències a altres estudis que tracten el mot, en
tort. o altres dialectes. (veg. biblio)

Finalment, en Etimologia, donem I'origen del mot segons DECat i DCVB i
també la història del mot, si és castellanisme, arcaisme, neologisme adaptat. Assagem
de dona¡ I'etim. o la motivació si el mot no el recull cap diccionari.

En els mots que no tractem especialment posem només informació de significat, i
exemples extrèts de la nostra documentació, oral o escrita.
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7.5 Llistat alfabètic de mots

abadejo [apað'ei5o] m.'bacallà'

Àrea : d.N.Occ.,dVal. i dC.de T.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.abadeijo
No F.P.

Documentació antiga:En documents valencians del s.XV[, data no gaire
posterior a la primera castellana (DECat.)

Documentació actual i vitalitat:És absolutament vigent en tortosí actual.
(cf.FATO; Prat,39,5 "mol abadeijo en suc, minjaem".Conviuen les formes
amb a- i sense (ALDC: Roq.i Amet. [bað'eiSo])

Gimeno(1989) : general al tort. meridional.Conviu amb bacallà a La
Sénia, Vinaròs, Sorita. A I'Alt Maest. i Baix Maest.,especialment,
badejo.Ii:]/[d¡].

Val.: Casanova(1990),123 : abaetjo

C.de T.: Recasens(l985),183 :badejo.

Etimologia:DCVB: Pres del castellà abadejo.
DECat. : Més aviat procedent directament del gallec-portugués.

abecar-se lagek'arse] v. pron. 'fer una becada'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB i DECat. id (Tort.)
Mestre Voc.
No F.P.
No DFa.

Documentació antiga:
En Canals (Casanova(1988) surt becar 'fer becades'.
ROS: becar= dar cabezadas,.. dormir o empezar a dormirse, baxando y
levantando lacabeza.
SANELO:228 id.Ros
La variant abecar no la documenten DCVB i DECat. fins al segle XX
(A.MARTINEZ RUIZ: Canís i cañissaes, Monòver, 1950)

Documentació actual i vitalitat:Contesten que sí un 507o dels enquestats
(2,3,4,5 i9),independentment de I'edat, els altres ensobecar-se o fer
una becada(o becadeta).
FATO
Ex.:"M'agrada abecar-me una mica ancabat de diná"
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- Etimotogia:Derivat de bec, del cèltic BECCUS

abellir [aßeÁ'i] v.intr. 'venir de gust'

Àrea : dVal.i dMaest. (L), en canvi no s'usa en català central en la llengua comuna
(DCVB.DECat.)

Diccionaris:
GGir id a Maest.Plana.Val.
No Mestre Voc.
DES: C.de T., especialment referit al menjar.
DFa.

Documentació antiga:

la doc.Llull(DCVB i DECat.)
ROS: apetir "...no se entiende solo de las cosas corporales, como las
viandas y alimentos (que en essa significacion, en valenciano se dize
tambien abellir)..."
SANELO,226 id vide apetir

Documentació actual i vitalitat:En el registre col.loquial s'empra en tortosí,
no a la ciutat, i més entre la gent gran. Recollit a La Ràpita en l'ús corrent i
a Arenys de Lledó.Els enquestats responen no en unlffi%o
No Fato.

Etimologia: Derivat de bell(ll.Be11us,-a,-um, e breu)

abogot lapoy'ot] m. 'borinot' 'abellot'

Àrea: dTort., dMat., dMaest. (F).
La forma abegot és més estesa,i s'empra especialment en l'àrea
valenciana.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
GGir.abugot'mascle d'abella'(Maest.Plana).Abegot (Val.)
F.P.:abegot (com DFa.)
FATO: abogot

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: abagot (Mas.Am.U1l.)
Tió(BCETA,1986), a La Fatarella també abogot.

abondo/abon dó [aß'ondo] [aßond'o] adv.'en abundància'

Àrea: dTort., dMat. dMaest.,dCast.,dVal. (L).

Diccionaris:
La variant accentual plana el DCVB la localitza només a Cast. i Maest., i
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podem dir que s'esté també a l'àrea tortosina.
GGir: "Eixe tot ho porta a bondo" (Maest.)(veg.locucions)

No MesEe Voc.
No FATO.

abornar v. tr.'embornar'(veg. embornar)

Àrea: dTort.(Ð.Especialment a la Terra Alta.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO
GGir id. en els mateixos sentits que veiem a embornar.

C.de T.:(Recasens(1985):177: només a Mont-Roig i en el sentit de 'bordar el
gos')

abotargatr-ada [aßotar'yat] adj. 'inflat, pesat' 'espès'

Àrea: dTort., dCast., dVal.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No F.P.
GGir.id'unfl at, pesat'(Maest.Plana.Val.)

Vitalitat: Absolutament viu.
(cf.FATO)

Etimologia: DECat.: Prové de botarga (pres del cast.botarga i aquest de I'italià
bottarga).

acabussar [akabus'a] v. tr. o pron. 'tirar de cap o afonar, especialment dins I'aigua'

Àrea: dTort., dVal., dAlg., dEiv.(F)

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO
DCVB i DECat.: La forma del Principat i les Illes és cabussar (que és la
que dóna DFa.) A la Plana de Cast. i val. també hi ha les variants
escabussar i alcabussar.

Doc. antiga:
Amiguet: MERGO :acabuçar
ROS alcabuÇâr= chapuzar
SANELO acabuçar=Zambullir baxo eI agua (Roig)
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acaçar [akas'a] v. tr. 'encalçar, empaitar'

Àrea: dN. Occ.(punts), dTort., dval.(L) I a més E*p., segons DCVB.

Diccionaris:
No Mestre Voc.

Docum.act.
(Moreira:XXXY,535,25: "tu acaçaràs a Cinta i antrompessaràs i cauràs al
brasé")
FATO

Gimeno(1982) i a tota la zoîa, però perseguir a
Gandesa,Benifallet,Rasquera, Móra d'Ebre i la Torre de I'Espanyol.

Gimeno(1989) generat en tort. meridional

acaminar v.intr.'camina¡'

Àrea: dTort.,dVal.(F)

Diccionaris:
FABRA i F.P.
FATO
No Mestre Voc.

acaminadors m. pl. 'caminadors per als infants'

Diccionaris:
Mestre Voc. id.
FATO
DCVB:dTort. (S)

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989): a Alcanar, La Sénia, Alcalà de Xivert, Peníscola.

acaminadorr-ora adj. 'que li agrada de caminar'

acatar-setn [akat'arsen] v.pr. 'adonar-se' "No me n'hai acatat"

Àrea: dTort.,dVal.,dEiv. (S)

Diccionaris:
GGir'adonar-se'n, percatarse'n, enfundarse'n'(Dalt de Tortosa).
No Mestre Voc.
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FATO

Vitalitat: Cada cop menys emprat pels joves, que el substitueixen per donar-se
compte. A ciutat és un mot marcat com a "pagès" i per això s'evita.

acatxapatr-ada adj.'aplanat, aixafat, humiliat, vençut'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc id.
FATO acatxapar.
DCVB: només el verb tr.'véncer la resistència, rendir, fer predre la força o
el coratge'

Vitalitat: L'adjectiu és viu, coexisteix amb molts altres sinònims (veg. camps
sem. adj.) i s'empra encara força en totes les generacions.

Gimeno (1982) Baix Ebre, Montsià i Alcanar.
Gimeno (1989) Baix Maest.,Matarranya i Montsià.

aceball [aseg'a¡(] m. 'esquer per als ocells'

Àrea: dTort., dMaest., dCast. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO
@,.L1.,1,228): "per agafar perdiganes no hi ha res com fer un aceball".

acenciatr-ada [asensi'at] adj. 'entenimentat, que té bon criteri; temperament pacífic'

Àrea: dTort. (L)

Documentació actual:
(Moreira:XXXV,534,19: "Carmeta, Cinta i Miguela, Ramona, Emflia i
Roseta, i més assenciades i serioses Rita i Pasquala") (cf.FATO)
Hem deixat la grafia originària amb s en el text, perquè creiem que el mot
pot ser un derivat de ciència (en la fonètica vulgar cència, com proposa
DCVB) o de ciència i amb creuament amb seny.
El mot té absoluta vitalitat.

aclacat,-ada adj. 'ajupit fins a tocar amb les anques en terra(DCVB)'

Àrea: dTort. dMaest. (L)

Diccionaris:
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GGir 'apostrarse de malaltia' (Maest.)
Mestre Voc.'ajupir-se'.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 i 10 no I'usen. La resta sí.
(Moreira:XVl,252,11: "I arredolan-se al Llopet, allí ben aclacadets, van
quedá en un pam dbrelles escoltan al Llopet")
FATO.
En aragonès acoclarse 'ponerse en cuclillas' i en la zona cast.-arag. de
I'interior valencià (Gargallo(1989:945) aclocarse.

Etimologia: DECat. Derivat a partir de I'arrel onomatopeica -cloc, que serví per
formar els mots de llengües afins que designen la gallina ponedora.El cat.
lloca es una variant prob. dissimilada d'aquesta anomatopeia. Aclacar-se
procedeix de aclocar-se.

aconduir v.intr. 'donar de sí'Tendir'

Àrea: dTort. (S)

Vitalitat: absoluta.
Ex. "Hai tingut un dia molt aconduidor"
"Es una noia molt aconduidora", que no para en tot el dia.

aconduir-se v.pron. 'dirigir algú' 'aconductar-se'(a un metge)

Àrea: dN.Occ., dTort., ü*p., dPen. (S)

Diccionaris:
DCVB: El sentit més similar al primer que donem és 'assaciar, satisfer la
gana, esser profitós'del qual dóna un exemple tort. No està documentat en
aquest sentit pel DCVB. En el sentit 2. a Tort., Lleida, Emp. i Penedès.

DECat. No en aquest sentit.

Documentació antiga:
DECat. Labèrnia( 1 839).
Dicc.Aguiló: acondult'net, endreçat'

Documentació actual i vitalitat:
El 1007o dels subjectes enquestats coneix el mot i I'usa. També I'empren
tots en el sentit més general de'dirigir algú'i especialment en sentit moral.
En el sentit específic cada vegada es va perdent més perquè el sistema
sanitari ha canviat.

Etimologia: der. de dur.

acotonar(-se) [akoton'a] v.tr.o pron. 'acostar-se una criatura al pit'

Àrea: dTort.
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Diccionaris:
Mestre Voc. 'acostar-se una criatura al pit'(id.DCVB, que el pren com a
font)

Documentació actual i vitalitat:
FATO'acaronar'
Només el coneixen an207o dels subjectes enquestats:S i 8.Es tracta ,doncs,
d'un mot d'ús reduit.

Etimologia: DECat. tant acotolar com acotonar, relacionats amb escotar,
derivat probablement de cota 'cota d'armes' 'gipó'

acotonar-se2 v. pron. 'produir-se a les oliveres una mena de cotó que, si no plou ni
fa v.ent, és causa de la malaltia anomenada la negra'

Area: dTon. dAlg.

Diccionaris:
DCVB: Tort.
SANNA

acotxar(-se)/acatxar-(se) v.tr. o refl. 'inclinar, doblegar cap avalf i refl. 'ajupir-
se'

Àrea: dN.Occ.dTort.,dMaest. dEiv., dC.de T. dval.(L)
Alternen les formes [-ko-], i [-ka-] en tort.

Diccionaris:
ALDC: [aka'tfarse] Am.Vin.Ul1.Mat.; [ako'tjat] Amet.

Documentació antiga:
ROS: acajarse : agacharse

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(IV,45,23: "Si tan gran desgràcia cai'a damun de mi... acotxaria.l
cap")
Completa vitalitat.
En el sentit de Jeure, ficar-se al llit'o'acostar, acomodar', no s'empra en
tort. (veg.GGir. acotxar'acostar, acomodar' (Maest.)"Les mares acotKen
sos fillets al pit per dormirJos o.ls acotxen al bres";

C.de T. (Recasens(1985),p.178 [-*o-])

Val.(Agullent,Cas(197 9:84) [-ka-] )

Eiv.També a Eivissa [-ka-] (Veny,(1977 :34)

N.Occ.: Fortuny(1983:182 id. 'jeure, ficar-se al llit')

Rib. (Sistac( 1 988 :328)[atJok'ase])
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Etimologia: DECat.: Paral.lel a acotar(com acatxar i acatar), d'origen obscur
(relacionat amb ll. COACTARE'ajuntar"estrényer,forçar', d'on'doblegar
certs membres del cos') probablement emparentat amb el cast. agachar.
Hem de relacionar aquest mot amb coto, catxo.

acurrucar-se/acorrucar-se v.refl.'arraulir-se'

Àrea: dTort., dval (L)
A Tortosa no s'empra tant en el sentit valencià d"acovardir-se', però es
diu, i tal com es diu en valencià, I'expressió "a mi no se m'acomrque el
melic" 'no tinc por'. Probablement es tracta d'un castellanisme.

acutitr-ida /acotit adj. 'atapeit, compacte

Àrea:dTort. (L)
Dicc.:

Mesre Voc.
FATO
(E.L1.,V,62 :"Lo pa de casa, una mica acutit, saborós en extrem"

adan m. 'brut'

Àrea:dTort (S)
ALDC: Ull. ; s'empra en aquest sentit també a Arnes (Terra Alta).No
DCVB.No DECat.

àdena m.'ànec'

Àrea: dTort., dEiv. (L)

Vitatitat: Només an37o responen espontàniament aquesta forma en I'enquesta de
variació lèxica (veg. 5.7.4 enq.10) i un 37o la dóna com a sinònim de
pato.Predomina el castellanisme pato.

adés adv.'suara'

Àrea: dN.Occ.,dTort., dval. (L)
Mall i Men "adés-i-ara" 'de tant en tant'

Doc.act. : Moreira (VII,113,2): "Sí, és lo que adés hai adesat"
Es redueix l'ús del mot en les generacions joves i en el parlar de ciutat es
substitueix per fa un moment.

Val.: Casanova (1990:123) el constata d'ús actual en valencià.



LN

Pall.:Coll (1991:31) id. al Pallars.

adesar [aöez'a] v. 'desar' 'frcar un objecte a un calaix o lleixa;desar'

Àrea: dTort., dBal. (F)
ALDC: Am. AmeL Mas.i Roq.; Ull. aixecar, Vin. salvar. Mar alçar.

Vitalitat: Molt gran, amb tendència a usar més guardar. Una vegada més es
demostra la propensió general a I'empobriment lèxic.
cf. Mestre Voc.i FATO id.

ado/ados adv. 'àdhuc, encara'

Àrea: dTort. (Ð

Diccionaris:
Mestre Voc.: adho
GGir aduc'encara'(Tortosa)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XVI,255,4): "sense ni una mala llàntia ni adho una trista
mariposa"
(E.L1.,I,490): "No hi quedarà ni ...una pedra, ni ado crevetes" Un TOVo
dels subjectes, de totes les edats,l'usen i alternen les dues formes(3,4 i 5,
no). De tota manera constatem que actualment és d'ús reduït i es va perdent
entre elsjoves.
DECat. document¿ oralment adhos a Ames.

Etimologia:
Del 11. ADHUC. Potser canvia a ado per influència de hoc, parònim que
en català haviapres un sentitmolt semblant @ECat.)

adormissar(-se) v. tr. o pron. 'condormir, adormir d'una manera fluixa '

Àrea: dTort., dBal. (L)

Diccionaris:
No Meste Voc.
DFa.
FP(DG)
(E.LI.,VI,531.): "la musa tortosina està adormissada"

afaram m.'animalsalvatge"bèstia'

Àrea: Rip., dTort., dMaest., dCast. dval., dEiv.(S)

Dicc.:
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Mestre Voc. id. 'bestiola fantàstica'
GGh id 'bestia o plural de besties"'No hi ha cap afaram"(Dalt de Tort.)

Doc.antiga:
SANELO:259 faram =fiera (Spill,v. 1 35 1 8)

DocumentacÍó actual í vitalitat:
FATO

Val.: (vid.Casanova (L990),123 "bèstia"

Eiv.:Segons A.Moll (1957:362), una aferam (deformació de aviram), és un
pollastre o una gallina, en eivissenc.

afaram2 fig. 'persona que ho vol acaparar tot menjar,feina...'

Àrea: dMaest. i Benavarri (dTort.) (S)

Doc.antiga:
Lam.id = farotofl, farotona

Dicc.:
GGir faram "Pareixes una faram" fig. 'molt avariciós, molt afanós en el
treball'(Morella).
F.P. 'persona descarada i sense judici'
No Mestre Voc.
Absolutament viu en el sentit figurat (veg. GGir).

afets m. pl. 'fets'en I'expressió "mals afets"

Àrea: dTort. (F)

Diccionaris:
DCVB: 'feta,acció"'tens molt bones paraules i mals afets"(fort.)
Mestre Voc. id. DCVB.

Documentació antiga:
EBJ afet 'fet'
ESCRIG: afet,-a'hecho'

Documentació actual i vitalitat: Només el subj. 5 no coneix el mot.Els 1,3 i 4
el diuen en I'expressió "bones paraules i mals afets" i el 6 en l'expressió
"és un home de bons afets o de mals afets".
(Aldover,18,18): "Io tinc un caràcter revolucionari en idea, pero en afets
nott.
(E.L1.,V,38 "bona vista i mals afets, pos és bast com ell mateix" (referint-
se a un tipus de rovelló).
Actualment pràcticament inusual entre els joves. I en les generacions grans
només en I'expressió "Bones paraules i mal afets".
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aficar v.tr. 'posar'

Àrea: dTort.. dBal.(F)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No F.P.

Documentacié actual i vitalitat:
Només els subjectes 8 i 9 coneixen i usen el mot. (Aldover, ) "I.ls aficava a
plom en lo banc".
FATO: aficar-se.
Segons DECat. afïcar és una variant privativa de les Illes. En el continent
documenta a Castelló la frase ponderativa "en tot t'afiques,hasta en los
tolls " (Borràs Jarque).
Ha perdut vitalitat considerablement entre els joves.

aflamar(-Se) v.tr. o refl. 'cremar superficialment, colrar'

Àrea:dTort., dMaest. (S)

Diccionaris:
GGir aflamarse lo pa, soc¿urarse per la crosta quedant cruu per dins
(Maest.)
Mestre Voc. id GGir.
FABRA i F.P. 'ablamar, inflamar'.

aflamar(-se)2 'secar o mustigar les plantes el sol o el fred massa fort, les ventades,
etc.'

Àrea: dN.Occ.,dTort.,dCast. (S)

C.de T.:Recasens(1985:200): flamar :

agafatr-ada adj.'avariciós"agarrat'

Àrea: dTort.(S)

aganxatr-ada adj.'enganxat'

Àrea: dTort., dval.,i Massalcoreig (F)

agâ{rrar v.tr. 'agafar' 'agafar fort' 'prendre una planta'.- Àrea: dN.Occ., dC.de T., dTort., dVal.(L), especialment.
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Doc.act. Ha pres modernament tots els significats de prendre i conviu en tortosí
amb aquest verb i amb agafar. "Agarrar-se I'arròs". Cf. FATO.

AlDC:pertot menys Ull i Amet(on conviu amb agafar).

Segons Gimeno(1982:45) només surt -en la zona septentrional- agafar a
Amposta, El Perelló, Móra d'Ebre i La Torre de I'Espanyol i aquestes
localitats també coneixen agarrar.

C.de T.: Recasens(1985):178 id.

Valencià :Casanova(1990),L23 id.

Etim. De garra, mot d'origen cèltic.

agarramenta f.'avarícia'

Àrea: dTort.(L)

agostejar(-se) [a oste i5'ar] v.tr. o pron. 'cremar i secar les plantes o fruits, per
I'excès de calor o de sequedat'

Àrea: dTort., dMaest. (L)

Diccionaris:
GGir:'les criatures,les reses, les plantes de massa calor'(Maest.)
FABRA i F.P. id.
S'empra també el més general agostar(-se).

aguiar v. tr. (iròn.) 'malposar' 'embrutar'

Àrea: dC. de T., dTort.(S)
"Mira com t'has aguiat lo vestit!."

Diccionaris:
No Mestre Voc.
Cf. FATO

C.de T.:Recasens(1.985: 178)

aguiar2 v.tr.'a:reglal, preparar'

Àrea: dTort., dMaest., dMall.(L)
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"Tu en 1o teu sermó m'has ben aguiat!"

Diccionaris:
GGir. només en aquest sentit.

(E.L1.,VI,464): "Con què dos llumetes, com dos ànimes en pena, en tot
I'esgambi de lo que actualment és l"'ensanche" de Tortosa? Pos ben aguiats
quedarien tots quants havien de viatjar, acudint a I'estació del ferocarril."

aguiló m. 
''cada 

una de les teules que es posen amb la part còncava cap amunt i
formen el riu de la teulada'

Àrea: dTort., dMaest. (S)

aina f. 'utensili de cuina, que serveixi per contenir' 'insffument agúcola'

Àrea: dN.Occ.,dTort., dMaest., dCast., dval., dRoss. (F)

Castetló: Colon(1952:95 id., al costat de ferramenta (:167)
GGir.id 'ferramenta o instrument per al treball' (Maest.,Plana de
Cast.,Val.,Tort.)

Doc.act. i vitalitat:
(Moreira:XVII,260,23: "una cadira mijana...és I'aiha més útil d'una
casa")(IV,43,5:"Males arhes, Pare Curat, males arnes").

Gimeno(1982:66) 'eines del camp per a cavar', només en aquest sentit a El
Perelló, Gandesa, Rasquera, Móra d'Ebre.La resta es reparteix entre
ferraments, arreus, trastes.
(vegeu 5.4 enq.16).

Coll(1991:32), al Pallars en el sentit 'utensili de cuina, que serveixi per
contenir líquids'.

aire} m. 'dolor muscular o paràlisi que s'atribueix a un aire malsà'

Àrea: dEmp., dval., dMall., dMen. (S)

aixarrupar v. tr. 'xuclar les plantes la llecor i substàncies de la terra, llevant-li la
força productiva'

Àrea: dTort.(L)
No Mestre Voc.

aladó m. 'formiga alada més petita que l'alada ordinària'
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Àrea: dC.de T., dTort. (L)
Cf. FATO
No Mestre Voc.

C.de T.:Recasens( 1985: 1 80)

albelló/aubelló m. 'claveguera"conducte d'aigües brutes o sobreres al camp'

Àrea: dC.de T., dTort., dval., dMall. (L)

Diccionaris:
Lam. id = albañal, desaguadero
GGir. alvellé (Maestrat,Pl.Cast.Val.)
DFa.

Doc.act. i vitalitat:
(Moreira:XXX,424,24: "¿Que has caigut a I'auvelló?").Cada cop d'ús més
reduiT, a favor de l'ús del castellanisme cloaca en la terminologia urbana.

Gimeno(1882): lau]belló a Paüls (però en el sentit de 'sénia'),Arnes,
Gandesa i Torre de I'Espanyol.
Gimeno(1989): per tota la zona (menys Alcanar:reguer d'aigua bruta) i
alternen les dues solucions fonètiques segons la població.

C.de T.: (Recasens( 1985 : 1 80)

Valencià : (id. Casanov a(1990:123)

alevatr-ada adj.'encantat'

Àrea: dTort. dCast.(L)

Diccionaris: DCVB: alevat,-ada 'elevat, abstret en la contemplació d'alguna
cosa'. Dóna fonètica només de Cast. i Tort.

Documentació antiga:
SANELO,I I 5 elevàt'arrobado,elevado'

Documentació actual i vitalitat: (Moreira:XVl,254,30)
(E.LI.,trI,7: "Lo carraté se queda alevat, com si veiés visions")
(Sans(1904:14: "casi.m fa quedá alevat")

Set subjectes coneixen el mot, dels quals, 3 diuen que usen més alelat i
dos que I'han sentit als més grans, la mare...En realitat el mot que té
vitalitat actualmenmt és alelat.

Etimologia: DCVB: considera lelo un castellanisme inadmissible. DECat: el
considera mot de creació expressiva, per mitjà de la repetició sil.làbica, que
suggereix una expressió lingüística i mental, reduida als elements, i mal
articulada. Es repeteix aquesta seqüència de sons en moltes llengües.
D'aquesta arrel expressiva: tort. lic 'ximple'i leli. No parla del derivat que
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tractem, ni en I'article lero ni tampoc com a derivat de elevar.

algeps [ar5'eps] m.'guix'

Àrea:dTort., dMaest., dVal.(L)

Val.(veg. Casanova( 1 990),123 :algeps)

Diccionaris:
Sanelo,26l guix o algeps=Yeso .Gypsum
GGir. algep (Maest.Pl.Cast.Val.); argeps (Tortosa);algés (llocs de I'Alt
Maest.)
Mestre Voc: argeps 'guix plomís'
DFa. algeps

algorfa 'golfa' . Són prþies del cat. occ. les formes amb I'article aràbic, que sovint
sofreix deformacions diverses (asgorfa, angorfa, asgolfa, angolfa).La forma amb què
entrem el mot és la més propera a l'ètim àrab gurfa.
Mestre Voc.: argolfa.

(Bot, 13 "La nit que.m tocave a mi anave dal a l'asgolfa i baixave quatre o cinc
aumostes d'amel.les... ")

amagatons (a/d') loc.adv.'d'amagat'(veg.7.6 loc.)

Àrea: dTort., dMaesl, dVal. (F)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO
GGir amagatontes (Maest.Pl.Cast.),amagatons (Tott.).
DCVB :id (Val.,MaestraÐ i d'amagatons (Barcelona,Men.)
DECat. Creu que la forma del cat. central d'amagatotis potser és
manllevada del val. o cat.occ. d'amagatotes -transmesa a través del
xipella-.

Vitalitat: Actualment s'empra aquesta forma però predomina d'amagatotis.

amanimenta / amaniment f./m. 'acte d'amanir'

Àrea: dTort(L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
DCVB: id Tort.
GGir amaniment (Maest.Pl.Val.)



ï34

amedir v.tr.'amidar'

Àrea: dTort. (L)
No Mestre Voc.
FATO sí.
Conviuen totes dues formes.

amuntonar v.tr.'amuntegar'

Àrea: dTort., dMaest., dVal., dAlg. G)

Diccionaris:
DCVB : Rib.Ebre,Maest.Cast.Val.Alg.)
GGir. id. (Maest.)
F.P. id.
SANNA id.
No Mestre Voc.

Doc.actual i vitalitat:
FATO
(Pratdecom te,35,20 "feem les garbes, les amontonaem"

Val.(Casanova(1 990: 124 id.)

andossiau interj.'adeu-siau'

Àrea: dTort. (F)
No Mestre Voc.
No FATO

Vitalitat: És molt coüent.

andossié(n) interj.'passiu-ho bé'

Àrea: dTort.(F)
Mestre Voc. andossié
FATO andossien

Vitalitat: És viu en les tres formes, però en les generacions joves és més colrent
adiós i adéu. (Vegeu 7.4,Enquesta 2)

anganell m. 'nou del coll'

Àrea: dTort.(L)
Mestre Voc.
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FATO
DECat. diu que procedeix de *al-galell (veg. gallet ) perdoble dissimilació
de les I que precedeixen la -ll final.

Vitalitat: Reduïda.

anganell2 m. 'ormeig per traginar càntirs' 'àrguens'

Àrea: dTort., dVal.(F)
Mestre Voc.
No FATO
DFa: arguenells i àrguens.

Val.(Casanova(90),124 "ormeig per a taginar atifells enles cavalleries"

N.occ.Colt(1991:33) al Pallars, anganilla 'sella amb braços que es col.loca
damunt d'una cavalleria per poder-hi cavalcar les dones'

anganilla f. 'sequiol que fan entre una taula i una altra, en I'arrossal, lluan a una hi
ha a:ròs i a I'altra una planta que no vol tanta humitat, perquè I'aigua de I'arròs no
vagi a I'alra planta sinó que es quedi en el sequiol'

Àrea: dTort.(L)
FATO
No Mestre Voc.
Probablement per la semblança de forma de la teûa amuntegada per fer el
sequiol amb I'ormeig de tansport

angelets m.pl. 'volva de flor de card que vola'

Àrea: dTort. (S)
Gimeno(1989) :Mas de Barberans (àngel), Vinaròs, Benicarló, Fredes,
Pena-roja, La Mata.
FATO

angerra veg. engerra [a¡5'erra] f. 'l'alfàbia'

Àrea: dN. Occ., dC.de T., dTort., dMaest., Pla de Bages, i Sta Coloma de Q. G)

Documentació actual i vitalitat:
(ALDC:Am.Vin.Ull.Mat.)

Gimeno(1982) : Alcanar, Amposta, Sta. Bàrbara, S.Jaume dEnveja.
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angle ['a¡gle] m. 'inclinació, jaent' "Este xic porta mal angle"

Àrea: dTort. (S)

ans adv. 'abans'

Àrea: dN. Occ., dTort., dMaest., dval., (F)

GGir abans. Se sol usar contret en ans.(Maest.Tortosa)

Vitatitat: Yeg. 7.4,enquesta 1 i enq.bàsic.

Castelló: Colon(1952: 10L gen. però cada vegada més s'empra antes.

Alacant: Colomines(1985:187, al Vinalopó Mitjà i Baix Vinalopó).

apanyar v.tr. 'areglar' (la roba)

Àrea: dN. Occ.(loc. occ.), dTort., dval.(gen.Xl)
Mestre Voc.
FATO
GGir. id.(M.Pl.Val.).
DFa.

Val.(Casanova(1979:, 148 id,)

Doc. actual : (XIV,239,25: "venc cordes de guita:ra, apalyo acordeons..- "
També s'empra en tortosí en el sentit que dóna Sanelo referit al temps :

"sembla que s'apanya una mica este temps".

Doc. antiga: Sanelo,225 apanyar-se lo tempsAbonanzarse el tiempo
apanlar=aliñar, ataviar, componer-

apanyar-se2 v.pron. 'posar-se bo un malalt'

Àrea: dN. Occ., dTort., dMaest., dVal.(S)

Diccionaris:
Mestre Voc.
GGir. id.(M ).

arena [ar'ena] f. 'sorra'

Àrea: dN. Occ., dC. de T., dTort., dVal., dAlg., dBal.(L)

Dicc.: Figura en tots els diccionaris.
Pðr a l'àrea d'extensió veg. Veny(1958-60: 135)

Val.(veg. Casanova( 1990:t24 id,.)
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N.Occ.(Fortuny( 1983: 127 íd.)

C.de T.(Recasens(1985: 18 1).

argeps [ard5'eps] m.'algeps"guix'

Àrea: dTort.(F) (veg. algePs)

argílaga [ard5il'aya] f.'argelaga'

Àrea: dC. de T., dTort., dMaest., dVal.(F)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO
GGir: id (Maest.Pl.Cast.Val.)
ALDC: id per totes les poblacions de la zona.

Doc.act.i vitalitat:
Moreira(Vll,l11,8: "Ara vénen cap aquí com si.ls haguessen posat una
argilaga detràs del rabo".

C.de T.:(Recasens(1985,182: argilaga).

Castelló: Colon(1952,103 (Cast.,Villarreal,.Morella,Ross.)

Valencià : (id. Casanov a(L990),124).

argilaga [ard5it'aya] f.'argelaga'

Àrea: dC. de T., dTort., dMaest., dVal.(F)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO
GGir: id (Maest.Pl.Cast.Val.)

Doc.act.i vitalitat:
ALDC: id per totes les poblacions de la zona-
Moreira(Vll,111,8: "Ara vénen cap aquí com si.ls haguessen posat una
argilaga deràs del rabo")

C.de T.:(Recasens(1985,182: argilaga).

Castelló: Colon(1952,103 (Cast.,Villarreal,.Morella,Ross.)
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Va len cià : (id. Casanov a(199 0),124).

arracada f. 'penjoll format d'un replec de la pell, que solen tenir les cabres davall del
coll'

Àrea: dC. de T., dTort., dVal.(S)
No Mestre Voc.

Doc.act.i vitalitat:
ALDC: Mas, Am., Ulldc.

En el sentit general a tot el català hem de destacar en els textos que editem:
(Moreira:XY,248,26: "les atracades bones de la galeria").
(Moreira:XVl,255, 16: "arracades de belluguets")

arreparar v.tr. 'parar esment'

Àrea: dTort., dBarc., dEmp. (F)

Diccionaris:
DCVB: variant de reparar. No n'especifica la zona.
DECat. la documenta com a variant familiar a Bna. i Emp.
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: (Moreira:X,5,28): "Arrepareu les gandaies".
Nou subj. coneixen el mot.Quare I'usen poc i diuen que és més antic.

Etimologia: De reparar, que és popular en cat. central en el sentit de 'observar,
notar'.

arroscatr-ada [arrosk'at] adj. 'ben vestit'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB: id. Tort.Ull.
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: (Moreira, Lo dia de Sant Antoni,
3LLEMDC,n.14,7921.,p.151.:"4 mi m'encanta vore la nostra paigesa com
passa tota alroscada, rõmangoneijant en garbo..." Només 3 subj. usen eI
verb i cinc I'adj., però poc, tots donen altres sinònims (1: enroscat).

Etimologia: RAE: germ.'envolver, liar la ropa'(arroscarrenroscar).DECat.
esmenta el pórt. "gente enroscada e encolheita de frio"(c.1550).Si és

derivat cat. de roõca, mot d'origen obscur, probablement en cat. és
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d'influència cast. o potser mossàrab.
DCVB: enroscar, pres del cast.

arrossal m.'arrossar'.

Àrea: dTort.(L)
FATO

arrossellar v. 'alena¡' 'acampar'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: sentit 1. (Tort.)
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
Vuit subjectes el coneixen en el sentit de 'acampar'(2 diuen que I'usen
poc)'
(E.L1.,I,468: "No.m dixa a:rossellá..."(sentit 1.). "No va poder arrossellar-
ne cap (de pollet), tots se li van morir" (sentit 2.).

Etimologia :DECat. castellanisme, alteració de resollar.DCVB : id.

ascolunya f. 'ceba menuda de secà' 'escalunya'

Àrea: dTort.(F)
Mestre Voc.
FATO
Sanelo,237 ascalunya=Ascalonia,cebolla para simiente
DFa. escalunya; DCVB i DECat, ascalunya.

atansar v. tr. En la zona que marquem és popular, menEe que en cat.or. és literari.

Àrea: dN.Occ., dTort., dMaest,(L)
(Vegeu Enquesta voc.bàsic cap.6)

aube m.'àlber'

Àrea: dN. Occ., dUrg., dC. de T., dTort.(i Rib.Ebre), i Solsona.(F)
Dicc.:

FATO
No Mestre Voc.



140

Doc.:
ALDC: per totes les poblacions de la zona.
"Ves-te'ñ a xollá a I'aube" és una frase per treure's algú de sobre.

aufàbiga f.'alfàbrega'

Àrea: dTort., dVal(sudXF)
Sense -r-: dTort., dC.de T.,dVal., dBal.(F)

Diccionaris:
F.P. alfàbega
Mesre Voc.
FATO
ALDC: tots id. però Ull. aufàpiga Amet. aufàbia.

Doc.antiga:
Lam id.
D.Aguiló dóna aufàbega com a variant d'alfàbrega.

Doc.:
(E.L1.I,30): "m'assento prop del rafal, a un pedrís rodejat de clavellineres i
aufàbigues".

C.de T.: atfàbega (Recasens (1985:180)

aumànguina f. 'òxid de ferro vermell, terrós, usat en pintura'

Àrea, dTort., dVal. (F)

Diccionaris:
Mestre Voc.: aumànguina 'mangra'
GGir: almànguina .No especifica la zona.

Documentació antiga:
ESCRIG: almánguenes Pl.
EBJ: almánguena

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(V,66,13 :"dos pessetes per a aumànguina"; (8.L1.,I,90): "em
tomaria més roig que l'aumànguina".

Només 1 subj. treu el mot espontàniament. Un altre I'ha sentit dir però no
en sap el significat. Actualmentpràcticament sense vitalitat.

Etimologia: De l'àrab magra . La forma amb al- en valencià, des de Tortosa fins
a Monòver (DECat.).

aumosta [aqm'rsta] f. 'allò que cap en la cavitat que formen les dues mans unides de
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costat'

Àrea: d.N. Occ., dTort. dC.de T., dPen. (F)

Àrea: (diuen també amostra o mostra) dTort., dMaest. dCast. dPen.,dC.de
T.(F)

Diccionaris:
Voc. Benassal: amòstra
GGir ambosta.Ara se diu almostra (M.)i aumosta(Dalt de Tort).

Documentació actual i vitalitat: Tres subj. coneixen aumosta , però diuen
mostra. Tres, diuen espontàniament mostra. 1 diu aumosta (Arenys de
Lledó). 3 no ho saben.

ALDC: aumosta, Mas; mostra a Am.Amet.; [az'mrstra] U11.; [az'mrsta]
Vin.Mat.

@ot,9,23 : "quatre o cinc aumostes d'amel.les"
Veiem,doncs, que encara és un mot viu en aquest parlar.

De la pèrdua del mot en el Camp de Tarragona en parla Cerdà(1984:280)
que creu que és un cas d'eliminació d'una forma genuina per falta d'un
suport equivalent en castellà en el lèxic habimal de la cultura i dels mitjans
de comunicació.

C.de T.: Recasens(1985:180) es presenten segons les poblacions totes les
variants: aumosta, aumostrarmostarmostraralmostra.

Castelló:Colon( 1952: 100) amostra general.

Pallarès: mosta (Coll(1989:83)

N.Occ.:(Fortuny(1983: 180 mosta'embosta'
(Sistac( I 98 8 :328 zarpâda)

Etimologia: DECat.:Del cèltic *ambosta, deriv. de *bosta 'conca de la
mã'.DCVB: segons Jud, del gàl.lic *ambibosta, id. sign. , reduit a
*ambosta en romànic

aventar-se [aFent'arse] v.pron.'escometre, atacar, abraonar-se'

Àrea: dTort., dMaest. (L)
Mesre Voc.

E.LI.,VI,239 "com lo llop que sempre va a les calces esgarrades d'aventar-
se en més ràbia".

aventar v.tr. 'incitar, aquissar'
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Àrea: dTort., dMaest. (S)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: 'atiarun gos" a Mas, Ull., Vin.

Gimeno(1989:531) gairebé general en el tortosí meridional, en a]gunes
poblacions abornar(Els Valentins, Sant Rafel,Canet lo Roig, Traiguera,
Beseit).

bac m. 'caiguda'

Àrea: dTort., dVal., i Benasc. Més alguna loc. oriental.(L)

Diccionaris:
Ros id.
Lam. id= bacada,batacazo,baque
Mestre Voc. id.
FATO
F.P. id.

Documentació actual i vitalitat:
E.L1.,I,68 "un Þ<iquet li fuig, pega un bac i cau de subines"

Gimeno(l982:58) Només no coneixen el mot els enquestats d'Aldover,
Benifallet i Gandesa. Segons ell es tracta d'un valencianisme que recula. De
tota manera em sembla estrany parlar de "valencianisme" en aquesta zona,
més aviat és un mot coincident i ja sabem que les enquestes lèxiques
sempre tenen el problema dels informants que triem.

Gimeno(1989): Molt general en el tortosí meridional.Diuen, però,
tabalada a Sant Rafel, Vilafranca i Les Coves de Vinromà i trompada a

Herbers. Hem de constatar, però, que trompada és un mot molt més
general i que conviu amb bac per tota la zona.

Castelló:Colon(1952: 108 'caiguda'comporta caiguda i no només cop (quan hi
ha cop :tabalada).

Valencià: (Casanova( 1990:125 baclbatzac'sotragada,bate...
Amat(1959:1 12) caure un bac 'caiguda forta i cop que es produeix'

Etimologia: D'origen onomatopeic i expressiu, segons DECat.

bacó m. 'porc'

Àrea: dN. Occ.(loc.occ.), dPen., dC. de T-, dTort., dval., dEiv.(L)

Diccionaris:
GGir. adj.'brut'(Maest.)
No Mestre Voc.
No FATO
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Vitalitat:
ALCD: surt a Ull.,Amet.,Roq.i lr{at. però en tots els casos s'empra més el
sinònim tocino o cerdo(Mat.). Es probable que el fet que bacó s'empri
traslatíciament per dir'home indecent físicament o en les seves accions',
l'hagi arraconat de l'ús habitual per al nom de I'animal.

Tortosí meridional: Gimeno(1989:526) U11., Els Valentins, Sant Rafel, Alcalà
de Xivert, Fredes, La Pobla de Benifassar,Vilafranca,Les Coves de
Vinromà, Vilanova d'Alcolea.A les alnes localitats es diu bàsicament
tocino o gorrino.

C.de T.: Recasens(1985:182 ) 'porc adult'Vila-rodona, El Pla, Alcover. Altres
variants del Camp gorrí, tocino.

Etimologia: DECat.: podria ser deriv. del germànic occ. BAK'dors o espatllam
d'animal o de persona', però és versemblant que el nostre mot sigui més
aviat d'origen pre-romà i pregermànic.

bacora [bak'ora] f. 'espècie de figa'

Àrea: dTort., dval. (L)
DCVB: Val.

C.de T.(Recasens (1985:182) bacona.

Etimologia: De l'àrab bakora id.sign.

bada f. 'esquerda'

Àrea: dTort, dMaest., i Massalcoreig.(S)

Diccionaris:
DEC hi consta en el sentit de 'badadura'.
No Mestre Voc.
GGir. id.(Maest. Tort.).Especifica que a alguns llocs del Maest. diuen
bado.

Etimologia: DECat. postverbal de badar, del llatí vulgar BATARE, d'origen
onomatopeic.

badall m.'clivella,esquerda'

Àrea: dTort., dCast., dVal., dAl.(S)
Diccionaris:

ROS: idrendija SANELO id.
Lam. id= raja, hendedura
GGir. id. (Maest.,Tort.,Pl.Cast., Val.)
No Mestre Voc.
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FATO

Doc.:
(ALDC: Am.Amet.Vin.Ull.Mat).

Castellonenc:Colon (1952: 109 id. 'esquerda'

Vat.: (Casanova (1990:125 id. 'escletxa')

Etimologia: DECat.: prob. del llatí vulgar BATACULUì{, pe-r_o no és impossible
que sigui un þoswerbal de badar amb el sufix -all com espantall'
abrigall..

badallatr-ada adj.. 'obert, que té un badall'

Àrea: dC. de T., dTort., dval.(L)
C.de T.(Recasens( 1985: 1 83)id.

bades (de) loc. 'de franc'

Àrea: dTort., dVal., dAlg.(L)
També literària en cat. debades en el sentit de 'sense profit' 'en va'.(veg.
7.6 loc.)

Castellonenc: Se sent també de franc (Colon(1952: 110)

Etimologia: De l'àrab bâtil 'va, inútil'.

badoc [na¿'rk] m. 'esquerda'

Àrea: dTort. (S)

badocar v. tr.o pron.'esquerdar'

Àrea: dTort., dMaest, dVal., i Massalcoreig.(S)

badomia f.'niciesa'

Àrea d'ús: dTort.,dMaest.,dCast.,dVal.(L)

Diccionaris:
GGir: badomies'disbarats, boberies' (Maest.).'Manies' (Tott.) Mestre
Voc.: id.'cabòria, mania'
NO FATO
F.P.: 'cosa de poca importància' 'idea disbaratada'
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DEC id. 'badomeries'.

Documentació antiga:
Ros: vadomia véase antoix.I aquí :"quando se toma por el juizio que se
haze de alguna cosa,sin fundamento,u que se sabe como por
sueños;aunque tambien el Valenciano dize a esso,andromina o vadomia".
Sanelo,2l7 id Ros

Documentació actual i vitalitat: Només 2 subjectes coneixen el mot (8 'cosa
de poc suc, ximpleria', 10'cabòria, mania'.

Yal.: (Casanova( 1990: 125)
(Casanova( 1979:30 1), en vies d'extinció, id.sentit ximpleria)

Etimologia: No DECat. DCVB: diu que procedeix, com badomeria (segons
Spitzer), de la forma antiga maomeria , derivada de Mahoma, modificada
per contaminació de badar.

baga f. 'corda gruixuda que va lligada la bast'

Àrea: dPall.,dRib.dC. de T., dTort., dMaest., dCast.(S)
No Mestre Voc.

C.de T.(Recasens(1985:183)a Riudecanyes.

Etimologia: DECat.: ampliació del sentit més general de'llaçada de corda', del
llatí tardà BACA 'anella' ,d'origen incert.

baina f.'bajoca de fava o altre llegum'

Àrea: dVal. dTort. i dN.Occ.(meitat ponentinaxF)
No Mestre Voc.
Segons Coromines (DECat.) el canvi d'accentuació que s'ha produït en
aquest mot (pronunciat [baÀna]) és del mateix tipus de aina que ha passat a
èina, faèna a feina, caía a quèia.En tortosí el canvi s'ha produit en el
cas de baina, però no en els altres (veg. Massip(1989: &4.7.2) i en aquest
vocabulari aTna i faena).

bajoc / bajoca [baþ'ok] adj. 'beneit'

Àrea: dTort., dVal. (L)

bajoca [b'ajd5':ka] f. 'mongeta'

Àrea: dUrg., dC. de T., dTort., dMaest., dval., dPrior.(S)

Dicc.:
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En els diccionaris normatius.
Mestre Voc. baijoca.

Doc.:
ALDC: A tota la zona. La planta, en canvi, a Mas,Am.,Ull.,Vin. no es diu
bajoquera sinó fesolera.

Gimeno(1982:67) en tort. gairebé general, de vegades amb I'adjectiu
tèndra.
A Sta. Bàrbara i Gandesa fesòl tèndre i a Alcanar fesòl.
Gimeno(1989) en tort. meridional també general, Només són diferents el
cas d'Alcanar (fesòl) , i tavella al Portell i Vilafranca. En el cas de
Vinaròs, on segons Gimeno diuen fesols tendres , ALDC recull les
dues formes.

C.de T.: (Recasens( 1985: 1 83)

bajoquera f.'mongetera'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Doc.:
ALDC (veg. bajoca)

Gimeno(1989) :Predomina fesolera en tort. meridional, però diuen
bajoquera a La Sénia,Mas, S.Jordi,El Boix-ar, Fredesr La Pobla de
Beiifassa¡, Morella, Les Coves de Vinromà i Vilanova d'Alcolea, encara
que en alguns d'aquests també es coneix fesolera.

balair v. 'córrer, jugar, saltar sense repòs'

Àrea d'ús: dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc. id.

Documentació actual i vitalitat: (E.LI.,VI,2I6): "balaint per les senderes de
I'horta, quan vèiem una taula d'ordi, colliem espi-gues, i, apretant-les en los
dits, de-baix a dalt, ne sortia un floquet, i allavons preguntàvem als
companys: -Endevineu, qu'és ¿gall o gallina?" . Set subjectes coneixen el
mot (707o), encara que dos I'usen poc.

Etimologia: DECat. considera que potser és un derivat de esbalair (veg. sic.)

baldana f.'botifarra'

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
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DFa.
Mestre Voc.
Per als altres sentits i localització del mot veg. Veny(1960:132)

Documentació actual i vitalítat:
(Pimpí,44,32 "d'aquella sang feen baldanes")

ALDC: id. Mas. A la resta de la zona botifarra.

Gimeno(1982) el localitza a Santa Bàrbara, Tortosa, Sant Jaume, Aldoveri
Paüls i diu que a la resia de les localitats estr¡diades és mot conegut com a

propi de Tortosa.
Gimeno(1989) : en tort. meridional només botifarra. El mot baldana es

refereix a la carn de la punta de les costelles de be.

Etimologia: DECat. no està d'acord amb I'etimglo-gia que dóna DCVB (àrab
bãtil 'va' 'inútil') i proposa l'àrab bälda (i bäläd) 'ciutat'i derivats en
el sentit de 'ciutadà' 'burgès'i d'aquí el sentit de 'carn sobrera'que és a la
base dels sentits actuals del mot. Vegeu també Veny(1989:473).

baldana2 f. 'carn situada entre les cuixes i les costelles'

Àrea: dMaest., dMall.

baldana3 f. 'drap enrotllat en forma cilíndrica que les pageses es posen banda avall
del gipó per sostenir les faldetes'
Senúfméøfòric per la forma cilíndrica del drap que s'assembla a la de les baldanes.

baldat,-ada adj.'defallit'

Àrea:dTort(S)
No DCVB.
No Mesüe Voc.
DFa. : baldar 'deixar algú com tolit'
FATO

Valencià: (Casanova(1990: 125 id.)

Doc.act. i vitalitat: Moreira(VTII,l28,I2: "i hu sento per la sardina/perqué la
vendràs baldada")

baldufa f. Totlle de la lluna'

Àrea: dTort., dMaest, PolinYà.(S)

Diccionaris:
Voc.Benassal galdufa'el cèrcol de la lluna'
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DCVB: dóna la forma galdrufa en aquest-sentit' 
-

GGir. gallufa (Pt(Ahãssora) i cadufa (Peníscola)'

DECat.:
El creuament amb baldufa també es produeix en galdrufa(que seg_ons

GGir és lã 'baldufa'i que es diu bãtdrufa al Maest.,Tort. i Cat.

Gimeno(1989 recull gatdiufa a Torredarques i Pena-roja'

Doc.act. i vitalitat:
ALDC: id. Ull.; "la lluna fa galdufa" Vin' A la resta rogle'

bàlsem m.'bàlsam'

Àrea: dTort., dVal. (F)

Diccionaris:
Segons DCVB, bàlsem a TremP'

Doc.antiga:
DÈCat.: en textos val. del s.XV.
O.POU
S anelo,242 id=B al samo, Yerba

Doc.act. i vitalitat:
Moreira(vl,g2,I0: "con un bàlsem de fi mana,/ni'l Rei se'l milja
milló,/dilu"i q-u" t'hu diu I'Angapa.";X,17I,20 "I.t trobo arrancan los
pèls dels 

-bigots-del gat ambalsemat"')

baluerna [balu'erna] f. 'cosa de molt d'embalum'

Àrea: or., dTort.(L)
Dicc.:

Mestre Voc.
DFa.

Doc.act. i vitalitat:
"A on vas en esta baluerna? No veus que això no mos hi cap aquí?"

balum m. 'massa molt voluminosa'

Àrea: dMaest., dCast., dEiv.(L)
Mestre Voc.
F.P.

Doc.act. i vitalitat:
Moreira(XXIY,298,9 "Si.l violon
canteret de traiguera..-")

bambar v. 'caminar sense rumb, passejar'

té massa balum, agafa un fabriol o un
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Àrea:dTort, dVal.(L)

Diccionaris:
No DCVB. No DECat.

Doc.act. i vitalitat:
Viu en tort. "Te passes lo dia bambant i per això no.t cundix la faena."
Occità: bambanar id. sentit tort.

Val. : (Casanova( 1 979 :, 302, en vies d'extinció)
En valencià és ben viu bambolejar 'oscil.lar, moure's alternativament
d'una banda a I'altra'.
RAE en espanyol caballito de Bamba frase que se dice de una persona o
cosa que és inútil, o que sirve para poco.

bàmbot [b'ambol][b'ambul]'curt d'enteniment'

Àrea: dTort.,dBal.(L)

Diccionaris:
DCVB: Id. a Mall., Men.; en la fonètica hi inclou també Tortosa.

Documentació antiga:
Moderna. DCVB: Mall. s.XIX.

Documentació actual i vitalitat: Tres el diuen (3,8,10;10: i fem.(abans).E1
subj. t ha sentit I'expresssió "bàmbol més que bàrnbol".

(Moreira:XXVlI, l. 2,6 : bàmbut)
@.L1.,I,46: "Que bàmbuls són los que mos importen paraules exrangeres,
tenint a casa una llengua tan dolsa i rica!")

Etimologia: DCVB: derivat de I'a¡rel bamb- , onomatopeia del balbucieg (c_f.

Watburg). DECat.: creu que és una creació expressiva paral.lela a.bab-
(que deñota infantilisme i confusió en I'expressió i en el pensament i és la
bãse de babau), amb I afegida com la de nínxol, cérvol, etc.

bambolla lbamb'oÁa] f.'butllofa"bombolla'

Àrea: dN.Occ.(loc. Pallars Sobirà,Rib.i Llitera), dTort., dMaest., dVal.,
dMall.G)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC:En el sentit de 'bombolla' Vin. Amet.Mat. , en canvi Am.Mas
butllofa. A Ull. diuen bufa.

Castelló:(Colon(1952: 11L, remet a Mestre)

Val : (Casanova( 1 979: bambolla,bambolleta)
(veg.Casanova(1990: 125 id.)

Ribagorça : (Rib.Sistac( 1 988:326 id)

C.de T.(Recasens(1985 : 1 83).
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bandufell m. 'baldeta de fusta per tancar la porta'

Àrea: dTort. (F)
Mestre Voc.

N.Occ: baldufell 'cadenat' en localitats N.Occ.(Tascaran, CardósXDECat.)i a
Alaró (DCVB) en un sentit similar'gafa per aturar el morteret d'una roda del
carro'.

Pallars: Coll(1991:35) baldufell 'cadenat' a Cardós.

banyar(-se) v.tr.'mullar(-se)'

Àrea: dN.Occ.(loc. occ.), dTort., dVal., dAlg., dMall.(S)

Diccionaris:
GGir.
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: per tot (però Amet. mullar-se,Ul!. xopar'se)
Per a més detalls i extensió veg. Veny(I960:142) i Veny(1984:389).

Pimpí,42,9 " arribaves banyadet"

Gimeno(1982: A gairebé totes les poblacions (menys Móra d'Ebre, La
Torre de l'Espanyol)
Gimeno(1989: piàcticament en totes les poblacionas del tort. meridional.
En algunes conviu amb xoPar-se.

Castelló: Colon(1952: lL2) id.

Val. : (Casanova(1990: 125 banyat/lloll,xop)

baralluga f. 'baldufa'

Àrea: dTort., dMat., dMaest., dCast.(F)
Mestre Voc.
DFa. ballaruga
Voc. Benassal id.
GGir.: baralluga (Alt Maest. i Tort.X barallofa (Maest.)

Documentació actual i vitalitat:
(41dv.,28,1: "tamé jugàvem a la baralluga")

ALDC: id Mas.Am.Amet.Ull.; ventureta Vin.Mat.
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Gimeno(1989: en el tort. meridional hi ha una gran diversitat de formes i
baralluga és minoritària (conviu am-b trompa a Ulld. i Traiguera i amb
sarrompa a Rossell), ballaruga a Sorita.

Castelló: Colon(1952: ll2'baldufa' (cf.bacarulla -Coromines(1936)El parlar
de Cardós...: )

Patl.:Co11(199 1 :35): bacarulla, id. a Cardós (Coromines(1976,II).

baralluga2 fig.'persona bellugadissa'

Àrea: dTort., dCast., dMall.(S)

barandat m.'envà

Àrea: dTort., dMat., dMaest., dval. (L)

Dicc.:
Mestre Voc.
DFa.
F.P.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: id Am.Mat. þaret interior'

Gimeno (1989) a gairebé totes les poblacions del tort. meridional.

Val: (id.Casanova( I 990: I 25)

Etimologia: DECat. diu que barana és un mot 4'origen pre-romà(probablement
sõrotàptic) i que el derivat barandat és format en mossàrab (conservació
de -nd).

barata adv. 'a canvi de'

Àrea:dTort. dVal. (L)

Documentació actual i vitalitat:
En tortosí té absolut¿ vitalitat.
Moreira(XXfII,294,2): "que barata una gallina negra i una lliura de fideus,
li va ensenyá la bruixeria". (Veg. 7.6loc.).

Val:(Casanova(1979: 302 , en extinció)

barba-roig m. 'ocell de color pardet i amb el pit roig, de I'espècie Erithacus
rubecula'
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Àrea: dC.de T., dTort., dAl.(S)

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989: així a la majoria de poblacions del tort. meridional; altres
formes emprades són pitroig , culroig, paproig i variants d'aquestes.

C.de T.:(Recasens (1985:183, a Alió i Taragona)

barbada f. þart de la teulada que surt més que la paret de I'edifici' 'volada d'una
teulada'

Àrea: dTort.(S)
Mestre Voc.
DFa.

Etimologia: DECat. apunta un possibl_e origen àrab warba. Tant Wartburg com
Meyer-Lübke (DCVB) com DECast. proposaven altes ètims tambe àrabs.

barcina f. 'xarxa per traginar la palla"fardell de palla lligat'

Àrea: dTort., dMaest. (S)
Mestre Voc. barsina.
Mot d'origen incert que es difongué molt en mossàrab (DECat.)

bargadetl m. 'varietat d'ocell de color negrós i ales blanques'

Àrea: dTort.(L)
DCVB
No Mestre Voc.
FATO.
Potser està relacionat amb barbada?

bargalló m.'margalló'

Àrea: dC.de T.,dTort.,dVal.(F)

margalló o garballó: dC.de T., dTort., dVal., dBal.(L)/

C.de T.:(Recasens(1985: 183 a Reus i Tarragona)

DÍcc: Mestre Voc.

Doc.antiga:
Oréllana,Ros i Sanelo: margalló.

barjola f. 'cistell de vímet ovalat o rectangular de poca alçada i amb nansa al mig'
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Àrea: dTort. (S)
MestreVoc.
GGir. en el sentit de 'sac, sarró, bortxaca'(Maest.)
No és segur mossarabisme,(relacionat amb el grup BARCELLA o
BUJOLA).

barrancada2 f. 'avinguda de les aigües d'un barranc, inundació"

Àrea: dN.Occ.(toc. occ.),dC.de T., dTort., dMaest., dVal. (S)
DFa.

barril m. 'estel volador de la canalla'

Àrea: dTort. (S)

Mestre Voc.
FATO
ALDC: id Am.(abans) Ull.Vin.

barruga f. 'bemrga'

Àrea: (dTort.), dMaest., dCast., dVal., dAlg.(F)

Doc.antiga:
O.Pou,59
Sanelo ,2L7 vuruga=velruga (copiat de Ros)
Lam id. Ros.

Dicc.:
GGir
No Mesre Voc.

basca f. 'xafogor'

Àrea: dTort., dMaest., dVal., dBal. (S)

Doc.antiga:
'desmai' (Tirant,Il,35,10:bascava'es desmaiava')
Sanelo,2 17 vâs{u€s=Vascas,ansias

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: per tot en el sentit de'xafogor'.
No Mestre Voc.
"Vindre basques" 'marejos' ,"entrar en basca" 'desmaiar-se'

Val : (id. Casanova( 1 990: 1 25XCasanova( 1 97 9 :L65)
També té en tort. el sentit general'desmai'
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C.de T.:
(Recasens(1985: 1 84) treure basca'vomita¡'.
"Entrar en basca", 'desmaiar-se'

basquet [bask'et] m. 'cistella o caixa per transportar fruita'

Àrea: dTort., dval.(L)

Dicc:No Escrig ni els altres diccionaris val. consultaß. No DCVB. .No DECar

Documentació actual i vitalitat:
En tortosí és absolutament habitual i ara s'aplica a les caixes de fruita
modernes.

Val: Casanova( 1 990: 1 25)'caixa ovalada de fusta'
Gargallo (1987:968) a El Rincón de Ademuz basqué.
Probablement es tracta d'un anglicisme que passà al català a través del
francès (canvi d'accent)(veg. Gargallo( 1 99 1 -en premsa-).

bassiet m. 'canal feta d'un tronc de fusta per conduir les aigües de les fonts i per
abeurar el bestiar'

Àrea: dTort.
Mestre Voc.
DCVB: id Mestre.

bassiol m. 'obi'

Àrea: dTort., dMaest. 0-) -els altres sentits són tots similars i de la mateixa zona-

Dicc.:
GGir: baciol (Alt Maest.)
Mestre Voc. bassiòl 'menjadora dels porcs'

Cast.: Colon(1952: Ll4'troc de fusta buidat per abeurar el ramat'

Doc.actual:
ALDC: [oasjÛ a Ull., Vin.; [bñsi] a I'Amet.

Etimologia: DECat. considera que caldria escriure baci 'obi'(de la famfia de
bací i bàcia) i que en bassiol conflueix la influència bassa amb la de
baci.

bassiol2 m.'gibrell'

Àrea: dTort. (S)
Moreira( , , : "onze quinqués, un baciol i trenta pots de tomata"
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batà m. þallissa"acte de tupar fort a algú'

Àrea: dN.Occ., dTort., dCast. (S)
Mestre Voc.batà

Etimologia: Prob. en sentit figurat derivat de batan 'molí draper"ormeig que
neteja o consolida la tela teixida a base d'un joc de maces que la copegen'.
De l'àrab battan 'batanar'(tant DCVB (Steiger) com DECat.)

bata f. 'de treball' 'vestit d'una sola peça'

Àrea: dN.Occ., dTort., dCast.(S)

Documentació actual i vitalitat:
(8ot,11,25: "hasta que no.s casessen i tinguessen família, portaen una
bata que a la milló fee de vestit")
(Pratdecomte,37,32: "i ancabat ia mos vam fé les batetes com ara duem".)

Val : (Casan ov a(197 9 :.209)

batedor m. 'clot del camf

Àrea: dTon.(L)

Diccionaris:
DCVB: id (Gand.Tort.)
Mestre Voc.

Documentacié actual i vitalitat: Moreira(III,3,24: "troben un batedó de no
res i aboquen").
Set subjectes i'usen. Però dos observen que de quan no hi ha camins de
terra s'està substituint pel castellà bache (a les carreteres).

Etimologia: DCVB: de batre i -toriu. No DECat. com a derivat de batre.

baticul m. 'fart de llenya', 'natjada'

Àrea: dTort., dBal. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc. : 'pallissa'
DCVB: 'tupada forta'(Tort.)'tupada a les anques'(Bal.)
F.P. 'cop donat al cul'

Documentació antiga:
DECat. 1466 (sense especificar res més)
ROS:250(dins çurra)batecùl quan es pega amb la mà.
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DocumentacÍó actual i vitalitat: 4 subj.(3,4,6,8) coneixen el mot (2 batacul)
i I d'aquest diu que s'aplica també en sentit econòmic (quan té una forta
crisi). En el sentit 1 DECat. el doc. a Arabia(1887),163 i en el sentit 2. en
valencià (s.XX).

Val.:(Casanova(L979:,87:id. 'golpe suave dado con la mano en el trasero')

Etimologia: Derivat de batre.

batistot lbat¡st'¡t] m. 'desmai'

Àrea: dTort., dVal.(L)

Diccionaris: DCVB: id (Cast.,Val.,Elx)
F.P. id.
DECat. tort. i val.

Documentació antiga:
SANELO,24O batistot que.ls agafa als pobres=Pasmarota.(370)
Molt popular en val.
Lamarca'desmayo,transtorno,pataleta'
ESCRIG 'pataleta'

Documentació actual i vitalitat: 4,5,7 no el coneixen. La Resta sí. El subj. 6
li dóna el significat de 'desgana' i els altres 'atac d'apoplegia', sentit,
aquest, que no recull cap diccionari.

(Moreira:XXXV,535,25): "Cinta sirà lo municipal i vindrà i voldrà portar-
te al quartelillo de la Rosó, i io sumicaré i magafarà.l batistot"
(8.L1.,V,39): "no exposat-se a que, agafant-los un batistot, se n'anessen a

. l'infern"

Val. : (veg.Casanova ( 1 990: I 25 batistolpatuleia)

Etimologia: Sembla ser una catalanització de I'occità ant. i dial. batestau, fr.
ant. batestal'combat'.

becada f. 'becaina'

Àrea: dC.de T., dTort., dMaest., dCast., dVal., dMall.(.)

Diccionaris:
Lam. becar =Pegar una becada.
GGir. id (Maest.,Pl.Cast., Dalt de Tortosa, Tort.)
Mestre Voc. id. 'dormida'
F.P.

Documentacié actual i vitalitat:
Gimeno(1989: forma molt estesa en tort. meridional (becada, becà o
becadeta), però també becassó (Xert,Fredes, La Pobla,Morella,El
Portell,Vilafranca, Ares) i altres variants més locals.
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Cast.:Colo n(1952: 1 15)'becaina' cf.Mestre

Val.: (id. Casanova(1990:125XCasanova(1979:105: becà; té també el sentit de
'error').

Montoya(1989;159) becà al Vinalopò Mitjà i en tot el País Valencià
interior, des dEnguera a Villar del Arzobispo (veg. Gulsoy(1963-68:335).

Vegeu també la informació de Veny(1958-59:132iL34).
(veg. etimologia de abecar)

bellota f.'aglà'

Àrea: dN.Occ., dTort., dVal., d41., dEiv. (L)

Dicc: No apareix en DFa. però sí en DEC.
F.P.
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: id Mas.Amet.Ull.Vin.; abellota Am.; abillota Mat. La variant
abellota en val. i Rib. segons DCVB.

Gimeno(1989) és la forma lèxica del tort. meridional (amb les variants
billota i abellota (Peníscola, Fredes) i abillota (Alcalà de Xivert,
Morella).

Doc.antiga:
AMIGUET bellota (ll.glans)
(Colon/Soberanas (1985:49)L.Elegantiarum, el donen com a
valencianisme.
Vegeu també Veny(1984:389) que el documenta en el Diccionari català-llatí
d'4. Font (s.XVII).

Val : (id.Casanova( 1 990: 125)

C.de T.:(Recasens(1985:184 bellota, només en Vila-Rodona i El Pont
d'Armentera (Alt Camp) i L'Argilag a i La Riera (Tarragonès).

Etimologia: DECat. àrab balluta.

besada f. 'petó'

Àrea: dTort., dVal., dAl., dAlg., dBal. (L)

Dicc:
DFa.
F.P.
SANNA
No Mestre Voc.
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FATO

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989) :besada aLa Sénia, Canet lo Roig (donar), i a Fredes (feÐ
i bes a Benicarló, Alcalà de Xivert, Peníscola, Torredarques, Sorita i
Albocàsser (donar).A més beso especialment als Ports.(veg. beset més
avall).

Altres dialectes:
Vegeu Veny(1958 -59:122), que considera r''.najoritària en l'àrea valenciana
bes (com Câsanova (1990:125) i també en I'algueresa (veg.Berò SANNA,
on no apareix bes i sí besada).D'acord amb això DECat. bes en el P.Val.
i besada en balear.

beset m.'petó'

Àrea: dN.Occ., dTort.(L)

Dicc:
Mestre Voc.

Documentació actual í vitalitat:
Gimeno (1939) dóna beset (donar) com la forma més estesa en tort.
meridional (veg. però el que hem dit s.v.besada)
Tant beset com besada són formes ben vives en tortosí, malgrat que
da¡rerament s'ha introduiT el castellanisme besito, molt usual entre els més
joves.

N.Occ.:(Fortuny(1983:,176 id. al costat de besito, per als nens, per als grans
estimar, estimada)
Veny (1958-59:122) considera beset forma pròpia del lleidatà.

bibi m.'bata per als nens'

Àrea: dTort.
ALDC: id. Ull. i Roq.; bibe Mas.Am.

Val.:(Casanova(1979:209 babi id i 'bata que porten les dones per protegir el
vestit')

bigal f.'espinada'

Àrea: dN.Occ. , dTort. dC.de T. (L)

Diccionaris:
DCVB id. (Lleida, Massalcoreig, Montblanc, Tort.)
FABRA id., especialment del Porc
F.P. id. Fabra
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Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
FATO en el sentit 1. Només un 507o dels subj. coneixen el mot. Els més
joves no el saben, independentment del mitjà d'on procedeixen i de la feina
que fan.

C.de T.:(Recasens(1985:184, al Baix Camp i a La Masó (AIt Camp).

Etimologia: DECat. derivat de biga, mot d'etimologia incerta. Potser de 11.

BIGA'tronc de dues bèsties que tiren un camtatge'.

bÍnora (ugar a) f. 'jugar a amagar-se'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.: binota
DCVB: id. Mestre Voc. (Tort.)
DES: binota (Tort.)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: binora Roq.Am.Amet.; Ull.Vin.Móra conillets a amagar (mots
inicials de la cançó que es canta en el joc (veg. Vo1.III:I.99:94; la cançó
tambe a Am.Amet.

FATO binota.
Sis subj. coneixen el joc i en diuen (ugar a) binora (com es recull en
ALDC). Els alres no el coneixen.
@.L1.,I,26: "juguem a binora i a com va la mel")

Sembla, doncs, que hi ha un error en tots els reculls lexicogràfics que
copien Mestre. No el trobem en DECat.

birbar v.tr.'eixarcolar'

Àrea : dN. Occ.,dTort.,dVal. (L)

Dicc.:
Lamarca id= escarchar
DFa. i F.P.
GGir. id. (Maesnat,Tofi., Dalt de Tort. i vora d'Aragó)
Mestre Voc. i FATO

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Mas.U1l.Mat.Roq. i Móra. A I'Amet. rascar.

Gimeno(1989): És la forma lèxica més general en tort. meridional.
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Moreira (XVI,254,I4: "birbar la tarongina".
(8ot,3,20 "A Batea hi diuen birbá o asbrotá, i aquí hi diem asbordá i
desullá".)

C.de T.:(Recasens(1.985:184) 'tallar I'herba, arrabassar',força estès pel Baix
Camp.

Val.: (Ama(1959) id.,però en un hort de tarongers :rascar.
(Casanova (I97 9 :238'escardar, sachar')

birla f.'bitlla'

Àrea: dTort., dMaest., dval., dAl. (F)

Dicc.:
F.P. id.
GGir. "Joc de birles" (Maest.)
No Mestre Voc.
FATO

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: birles per tota l'àrea.

Gimeno(1982:38) : General en tort. septentrional, menys a La Torre de
I'Espanyol, i qualifica el mot de valencianisme.
Gimeno(1989) general en tort. meridional.

(Aldover,27,25:"pos... les birles eren lo que era més popular.")
(Pimpí,42,16 "-A quins jocs jugaven? -Pos a això que diuen brisca... a
birles...")
El DRAE dóna el mot com a propi de I'aragonès i també el documenta a la
zona cast.-aragonesa de I'interior valencià, Gargallo( 1 9 87 : 864).

blandina f.'pallissa'

Àrea: dTort.(L)
Només el recull DCVB, a Tortosa, i sense altres explicacions.
Suposem que és un derivat intensiu de bla/blan (vegeu apartat
Derivatius) i en el mateix sentit metafòric que es produeix amb tou --->
estovar fam.'apallissar'.

boç [o'os] m. 'morrió'

Àrea: dN.Occ., dC.de T., dTort., dMaest., dVal.(gen.Xl)

Doc.antiga:
ROS: id.=bozo
Lamarca bos =bozal.
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Dicc.:
GGir: id. (Maest. Plana de Cast., València)

Documentacié actual i vitalitat:
Moreira (WX,426,22:"Sino callen los posarem un boç")

N.Occ.:Co11(1991:43) emboç al Pallars.

Val.: (id.Casanova( 1 990: 125)

C.de T.:(Recasens(1985:185 'morral' a poblacions del Baix Camp.)

bòfia f.'butllofa'

Àrea: dN.Occ., dC.de T., dTort. (L)

Dicc.:
F.P. id. 'bombolla'
GGir. id.(Tort.), bòfega (Maest.)
Mestre Voc. iFATO.
DFa. en un sentit diferent 'cavitat produida en alguna cosa per bofegament
de la capa que la revesteix o per emportament de la matèria'.

DocumentacÍó actual i vitalitat:

ALDC: id. Amet.Ull.Roq. i en el sentit de'bombolla d'aigua'a l'Amet.
També bòfia a la Terra Alta. A la resta de poblacions bambolla o
bombolla.Per al sentit'bombolla d'aigua' vegeu bufa,bufeta.

Gimeno(1989) : La forma més general és bambolla. Bòfia a Alcanar,
Ull.,Sani Rafel, Rossell, El Boixar, Fredes, Benicarló (ací bòfiga).la
resta de va¡iants en tort. meridional: bufeta,bufarota (especialment als
Ports)i buanYa (Ares).

C.de T.:(Recasens(1985:185 en localitats de Baix Camp i de I'Alt Camp,resta
variants bambolla (i variants fonètiques)i bullofa).

bordís m. 'olivera borda'

Àrea: dTort.(L)
ALDC: id. Mas,Amet.,Móra; aulivera borda a Am.,Ull.,Roq.; ullastre
a Vin.,Mat.

bordís2 m. 'bordall, brot que neix en la soca o rabassa d'un arbre'

Àrea: dTort., dMaest. (S)

Dicc.: GGir. id. "lo que tira a bort" (Maest.)



t62

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: id. a U11., Vin. Resta variants: pollís (Mas); plansó (Am.);
rebrotim (Amet.); verduc, bordim (Mat.); rebotim, pollanc (Móra).

C.de T.:(Recasens(1985:185 , només a Pratdip en aquest sentit)

borina f. 'gresca,tabola,soroll alegre de divertiment'

Àrea:dC.de T.,dTort.,dval.,dMall.,dPen.

Dicc:
DFa. (moure)borina'moure gresca'
F.P. id.
GGir. id. 'xera, menjada de plaer, estepitosa, de gresca'(Maest.)
No Mestre Voc.
FATO

Doc.actual: Moreira(XXXV,535,4): "Pos a mi m'anxisa la borina. Io estic per la
gresca, la revolució, lo xumenenè, la saragata."

Etimologia: Del fr. bouline (a la vegada de I'anglès bowline) 'corda per
mãntenir una vela de biaix per tal que agafi millor el vent quan aquest ve de
proa'pECar.pcvB). L'aCcepció qu9 qaclem I'explicaDECat. per la forta
remor que fa el vent quan es navega de borina.

borja 'barraca feta de pedra seca al camp per guardar eines, refugiar-se..'

Àrea: dTort., dMall.dPriorat (loc.) (L)

Documentació actual i vitalitat:
El mot esrà en desús tânt en mallorquí com al Priorat (veg Veny(I960:L47)
i també en tortosí.

Gimeno(l882:68 el localitza a Amposta, Sant Jaume i Tortosa i també diu
que en decadència.I a id.(1989) no I'enregistra en cap loc. del tort.
meridional

Etimologia: De l'àrab búrg, 'torre, barraca de pedra en el camp' @ECat.)

borratxetl m. 'tavella de fava tendra'

Àrea: dC.de T., dTort.(L)

C.de T.:(Recasens(1985:185, només a L'Hospitalet de I'Infant)

borratxet2 m. 'pasta amerada de vi o licor'
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Àrea: dMall., (dTort.) (S)

Btimologia: Segons DECat., tant borratxa com borratxo són mots d'origen
inèert però que apareixen en català abans que en cap qltra llengua i poden
ser alteracióde morratxa, de làrab vg. murássa 'espècie de garrafeta per
am¡ixar amb líquids'.

borrim/borrimet þluja suau'

Àrea: dTort., dMaest., dCast. (S)

Dicc.:
DFa. i F.P.
Mestre Voc. i FATO
GGir. (Maest.)

Doc. actual: Giripigues,32, "parem la mà al borrim amb infantívols desidos de
mullar-mos".

En I'enquesta d'ús, només empren el mot els subjectes 1,2 i 8.

ALDC: Mas.,Am.,Ull.,Mat.,Roq.,Móra.

Gimeno(1989) : aquestes dues són les formes usuals en gairebé tot el tort.
meridional.

Val.:(Colon(1952: I 18'roina')

borrimejar v.'plovisquejar'

Àrea: dTort. (L)

Doc. actual:
ALDC: id Mas, Roq., Am.,Ull.,Mat.(veg. plovisnar)

botana f. 'forat produit a la roba per una espurna de foc'

Àrea: dC.de T, dTort., dMaest. (S)

C.de T.:(Recasens(1985:185 en cinc poblacions del Baix Cunp.

botnada f. 'ventresca del peix' es pronuncia sovint lbornflda], [embornflda] o

lburnflda] , aquesta darrera a Sant Carles de la Ràpita i segons DCVB tambe a Ull.;
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Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc. i FATO
DCVB : id. Mestre.

Documentació actual í vitalitat: Moreira(X,179,3): "S( 1o gat va morí d'un
trp de botnades de llissal i la cadarnera ha mort d'un amparx de botons de
calçotet."

En I'enquesta de vitalitat, tres dels subj. usen bornada ; 1 bocnada; 5
embornada i I emborinada. El subj. 1 diu a més brunada. De manera
que tots usen el mot però sota formes diferents. (veg. supra text Moreira
botnada).

Etimologia: DECat. I'inclou en I'article badana derivat d9 l'àr_ab vg. batâna,
dãrivat de batn 'ventre', com bòtima 'budellam' a C.de T. i Valls
(DCVB) -de tota manera Recasens (1985) no inclou aquest mot en el seu
lèxic, cosa que ens fa suposar que no és ja viu- i 'fartera, excés de
beguda'(segons GGir. al Maest. i vora de Catalunya).Botnada a Tortosa,
la ðonsidera una forma més pròxima a I'etimològica que les altres.

braf m.'baf

Àrea: dTort., dMaest., dvat.(F)

Dicc.:
F.P.
GGir (al Maest. i a Tort.)
Mestre Voc. i FATO.

Etimologia:
El-mot sembla que és d'origen onomatopeic (DECat. , comú a totes les
llengües hispano-romàniques), per expressar el buf o alenada del vapor.
Potser que lã forma braf s'hagi produït per I'extensió de la r a la primera
síl.laba, a partir del derivat brafor (veg. ací davall).
(Vegeu també esbrafar('se))

brafada f. 'bravada'

Àrea: dTort., dval. (F)
F.P.
Mestre Voc. iFATO
GGir. id. (Maest., Pl.Cast.,Val.,Tort.)

C.de T.: Recasens(l985:186, només a Tarragona.

brafarada [braferñda] f.'bravada'
Mestre Voc.: braforada 'brafor'
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brafor f.'baf que surt de la terra quan ha plogut després de molt de temps de secor'

Àrea:dTort.(F)
Mestre Voc.
F.P.
DCVB Tort.

bresquilla f. 'varietat de préssec petit i molt dolç'i per extensió 'préssec'

Àrea: dTort., dMat., dMaest., dval. (L)

Tort.: en el primer sentit més específic veg. Mestre Voc.i FATO.
ALDC: Am.Mat. 'varietat de préssec'

Val.:(Casanova(1990: 126 id./préssec)

Castelló: Colon(1952: I22)

bromal f.'boira'

Diccionaris:
GGir. id' "lo nugolall que puja del mar" (pl.gen. bromes)
F.P.
No Mestre Voc.

Documentacié actual i vitalitat:
ALDC: Mas.,Amet.,Móra.

broma2 f.'escuma'

Àrea: dTort., dMaest., dAl. (S)

Diccionaris:
GGir. id.
No Mestre Voc.
FATO
F.P.

brosquil m. 'bosc espès de mates i arbusts' 'lloc de brossa'

Àrea: dTort. dMaest. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc. brusquil 'bosc espès'
GGir brosquil 'lloc de brossa, sorrat de malea alta,(fort.Dalt de Tort.
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Documentació actual i vitalitat: @.Ll.,VI,104 :-"Quina caça hi ha per estos
brusquils? (la Mola de CatÐ. -Aquí no _busque. més que'ls asturdits
esquirols que fan títeros per les rames. dels pins i eixos mioxons que's

diuen picois o pica-soqués i'ls treca-pinyes-(tenen un bec tan fort que
mosseguen en la força d'unes alicates.I vénen a ser com a tords de
grossos".

En I'enquesta de vitalitat només el subj. 8 coneix el mot i el 10 (brusquil)
diu que significa'brotada de I'arbre'.

Etimologia: DECat. el tracta com a der. de brusc (ll. RUSCUS_ (creuat amb gal.
BI.IZGO) i dóna les dues formes, a u i amb o en tort. i Maest.

brossat m.'mató'

Àrea: dN.Occ., dC.de T., dTort., dPrior. dMall.,dMen-(L)

Dicc.:
DFa.
F.P.
Mestre Voc., amb el significat de 'nata'!

En aquest cas és ben clar l'ús diferent en valencià, que des del Maestrat diu
bruft. Per a més informació sobre I'extensió del mot veg.
Veny(1960:130).

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1982:62) A tota la zona brossat, menys a La Torre de I'Espanyol -

més en cantacte amb cat. central- metó i a Alcanar, brull, com al Maestrat
i P. Vat.
Gimeno(1989) brossat només al Mas de Barberans, a la resta de
poblacions, que en el seu treball caractentzn dins l'àrea del tort. meridional,
brull.

C.de T.:(Recasens (1985:186:' substància espessa_formada bullint la llet de la
qual s'ha estret el formatge' només en Vandellós, I'Hospitalet de I'Infant,
Öoldejou i Pratdip, poblaóions del Baix Camp més properes al tortosí.)

N.Occ.: Coll(199 1 :36) : brossar-se'coagular-se la llet', al Pallars.

Etimologia: DECat. creu que és possible qug gs_ tracti d'un derivat de brossa
1cèttic VROICO- que ha donat el nom del bruc).

brumit m.'brunzit'

Àrea: dTort., dMaest.(L)

Dicc.:
Mestre Voc.
GGir.: id (Maest.,Tort.)
El verb brumir (intr.) és més general (DFa.,F.P.) ,DCVB (Baix Penedès,
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Camp, Ribera, Maest., val.,mall); i C.de T. (Recasens(1985:187).

buanya 'bua, gra purulent'

Àrea: dTort. dval. (L) dBal.: buranya

Diccionaris:
DCVB: id (Tort.Val.). Buranya en Bal.

Documentació antiga:
Llull (DECat.)
ROS: id.= bùa
Lam.id = bua

Documentació actual i vitalitat: No coneix el mot cap dels subjectes
interrogats en I'enquesta de vitalitat (responen banya, bua, bueta).
Vegeu Veny (1958-59:137 buranya, buanya.

Etimologia: Derivat de bua.

bufa f. 'de la fel'

Àrea: dRib., dTort., (S)

Dicc.:
DCVB: en aquest sentit només a Ribagorça.
DFa. i F.P. 'bufeta'
No Mestre Voc.

Doc. antiga:
ROS: id ampolla 1)a la pell2)a I'aigua
Sane1o,80 id Ros

Tort.:
ALDC : de la fel : id per tot (Amet. bufeta)

bufa2 f. 'bombolles a I'aigua'

Àrea: dTort. (S)
No DCVB.
No Mestre Voc.
ALDC: id Mas,Am.,U11.; Roq. bufetes. A la resta de poblacions
bambolla o bombolla.
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cabeçut m.'llisa ampla i de cap glos'(Mestre Voc.).

Àrea: dTort., dval.(L)
F.P. id.
(vegeu llistat d'ictiònims).

cadap m. 'mesura d'oli equivalent a vuit màquiles '

Àrea: dTort.(F)
F.P. 'mesura d'oli equivalent a la vuitena part d'un cànter'
DFa.
Mestre Voc.

Doc.actual i vitalitat: (Pimp(46,2): "Les mesures, per a I'oli: un cadap, cante,
màquila..."

Etimologia: De l'àrab qadah 'gerro de vi i altres líquids'.
Fixem-nos que la variant formal tortosina té una solució fonètica
paral.lela a cadup (gen caduf) i matalap (val. matalaf).

cadup m.'catúfol"caduf

Àrea: dTort.(F)

Dicc.:
DFa.
F.P.
Mestre Voc.
Ggir.: caduf. Però cadup a Tort.

Doc.actual i vitalitat: (Pimpí,46,1): "i al mig lligaves en un filferro los
cadups"
(Bot;14,2): "l'aigua se solie tirá en un caduf'.

ALD C : Mas.Am. Amet.Roq. ; ca dufo Vin.Ull. Mat.Móra

Gimeno (1952): amb -p a Alcanar, Amposta, Sta. Bàrbara, Sant Jaume
d'Enveja, Tortosa, El Pe¡elló, Paüls, Benifallet, Rasquera, i amb -f a

Aldover, Arnes, Gandesa, La Pobla de Massaluca, Móra d'Ebre, La Torre
de I'Espanyol.
Gimenõ(1989) : Només a Alcanar i al Mas de Barberans, dins la zona
meridional.

Etimologia: DECat. De l'àrab qadus 'galleda' 'cadúfol' (que l'àrab havia pres del
1I CADUS 'gerro, barril. Creu que la -p que presenta el tortosí és a
partir del plural cadufs cacofònic.

cafís m. 'mida de grans que equival a dotze barcelles (en el Maest. i Horta de
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València i a vint-i-quatre -@CVB)- a Ribagorça'.La mesura tortosina, almenys en
l'època de Despuig devia ser equivalent a Eenta-quare barcelles.

Àrea: dRib., dTort., dVal.(L)

Castelló:(Colon(1952: 125)

Doc.antiga:
Canals cafissada 'extensió de terra que pot sembra¡-se amb un cafís de gra'
Despuig,l93 :"que s'i cullen tres-cens cinquanta cafisos de gra, mesura de
Tortosa, que són de Urgell més de sinch-cens cafisos y de la vostra mesura
valenciana més de mil"
Sanelo(85) cafiç= cahiz, cafiços= cahizos

Doc.actual i vitalitat: FATO

Etimologia: De l'à'rab qafiz 'mesura de capacitat per a àrids'.

calça f.'mitja'

Àrea: dTort., dMat., dMaest., dVal., dBal. dAlg. (L)
Per a I'extensió del mot en els dialectes veg. Veny(1958-59:127).El mot
també té el mateix sentit en l'aragonès d'Ansó (DECat.).

Doc. actual i vitalitat: (Prat,35,36): "En calçó curt i calces, duien, i
calcilles..."

ALDC: pertot; Amet. abans, ara [m'id5es].

Gimeno(1982:44) [m'id5es] a Gandesa i la Torres de I'Espanyol, i alterna
amb calces a Arnes i La Pobla. Considera que és un tret d'influència del
cat. occidental. Vegeu però que actualment el mot mitja s'ha estès més i
més aviat per influència del cat. or. (vegeu enquesta de variació lèxica).

Castelló:(Colon(1952: 125) id. a Mall.

Val.: (id.Casanova(1990: 126)

N.Occ. : (Sistac( 1 988 :336 [m itjas] ( 1 ), [m'ed5as] (2,3))

C.de T.:(Recasens(1985:187, només, abans, a Pratdip)

calcer [kals'e] m. 'calçat'

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dMaest.,dVal. (L)
DFa.
F.P.
Mestre Voc.
GGir. : id (Maest.) i a I'Aragó calcero.
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calcetí m.'mitjó'

Àrea: dTort., dval., dMall. (L)

Dicc.:
F.P.
No Mestre Voc.

Doc. actual i vitalitat:
ALDC: tota l'àrea; Vin també calcilles; Ull.: peücs o lmltJ'one] (més

curts aquests).
Per a I'extensió en els dialectes cat. veg. Veny(1958-59:729), que observa
que encara que calcetí pugui ésser un préstec del castellà, dóna la
coincidència que s'empra a les zones on encara calça és viu amb el valor
semàntic de'mitja'.

(8ot,11,20): "te trai'es lo calcetí... i allít'aixugaves lo piüc" (en aquests
cas són dos mots sinònims).

Gimeno(1982:44 [mid5'ons] a Gandesa, La Pobla, Rasquera, Móra dEbre i
La Torre de I'Espanyol i calcetins a la resta de la zona que estudia.

Val.: (Casanova( 1 990: 1 26 id.)

calcÍgar v. 'trepitjar, xafar'

Àrea: dTort., dval., dAlg., dBal., dEmp., Aran i Esterri del N.Occ. (L)
Més detalls sobre l'àrea d'ús a Veny(1958-59:125).

Diccionaris:
DCVB :no nord-occ. ,només Tortosa.
No Mestre Voc.
GGir. id. (Baix Maestrat, Vora de Catalunya).
Andolz(1977 :57) : Calasseit i Cretes
DFa.
F.P.
SANNA

Doc.antiga:
1a docum. Homilies
(svF)
Canals en sentit metafòric d"oprimir,humiliar'.
(docum. crims XV (Farreny(1986)
ROS: calcigar= pissar
SANELO,228 id Ros

Doc.actual i vitalitat:
(Moreira:XXXIfl,494,I7 "que io no dec, ni hauria d'havé volgut calcigá")

Gimeno (1982:56) Més estès xafar que calcigar (que recull a
Paüls,Benifallet,Arnes,Gand.,La Pobla de Massaluca, Móra d'Ebre i La
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Torre de I'Espanyol.)
Gimeno (1989) També més xafar, i calcigar es manté bàsicament al
Mataranya i a la Tinença de Benifassar.
De tota manera avui encara es pot sentir per tota la zona tortosina si bé és
cert que els joves pràcticament no I'empren.

camamirla f.'camamilla'

Àrea: dC.de T., dTort., dMaest., dVal. i Ripoll (F)

Doc.actual i vitalitat:
(Moreira:XXXVüI,570,17: "Més dú que una mà de morté i en un gust de
camamirla rància que n'hi havia per a traure les lleteroles")(cf.un canvi
fonètic similar a bitlla/birla)
DECat camamirla en textos val. del XV i XvtrI(Sanelo I,43v)

C.de T.:(Recasens(1985:187, a Valls i Alforja)
També en aragonès (Badia(1950) i Mott(1989) i en la zona castellano-
aragonesa del P. Val. (Gargallo(1987:674)

candir-se v.pron. 'aprimar-se una persona, quedar-se sense forces'

Àrea: dTort., dMaest., dVal., dEmp.(L)

Dicc.:
Mestre Voc.
GGir. id.
També en aragonès (Binéfar), segons DECat. (s.v.Càndid).

capsot m. 'ocell Lanius rufus, capsigrany'

Àrea: dTort., Rib. d'Ebre, dMaest., dCast., dVal.(L)
Com que I'ocell té fama d'atordit, d'aquí el mot ha pres el sentit d' 'home
curt d'enteniment'a la mateixa àrea.

Dicc.:
'No DFa.
F.P.
Mestre Voc.
GGir. recull capcigrany (nom de cert ocell) però no capsot.

Doc.actual i vitalitat:
ALDC: totes les de la zonamenys Móra [maligr'a¡]

Gimeno(1989) és general a tot el tort. meridional, encara que es diu
capsigrany a Torredarques, Beseit, Morella, Sorita.
Coistãtemtambé que eñ el sentit metafòric també s'empra capsigrany en
altres localitats, tot i que predomina capsot.
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Val.: (Casanova( 1 990: 1 26 id.)

Etimologia: Segons DECat.és un mossarabisme (11. CAPITIATUS) conservat a
I'Ebre i al P. Val. en una variant catalanitzada o arabitzada (capsot) amb
els dos sentits que comentem.

cara-sol m.'solana'

Àrea: dTort., dMaest., dval., i Cerdanya. (L)

Dicc.:
DFa.
F.P.
GGir. id. i també solana (Maest.)
No Mestre Voc.

Doc.actual i vitalitat:
ALDC: per tota l'àrea menys Amet. ,on no surt.

Gimeno (1939) id. Montsià, Baix Maest. i Alt Maest., però també solana
(Els Valentins, Torredarques, Beseit, La Mata) i solà a la Tinença de
Benifassà,Els Ports i del Montsià, Els Valentins i La Sénia.

Val.: (Casanova( 1 979: 1 54)id.)

Doc. actual: És habitual també el diminutiu "S'ha fet la casa a un cara-solet més
bo!".

carnfred m.'calfred, esgarrifança' pl. carnsfreds.

Àrea: dTort. G)
Es tracta d'una deformació de calfred per influència de carn, @ECat.
considera que la loc. carn de gallina, que s'empra en aquesta zona per
petl de gafiina, és la causa d'aquesta deformació).

Doc.actual i vitalitat:
FATO
(Moreira:XXXVlI,576,18: "Pues a mi me s'ha aixamplat l'ànima i allà al
sacsonet més fondo del cor m'han entrat uns carnsfreds de goig i unes
pessigolles d'alegda")

carparical f. 'card panical' 'planta silvestre , amb fulles com de col, totes amb
punies, que es bona per curar lei irritacions de ventre'@ryngium campestre)

Àrea: dTort. (F)
Com veiem és només una deformació fonètica, amb caiguda de -d- perquè
és la central en un grup de tnes consonants i extensió de la -r- de card a la
segona part del mot compost.
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cârràs m. 'penjoll de fruita'Però per al raim: carroll sempre.

Àrea: dTort., dN.Occ. dC.de T. dPrior.(S)

Diccionaris:
És en tots els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: (E.L1.,VI,47: "nostres gennans de la
comarca i el bisbat venien a carrassos"(en sentit figurat la gent).
En I'enquesta de vitalitat els subjectes 2,3,4,6,7,8 diuen que no s'aplica
mai al ratm. Els altres no coneixen el mot.

C.de T.; Recasens(l985:188 'brot d'avellanes juntes' a Vandellòs, Alforja i
Prades (Baix CamP).

Etimologia: DECat. possiblement hel.lenisme (gr. { P xia þal de_fu¡t1'), amb
iniluència del celto-llatí CARRUS. En el sentit de 'gotim' Boí Cardós,
Tort. i aragonès (carrazo). En canvi, segons la nostra enquesta de
vitalitat, sembla ser que justament no s'aplica al ratm en Tort.

carrasca f. 'alzina'

Àrea: dN.Occ.(punts), dRib., dTort., dMat., dVal., dPrior.(L)

Dicc.:
En tots els diccionaris normatius.
GGir. id des de I'Ebre i més amunt fins a Alacant.
Mestre Voc.

Doc.antiga:
. L.Elegantiarum (Colon/Soberanas (1985:49)el qualifiquen de

valencianisme.
Sanelo(89) carrasca= encina,árbol. No Ros.
S anelo(90) carrasca.Carrasquer= Ca:rasco, arbol de bellotas

Documentació actual i vitalitat:

Gimeno(1989) id a tota l'àrea meridional.
Vegeu loc. ser de cor de carrasca.

Castelló: (Colon(1952: 129 )'alzina'

Val.: Casanova(l 990: I 26)id.

carrascal m. 'lloc poblat de carrasques'

Àrea: dTort., dVal. i dRib.
ALDC: per tota l'àrea
Gimeno(1989): Predomina a tota l'àrea meridional. Destaquem
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carrasqueral a Ull. i carrasquís a La Sénia.

carrau m.'xerric-xerrac'

Àrea: especialment dN.Occ., dTort.(L)

Dicc.:
Trobem el mot en tots els diccionaris normatius.
Mestre Voc.
GGir.

Doc.antiga:
ROS: camanch .Màquina o
Valencia, por Semana Santa
estraño y enfadoso
Sanelo(88): id.Hi afegeix ="Los
Lam. id= carraca.

Doc. actual i vitalitat:

Aragoneses Carrach"

ALDC: Mas.Amet.Roq. diuen que és "per matar jueus" (també a

Todolella); Am.,Móra matraques; Ull. batzoles; Mat. barjoles-

Gimeno (1989) carrau a les poblacions del Montsià, Baix Maestrat i
Tinença de Benifassà; bàsicament.

constatem que sovint es confonen el carrau i les matraques, le_s- quals
pròpiament sóri els enginys que es fan so_nar per Setmana Santa en lloc de
ies^ca*panes.(Vegeu tãmbé aparata Loc. moure's/anar com unes
batzoles.

N.Occ.:
Coll(1991 :39) id. Pallars.
(Fortuny(1983:221id)
(Sistac(1988:367 id.)

carroll [karr'oÁ] m. 'penjoll de raim o altra fruita'

Àrea: dC.de T., dTort., Rib. del Cinca-(L)

Doc. actual i vitalitat:
(Moreira:XXX,408,8):"Los ditxos són com les cireres, n'estites un i.n
surten un carroll"

Gimeno(1989) : id. a les poblacions del Montsià i a Rossell iXert (Baix
Maestrat). Les altres dues variants majoritàries són eìxanglot, a la majoria
de les poblacions estudiades del Baix Maestrat i-bagot a la majoria de les
poblacions estudiades dels Ports, Alt Maestrat i Tinença de Benifassà.

C.de T.: Amb els significats de 'gotim' i 'abegot' a Vandellòs, Pratdip,
l'Hospitalet de I'Infant.

instrumentillo que hazen los carpinteros en
para los muchachos... y forma un ruido
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Etimotogia:DECat. : procedeix de carràs per creuament amb manoll, penjoll)

carrotxa [karr'rtJa] f. 'escorça de pi'

Àrea: dTort., dPrior., alta mrintanya de Vic. (L)

Dicc.:
DFa. i F.P.
Mestre Voc. i Fato.
No DECat.

Doc. actual i vitalitat:
A Arenys de Lledó i Arnes :per jugar els nens a fer barques.
E.LI.,VL104:"Lopicotvarcsegantlaca:rotxa, forada'l tronc

i allí fa'l niu."
C.de T.: Recasens(l985:189 id. i escarrotxa al Baix Camp.

carrucada f. 'conjunt de persones o animals' 'colla de gossos de caça

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.. 'colla de gossos caçadors'
DCVB: en els dos sentits, el més gen. i el mès específic, a Tort.

Documentació actual i vitalÍtat: L'usen els subj. 3,4 i 6 de l'enquesta de
vitalitat.
(8.L1.,VI,34): "Però en lo moment decisiu se sent a part de dins un estrany
soroll que fa sospitar a la ca:rucada de famolencs mastins."

Etimologia: No DECat. ni DCVB.

carura f. 'fesomia'

Àrea: dTort., dMaest., dVat. (L)

Diccionaris:
DFa.
Mestre Voc.
No F.P., estranyament, ja que segons DCVB és mot valencià també.
DECat.:Maest.iEbre
El recullen el FABRA i DEC

Documentació actual i vigència: En I'enquesta de vitalitat, nou subjectes
I'usen (un dels quals però, diu que és antic).
FATO.
(E.L1.,VI,126 "Està retratat junt en son germà Nemesi i tenen la mateixa
canra, pos és natural que'ls testos se sembnlen a les olles".
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Etimologia: der. de cara.

cas m. 'part oposada del tall d'una navalla"cabossa plana oposada al tall d'una eina'

Àrea: dTort., dMaest, dVal., dBal.(L)

DÍccionaris:
DFa. 'd'un ganivet'
F.P. id. Fabra.
GGir. id Maest.(de ganivet i d'eina)
DCVB: 'd'eina'
No Mestre Voc.

Documentacié antiga:L.Elegantiarum (Colon/Soberanas(1985:49 el consideren
valencianisme caç de coltell)

Documentació actuat i vitalitat: Actualment es diu gairebé només de les eines
. Només els subj. 2 i 5 no coneixen el mot-
Veg. també FATO.

Veny(1960:134 en el sentit 1 a Mall.,Eiv. i Maest. i en el sentit 2 a
Masialcoreig, Gand., Tort., Ul1.,More11a, Cast., Val., Pego . Paral.lelisme
enre Bal. Mãest., Val., Tort. Massalcoreig.

Etimologia: DECat.probablement de I'g?b qafa-'dors de la mà i d'altres
mõmbres' (veg. també Coromines "Mots catalans d'origen aràbic"(dins
(1976),vol. III P.137)

cas2 m. 'poal amb una ansa oberta que s'usa en els molins per treure oli'
Mestre Voc.
DCVB id. Mestre(Tort.), sense més informació.

Àrea:dTort.(L)

Etimologia: DECat., temet a cassó però.després no.parla d'aquest mot.
Su-posem que el mot deu tenir la mateixa etimologia incerta del castellà
caâo @EiH) i cat. cassó.(veg. en el vocabulari més extens casso).

cascallar m. 'terra pedregosa però de regadiu'

Àrea: dTort. dval.(L)
Mot derivaù de cascall 'terra dolenta, on només s'hi fan oliveres o
vinya'(Maest.), derivat segons DECat. de cascar.

cascurrar v.'cascurrejar'

Àrea: dTort.(L)
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Doc.: E.LI.,I,184 "Com
cascurrarlos com fan

no hi ha malícia, peguemlos un calbot,
les dones que'ls poden tirá la sarpa."

cascurrerr-era m. i f.' '

Àrea: dTort.(L)
Mestre Voc.

casporra f.'rabassa d'arbre, esp. d'alzina @CVB)'

Àrea: dTort., dMaest. (S)
GGir. id. 'part baixa i abultada o grossa d'un garot (Maest.,Plana Cast.)

casqueta [kask'eta] f.'pasta dolça farcida de confitura

Àrea:dTort., dMaest.dAlg. G)
En alg. designa una pasta diferent.SANNA: 'Dulcis fet amb pasta i rop'.

Dicc.:
DFa.i F.P.
Mestre Voc.: þanet especial que es menja tradicionalment per Sant Blai'.

Doc.antiga:
Lam. casca (especie de dulce)= casca.

Doc. actual i vitalitat:
(Bot, 1 3,26) : "Pos casquetes, madalenes, ame1.lats..."
(Pratdecomte,38,18): "i.l que feem ere cóc ràpid i casquetes..."

Etimologia: Segons DECat. deu venir de cascar (prob. del llatí vg.
*,QIJASSICARE derivat del ll. QUASSARE 'sacsejar', brandar',
'copejar'. I segons Coromines es diuen així perquè són pastes dures de
rosegar (veg. Mestre Voc.), encara que actualment aquestes pastes
s'anomenen coquetes de Sant Blai, les casquetes solen ser més aviat
toves i farcides de confitura.(veg. exemples)
El verb cascurrar i I'adj'cascurrer tenen també aquest origen, encara
qeu no els recull DECat.

casunyet [kazu¡'et] m. 'casa petita i rústica'

Àrea: dTort.(L)

Dicc.:
DFa..
F.P.
Mestre Voc.
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Doc. actual i vitalitat:
(E.L1.,VI,542): "Avui està aclaparat, pos ha fet un esforç suprem visitant
un per un tots los casunyets, alguns de portes arquejades, que li donen a
n'aquella raconada I'aspecte d'un barri de moreria".

Es tracta ,com explica DCVB, d'un derivat de casa amb doble sufix
diminutiu. Existeix també casunyot, caseta que serveix per soplujar-hi el
bestiar (a altres zones del Principat casinyot).

Remarquem que un mot tan local, en aquest cas sí que el recull Fabra, en
canvi no DECat.

casupet [kazup'et] m. 'casa petita'

Àrea: dTort.,dVal. (L)
En valencià, però, sempbla que predomina el femení casupa, casupeta.

cataifa f. 'colla de nois'(Fabra id.)

DÍccionaris:
Mestre Voc..
DCVB: id. (Tort.) i el pren de Mestre
F.P.
FABRA
GGir. caterfa (Maest.)

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes enquestats no I'han sentit mai.
(E.LI.,VI,73 "I la seua catàifa de "nois" va estar a punt d'enfitar-se,
saborejant los torrons de Nadal.")

Etimologia: DECat.: el mall.cateifa i Maest. caterfa del II.CATERVA creuat
amb l'àrab t^a'ifa 'tropa'.No recull, però la forma cataifa.

catòfia f. 'beneitota, curta de gambals'

Diccionaris:
No el trobomés que al DCVB.

Documentació actual Í vitalitat: Els subjectes 1 i 8 el coneixen el mot, el7
I'ha sentit dir.

Etimotogia: No DCVB ni DECat. Podria ser una deformació de I'adj. cap toix,
que DECat. testimonia a la Marina de Calp?

catxassa f.'calma'

Diccionaris:
EBJ: id --cachaza
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Documentació actual i vitalitat:
Moreira(VIII,|27,L6: "hasta.ls que viuen de renda,/si no gasten en
catxassa/no saben de qué fé mànigues/si arriba una mala anyada.")
Només els subjectes 3,9,10 de I'enquesta de vitalitat no coneixen el mot.

Etimologia: DECat. castellanisme que s'usa en la llengua popular de València o
d'altres parts.

catxel [katJ'q] m. 'berberecho'i fig. 'sexe femenf

Àrea: dTort.(I-)

Dicc.:
No figura a cap diccionari normatiu ni a DCVB, DECat., ni a Mestre Voc,
FATO.

Etimologia: Veny (1989) estudia el mot catxel juntament amb altres
mossarabismes tortosins. Fa dues propostes etimològiques i totes dues
apunten cap a un origen mossàrab. Remeto a les seves conclusions (p.473)
"La primera (proposta), que parteix de *catxa (*KATTIA 'cassó
gran',que ha donat el cat. cassa) implica una elaboració semàntica i
morfològica més complexa i, al meu parer, resulta més hipotètica que la
segona ( I'hel.lenisme llatí CONCHYLruM 'múrex' 'gasteròpode marí que
té la conquilla, univalva, eriçada de punxes',evidentment a través del
mossàrab), la qual, a més de fer-se més creïble per la facilitat d'una
confusió de mol.luscs, té a favor la documentació congènere castellana amb
marca mossàrab (article al-, palatalització de C')".

catxillada f. 'cria nombrosa d'un sol part'

Àrea: dTort. dMaest.,dVal.(L)

Dicc.:
GGir. id. (Maest.)
Mestre Voc. catxillar'parir les gosses, gates,i conilles'

Doc.actual:
ALDC: Amet. (abans) catxillar 'xaiar'.A la resta de la zona parir.

Gimeno(1982:38) Només a Paüls, Arnes i Gandesa.
Gimeno(1989): El recull a Torredarques,Pena-roja (ací de porcs),Sorita,
Beseit oAlbocàsser (ací també referit a nens).

Etimologia: Tant el verb catxillar com el resultat catxillada (aquest darrer més
usual que el verb) semblen de I'aragonès cachil(l)ada (treta d'un
diminutiu de catxo).

catxor-a adj. 'ajupit, inclinat cap a terra"baix (d'altura)'
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Àrea: dTort., dMaest., dVal. (L)

Diccionaris:
FP id.
GGir.
No Mestre Voc.

Doc. actual i vitalitat:
(Moreira:Xlx, 274,19: "A tot això.l pobret burro/s'estava aguanta
qu.aguanta/en les orelles mol catxes/i miran en ulls de llàstima.")
FATO: catx,-a 'cot, -a' (com DCVB). En realitat, però, és una forma que
no existeix.
És molt usual en tort. el diminutiu catxet.

Etimologia: DECH del 11. COACTARE'reunir, concentrar'que ha conservat la
velar sorda també en el derivat acachar-se (veg. tort. acotxar-se).
Aquestes formes són generals en aragonès. Es probable, doncs, que es
tracti d'un aragonesisme en català.

catxull m. 'fang clar, especialment el del corral d'animals'fig. 'embolic,gresca'

Àrea: dTort., dCast. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
F.P. gatxull en el mateix sentit.

Val.: (Casanova( 1 990: 1 32: gatxull/xapull).

Etimologia: DECat. tant en una variant fonètica com en I'altra creu que prob. hi
ha alguna relació amb val. gassul 'mena de sosa', arabisme germà del mot
cast.-andalús algazul, però potser només en el sentit d'ajudar a la
modoficació d'un mossàrab *aq(u)accil = âgassol, agassot, der.
ll.AQUA, amb el mateix sentit.

cavegó m. 'eixada semblant a la d'eixobrir, però amb la pala més punxeguda i
escarpell darrera"càvec'

Àrea: dTort. (L)

Dicc.:
No Mesrre Voc.

Doc.actual i vitalitat:
(Tivenys,52,15): "lo cavegó per a seguí les soques"
FATO
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ciprer/ciprés m.'xiprer'

Àrea: dN.Occ.(punts occ.), dTort., dval., dMen. (F)

Dicc.:
F.P. ciprer
No Mesre Voc.

Doc.antiga:
S anelo(92)ci prer= Ciprès,àrbol

Doc. actual:
ALDC: Ull. ciprés; Roq.ciprer; Amet. [tJxlpr'c]; Móra [d5þr'e].
FATO ciprés

Val. : (Casanova(l 990: 1 27 ciprer)

Etimologia:
DECat. diu que la forma primitiva era ciprés (ll.tardà CYPRESSUS).

citrons lsitr.ons] m. pl. 'planta de la famflia de les crucíferes: Brassica erucastrum
(DCVB)'

Àrea: dC.de T., dTort., dMaest.,dVal.(L)

Dicc.:
GGir. 'certa herba lleguminosa en los llaurats molt
abundant'(Maest.,Pl. Cast.)
Mestre Voc.: sitrons m.pl. 'espècie de flor groga que els caçadors utilitzen
per alimentar els passarells i altres aus".
FATO

Tot i que DCVB diu que s'usa a Ta:ragona, no el recull Recasens(1985).
DECat. diu que és un mot especialment valencià, en canvi, no el recull
Casanova(1990).

clevill/clavill m.'clivell'

Àrea: dTort., dVal.
Segons DECat. el valencià i tort. clevill o clavill podrien ser una

herència mossàrab, car es podria partir del tipus CREPACULA. De tota
manera en I'article CLMLLAR-SE diu que aquest mot (abans
crivellar-se) i el mot clivella, relacionat amb el val. clevill, semblen
resultar de la convergència entre dues filiacions: 1. II.CRIBELLARE 'fer
tornar com un garbell' i 2.11. CREPARE 'rompre, fer esclatar' , d'on
vénen també el fr. crevasse, cast. quebraja 'clevill, escletxa' i el tort.i
val. quebrassa (vegeu llistat lèxic).

Dicc.:
ROS: clevill i remet a badall.
GGir. clavill (Maest.,Pl.Cast.,Tort.,Val.) i també clavillar-se (les
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Doc.actual i vitalitat:
(E,L1.,I,378): "30 Mars.- Per leS afores de Remolins se sent un gran

ìiróteiâ, y dêsseguida's corre I'asbambolada de que son los carlistes que

volen ena6âTortosa."

esbambolar v. 'escampar o divulgar una cosa'

Àrea: dTort., dC.de T. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: C.de T. ,Tott.

Documentació actual i vitalitat: Els subj.5 i 9 no el coneixen. Els altres sí' i
I'empren (subj. la seva mare)

El verb esbambolar, que és també absolutament viu en tofr., DCVB el
localitza també al C.de T.(però, en canvi no I'esmenta Recasens(1985).

esbarrada f. 'acte i efecte d'esbarrar'

Àrea: dTort.,dMaest.,dCast.(S)
No Mestre Voc.

esbarrar(-se) v.tr o pron. 'fer fugir un animal'

Àrea : dTort.,dMaest.,dVal. (S )

Dicc.:
GGir. id.
No Mestre Voc.
DFa. no recull cap d'aquests sentit, només el de'caure'(veg. esvarar)

Etimologia: DECat. en parla dins de esvarar Telliscar' ,(veg.)(del.ll. VARUS
'gã1;¡étt'¡ i diu que^en el_cas del nostre esbarrar(-se) hi poden haver tingut
iinu¿nóia semãntica els mots esverar i barra, amb grups fonètics tant
pròxims.

esbarrar2 (-se) v.tr.o pron.'excedir-se, extralimitar-se'

Àrea : (dTort.),dval. (S )
(Val. DCVB)
iig. ;rottit de polleguera' "No t'esbarres" "Ja comences a esbarrar"(pe¡
desbarrar : 'd1ir diíbarats grossos').Prob. relacionat amb esverar i amb

la influència de barra. (veg. esvarar)
GGir.: id.
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esbarrar3 v.tr.'espargir, dispersar'

Àrea :dTort.,d.Maest. (S )

esbarratr-ada adj. fig. aplicat a persones 'esbojarrat', relacionat amb esbarrar2.
No Mestre Voc.
FATO

esbocar v. tr. 'eixamplar la boca d'un objecte'

Àrea:dTort. (L)
Dicc.:

Mestre Voc.
DCVB: (Tort.)
No consta en cap diccionari normatiu.

esbocatr-da adj. 'es diu del canó, mànega o canal eixamplat o estirat de la boca'

Àrea:dTort.(L)
DCVB: id. (Torl)
No Mestre Voc.
Tant el verb com I'adj. són absolutament usuals.

esbrafar-se v.'esbravar-se"desfogar-se' Àrea : dTort.,dMaest.,dVal. (F)

Dicc.:
GGir. en el sentit 1. (Maest.)
Mestre Voc.:id.
DFabra: esbravar-se 'perdre un líquid la seva fortalesa, olor,etc..Fig.
Alleujar l'àurim donant sortida als sentiments que I'oprimien,satisfent a pler
un desig contingut'vid. també DFabra esbraveir 'fer perdre la bravesa'
pron. 'perdre la bravesa';
En tori. conflueixen els dos significats en la mateixa forma esbrafar o
esbrafar-se.

Doc.antiga:
SANELO, desbrafar-se.l vi (383)= desvirtuarse

Doc.actual: Absolutament usual. "No dixes lo vi sense tapar que s'esbrafarà".

Castelló:(Colon(1952: 159 esbrafar-se gen. 'esbravar-se' i coexisteix amb
esbafar-se.
Colon(1952:144 desbrafar-se (Borriol,
Villarr.,Cast.,Benicassi)'desbravar-se'
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Val.:(Casanova(1979:,l4O:desbrafar-se (l'usen els vells)"La cervesa s'ha ...", els
joves desbravar-se.

esbromadora f.'escumadora'

Àrea:dN.Occ.(occ.),dTort. i punts dval. (L)
Mestre Voc.: id.
DFa. i F.P.

Doc. antiga:
LAM. desbromadora= espumadora

Doc.actual : Absolutament viu.
FATO.

esbromar v. tr. 'llevar la broma o escuma'

Àrea:dN.Occ.,dTort. (S)
FATO

esbroquellar v. tr.'trencar la vora d'un objecte, especialment de vidre o de terrissa'

Àrea:dTon. (L)

Dicc.:
DFa: id. remet a esbrocar.
F.P.
Mestre Voc.
GGir. id. (Maest.,Tort.)

esbroquellat adj. (més viu l'adjectiu que el verb)

escafinyatr-ada /esquifinyatr-ada adj. 'escafit' 'mancat de la grandor que cal'

Àrea: dTort.,dVal. (gen.Xl-)
Dicc.:

F.P.
FATO

escafinyat r-ada2 'avar, refractari de donar'

Àrea: dC.deT.,dTort.(S)

Doc.actual:
(E.L1.,VI,242): "No hi estava bé allí, de cap manera;era impropi,
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escafinyat. Lo pas estret del deambulatori, per força havia de ocasionar
ir¡everències..."
(8.L1.,VI,466): "Les dos llumetes dels escafinyats fanalets, són apagades,
com antigalles d'una llegenda que avui conten los vells a la vora del foc... "

Morei¡a W,11,254,23): "En tan escafinyat que estava al surtídel mercat, ara
estava gord i llustrós com una clavellinera, i.ls ulls no li ploraven, i anava
sempre mudat que semblava un moro de casa bona.")

C.de T.: Tot i que DCVB diu que s'empra al C.de T., no I'esmenta en el seu
lèxic Recasens(1985).

escamarrar v.tr'eixarrancaf'

Àrea: dTort.,dMaest,(L)

Dicc.:
GGir. id. (Maest.,Vora de Catalunya)
No Mestre Voc.
DAe.id (U11.)

Doc.actual:
Encara que no consti en cap voc. de la zona és absolutament vigent.

Gimeno(1985) escamarrat 'a coll i bè' a El Pas i El Portell.
Més estesa és la variant escarramat (S.V.F.) en cat. nord-occidental i
Maestrat (no en Maest. oriental).

escambronera f. 'cambronera'(la planta Lycium europaeum) ;fig. 'dona pewersa i
calumniadora'

Àrea:dTort. (F i S)

Diccionaris:
DCVB: 1. (Tort.) 2.(Iott.)
Mestre Voc. en els dos sentits i en la forma escambruné per al primer,
escambrunera per aI segon.

Documentació actual i vitalitat: 5 subj. coneixen el mot en el sentit 1 i el
subj, 8 també en el sentit 2.

Etimologia: remet al DECast. cambrón , del II.CRABRO,-ONIS
'bõrinot'(insecte),per comp. de les espines del cambrón amb el fibló de
I'insecte. El mossàrab qabrûn (anònim 1100) surt de CRABRONEM per
dissim. i cambrón és l'alteració de la forma mossàrab per propagació de la
nasal.El cast. antic escambrón està relacionat amb la variant it.
scalabrone, scârabone que s'explica segons Meyer Lübke per influència
de SCARABEUS .
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escarabitxa f. 'cuca panera'

Àrea : dTort.,dMaest. (L)

Doc.actual:
Moreira (XXXD(,5 8 6, 8) : "Xavetes i escarabitxes "

. ALDC: 'cuca panera' en totes les poblacions de la zona.A Móra,però,
panerola.

Gimeno(1989) 'cuca panera' es diuen escarabitxes a totes les poblacions
del Montsià i a moltes del Baix Maesrat; a laresta predominen escarbat i
cucaracha.
També es diu escarabitxa aLa Sénia la'panerola'.

C.de T.:Recasens(1 985: I 96)'escarabat petit' Només a La Riba(Alt Camp).

escarritx m. 'esquitx' 'persona petita i magra'

Àrea : dC. deT.,dTort.,dMaest.,dPrior. (F)
Mestre Voc.
DFa. i F.P.

Doc.actual:
(E.L1.,I,67): "Quan entra algun amic, I'asca:ritxes. Este s'anfada y no te
mes ramey que tirarse al aigua á pressa feta."
(E.L1.,I,445): "Ancabat de la riada d'aigua mos queda la riada de fanch,
pos les aigües térboles dixen per sola_tge un munt de llach negre, pestilent,
banejat en géneros de les botigues.¡Quin fanguché i quins escarrichos als
que havien de uaginá netejant les cases!"
FATO

C.de T.:Recasens(1985:196) id, a Valls.

escarritxar v. tr. 'esquitxar'

Àrea:dTort.,dMaest. (F)
GGir.: id. (Maest. Tort.)

Etimologia: Segons DECat. aquesta forma procedeix d'una metàtesi d'
es(uitxarrar (der. d' esquitxar), i creu que s'ha de considerar un
barbarisme "que convé mirar amb severitat".

esclatacor(a) adv. 'molt de pressa'

Àrea dTort.dVal.,dMall. (L)
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Diccionaris:
(DCVB:Tort.Mall)
DECat. i val.

Documentació actual i vitalitat: Els subj. 2 i 5 no coneixen el mot. Els altres
sí: i les variants esclatacors, esclatacorn, esplotacor.
Moreira(XXXV[,556,8 "van per estos camins a esclatacor i és clá, troben
un batedó de no res i aboquen..."
(veg.7.6 loc.)

Etimologia: D'origen incert, prob. germ. fràncic *SLAITAN, parent de I'alt al.
ant. sleizen 'badar, fendre, partir'., però hi ha escrúpols per admetre
aquesta etirn.

esclet,-eta adj. 'net'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Meste Voc.: esclét, adj.: nèt

Documentació actuat i vitalitat: En I'enquesta de vitalitat només I'empren els
subj. 8,9,10.

G'L1.,I,72): "Damunt d'unes estovalles de fil, á ralles blanques y blaves,
roba escleta i de molta duració, comprada fa mes de vint anys als teixidós
de Tortosa..."
FATO

Etímotogia: d'origen prob. fràncic *SLIHT 'senzill', 'llis', s'empra en el Migdia
del principat i és germà de I'oc. esclet 'pur'i de I'it. schietto 'legítim,
pur, franc'.

escletor f. 'netedat'

Àrea:dTort. (L)

escolunya f. 'ceba menuda de secà' 'escalunya' (veg.ascolunya)

escoquerar [askoker'a] v. F.'collir les figues còqueres d'una figuera'
Area: dTort.,dMaest. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id. (Ribera d'Ebre: Gand., Tort., Freg.)
DECat.:tort.
No en els diccionaris normatius (ni F.P.)
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Documentació actual i vitalitat: Els subj. 5,9,10 no I'han sentit mai.Els altres
sí i I'empren.

Etimologia : (veg.còquero,-a)

escorporar v. tr. i pron. 'anar de ventre, tenir diarrea'

Àrea: dUrg. dC.de T., dTort.dMaest. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
F.P. escorporar-se 'anar de ventre'
DFa. id. F.P.
DCVB: 1. Produir diarrea (Camp de Tarr., Borges del Camp.).No el recull
a Tort.
2. pron. fer de cos (Benass.)
3. þron. Eliminar del cos una secreció purulenta (Pla dUrgell)
FÄTO : recull escorporar en l'àmbit semàntic de les malalties.

Documentacié actual i vitalitat:Només el coneix subj. 8 (Arenys de Lledó).

(8.L1.,I,276): "Es sensible que molts, moltíssim pagesos reneguen sense
solta ni volta, sense sapigué'l que diuen ¡Sempre estan ascorporant ... per
la boca..."

C.de T.:Recasens( 1 985: 1 96)id.

Etimologia: DECat. der. de cos.
DCrr'B: U. EX-CORPORARE 'llançar del cos'

escorrentiu m.'filtració d'aigua'

Àrea:dTort. (L)
Mestre VOC.: id.
DCVB: id. m. 1. 'filtració d'aigua(Tort.) 2. 'pl. 'escorrialles (Tott.)
GGir.: escorrenties 'forats en les parets, i regats per on discorren aigües
immundes de cases, corrals, obradors, etc.' Maest. (Benass.). I
escorrentius 'escorrims' a Tort. i Baix Maest.
F.P. id. GGir i escorrentims 'escorrialles'

escorxeria f.'escorxador'

Àrea:dTort(L) i antic
DCVB: f. ant.'escorxador'(doc. a 1341,848L,XI,418)

Doc.actual:
(Moreira, IX,143,15: "Sembla I'ascortxeria, això! Qué són tans de
gavinyets?")
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(E,L1.,I,109): "Falten les freixures de moltó y crestó. Ara són les
sagristanes a I'escon<eria. Ne porten quinse o vint totes les que teníen les
trosselleses."
(E.L1.,VI,456): "lo resplendor de les argelagues enceses sofrimant los
porcs, per tots nostres carrefs convertits en escorxeria."

Encara es pot sentir entre les persones grans; els joves diuen matadero.

escuixolar v. tr.'trencar la cuixa'

Àrea: dTort. (F) escuixar dBal. l+2 Q-)

Diccionaris:
DCVB:id. (Tort., Alcanar) escoixolar 'frencar una cama'(Tortosa,
Xerta). També DECat. dóna la mateixa àrea geogràfica d'ús del mot.
F.P.
DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només empren el mot els subj. 9 i 10.

(E.LI.,VI,99): "escuixolant 1o teixó en la destral"

escullósr-osa adj. 'fort i bell, ple de salut, de bon aspecte'

Àrea: (dTort.),dMaest.(L)
GGir.: id. "una roba esculloseta"(Benass.) A Morella diuen escullatr-da.
DECat. es tracta d'un derivat d' escollir i no d'un mot relacionat amb
escull com fa suposar DCVB.

escopinyar [eskupþ'a] v. tr.'escopir'

Àr'ea :dRoss.,dEmp., dTort.,dMaest. dVal. (F)
La variant amb el so nasal palatal que es troba també en formes dialectals
provençals.

Val.:(veg Casanova (1919:97 id.)

Doc.antiga:
ROS: escopinyada : escopetina

escopinyar escupir
SANELO,I20 id.Ros;230 id Ros

escuranda f. 'la vaixella que s'ha de rentar'

Àrea:dTort. (L)
DCVB: id. (Ton.)
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Mestre VOC.: id.
FATO

escuserr-era adj. 'fora mà, amagat (lloc o persona)'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
NO DCVB
No Mestre Voc.
DAg. escusera'prostituta secreta, València s.XVI-XVIII'

Documentació antiga:
SANElo,257-escusera=Puta 1480

Documentació actual i vitatitat: Subj. 9 i 10 'excusat'.La resta dels
enquestats no coneixen el mot. Tot i áixí, i fora de les enqfiestes formals,
heñ sentit a Santa Bàrbara "Este xic és molt escusé 'fù les coses

d.'amagatotis'; "té la casa a un lloc mol(t) escusé"'

Etimologia: de excusar ?

esgallar v. tr. 'esqueixar'

Àrea: dTort., dMaest.,dVal.

Doc.actual:
Prat, 38,35 "dos pataques asgallades""'

Gimeno (1989) a gairebé totes les poblacions del tort. meridional.
predominèn les'forrñes amb a (esgallai) al Montsià i Baix Maestrat i les

formes u*U . (esguellar) a la Tinença de Benifassà, al Mata¡ranya i als
ports, menfre qieän I'Alt Maestrat es troben totes dues solucions, segons

les poblacions.

Castellé:Co|-t 156 gen. esgallar 'esqueixar, esquinçar, esberlar'.

Vat.:ROS : esguellar,esgaffar: rasgar
DCVE:esguellar, en valencià.

(Casanova (1990: 13O:esguellar/esberlar; esqueixar)

Etimologia: DECat. el considera un mot.d_erivat de gatl (vegeu-ne.l'etim- més

aüa11) del cat. occidental i val. 'grill de taronja, de ceba,etc-.'. D'aquesta

variant amb e, pensa Coromines que podria ésser deguda a la influència
d'una pt*,inóiä aràbiga de moriicos o mossà,rabs, o que també pqga
ésser sìmplement analðgica dels quasi-sinònims es qu ei x a r, es ga v el I a r,
arguellar.
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esgâmbÍ m. 'esgambi, esbarjo; lloc espaiós'

Àrea: dTort. dMaest., dN.Occ. dEmp.(L)
El recull FABRA.
Mestre Voc.: asgàmbi, m: espai
GGir.: id(Maest.)'lloc espaiós'

Doc.actual :(E,L1.,I,86): "no cal dí si se'n fa de brometa, ya ballant la jota
tortosina al so de la dolsaina, ya jugant per aquelles planures, ahont hi
havia asgambi pera tot."
(8.L1.,VI,104): "La cabra salvatge vol camp aubert,... vol molt d'esgambi
per a corre i per ataüllar llargues distàncies."
FATO

Etimologia: DCVB: derivat de gamba o gambar.
DECat.Creu que no directament de gamba o gambar com proposa DCVB
sinó a través del verb esgambar(-se) 'escapar-se àgilment'. En tort.
esgambir-se i esgambi. Aquest mot que té el matís de 'espai esbarjós'
sense cap noció de moviment i la localització principalment en comarques
on s'han mantingut els mossarabismes, fa pensar a Coromines si no hi
hagué convergència d'un derivat d' escampar (amb b i g arabitzants i
adaptat als models esgambar occitanoide i espa(z)i llatinitzant.Potser el
mot penetrà des del Nord (-mb- i doc. en Desclot) a través dels joglars
occitans que eren alhora saltimbanquis.

esganyitar-se v. refl. 'quedar-se sense veu de tant de cridar'

Àrea: dTort. (L)
DCVB: No hi és. Sí esganyar-se id (Men.Cast.).
Probablement es deu tractar d'un creuament amn el castellà esgañitar-se.
DECat. parla de desganyitar-se com a castellanisme inadmissible per
'esgargamellar-se'.

esgarrany m.'esgarrapada'

Àrea :dN. Occ.,dTort.,dMaest.,dval. (L)

Dicc.:
Mestre Voc.: id.
DAg.id (Valencià)
DCVB: 'esgarrinxada'(Tort.) . En canvi DECat. el localitza en el N.Occ. i
Val.
GGir.: id. Maest. Pl.Cast. Val.

Doc. antiga:
ROS: id:rasguño
SANELO,120=Ros

Doc. actual:
ALDC: Mas.Móra, Am., Vin., Mat. A Roq. i Ull. esgarrap.a I'Amet.
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esgarrapada.
NoFATO

Val.: (Casanova(1990:,130 id.)

Etimologia: DECat. derivat de esgarrar (veg. infra)

esgarranyar v. tr.'esgarrinxar'(veg. esgarrany)

Dicc.:
Mestre Voc.: asgarrany, m. : 'esgarrapada'

asgarranyar, verb:'esgarrapar'
GGir.:esgarranyar id.

Doc. actual:
(E.L1.,I,171): "Exposo estes rahons en descárrech de la meua
modestíssima, insignificantíssima empresa, pera que may la crítica puga
asgaffanyar-me injustament".

Val.:(Casanova(1979:88 esgarrinyar'arañar,rasguñar')

esgarrap m. 'acte i efecte d'esgarrapar'

Àrea:dTort.,dVal. (L)
GGir.:id.'arrap'(Baix-Maest, Tort.)
Mestre Voc.

ALDC: id. Roq. Ull.; esgarrapada Amet.

esgarrapar(-se) v. tr. 'gratat'

Àrea: dTort., dMaest., dRib.(S)

Diccionaris:
ALDC: id Mas.i Móra. A laresta rascar o gratar.

Documentació actual i vitalitat: No els subj. 5 i 9.Els altres I'empren al
costat de rascar-se i gratar.

Gimeno(1989) : acíi allà en Montsià, Baix Maestrat, Tinença de Benifassà,
Mata:ranya; de Els Ports , només a Herbers.

Rib.:Sistac (1988:325 esgarrapa-se(Per)

Val.: (Casanova( I 979 :86 rascar-se)
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Etimologia:Resulta d'un creuament entre els sinònims antics i val. esgarrapar i
arrapar(i act. val. arrap per'esga:rap'Xveg. esgarrar)

esgarrar v. tr. 'esquinçar, estripar"fer malbé, mutilar'

Àrea: dTort., dMaestr., dVal.(gen.) (F)

Dicc.:
GGir.: id. (Maest.) esgarrar-se de plorar: 'plorar molt' esgarrar-se:
'trencar-se el sés per I'esforç en fer de cor; el cau genital una dona per
l'esforç del pan'(Val.)

DFa. i F.P.
No Mestre Voc.

Doc.actual:
ALDC: En el sentit f . id pertot (menys Amet.)
FATO
"Aquell treballa com un asganat per a mantindre sons fills."

Castelló:(Colon(1952: 157'esquinçar')

Val. : (Casanova( 1 990: I 30: esga rrar/estripar)

Etimotogia: DECat. diu que en el sentit de 'esquinçar, estripar'el cat. es ressent
de la influència del castellanisme garra(de I'ar. gárfa 'grapat') i de
desgarrar (en ribagorçà i val.).En els altres sentits clarament derivat de
garra 'cama, baix de la cama' del cèltic *garra (per ex. esgarrat
'contrafet o mutilat d'algun membre', o 'esqueixat' (esgarrar-se de
plorar).

esgarronar v. tr. 'estalonar'

Àrea : dN. Occ.,dTort.,dMaest.,dVal.(i des garronar),dB al,dEmp. (L)

Diccionaris:
DFa. i F.P. (on no consta,però, desgarronar, que és la forma que
DECat.i DCVB donen com a propia del valencià)
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.(1007o dels subjectes
I'empren).Cf. FATO.

Gimeno(1989) A la majoria de poblacions del tort. meridional.

C.de T.:Recasens(1985:196, per tot el Camp.

N.Occ.@ortuny(1983: 18 1 id)

Paral.lelismes: Veny( 1 958-59 : I 25)
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EtimologÍa: der. de garró.

esgatinyar-se v. pron.'barallar-se, insultar-se'

Àrea:dTort.,dMaest i Ribes, Organyà (L)

Dicc.:
Mestre Voc.: id.
DFa. i F.P. id.
GGir. en un sentit diferent'aranyar-se' al Maest.(que és l'únic que registra
DECat.(Mall. gatinyar'esgarrapar')

Doc.actual:
(8,L1.,VI,462): "La construcció del pont ferroviari va avnaçant, i ara nostre
ajuntament s'esgatinya en I'empresa concessionària..."

"Se passen lo dia esgatinyant-se."
FATO

esgatissar-se v. refl.'esgatinyar-se'

Àrea:dTon. (L)
DCVB: (Tort.)

esgolar v. tr. 'esgargamellar'

Àrea:dTort.(L)
Mestre Voc.: id.
DECat.: esgolar-se 'lliscar' (i remet a escolar), però no recull el mot
tortosí.

Yal. : (Casanova( 1 990: 1 30 es gol a r v.tr. "esllisar-se ")

esllemenar v. tr. 'tallar les branques sobreres dels arbres per què puguin agafar més
força'

Àrea:dTort.,d.Mat.,dMaest. (S)
Mestre Voc.: id.

Doc.actual i vitalitat:
ALDC: 'podar' Mas., Ull., Amet.,Roq.; a la resta esporgar o aclarir
(Am. Ull. podar (pel cep).

Moreira (XII, 230,5): "Ia s'ha acabat aná segá aufals, plantá panís i
asllemená ga:riga".
FATO

Gimeno(1989) 'podar' esllemenar a Ull. i Mas. a la resta en general
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podar o esporgar. També es diu esllemenar 'espollar' a Alcanar, Sant
Mateu, Herbers, mentre que a la resta del tort. meridional predomina
esporgar o espollar.

Etimologia: DECat. el contempla com a deriv. de llémena (hi podria haver la
comparació amb la feina de deslliurar el cap de les llémenes) , però creu que
el fet que es tracti d'eliminar branques sobreres fa sospitar que sigui es-
yemenades (RAMA GEMINATA).La zona d'ús fa pensar que pugui ser
un mosss¿ìrabisme, però incert.

esllenguit,-ida/esllinguit,-ida adj.'esllanguit; persona o cosa prima'

Àrea:dTort. (F)
Mestre Voc.: asllenguit'esprimatxat' i esllinguit adj., esllinguida,f.
'esquitllada de costat'.
ROS: esllenguit : lánguido,flaco,macilento y estenuado
SANELO,121=Ros

Doc. actual:
FATO esllanguit,-ida

Gimeno(1989) esllenguit : molt estés en el tort. meridional.
Per a I'aspecte fonètic veg. Massip(1989:29 $ 1.3.1.1. B-3).
(veg. també la loc. d'esllanguida)

esme ['esme] m. 'esma'

Àrea: masc. dN.Occ., dTort.,dVal. (F)

DiccÍonaris:
Voc.Benassal id. m.
GGir. id. m.
No Mestre Voc.
DFa. i F.P.

Documentació actual i vitalitat: Ben viu
Només el subj. 1 diu que és fem.

i masculí, com Nord-occ. i val.

Etimologia: del ll. ADAESTIMARE 'fer estima, càlcul, deduir'.Coromines
proposa de rectificar la decisió d'escriure esma amb a, que per a
occidentals i val. és amb e.Raona que hi ha molts subst. fem. com febre,
llebre, orde... I que I'antic febra s'ha rectificat en obsequi a1s

llatins.Proposa d'escriure esme i deixar l'opció de fer-lo masc. o fem., tal
com es fa amb orde.

espai /espaiet adv. 'a poc a poc'

Àrea :especialm. dTort.,dMaest.,dVal. (L)
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SANELO,l2l espayèt=passito,poco à poco
DCVB: (Anar) a espai (val.) i a espai 'en veu baixa'(val.)
GGir.: "Ves esplai!" Baix Maest., Tort. Pl.Cast.
No es troba en cap diccionari normatiu.

Doc. actual:
"Com que té mal al peu sempre camina molt aspaiet".

Gimeno(1989) : esplai a Alcanar, Rossell, Benicarló, La Mata, Vilafranca,
Les Coves de Vinromà i Vilanova d'Alcolea.; espai a Ull.,Els Valentins,
Sant Rafel; espaet a Ull.; esplaet a Alaclà de Xivert, Albocàsser. A la
resta de poblacions a poc a poc i variants.

Castelló:(Colon(1952: 159 esplai gen.=cast.despacio.

Doc. antiga: Coromines(l971:355, Vides de Sants Ross. ad espau'apoc a
poc-. I val. actual a (e)spaet. DECat.,en canvi dóna la mateixa forma però
sense la prep. a.
Nosaltres ens hem decidit perm la forma sense preposició a, perquè creiem
que la a- és producte de la fonètica corrent del grup es- (veg. Massip
(1989:30 $1.3.1.2 -2.) També F.P. espai en el mateix sentit.

A més del diminutiu habitual espaiet, és corrent la forma doblement
diminutiva espaietet. I ambdues formes alternen amb poquet a poquet,
pocapoc ivariants.

espaïtr-ïda adj. 'persona o cosa que va molt lenta per a fer les coses'

Àrea:dTort.(L)
DCVB: adj.:'espaiat, lent'. No n'especifica la zona d'ús però posa un sol
exemple i és de Moreira Folk.
No Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.

Doc. actual: Absolutament viu. Relacionat amb I'adverbi espai 'a poc a poc' ,
no té res a veure amb el mot d'altres punts nord-occidentals 'sense destorb'
(veg. per ex.Pallars: Coll(1991:44) espait 'es diu de l'home que camina
sol,-sense cavalleries ni càu'rega (Cardós)'. Terreny net d'a¡bres i de malesa
(Àieu).)

FATO

(E.Ll.,I,176): "Al temps del batre canten los pagesos una cansó de tonada
trista, aspahideta, propia d'aquelles hores d'un sol que tolra, en que pareix
que la terra s'haigue d'encendre com un lluquet.

espalmador m.'raspall'

Àrea: dTort.,dMaest.,dCast.,dB al. (L)

Mestre Voc.: aspalmadó,id.
GGir.: id. 'per llevar la pols a la roba'(Maest.,Pl.Cast.,Val.,Tort.,Dalt de
Tort.)
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DFa. i F.P.

Doc.actual: (GIR., 34,11) "de pintes i espalmadors"

Veny(1960:122) d6na l'àrea d'ús que hem assenyalat i ja constata, a partir
de la tesi de Colon(1952) que el mot cepillo [sep'illo] ha substituït
espalmador en el castellonenc. També en tort. està en procés de
desaparició.

Gimeno(1989) Només el recull a El Portell (Els Ports).

esparralló m. 'el peix més gen. anomenat esparrall'

Àrea :dC.de T.,dTort.,dVal.,dBal. (L)

Castelló:(Colon(1952: 158 gen. cast.morraja,patena. cat.esparrall DFabra:
'Peix teleosti d'uns deu a vint cm. de llarg (Sargus annularis)'
(veg. llista ictiònims)

espart m. 'fregall (Tort.)'

Àrea :dTort.(dval.) (L)

Doc.actual i vitalítat:
(ALDC:gen. menys amet.fregàs)

Val. :LAM. id (de fre gar)- = estrop aj o (Casanova( I97 9 : t23 . fregall')
No F.P.
És evident que es I'objecte per fregar es diu espart perquè abans es feia
servir un manyoc d'aquest material per fer-ho.

espeatr'ada adj. 'despeat: molt cansat i dolorit de peus per haver caminat massa'

Àrea : dTort.,dMaest.,dVal. (L)
GGir. id. (Maest.)

Doc.actual i vitalitat:
Moreira (XXXVU,57I,24): "Morta de fred i aspeada i cansada la
pobreta."

Val.:(Casanova(1990: l3 1 id.)
En I'aspecte fonètic cal relaciona¡ el mot (der. de peu) amb poar (der. de
pou), prear (derivat de preu), en tots els casos amb pèrdua de I'element
semiconsonàntic -u-.

espelletar v. tr. 'treure la pell a un animal; saltar la pell per efecte de I'exposició al
sol, o altres causes'i fig. murmurar, parlar malament d'algú'



224

Àrea:dTort. (L)
Mestre Voc.: id.
DFa i F.P.
FATO (dins del camp semàntic de malalties).

Comparar,Pall a rs : Coll( 1 99 1 :45) :espellot atl da'esbocinat de roba'

espendotxat, -ada adj. 'mal vestit, brut, estripat'

Àrea:dTort.(I-)
Mestre Voc.

Doc.actual: (GIR., 20,27)"les làmines d'Història Sagrada mig espendotxades"

Segons DECat. de la base PENDITU, a Benasc, Fenaz "pendaixo
ha.rapo", i amb vocal diferent espendoixau 'harapiento', i la dualitat voc.
I'explica com una contaminació potser de cast. andrajo o de penjoll. Un
cop més constatem la semblança del mot tort. amb un mot de la zona tocant
a I'aragonès.

espenta f.'empenta'

Àrea : dN. Occ.,dC.deT.,dTort.,dVal. (L) dEiv. (DEC at. P ér ez Cabrero: 1 909)

Dicc.:
DFa. i F.P.
SANNA: id. però el verb espenyir.
GGir.: id. Maest. Baix Aragó, Tarr. etc.
No Mestre Voc.

Doc. antiga:
DECat: S.XV, Jordi de Sant Jordi.
(Col.Dames( 1 982:63 spenta)
ROS: id:rempujón.
SANELO,121 id Ros
LAM. id=empellón

Doc. actual:
(Aldover,L9,L2: "i.m toca I'asquena i.m fot una aspenta".

Val.:(Casanova(1979:87 id.)(Casanova(1990: 13 1 id.)

N.Occ. : (Fortuny( 1983), 1 82 id.)

C.de T.:(Recasens(1985:197 , gen.per tot el Camp)

Pallars: Coll(1991:45) id.

Etimotogia: DECat.: format amb I'antic participi passat espent d'espènyer (del
ll. vg. *EXPINGERE,mentre que empènyer ve del ll. IMPINGERE).
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Els valencians el consideren forma pròpia davant empenta , forma
considerada com del català del Principat. Un cop més, doncs, el tortosl
s'acosta al valencià.

espentejar [aspente i5'a] v. tr. 'donar empentes'

Àrea:dN.Occ. (Lleida, DCVB),dTort.,dVa1.(L) dEiv @ECat.:Pêrez Cabren
(1e0e)

Dicc.:
En tots els diccionaris normatius
No Mestre Voc.
GGir. id. (Maest.) Diu que s'aplica més a persones que a coses.
Contraposat, doncs, a espényer ( referit més a coses).

Doc.actual i vitalitat:
Moreira(IX, 14, I 0: "cridan i aspenteijan-se"
(IV, I 3,8 : " aspenteij ats per la revolució"; (Vtr, 1 04,9)
(E.LI.,I,93): "No aspentejesseu, que'm fareu traure'ls fesols de I'Aldea"

C.de T.: Recasens(l985:197) només a Vistabella (Alt C*p), i espentar a
Riudecanyes (Baix Camp).

Val.: (Casanova(1990: L3 1 espentar/empentar;empényer)

Pallars: Coll(1991 :45) espenteiar

espentolatr-adalo espendolat,-ada adj. 'amb les robes malmeses'

Àrea:dTort,.dVal.(L)
GGir.: espentolar 'fer a péntols, a banderes, particularment, cosa de roba
(Maest.)

Doc.actual i vitalitat:
Massip(1985:638), en tort. no té el sentit metafòric que té en val.

Val.:(Casanova(1990:131 id. i metafòric¿rment'amb la llengua fora'/estripat)

Castellonenc: (Colon (1952: 158 (Boniol) cast.desgarrado, arapiento)
(Montoya(1990:161 id. corrent en tort. i val..En cast. és un préstec cat.: en
el Vinalopó mitjà,en oriolà, en xurro i arag. En Murcià general s'ha adaptat
a la morfôlogia derivacional cast. convertint el prefîx es- en des- )

EtimologÍa:Es tacta de derivats de péntol que DECat. explica que procedeix de
PENDITU que es mantingué en forma mossàrab a la zona des de lEbre
fins a les terres meridionals valencianes i Eivissa. Les formes amb d penso
que potser han sofert la influència de pendó 'Eos de roba vella, pedaç'
(DCVB: Maella, P.Val i veg. mot al llistat).
També en tort. espenjollat,-ada amb un sentit similar'vell, fet malbé'
(Moreira "un paraigües tot espenjollat"). DCVB recull aquest verb en tort.
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i val. però amb un sentit que no hem pogut constatar com a viu ('repenjar').

esperdigolar v. tr. 'dispersar; separar del lloc on estava o on hauria d'estar'

Àrea:dTort.dMaest.
GGir.: þerdut, extraviat'
També desperdigolat (DCVB a Castelló), que podria haver-se format a
partir del cast. desperdigar.(DECat. remet a perdiz del DECast.)

espicarrassar'espicassar'

Àrea:dTort., dRoss.,dRipoll. (L)

espicarrassar2 [aspikarras'a] v. tr. 'collir o prendre petites porcions d'una cosa'

Diccionaris:

Àrea: dTort.(L)

Dicc.:
En els diccionaris normatius espicassar.
No Mestre Voc.
GGir.: id. 1; Picar la pedra(del cel) les plantes i fruites(Maest., Benass.)

Documentació actual i vitalitat:
Els subj.2, 5 i 7 no coneixen el mot(els dos de 30 anys), els alres sí.

. "que't fan agafá tentacions d'anar-hi a aspicarrasá algun carrollet".

FATO id, dins el camp sem. del vi i el rai'm. Com a sinònims espapillar
(DCVB : Ull.) i espigarsar (DCVB: Gandesa).

ALDC: espapillar (Vin. i Ull.), [aspcpl'Áa] a Sant Mateu;
espicarrassar (Roq.); descarrollar (Am.) ; [plsl' a] Mas; espessigar
(Amet., Móra).

Etimologia: Derivat de picar (segons DEcat. mot de creació expressiva o
onomatopeica en les llengües rom. occidentals).
DECat. no especifica l'àrea d'ús d' espicarrassar. Per tant la informació
referent a la localització del mot és únicament de DCVB.

espicarrassar-se3'barallar-se' (també referit a persones)

Àrea:dTort. (S)
DFa. id. 'barallar-se (els ocells) a cops de bec'
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espitjar [aspid5'a] v. E. 'estrényer'

'empènyer'

Àrea: dTort., dVal.(Gandia)' dMall.(L)

Diccionaris:
DCVB :'estrènyer' (Tort.Gandia).'empén-yer' (Mall)t
DECat. proposâ d'emprar espitjar èn iloc de prémer i I'acastellanat
apretar.Pit^jar ha qúedat redui't en l'ús colrent per I'accepció vulgar
obscena en cat. central.
F.P.'empényer'i com a !ntr. "parlar espitjat"
Mestre Voð.'emPènYer"aPretar'

Documentació actual i vitalitat: Els subj. 6 i 7 no coneixen el mot.Els altres

si i I'empren. Especialment en I'expressió "parlar espitjat"'

Moreira (XXX,407,18): "Va al calaix, aspitja i obri"(sentit'empènyer').

Val.: (Casanova( I 990: I 3 I v.tr. "apretar")' 
(Casanova(1979:87'emPénYer'.
ù pCVg no*er el registra en aquest sentit a Mall., però ja veiem que és

habitual en tort. i val-

Etimologia: veg. pitjar , deriv. de pi(t)ja 'llaç, parany'(medieval) del ll'vg'
*PEDEA 'trava dels peus'.

espollar v.tr. 'treure les branquetes sobreres dels arbres o els brots sobrers dels

ceps'

Àrea: dN. Occ.,dPrior.,dTort.,dMaest. (L)
Mestre Voc.: asPollá
GGir. :id.'esllemenar'(Alt Maest.).Al Baix Maest. espollagar.

esplugar(-se) v. tr. o refl. 'llevar les puces i els polls' 'espolsar-se (ocells i
gallines)'

Àrea : dN.Occ.,dMaest.,dTort.,Pl.de Vic.(L)
Lam. id= espulgar
GGir. id.(Maest.)
Mestre Vòc.:aspiugar-se 'espolsar- se' (es diu dels ocells i gallines)-

espotrancatr-ada adj.'esPeuat'

Àrea:dTort.,dMaest.(L)
GGir. , ðipóìtírocar-se (no sé si és un error per espotrancar'se)
'ei*atranCarlse les bèsties' i també referit a personel (Maest.,Calasseit).

DCVB obtr*u que es diu generalment dels animals, i humorísticament de

les personãs.fn ieatitat, taicom diu GGir., s'aplica també a persones però

no necessàriament en to humorístic.
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esprenydre [aspr'e¡dre] v. tr. 'esprémer, empényer"

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB :id (Tott.)
Mestre Voc.: asprenydre 'esprémer'. Ex: "per molt que esprenygues no
úndràs suc".

Documentació actual i vitalitat: Només 8 (Arenys de Lledó) 'espenteijar'.
L'àrea actual és cada cop més petita.

Gimeno(1989) escórrer 'esprémer' en la major part del tort. merid.

Etimologia: DCVB: d'un creuament d'esprémer i estrényer.DECat. recull
com a derivat de prémer, esprényer, però no n'especifica l'àrea.

espurnegall m. 'espurnall' 'raig d'espurnes'

Àrea : dTort.,dMat.,dMaest. (L)
DCVB: id.'raig d'espurnes' (Calass.,Gand.,Maest.).
GGir.:id.'ro11 d'espurnes que salten del fornal'(Maest.).

estamorditr-ida adj.'estabornit'

Àrea: molt estès cat. or. i occ.

Diccionaris:
GGir. estamordit (Maest.,Cat,)
Mestre Voc. astamordit
DFa., F.P.
DCVB estemordir

Documentació antiga:
ROS: estomordir = aturdir

esquellot [askeÁ'rt] m. 'esquella de grans proporcions'

Àrea: dTort.,dMaest.,dVal. (L)
DCVB:f.id.(Tort.).
GGir.: id. 'el que portava el matxo saquer o darrer d'una rècua. El que sol
dur el moltó(ns) o la ovella(es) que van davant la rabera'(Maest.).

En tort. té tarybé el sentit figurat de 'persona que mou molt de soroll o que
crida molt' "Es un esquellot!"
Segons DECat. és un mot fonamentalment valencià.
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Documentació actual i vitalitat: Només el subjecte 5 no coneix el mot.

Etimologia: DECat. antigament estramordir i probablement format (com els
coresponents occità dialectal i italià) per un derivat de mort i el prefix
estra (11. -EXTRA), que en cat. i en part dels parlars d'Oc fou alterat per
influència d'atordir.Amb -a en val. i occ., no corregit encara en DCVB.

estossolar(-se) [astusot'a] v.tr. o pron. 'trencar el cap'

Àrea: dTort., dMaest., dLl.(L)

Diccionaris:
GGir.: id. Maest., Arag.
F.P. 'trencar-se el tos o la testa'

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 6,8 i 9 coneixen el mot i diuen
que és d'abans.Els altres, no.

Moreira (XXXry,510,19): "Si algú.ls dia que io no sóc I'amo de la fonda,
I'estussolarien. "

Etimologia: Deriv. de tos, que com tossa i tossal procedeixen probablement
d'un mot pre-romà hispànic *TAUCIA que ha donat mots en les llengües
rom. de lapenínsula ibèrica. Representat també en el mossàrab, en la forma
tauca, mosàrab cat. i cast. totxo (tocho) 'garrot', 'home grosser'.

estrínjol [astr'þ5ol] m.'estríjol'

Àrea: dC.deT.,dTort. dVal., dBal.(F)

Diccionaris:
F.P.

Documentació antiga:
AMIGUET estngol (II.STRIGILIS)
ROS: estríjol : almohaza
Sanelo,123 id Ros

Documentació actual i vitalitat: En I'enquesta de vitalitat, els subjectes 1,2,5
i 9 no el coneixen (es tracta dels subjectes que no tenen relació amb eI món
agrícola).
FATO: Curiosament recull només estríjol.

ALDC: (per al cavall) Am., Amet., Mas, Móra; Vin. i Roq. estríjol; Mat.
Iestr'id5ol].

C.de T.: Recasens(1985:198 , forma força estesa pe¡ tot el Camp.

Etimologia: Del llatí STRIGILIS 'raspall que en els banys:omans es feia servir
pér friccionar la pell'. Amb n, segons Coromines @ECat.), per creuament
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amb trinxarja que amb la raspallada salten bocins de pell morta.

esvarar [as9ar'a] v. intr. o refl. 'rellissar'

Àrear dVal.(gen.), dTort., dMaest.

Diccionaris:
GGir. id. (Maest.,Pl.Cast.)
DECat.i DCVB usual des del Maestrat fins al Sud.El robem també a la
zona tortosina (Aldover).
F.P. id.

Documentació antiga:
ROS: esbarar deslizar,resvalar
SANELO,230 id Ros
LAM.: id Ros
Escrig esbarar

Documentació actual i vitalitat: Només el subj. 10 coneix el mot i I'empra
"pegar una esvarada".

ALDC: id Mat.; Mas, Roq.,Ull. llissar; Amet.Móra lliscar; Vin.
rasquÍllar.

Gimeno(1989): A I'Alt Maestrat; a Sant Jordi, Xert, Peníscola i Sant Mateu
(Baix Maestrat) i Torredarques (Mata:ranya) i Vilafranca (Els Ports).

Castellonenc:(Colon(I9SZ: 162 (Cast.Artana,Betxí,Borriol) 'relliscar comp.
esllissar.

Val.:(Casanova(1979:87 esvarar-se'resbalar') Ferrando(1989:415) considera
que es tracta d'un aragonesisme.

Etimologia: DECat. del mateix origen incert que el cast.antic desvarar, i
módern resbalar, arag. resvarar.Potser del ll. VARUS 'garrell', ja que
és fãcil que si se'n va el peu quedis obert de cames.

faca f.'ganivet de caçador'

Àrea:dVal.,dTort. (L)

Dicc.:
GGir. (Maest.)
No Mestre Voc.
DCVB: 'navalla de fulla.ampla', diu que és valencià.

Vitalitat: Absoluta. (veg. enquesta )

Yal.:(Casanova(I979:310 diu que ja s'usa poc en valencià.
En canvi en tort. és ben viu.
Segons DECH és un mot d'origen incert, pres en cast. del portuguès, on es
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troba documentat tres-cents anys abans.

fadrír-ina adj.'solter'

Àrea:dN.Occ.,dVal.,dBal.,dAlg. (S)

Dicc.:
ÇGir. id. (Maest.,,Pl.Cast.,Val.,Tort.,Vora d'Aragó).
És a tots els dicc. normatius.

Doc. antiga:
En el sentit de 'servent, criat' és propi de València i surt ja a crims
XV(Farreny(1986);Canals(on també surt en el sentit de Jove') ; en
Eiximenis,Contes i faules,54,2.en el sentit de 'solter'.
AMIGUET fadrí (ll.PUER)
SANELO, 125 fadrí=mozo; 1 3 1 fradi =mozo soltero

Doc. actual i vitalitat:
AlDC:general menys Vin.
Avui el mot està en regressió a favor de solter.

Per a l'àrea d'ús del mot veg. Veny(1958-59:114,115).

C.de T.: Recasens(I985:199), per tot el Camp.

Castellonenc:(Colon(7952:163)id. , a més del sentit 'jove', com és gen. en cat.
En castellonenc és quasi desconegut solter.

Vat.: (Casanova(1990: 13 1 id.).
DECat. observa que els valencians solen mira¡ aquesta accepció com a
pròpia però també s'empra a les Illes i Pirineus, i al Capcir.

AIg.:També trobem fadrina 'soltera' a 1'Alguer(SANNA)

faena f. 'feina'

Àrea:dTort.dMaest.,dVal.(F), en punts det N.Occ. i Pall.[falena]

Dicc.:
DFa. el qualifica d'antic i dialectal.
F.P.
No Mestre Voc.

Val.:(Casanova(1990: 13 1 id.)
(Cav.i alcavota)

faldetes f.pl.'faldilles'

Àrea: dTort., dVal., dN.Occ., dC. de T.(L)



232

Veg. Veny( 1 958-59 : 130)

Diccionaris:
GGir.
Mestre Voc.
F.P.

Documentació antiga:
SANELO,l25 id=sayas de muger

Documentació actual i vigència: Encara es diu però en les generacions joves
falda, mentre que faldetes ha quedat reduit a les de pagesa (en el vestit
típic, les faldilles negres que encara porten les pageses en la zona rural) o
les faldetes d'una taula "camilla".

(Bot,Ll,27): "ia.s posaven faldetes i com una brusa".

Gimeno(1982) així per tota la zona, però a Sant Jaume falda.
FATO

C.de T.: Recasens(1985:199) només a Vandellòs (Baix Camp).

Etimotogia: DECat. prob. del fràncic *FALDA'plec'

fallar v. 'caçar ocells, en nits de vent o de pluja, donart-los un cop després
d'enlluernar-los'

Àrea: dTort.,dPrior. (L)
Mestre Voc.: id.

Etimologia: DECat. diu que se'n diu (anar a) fallar perquè cal dur una falla
('antorxa') a fi de veure els ocells.

falleba f. 'Barreta de ferro giratòria al voltant del seu eix, que va aplicada al
bastiment d'una fulla de finesffa o de porta i que es subjecta amb I'altra fulla per tancar
en fort'

Àrea : dN. Occ.,dTort.,dVal.,dEiv. (L)

DCVB: falleva
En els diccionaris normatius falleba (DFa., F.P.-aquest, però, remet a
falleva com a forma bàsica-.

ALDC: 'el bernat' falleba Am. (de dalt, la de baix bernat) i Mas.
'frontisses' (abans) i Roq. encara es diu. Per al bernat hi ha diverses
denominacions a la resta de la zona: ganxo,barra, varilla; per a les
frontisses : id. amb [s] o amb [z].

Etimologia: DECat. de l'àrab vulgar hallaba.
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faltriquera f. 'butxaca de sota la faldilla'

Àrea: dTort., dMat., dMaest.,dVal., dMall.

Diccionaris:
Escrig faltriqueres
GGir. faldriquera'bortxaca' (Maest.)
DECat. considera var. mall. faldriguera, però veiem que s'empra també
al Maest. i Calasseit.

Documentació antiga:
Sanelo ja la registra.(l25)

Documentació actual i vitalitat: Només 1,6,8 i 10 el coneixen i diuen que
s'empra ara poc.

Val.: (Casanova(1979:218 "Dixa els dinés en al faltriquera"
fal tri guera=bolsillo).

Etimologia: DCVB considera el mot un castellanisme.DECat. creu que té el
mateix origen que falda.

familieta f. 'quitxalla, canalla' 'el nen o la nena petits' 'conjunt de fills o el nen
petit, encara que sigui un de sol'

Àrea : dToa.,dMaest. (sobretot)

Diccionaris:
Voc. Benassal
GGir.'els fills menuts'(Maest.,Pl.Cast.,Val.)
DECat. cap a I'Ebre sobretot, i en diminutiu.
DCVB: àrèa més ampla (Ripoll,Emp.,Alt Pallars, Maest.) però no dim.
sinó família i considera vulgar el sentit de'cadascun dels fills'

Documentació antiga:
ESCRIG : id en aquest sentit.

Documentació actual i vitalitat: En I'enquesta de vitalitat no el coneixen
3,4,1.0;9 diu que és antic. Els altres I'empren.
(E,L1.,V,36) : ''mire, li porto estos bargallons per a la familieta"
Moreira (XXX[I,497,10):"als que treballen per la educació de la
familieta."
Està doncs, en procés de recessió.

farda f. 'esquirol'

Àrea:dMaest.
No a Tortosa. Sí als Ports (Gimeno(1989) (El Portell, La Mata, Vilafranca,
Ares.)
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Diccionaris:
GGfu. id (Maest.: Benassal)
DCVB: id (Benassal, Cinctorres)

Documentació actual i vitalitatz L0A7o no.
Gimeno(1989): El Portell, La Mata, Vilafrancai Ares.

Etimotogia:DECat. , mot val. de la mateixa etim. del cast. harda, avui ardilla;
cõmú amb el bereber,l'hispanoàrab i el basc, d'origen no llatí.

fardatxo m.'llargandaix'

À rea : dTort.,dVal.,dPriorat (L)

Dicc.:
El mot es troba en tots els diccionaris normatius.
GGir. llengardaix (Maest.,Benassal)

Doc. antiga:
ROS: fardajo: lagarto.
SANELO,125 id Ros
LAM. fardacho =lagarto.

Doc. actual:

ALDC: Ull.Mas.Mat.Móra; la resta regandaix.
FATO

Gimeno (1982:69) A Alcanar, Paüls, Benifallet, Ames, Gandesa,LaPobla
de Massaluca, Rasquera, Móra d'Ebre. A la resta de la zona _regandaix.
Curiosament a Santà Bàrbara surt sarvatxo, mot valencià també.
Gimeno (1989) a la major part del tort. meridional. regandaix a Alcanar,
Traiguera i Vin.

Quintana(1977:230) id. a La Codonyera.

C astellonenc : (Colon( 19 52: 1 64)

Val.:(Casanova(1990:131 id. i salvatxo)

Etimologia: DECat. creu que probablament és de l'àrab hardun i creuat amb
sãrvatxo, també ;llangardaix' en val.) que és d'origen mossàrab
(descendent del grec sauraxion, dim. de sàuros id., qY_" també s'ha
creuar amb el delcendent del llatí *LACARTUS per donar llargandaix o
regandaix)
(cf.també Coromines (197 7 ),III :9 4)

farfallósr-osa adj. 'tartamut, que s'entrebanca en parlar'

Àrea : dTort.,dMaest.,dCast.,dVal. Q-)
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Dicc.:
GGir. id. 'vici del parlar en què I'aire fa un fregament aspre contra les
dents'(Maest. PL.Cast.)
No Mestre Voc.
Es troba en els diccionaris normatius.

Doc.antiga:
SANELO, 125 farfallòs =tartajoso;farfall id.
ROS: id, farfall: tartajòso
Lam. id= ceceoso,zazoso, familiarmente zopas y zopitas.

Doc. actual:
ALDC: S. Mateu 'tartamudejar' parlar farfallós.A la resta
tartamudejar.

Actualment més aviat 'el qui parla poc clar, o parla en sopes'.

Castellonec:(Colon(1952: 164 (Artana,Cast.Villarr.) comp. botillós,
fargallós
(Coiomines: Bl parlar de Cardós... cacallós);

Val.:(Casanova(1979:93, id.'tartamudo')

Etimotogia: DECat. d'origen onomatopeic o expressiu, coincideix amb
I'aragonès farfalloso.

farfoll m. 'farfallós'

Àrea:dC.deT.,dTort. (F) dval.(L)

Diccionaris:
GGir. farfoll id.(Tort.,Dalt de Tort.)
F.P. farfall,-alla'farfallós'

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4,5,7 i 10 no el coneixen. En
canvi sí farfallós, farfollós, farfellós , sorsollós .

Sembla, doncs, que farfall és la forma més gen. en val. (tot i que també
ho hem sentit en tort.) i farfoll en Tort., tot i que se n'està redulnt 1'ús.

C.de T.Tot i que DCVB el troba al C.de T., en I'estudi actual de Recasens (1985)
no apareix el mot.

farfollejar [farfoÁe¡5'a] v. 'revoldre"remenar coses per triar-ne una'

Àrea: Principat (Oest)
D'origen onomatopeic i expressiu.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 1,2,8 i 10 I'empren.6 i 7 diuen
que té el sentit de'no pronunciar bé les paraules' (veg.farfoll)
Ã (E.LI.,I,469): hi trobem la forma farfuguejá en aquest
sentit. " Farfu guejá (revoldre).

Etimologia: DECat. de formació expressiva onomatopeica pertot arreu
(fi.,occ.,cast.),com el cat. més gen. forfollar.

farga f. 'tipus d'oliva o d'olivera

Àrea: dVal., dTort. (L)

Dicc.:
No Mestre Voc.
GGir. id. (Maest.,Benassal, Albocàsser).També 'fang produit per la pluja
o la fusió de la neu' (Alt.Maestrat).
DECat. diu que és sobretot valencià. Té absoluta vitalitat en tort.

Etimologia: DECat. de l'àrab vg. hispànic flrg 'atgamassa'_'substància
biiuminosa', d'on primer fargalada (veg. infra) 'solatge del vi o líquid
tèrbol que s'escorre de les olives durant la fabricació de I'oli', i d'aquí
aplicat a un tipus d'olives i d'oliveres.

fargalada f. Solatge o baixos de I'oli o del vi

Àrea: dTort., dPrior.,dMaestr.,dVal.(gen.). (L)
Es troba en els diccionaris norrnatius. Tant DFa., com F.P. recullen també
farga en aquest sentit i no en I'anterior.
NoMestre Voc. Té vitalitat en tortosí.

farinosa [farin'oza] f. 'coca de brossat' 'espècie de pa de forma llargaruda' t

Àrea: dTort.(L)
Mestre Voc: id.
GGir. id. 'coca de farina crua que es cou al forn (Maest.-Benassal,
Cervera);
DCVB: 'pa llargarut'(Tort.) i'pastís gros farcit' (L'Ametlla).El sentit que

dóna de Tortosa no és actual.

farjup/farjuc [fard5'up] m. 'deformitat o bossa que fa la roba quan cau malament'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
GGir. feixuc 'home descuidat, deixat en vestir-se, malfarjat',
Pl.Cast.(Onda), Novelda, Maest.(Alc. de Xivert on diuen fetxuc). També
faxuc'muntó de coses revoltes o cosa empasrrada o lloc on ha caigut aigua
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i ha fet catxull'(Baix Maest-Benicarlô)
Mestre Voc. id.
DES el recull com a propi del Ribagorçà.

Documentacié actual i vitalitat: Només 9 i 10 no el coneixen. Els altres sí .

Surten altres formes similars: 6 i 7 fatjuc 'incòmode', a més de farjup en
el sentit l. També 3 i 4 "mal farjuc" 'mal vestit'i "mal farjat" id. 5:
farjuc'paquet, fardell'.
Hem d'afegir encara la informació d'un poble dels Ports, Todolella, on
diuen fatxugo en el sentit que GGir. dóna a feixuc.

(8.L1.,I,469):"Farjup (se diu d'un munt de roba posada de consevol
manera y d'una persona quan va mal vestida."
En el segon sentit de E.Ll: "va feta un fa¡jup."

Etimologia:DECat: és una de les formes resultants dels encreuaments diversos
eñrre els successors de GIBBUS (d'on gep,ajupir) i I'hispano-àrab
hadúbba, àrab clàssic há dab'gep' (castjoroba).Ca¡acterístic del tort.

faronera f.'foguerada"fogueres d'alimara'

Àrea:antic dTort.(L)

Diccionaris:
(DECat. a Tortosa).No té vitalitat actualment.

Documentació actual i vitalitat: l00Vo no el coneixen.
(E,LI.,V,175):"Lo cap de guaita, a la punta mateixa de Coll Redó, feia
faronera en dies en qué.ls pirates traidors..." El mateix Mestre explica en
nota: "Foguerades. De día la fumera i de nit les flamerades, eren la senya
d'alarma convinguda, avisant que hi havia barcos pirates a la vista.@ato de
l'Arxiu Municipal)"

Etimologia: Derivat de far.

fartaltada f.'fartanera"fartada'

Àrea: dUrg.dTort.(L)
No en els diccionaris normatius.
Mestre Voc. id.

Doc. actual:
Moreira(VÍÍI,Lz7,22): " te'n fas una fartallada".

fartera [fart'era] f. 'fartanera'

Àrea: dTort.,dMaest.,dCast.,dVal.(L)

GGir. id. i també'gana desmesurada'(Maest.P1.Cast.)
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F.P.
Mestre Voc.

farum/ferum f. 'olor pudenta'

Àrea: dRip., dBarc., dC.deT., dll., dUrg., dCast.(L)
Amb a en cat. occ. i Maest., Cast.(F)
Però ferum en els diccionaris normatius.Segons DECat. en val. la e
s'altera en a per causa de la r o bé en o per assimilació (així i tot, F.P.
ferum).En tort. és més general farum.

Castellonenc: (Colon (19 52 1 65 farum (Villafamés)'pudor')

fasset [fa'tjet] m.pl. 'peça de vestir de nadó,com un vestit llarg'

Àrea:dTort.,dEmp.,Olot i C.de Tremp (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.: fasset'vestidet de criatura tan llarg com el bolquer'
DCVB: fasset o farset 'cosset de roba ajustat que es posa sobre els
bolquers d'un nadó'

Doc.antiga:
Liber Elegantiarum (Moll( 1 960:20) fasset'jubón'.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 6 i 8 saben que és una peça de
roba dels nens acabats de nàixer. La resta ja no coneixen el mol

Moreira (Folk.:132)"com és lo primé, ademés de camisetes, fatxets,
gorrets, bragues i volquims, ha de fê la volcada de bateixâ..."

Etimologia: DECat.: Del ll.vg. FARSUS(per FARTUS Paft. de- FARCIRE)
piové I'it. afrasetto 'eipècie de gec o armilla', d'on també cat. antic
îarset o fasset, i encará avui per aquesta mena de gec de I'infant de
bolquers., i p:l a un vestit.típic femení. Els subjectes- que empre¡ el mot el
pronuncien fatxets probablement per creuament amb el mot fatxa.

fatiller (veg. fetiller)

fato m. 'gran quantitat de coses'

Àrea:dC.deT.,dTort.,dVal.,dAlg.(L)

Dicc.:
F.P. 'equipatge, conjunt de coses per un ús qualsevol'
No DFa però incorporat a DEC.
GGir. id.-'fardell', 'Càrrega d'una cosa determinada'
SANNA 'part de darrera d'una persona o d'una cosa'
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Doc.actual:
Moreira (XX.,n336): "Per a dú tot este fato")
(Prat,40,9): "auberginyes i primentons i fatet d'este..."
FATO

N. Occ. : (Fortuny( 1 9 83 : 200'aliment, provisió)

Pall.:Coll(1991:47) 'equip personal del raier, necessari per al viatge'.

Etimologia: DECat.: Segurament pres del cast. hato, en la seva forma
aragonesa fato (o potser mossàrab?), mot en el qual semblen haver
coincidit un mot germ. (gòt. *FAT, a-al.ant. fazzõn'vestir-se' , al.
fetzen 'parracs') amb un d'aràbic hazz'porció que toca a cada u'.

fato?'olfacte, facultat d'olorar'

Àrea: dC. de Tarr., dTort., dval., dAl.(F)
GGir. fat 'olfat' (Maest.,Pl.Cast.). També fato en aragonès i en la zona
cast.-arag. de I'interior valencià (Gargallo(1987:1027 fato 'olor
desagradable').

Més usual, però, és flat o flato (veg.)

fatxa f. 'mal aspecte'

Àrea: dTort.,(dVal.) (S)
El DCVB el registra a Tortosa i no a València.

Doc. i vitalitat:
Ex.:"Fas una fatxa!"
En tots els diccionaris normatius fatxa en el sentit d'aspecte exterior , i
llavors, bona o mala fatxa.

Yal.: (Casanova( 198 1 :235)

Etimologia: DECat. de I'it. faccia, primer com a terme nàutic i després amb
altres usos pejoratius o figurats.

fava f. (iugar a fava) 'cavall fort'

Àrea:dTort.,dMaest.,dCast.dVal. (S)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.
DECat. caracteritza la loc. com a valenciana.
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Documentació actual i vitalitatz 1007o el coneixen: Un es recolza a la paret
amb les mans, uns quants fan fila recolzant el cap a les anques de I'alte.
Un salta al més a prop de la paret i si no hi a:riba va caminant amb els
genolls fins a anibar-hi. Si es trenca la fila paga.

ALDC: Am.Ull. Roq.; Vin. a fababí (veg. cançó 98,p.93).4 la resta a
cavall fort, menys Mas on diuen a cavallet salt.

fava2 2.'gra pla que surt després de picades d'animals o després de menjar certs
aliments'

Àrea: dTort.,dVal.,dMall.(S)
No en els diccionaris normatius.
Sí F.P.
No Mestre Voc.
No GGir.
SANNA id.

Doc.antiga:
ROS: faba : roncha.
SANELO,124 id Ros.
LAM id Ros.

Doc.actual:
Absolutament viu en tort.

Val.: (Casanova( 1 990: 1 3 1 : Fava/taca-pellXDECat. : fa ba)

febra f. 'febre'

Àrea: dTort.,dMaest.,dCast.,dval. (gen.) (F)

Doc. antiga:
AMIGUET: febris:febra
ROS febra=calentura
SANELO, 126 id=calentura

Dicc.:
GGir: id Maest.Pl.Cast.Val.Tort.
No Mestre Voc.
F.P.

Doc. actual i vitalitat:
És la forma única del tort. (malgrat que FATO :febre)
DECat. la considera la forma valenciana i del sud del Principat, però diu
que arriba fins a les Garrigues.
La forma amb -a, nascuda pel gènere femení del mot (II.FEBRIS) és ja de
I'Edat Mitjana (a partir del S.XIV).
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feliminet adj. 'flac'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.: id.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 8,9 i 10 el coneixen i 9
diu que és antic.S'ha perdut, doncs, en les generacions més joves.

Etimologia:DECat. :de femenil,un diminutiu femenilet canviat per metàtesi en
feliminet.

feltre [l'ettre] m. 'collar que porten I'animal quan llaura'

Àrea: dTort.,dMaest.
GGi¡. id. (Maestrat-Benassal)
Mestre Voc.: id.

Doc. actual: L'empren encara la gent relacionada amb el camp, però com que es
perd I'objecte és evident que es va perdent el mot.
(8ot,4,15):"Lo feltre si havíem da taulá"

Castellonenc:(Colon(1952: L66 (Maestrat) 'colla¡ que porten els bous per llaurar
amb I'aladre'.

fenyedor/fenyedora f. 'taula per fer els pans'

Àrea: dMall., dMen., dTort., dval. (L)

Àrea: dMall.,dMen.,dTort. (F)

Veny(1960:126 fenyedor en Mall.,Men. i Tort.; fenyedora Mall.,
Sueca, Val.
El mot apareix a tots els diccionaris normatius.

ferma [f'erma] f. 'trinxa cosida al voltant d'una vora de vestit per reforçar-la'

Àrea :dTort. dVal.(segons F.P.XS)

Diccionaris:
DFa.
F.P. id.
DCVB : [f'erma]

Documentació antiga:
SANELO, I 27 fermes=Firmes.Cosa firme
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Documentació actual i vitalitat: Només el subjecte 8 I'empra. El mot ha
quedat antiquat, com també allò que designav_a.
Moreira, Lo dia de S.Antoni (BLLEMDC, març 1921,p.151: "en les
airoses faldetes de ferma de més de vara".

ferramenta [ferram'enta] f.'dentadura'

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dMaest.,dVal.,(gen.),dEmp. dEiv.(S)

Diccionaris:
GGir. id (Maest.)
F.P.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XV[I,266,9): "no.m vull quedá sense gens de ferramenta") En el
sentit 1l'empren 100Vo dels subj.

Castellonenc: (Colon(1952:167 Vulg. com en cat.occ. 'dentadura')

Pallars: Coll(1991 : 47) id. al Pallars.

ferramenta? f.'eina'

Àrea: dAlg.(SANNA, f.sing. 'eines'), dTort., dVal., dMaest., dCast., dEiv..
dMau. (L)

Documentació actual i vitalitat:
En aquest sentit I'empren tots els subjectes enquestats, al costat de trastes.

Castellonen c : (Colon ( 19 52: I 67'ferramenta,ein a"eines' comp. aina.

Vat.: (Casanova (1990: 131: ferrament/eina)
(Casanova (197 9 :246 fer ramen t'herramienta')

Sembla que en alg. i val. ha mantingut el seu valor col.lectiu. En tort. el té
de vegades "quanta ferramenta es necessita!" però habitualemnt, com a
'eina'és flexiona.(veg. enquesta variació lèxica 5.4 Enquesta 16).

fetgencr-enca [fed5'eq] o [fed5'enk] adj. 'terrossós, eixut' (teneny)

Àrea: dTort.,(L)

Diccionaris:
Mestre Voc. id.
DCVB iDECat. aTortosa.
DCVB inclou fetgencr-enca i fagencr'enca , aquest segon 'terra molt
compacta de color roginós'.DECar consldera que es tracta del mateix mot,
el segon pronunciat amb el canvi Ios]>[¡] propi de Morella i Llucena i amb
el canvi, també habitual :e-é>a-é.
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 6,7, i 10 fatgenc, 3 i 4
fetgenc i 1 fetjut.
(8.L1.,VI,419): "si pels bancals fetgencs de nostres muntanyes s'hi
veiguessen los córrecs o esg¿urapalls que fan los grans ruixats, i les
aigüeres dels camins anessen omplint los aljubs, i estessen ca¡amullades les
cadolles i codines dels ba¡rancs;"

ALDC: Mas. 'argila roja'

Etimologia: Derivat de fetge.

fetillerr-era [fatir('e] adj. 'llaminet, escrupulós, que fa escrúpol de molts menjars i
s'ho tria tot abans de menjar'

Àrea: dTort, dVal. dMaest., dCast.(S)
És usual en tort. i valencià (Maestrat,Cast. i Alcoi,Castalla).Tod. tefiller
per metàtesi (variant que DECat. recull d'Alcover a Menorca (tefelleria
'superstició').

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
DCVB: fetiller id.(Tort.Maest.Cast.Val.)
GGir.: també fe- id.(Benassal)
F.P. fetiller
Mestre Voc. fatillé 'llaminer, escrupulós'

Documentació antiga:
SANELO,128 fitilleries id que filalteries i s.v. Pararse en sosas de
poca monta y que no son menester.
Iig¡ : fatiller -però en el sentit de 'bruixot'que és el que recullen els
diccionaris gen.)
Escrig fetillerr-a'melindrós,-osa'

Documentació actual i vigència: Els subjectes 5,6,7 i 9 no l'empren.La resta
sí. 1 (Am.) diu flatiller (creuament amb ftatós?X i més tard fetillés)
i 10 empra tb. fatillós 'llépol' (que segons DECat. s'usa a Xàtiva per
'capritxós').
Sempre amb a. A Todolella (Els Ports) tefiller en el mateix sentit.
FATO fetiller.

(E.L1.,I,93): "Tu ets la fatillera que per no res t'anfites. Ya't portaré un
grapat d'aixerri pera que te'n fasses un ampastre al melich"

Castellonenc: (Colon(1952: 167 fetillerr-a 'persona que hace muchos remilgos
para comer')

C.de T. (Recasens(l985:198 id. a La Riba (Alt Camp) i fiteller a El Pla i Valls
(tb. A.C.)

Val.:(Casanova(1990: 131 fetiller/melindrós)

Etimologia:Sembla que tant I'it.fattucchiere com el cat fetiller(unt amb
fetilles) resultin d'un compromís entre els dos sinònims FACTICruS
'cosa factícia, artifici supersticiós' 'fetitx' i FATUCLUS, diminutiu de
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FATUUS, que designaren diverses divinitats campestres.El cast. hechizo
i el portg. deriven del primer.

ficto-ficto adv.'exactament'

Àrea:dTort.,dVal. dBal. (L)
Montoya(1989:143 fito-fito en murcià i en aragonès (amb -o, adapten la
loc.cat.).Al Vinalopó Mitjà,Salines Mondort on és interferència.
Segons I'enquesta d'ús s'està perdent a favor de fixo-fixo i de fit a fit.

Diccionaris:
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 1 i 6 ho han sentit. 5 diu fito-
fito .Els altres no coneixen el mot.(veg. 7.6loc.).

Etimologia:DECat. creu que es tracta d'un mossarabisme , ja que l'àrea en què
s'empra és I'alcoià, i alguna altra part del P.Val.,tort., bal., i seria difícil
que es Eactés d'un aragonesisme (DCVB :creu que és per influència del
cast. de hito en hito).

figa de pala f. 'figa de moro'

Àrea: dTort.,dCast.,dVal.,dAl. (L)

Doc.antiga:
SANELO,127 id=chumbos
LAM id. =higo de pala, higo chumbo

Dicc.:
GGir. Maest.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Am., Amet, U11., Vin., Mat.Roq.; Mas de lpatad'lnJa]; Móra :

de moro, o xumba.

Gimeno(1982:61-62) de moro a Benifallet,el Perelló,Arnes, La Pobla de
Massaluca i La Torre de I'Espanyol. de pala a Alcanar, Am.,Sta.Bàrbara,
St.Jaume d'Enveja,Tortosa, Aldover.
xumba a Paüls, Gandesa, Rasquera, Móra d'Ebre.

Gimeno(1989) a la majoria de les poblacions de pala.

C.de T.: Recasens(1985:200) fÏga palera a Tarragona.

finella f.'escletxa en la roca'
No a Tortosa ja.

Àrea: dN.Occ.þunts occidentals),dTort.(L)
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Diccionaris:
Mestre Voc. 'forat roquer'

Documentació antiga:
ROS: fenelles : se dizen las señales, o rendijas que hazen las juntas de las
puertas, y puertaventanas.
SANELO,i d,126 i 25 8 id(Tona,Roi g)=Hs¡drij a, algunos rendij a

Documentació actual i vitalitat: t00%o no el coneixen.
(E,LI.,VI,106)"I la seua improvisada paridora és una coveta tapada per
I'herbassal, lo redós d'una roca balmada, un relleixó, una finella al caient
d'un abisme."

Etimologia: DECat. ll. *FINDICULA, deriv. de FINDERE.

fit m.'granet o berruga"fic'
Estés arreu en punts esparsos del cat. en aquesta forma fit(Amades, Voc. Pastors:
'id que es fa a I'entrecuix del bestiar'(Tort.Beseit,Xerta).

Àrea : dTort.,dEmp.,dB al.,Vendrell,Pineda (F)

Diccionaris:
GGir. fic 'carnusset o excrecència puijant de la pell de la
persona'(Maest.Pl. Cast.)

Documentació actual i vitalitat: Només empren el mot 3,6, i 10: 'gra dolent o
bemrga dels animals', 10 també aplicat a persones.

Etimologia: de FICUS pròpiament'figa'.

flat m. 'olor, ferum' 'olfacte per seguir un rastre'

Àrea:dTort.(S)
Mestre Voc.
DCVB i DECat. en aquest sentit a Tofi.
F.P.

flat? 'ventositat"dolor en forma com de punxades a un costat del ventre per mala
digestió o per haver coregut'

Àrea: dTort.dBal.(S)
Més flato cif. Veny (1978:190), que el considera un castellanisme
documentat després de midan S.XV[.

Dicc.:
DFa. flat id. sign.
F.P.
GGir. id.
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Documentació actual i vitalitat:
AlDC:'ventositat' flat Roq. flato: Ull.Mat.; flatos: Am.Mas.
(Moreira IX,136,19 fig.: "los flats oratoris, d'aquell d'Alemania i de
Bélgica')

Val. : (Casanova( 1 979 : 85 id.

EtimologÍa:DECat: del II.FLARE ha sortit el cultisme flato amb el sentit de
'doloret molest, pròpiament I'acumulació de gasos en el tub
digestiu'.Coromines creu que és legÍtim d'acaba¡ de catalanitzar-lo com a
ftãt. Veiem, doncs, que DECat. no éstà d'acord amb DCVB, que el
considera castellanisme, com Veny (supra).

flatejar [flatejS'a] v.intr.1. 'bufar, moure's el vent' 2.'olorar',
'ensumar, cercar per I'olor alguna cosa',
'fer mala olor'

Àrea: dTort.
Doc.: "este peix flateija"
Només 6 i 10 coneixen el mot en sentit 1. La resta en el sentit 2.
(Aldover,20,11): "i.s veu que van flateijá de qu.estos anaven en busca
d'aquell..."
Només DCVB, no a la resta dels reculls lexicogràfics.

flaterol lflater'¡t] m.'vent suau'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DFa., F.P.

Documentació actual i vitalitat: 10070 dels subjectes no coneix el mot.
(ELL,V,177): "Del mar llatí, acariciant-mos,/ puja un suau flaterol"/ que'n
ses ales du'l perfum / de I'espígol sanitós."
FATO

Etimologia : derivat de flat (veg. ftato)

flato m. 'rastre' 'olfacte per seguir un rastre'

Àrea: dTort. (F)

Etimologia: DECat. del ll. FLARE ha sortit el cultisme flato amb el sentit de
dóloret molest' ,pròpiament I'acumulació de gasos en el tub digestiu'.
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flatósr-osa adj.'malsofert, queixós"vanitós, pressumptuós'

Àrea : dTort.,dVal.,dAl. (L)

Diccionaris:
DFa.(sentit 1.)
F.P.(sentits 1 i 2)

Documentació antiga:
ESCRIG id. (sentit2)

Documentació actual i vitalitat:Els subjectes 1 i 5 no coneixen el mot.La resta

I'empra en el sentit L.

floc [ft'¡k] m. 'Conjunt d'alguns animals; escamot' ramat petit'

Àrea: dTort.,dMall.,dMen. (S)

flocall [ttcra^] m. 'floc, plomall'

Àrea:dTort.(L)
Mestre Voc.: id.
DECat. : el caracteritza com a valencià.

florada f. 'floració; acte i efecte de florir'

Àrea : (dTort.XS),dEmP.
DCVB: id.(EmP.)

fogardal m. 'gran foc'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
No en els diccionaris normatius ni tampoc en els vocabula¡is de la zoîa,
només el recullen DCVB i DECat.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 1,5,8 i 9 no I'empren' En
aquest cas no dePèn de I'edat.

Etimologia: id. fogardina.

fogardina f.'fogata'

Àrea: dTort.(L)
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Diccionaris:
No en els diccionaris normatius ni en els voc. de la zona.Només DCVB i
DECat.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5 i 9 no I'empren (5 sí
fogarrina; 9 fogatina). El subjecte 8 diu que a Arenys de Lledó
fogatxina

(8,L1.,VI,83): "No vos dolga la llenya i enceneu bona fogardina, pos lo
fred que fa és d'aquell que gelava als sentinelles del pont de barques."

Etimologia: Derivat de fogaret o de foguerada.

foguerill [foyer'i¿{] m. 'fogó portàtil'

Àrea: dTort.,dVal., i Andona (L)
DECat.: de fogar deriva fogaril ,[fuga'riÁ] a Andorra i [fogue'riÁ] a
Tort.Gandesa i localitats valencianes (amb e deguda a la contaminació de
foguera).

ALDC: id. Vin.Mat. 'el fogó'.

foia [t'¡ja] f. 'clotada entre dues muntanyes"racó de muntanya'Tall petita'

Àrea: dTort., dMaest.,dVal. (L)

Doc.antiga:
(Col.toqui de les dames,5O ed.( 1 982) :foies'amagatalls')
SANELO,128 foya=hoya

Dicc.:
Voc. Benassal id.
F.P.
No Mesre Voc.

Doc.actual i vitalitat:

Absolutament habitual, i ben representat en toponímia.

Castellonenc: (Colon(1952: 168, 'depressió entre dues muntanyes', mot molt
estès en la toponímia castellonenca).

Val.:(Casanova(1990: I 32 id)
(Casanova( 197 9 :1 59 id.)

Etimologia: DECat. tracta el mot dins de bòfia, que té el mateix sentit en I'Alta
Cãtalunya('clotada fonda') i com que és també antiga la forma fòvia i es
diu fueba en arag. diu que no és inversemblant que tot vingui del ll.
FOVEA 'clot'. El mot que ell caracteritzade valencià, foia, el considera de
nissaga mossàrab.
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follar v.tr.'traure els ocells i els ous del niu'

Àrea: dTort. dMaest. i Girona (DECat.) (F)
La forma afollar en el mateix sentit és més estesa en N.Occ. i Penedès i és
la trobem en els dicciona¡is normatius.

Dicc.:
GGir. afollar 'fer malbé' (Maest.);
Mestre Voc. follar
FATO afollar, tot i que la forma viva és més follar en tort.

Etimologia: DECat. prob. del ll.vg. FULLARE 'batanar,batre i piconar draps',
derivat tardà del II.FULLO,-OMS 'batanador, draper', des d'on es va
passar a lam idea de 'copejar, fer malbé'.

font [f'¡n] f.'plata'

Àrea:dTort.dVal. (gen.Xl-)

Doc.actual i vitalitat:
Absolutament usual en tofi.

Val.:(Casanova(1 979:, 1 I 3 id)
(Casanova(1990: I 32 id.)

Dicc.: No consta en cap dicc. normatius en aquest sentit.
Tampoc en Mestre Voc.
GGir. id.
FATO

foradada f. 'tipus de pa que fa com un rotllo'
þa amb un forat al mig'

Àrea:dTort.(S)
Molt usual en tort., només el recull DCVB i en canvi no el recullen cap del
voc. de lazona.

foscams (entre dos) m. 'entre dues clarors', només en la loc. "entre dos foscams"
(veg. llistat loc.)

Àrea:dTort.(F)

Diccionaris:
Mestre Voc.: id.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 2 i 5 (els dos joves i
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sense contacte amb el món rural) no coneixen l'expressió. La resta
I'empren.

(EJ.I.,VI,34):"És I'hora que'n diem entre dos foscants."
(8.L1.,I,38):"Anem a la vora del riu al tardet, entre dos foscams pera veure
als pescadós de canya que trauen unes anguiletes chicorrotetes, com á
fideus" .

ALDC: Mas.

Etimologia: DECat. de fosc, foscant, part. adj. en I'expressió en hora
foscant, i subs. si s'omet hora.
DCVB id. i opina que la forma que dóna Mestre és falsa; però la pronúncia
real és foscams, encara que és cert que no equival a fosca sinó que
s'empra niomés en la locució entre dos foscams.

fotracada f.'fotralada "gran quantitat"futral'

Àrea: (dTort.),dCast.,dVal. (F)

Val. : (Casanova(1990:, 1 32 id.)

franja f. ?enjollet de cabells que es deixa damunt el front'

Àrea:dTort.(S)
No en els dicc. ni en els voc. de la zona.Només DCVB.

fregitel.la [fre5it'eta] 'conjunt de coses fregides'

Àrea:dTort.(L)
Mestre Voc.: id.
Tots els diccionaris normatius recullen el mot.

J"t
Etimologia: Tant DECat. com DCVB consideren el mot una renovació/fritel.ta

(que es diu en Men.) i Coromines creu que el sufix és més mossàrab que
italià.

fresada [fre'zaða] f. 'fems del conill, llebre...'

Àrea:dTort.,dMaest.(S) (fressa dTort.,dMaest.,dval. i també en ross. i
comarques ællades del cat. cental.(L))

Diccionaris:
Voc. Benassal fressa 'senyal que deixen els conills, etc. pel qual els
caçadors segueixen el rastre'
Mestre Voc. fresada
GGir. fressa id.
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DFa. fressatr-adâ 'camí freqüentat' però no recull fressa ni fressar en

el sentit que comentem.

Documentació actual i vitatitat: Els subjectes 3,4,6 i 7 diuen "camí fresat",
que és I'expressió on s'ha conservat fressar (amb [z] com en altres
comarques val.,xurro aragonès) i en el sentit de 'deixar rastre un animal,
sigui pässat, o amollant-hiuna tira d'excrements'). 9 diu fressa de conill.
La resta no.

Castelló:
Colon(1952: 170 fresada (Vi11af.)'deposición de conejo')

Etimologia: DECat.: Del 11. *FRICTIARE'fregar'.

frigota lfr'iyola] f. 'farigola

Àrea : dTort.,dVal. (G andia,La Marina,La S afor),dB al. dRoss. (F)
Sovint en tort. s'empra el diminutiu frigoleta.

Documentació antiga:
SANplg,l33Trigoteta=Yerba para adobar las azeytunas, vulgo Herba de

olives.Llamase frigoleta en La MArina.

Documentació actual i vitalitat:

ALDC: Mas.Am. (veg. timó)

Moreira (XVI,251,18): "un brotet de frígola".

Gimeno(1989): id. Alcanar i Mas de Barberans, a la resta timó o timonet.

fumadeta f.'ocell

Àrea:dTort.(L)

(8ot,7,30): "...fumadetes, uns en una coeta negrc que.ls diuen fumadetes,
i.l pic roget".

DECat. recull fumada 'ocellet negre' (Granyena de les Garrigues,1936)i
DCVB id. alC.de T. i Rib.d'Ebre.

C.de T.: No però, en el lèxic de Recasens(1985).

funyar v.tr. 'fényer, freballar el pa' 'estrényer una cosa flonja, com la pasta per fer
pa'

Àrea: Tort. i Pobla de L., Sta.Col.Q.

Diccionaris:
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Mestre Voc.:id.
F.P.

Documentació actual i vitalitaE 100Vo no I'empren.

El mot deu ser fonyar 'aixafar una cosa per la pressió', de sentit força
similar a fényer,però de procedència diversa.

funyir v. tr.'id. funyar'
id-Més estés en zones orientals i Tortosa.

Àrea: dTort. i oriental (L)

Diccionaris:
FATO
F.P.
DFa., que remet a fènyer.

Documentació actual i vitalitat: Només el subj. 8, que té avis d'Arenys de
Lledó.
Gimeno(1989) Els Valentins; a la resta pastar,fer el
pa,amassar,bàsicament.

Etimologia: DECat. considera que hi deu haver mescla de fènyer amb fonyar.

funyidor m.'fenyedor'

Àrea:dTort.(L)
Meste Voc.: m. 'post de la pastera'
Tot i que en DFa. i F.P. hi ha funyir, no, en canvi, el derivat funyidor.

gaiato m. 'bastó com el que usen els pastors, encorbat pel capdamunt'

Àrea: or i occ.
DFa., remet a gaiata.
GGir. diu que és com la gaiata però més alt, dels pastors de bous o de
grans ramats d'ovelles (Maest.,Pl.Cast.)

Documentació actual i vitalitat:

ALDC: Am.Mat.Roq. i [gi'ato] Vin., a Mas, Ull,Amet.,Móra gaiata.

Gimeno (1989) id. a la major part de les poblacions enquestades del tort.
meridional, amb variants com guiato (Rossell,St.Jordi, Vin.) o gueato
(Alcalà de Xivert, El Boixar).

Val.: (Casanova( 1 979: 1 92 id.)



Etimologia: Del ll.vg. hisp. *CAJATUS, la forma del mot
mossàrab i a aragonès pirinenc, sembla que fou estesa

. Maesrat i de laratlla d'Aragó.
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en cat. ,tirant a
pels pastors del

gaiata f. 'bastó corbat de la part del puny', 'crossa; bastó corbat per un extrem'

Àrea d'ús: dTort., dC.de T., dCast., dval., i dN.Occ. (punts occ.) (L)

Dicc.:
GGir.'bastó'(generalment de lledoner)(Maest.,Pl.Cast.)

Documentació actual i vitalitat:

Gimeno(1989) id. Alcanar, Ull., Els Valentins, Mas de Barberans,
St.Rafel i guiata a Traiguera i Sant Jordi.

gaita f. 'dolçaina'

Àrea d'ús: dTort.,dMaest., Baix Aragó (S)
GGir. id.
Diccionaris normatius
En plural, segons DCVB, 'romanços'en valencià. Aquesta accepció també
és usual en tortosí "No.m vingues en gaites". "Tot això són gaites!"

gal m.'broc'

Àrea d'ús: dTort., dMaest.(L)
Mestre Voc.
GGir (Vor.de Cat.,Tort.)
En els diccionaris normatius.

galatxo m. 'braç o canal del riu"canal per al regadiu o la navegació'

Àrea: dN.Occ. (punts occ.),dTort.i a punts del voltant de I'Ebre (Flix, Miravet)
(L)
Mestre Voc.
No DFa, però sí a DEC.

Etinologia: DECat. Prob. de l'àrab halig 'braç de riu' amb substitució parcial de
la terminació -itxo diminutiva en mossàrab per -atxo . En aragonès
apareix documentat més antigament que en cat. i és encara mot viu a I'Alt
Aragó.
DCVB contempla també galartxo, però la forma que em sentit sempre és
galatxo.
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galdir-se v.tr.'menjar-se, engolir-se'.

Àrea d'ús: dTort.,dMaest.,(dVal.) (L) i Massalcoreig

Diccionaris:
GGir. id. Maest. i Val. i engaldir B-M (Vin.,Tort.,Solsona i Rib.dEbre)
DCVB: Tort. Benassal, Massalcoreig.I engaldir en val.
DECat. engaldir a Tort., Vin., Rib. d'Ebre i Solsona.(que és la
informació de GGir.)

Documentació antiga:
LAM. engaldir =engullir, embaular

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XXXII,47 5,25) : " galdín-mos totes estes llepolies").
En I'enquesta de vitalitat només coneixen el mot els subj. 8,9,10 i 9 i 10
diuen que I'usen poc, més abans, però en la forma galdir, no pas
engaldir.
Hem de precisar, doncs, que d'acord amb DCVB i Casanova(1989) és més
gen. en valencià engaldir-se i en tort. galdir-se.

Val.: Casanova(1989:129) engaldir (sic)/ empassar-se

Etimologia: DECat. tracta aquests mots en I'article galdós, galdosa,d'origen
incert -diu que està relacionat per una banda amb el basc galdua 'perdut,
danyat', i per I'altra amb els mots cat. candit 'defallit, decandit'i galdit
'engolit'-. Potser el mot basc fou imitat des d'antic pels muntanyencs del
Nord-oest i, en ser acceptat en català, fou emmotllat més o menys a la
forma i fins al sentit d'aquests mots cat. i de gaudiós 'gojós'.Pel que fa a
engaldir creu que sens dubte hi ha un creuament de gaudir amb engolir,
amb alguna contribució de golafre i glatir.

galdirot [galdir'rt] m.'borboll d'aigua enmig del riu',
'golafre, fartó' (val.)

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.: 'xarbot que fa I'aigua quan I'aigua quan el riu va gtos'
Escrig i F.P. en el sentit valencià'golafre, fartó'
No en els diccionaris normatius.

Documentació antiga: En el sentit valencià:
ROS : galafre,galduf,galdirot : glotón.
SANELO,133 id Ros.

Documentació actual i vitalitat: Només empren el mot el subjecte 8 -Arenys
de Lledó-(sentit 2.) i l0-Aldover- (sentit 1.).De fet- doncs, el mot està en
procés de desaparició.
FATO id. 1.

(8,L1.,VI,54) "Que'l riu va creixent és indubtable; no cal fixar-se en los
galdirots que fa, ni en la remor que se sent, ni en los canyots i troncs que
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passen...".

Cast.:(Colon(1952: 17 4 gargot (Morella)'doll'
"L'aigua eixia a gargot de I'ullal"

Etimologia: DECat. diu que és un mot afí a les arrels expressives de
galdufa(variant tort.,occ.i arag. de baldufa)IBALDUFA i
borboll/BOMBOLLA, i identificat amb el val. 'fartaner' (el remolí pot
engolir un objecte de cop).

galèpia f.'fam'

Àrea : dTort (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
GGir. galèpsia (Maest.Tort.)

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,7,9 i 10 no coneixen el mot.
3. I'empra en el sentit de'golafre'.
(E.L1.,I,39): "¿per qué'ls richs se manduquen les sabogues, la molla i
vatros, en una galepia que us minjaríeu I'enclavació d'un navio, rosegueu
I'os, les anguiletes aixerrides?"

Etimologia: DECat. a unir amb galimar'petit robatori','gana immoderada' en
val. i mall. de làrab gan^ima. amb influència de golafre i
galdir.(Galima 'gana immoderada' àr. gan^ima 'presa, botí', amb un
sufix ajargonat (cf. ganàpia, narípia...)DCVB també arabisme, però no fa
la mateixa relació enre els mots.

galfí m.'doff

Àrea d'ús: dVal.dEiv.; dTort.,dAlg.(F)

Diccionaris:
GGir golfí:Baix Maest., Pl. Cast., Val., Tort.; galfí Peníscola, Grau de
Cast., Alcocebre.
SANNA:grafí.
En tort. és molt habitual daufí. (veg. llistat ictiònims: St. Carles de la
Ràpita gaufí sepiero).

galiota lgali'¡ta] f. 'dona mancada de serietat'o 'dona poc seriosa, i amrixada'

Àrea: dTort.,dAlg.,dMall. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.

" GGir. en I'expressió portar a la galiota 'els nens als muscles, agarrant-
los dels peus, a una banda i altra del coll (Maest.-abans-).
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DAg.:Mall.
Griera: id.(Ton.)
DCVB:Tort.Mall;
DECat. Avui pop. a Eivissa en un sentit similar('mariner? 'trapella?').
SANNA galiot 'persona no honesta, minyó un poc massa viu' i també

þersona condemnada a galeres'

Documentació actual i vitalitat: Només 3,4, i 8 empren el mot.

Pallarès:Co11(1991:49) galiot 'aplicat a un individu gandul, que no té
paraula.Individu faldiller, enfemellat.

Etimologia:DECat: prob de *galèooteesja format en grec.En Dante sembla
documentar-se el sentit d"alcavot' (it. galeotto) A Spill,9544 "los
alcavots e galiotsÆembres errades... "

galipau m. 'noi entremaliat'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Balari galipau 'sapo'
Griera id.'gripau'
F.P.'xiquet entremaliat'

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren I,3,4 i 8. 2 el coneix però
no I'usa.

Etimotogia: DECat. no en parla però podria estar relacionat amb gàlib 'model,
cãlibre'de l'àrab qâlib 'motllo"model' (del grec 'forma de sabater'),

. que passà a 'forma de comportar-se, actitud'. D'aquí també garbo. En cat.
antic garip 'capritx, extravagància de dones, males arts femenines'. Un
derivat és engalipar 'ensarronar' i galipau podria set 'un que
engalipa'

gallet [gaÁ'et] m. 'úvula'

Àrea d'ús:dTort.,dVal. (gen.Xl)

Vitalitat: Absoluta.
Gimeno(1989) Pràcticament així en totes les poblacions enquestades del
tort. meridional.

Doc.antiga:
SANELO,134 gallet de gola=gallillo o campanilla.

Etimologia: II.GALLA'úvula'.



257

gallo m.'grill d'una fruita',

Àrea d'ús:dTort. (F), dN.Occ., dCast., dVal.(L)

Doc.antiga:
(Lib.Eleg. galló (Colon-Soberanas( 1985 :49)
SANELO gall;

Dicc.:
No Mestre Voc.
GGir.gallo 'fragment o divisió natural d'una fruita, de I'aigua u altre
líquid al dividir-se i eixir per varis conductes'
F.P. galló

Vitalitat:
ALDC: pertot. Però Móra i Roq. campaneta i Amet. Ilengüeta.

Gimeno(1989) General en tort. meridional (només Els Valentins gall; Les
Coves de Vinromà gallet).

Cast.:(Colon(1952:173 coexisteix amb galló, que també existeix a Cat.
(cf.Coromines,El parlar de Cardós... BDC,XXII,1935).

Vat. : (Casanova( 1 990 :132 :gall6l gotim; grill)

Pallarès: Coll( 199 1 :49) gall'grill de taronja'

Etimologia: DECat. de I'adj. *GALLEUS del llatí vg. 'a manera de GALLA', és

aãir, 'com la gala o cassanella del roure i arbres semblants'.

gallofa [gaÁ'ofa] f. 'mentida'

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
DCVB: vulg.'mentida' (Tort.Maella)
Mestre VoC.: id. i 'dietari que usen els capellans per pregar i dir missa'
(aquest sentit és gen. en cat.)

Documentació actual i vitalitat:En el sentit de mentida és viu encara

@brelnf.,19l2l87). Tot i que només el subj. 6 i 8 coneixen el mot.

Etimotogia:DECat: Pres del cast. gallofo 'home espÍuracat i gandul, que va
captant per a no treballar'derivat de gallofa 'rosego¡s de pa que es donen
co?n a aimoina'.Però en cat. només recull el sentit de 'quadern per a I'ofici
divf, encara que el sentit de 'mentida' és fàcilment derivable del sentit
originari.
DCVB considera que és més plausible I'etim. que dóna Meyer Lübke, I'it.
gaglioffo , esp. gallofo , port. galhofa,cat. gallòfol, i sudfr. gaiofre
com a procedents-de I'hebreu ganab 'robar', passat a les ll.rom. per via
de I'argot dels malfactors.
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gallufa f. 'argelagó, boixerola, argelaga'_
DCVB: 'carxofa de card; fruit de I'herba colera'

Àrea: dTort., dVal., dMall., dMen. (L)

Diccionaris:
GGir. galluba
F.P. gallufa
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 8 i 10 empren el mot.
(8,11.,V,37): "Los rovellons se críen pels frescals dels boscos de pins,
ginebres, boixos; per entremig de cascaules, espígols i gallufa."(Segons
Mestre, en paraules d'un pagès del "Regués").

Etimologia:DECat. d'origen incert, seg. pre-romà -les formes hispàniques
parteixen d'una base (A)GAJUA d'on gay4a>gayúva-. L'àrea catalana
del mot li fa pensar en un mossarabisme (mall.men.val. i de
I'Ebre).[gattuba] al Maestrat. Diu que no s'ha de confondre amb maest.
gallufa 'halo de la lluna'que pot venir d'un caiuf<caduf (GGi cadufa a
Peníscola). En tortosf es diu "La lluna porta baldufa", probablement
relacionat amb aquest ètim.

galotxa [gat'etJa] f.'banderilla'

Àrea:dTort. (S), dVal. (L)

Diccionaris:
DFa. 'esclop'(Sentit que no recull cap inventari lex. per al tort. ni el val. i

. que té un origen diferent del mot que tractem.)
DCVB: id. Tort. i també recull el sentit que ens explica el subj. 8 'clau que
els paletes claven als bastiments de fusta
F.P. en aquest i altres sentits.
GGir. id (Maest.)
Mestre Voc. id =cast. banderilla.

Documentació antiga:
SANELO,133 galojeta= Rehilete.Palito de 4 dedos, con unas plumas para
jugar los muchachos despidiéndolo al ayre con una Pala.(Resumit de Ros)
SANELO 134 galoges =Garrochas para agarrochar al toro,vanderillas.

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren 8 ('clau per fixar els
bastiments') i 10 ('banderilla curta')

Etimologia: DECat. el mot galotxa -que considera valencià- està en íntima
relació amb el cast. garrocha 'banderilla'. i en relació més llunyana amb
garranxa (GANXO), del qual pot ser alteració per contaminació.
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galtera f.'vessant suau d'una muntanya'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
DCVB: Tort.
MesüeVoc.
DFa.(i, en canvi, no DEC) i F.P.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 6,7 , L0i 8(þlanxa de metall per
protegir les peces que s'han d'apretar amb una eina').
(E,L1.,I,55):"a11ó que hi ha entre les sopalmes i galteres del barranc, son
turmines, especie de solssides, en moltes boques o forats."

Val.: S.Guarner (1957:22)'ets aiguavessos de la coberta de la barraca'.

Etimologia:DECat. de galta *GAVOTA d'origen prob. sorotàptic.

gambalatxor-a adj. 'persona de vida desarreglada, perduda'

Àrea:dTon.(L)

Dicc.:
MestreVoc.
DCVB : només a Tortosa i duiu que s'aplica especialment a les dones.
GGir. id. (Ribera de I'Ebre)

Doc. antiga:
SANELO, 1 3 3 Gambalaches=Cambalaches (Permutatio falax)

Vitalitat: Absoluta. Però s'aplica també als homes.
Cf. FATO'gallimarsot'

Etimologia: Probablement del cast. cambalache ,pres del portg. cambar
'canviar'.

gambeto m. 'espècie de capot, amb les màuregues figurades'

Àrea: dTort. i Alt Aragó (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DFa. i F.P.
GGir. id. (Maest.,Pl.Cast.)

Documentació actual i vitalitat: Només el subjecte 10 coneix el mot en el
sentit de 'abric' .

Etimologia:DECat: d'origen incert, potser pregdel llenguadocià glnqbeto_'cama
petita' (peça que arribava a mitja cama).S'usa a les terres de I'Ebre i de I'Alt
Aragó.
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gambosins pl.m. 'animals imaginaris', 'una mena de follets'

Àrea: dMall.,dTort. (S)

Dicc.: No en els normatius.
Mestre Voc.

Vitalitat: Absoluta. Veg. Veny(1960:155) caçar o pescar gambosins (mall. i
tort.).

Es tracta d'un animal imaginari que s'empra d'esquer per fer una
broma als nois joves quan surten per primer cop a la muntanya. Es diu que
nthi ha les nits fredes de vent. A la nit, doncs,se surt a caçar gambosins
i amb un sac es fa pujar el noi novençà dalt d'un arbre a parar el sac fins
que arribin els gambosins, cosa que, naturalment, triga a ocórrer. Aquesta
mateixa tradició és viva a Mallorca.

En tortosí es diu gambosí també a la xiuladissa que fa el vent o al
vent mateix quan és molt fort. En les nits de vent fort es diu als infants que
es portin be perquè sinó baixaran els gambosins -en aquest cas una mena de
follet que fa por- pel fumeral.

En algunes poblacions de la costa que va des del Delta de I'Ebre a
Vinaròs es diu gambosí de la gamba molt petiteta. També en rossellonès.

Coromines (DECaÐ mcta el mot com a derivat de gamba -que creu
que es generalitzà en cat. des del mossàrab de Val., de I'Ebre i de les llles-,
arabé, és difícil de creure que el primer i el segon sentit de què hem parlat
tinguin alguna cosa a veure amb gamba. Veny (1960,155) relaciona el mot
amb el francès gabuser 'enganyar' i el provençal gabuzé 'engany'.
Caldria aprofundir més I'estudi per la via dels mots espanyols (portuguès
gambusino significa també 'caça imaginària), com el meiicà
gam(b)usino, asturià camosino, aragonès d'Ayerbe bambosinos ,
Salamanca i Cuba gambusinos, -cinos.

gambosí2'xiuladisa del vent'

Àrea:dTort.(S)

gambosí3 'vent molt fort'

Àrea: Vinaròs (S)

gandaia f. 'gandalla' 'espècie de còfia, feta de xan<a espessa de seda de colors'

Àrea:dTort i dC.deT. -ací en la forma gandalla, que és la consta en els
diccionaris normatius-(L)

Dicc.:
Mestre Voc.
DFa. gandalla i id. F.P.
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Doc.actual i vitalitat:
Moreira (YI,97,2); "Mireu-los les arracadesÄes faldetes, la gandaia"

Etimolggia:
És una forma que només s'ha mantingut a la zona de lEbre perquè és una
peça que se seguia usant en la indumentària popular. Probablement és un
mõt dèrivat de I'occ. antic i cat. antic gandir 'fugir' 'refugiar-se', que
procedia del gòtic WANDIAN'girar', 'tornar-se'n'. Gandir tenia també el
ientit de 'prótegir'.Si prenem el primer sentit, el derivat de gandir,
gandalla, qs. podia aplicar per indicar la vida del proscrit, refugiat a.les
muntanyes i boscos, des d'on devia passar al sentit de "vagabundejar" i d'
aquí a la cofadura que usaven els gandits o bandolers. Si prenem el_segon
sentit de gandir þrotegir', gandalla seria el derivat per indicar allò que
protegeix la cabellera.- En el castellà i portuguès tenim gandaia en el sentit de "vida de
bergants" i molt poc documentat en el sentit de 'ret', però en aquestes
llengües és un manlleu del català. En aqrlesta accepció del cat4à tenim
també el mallorquí córrer la gandaina (modificat galindaina,
garambaina,tiritaina, etc)que significa 'yiur,q desvagat' i en tortosí
ienim l'expressió a la guilindraina que significa '(fer una cosa) de
qualsevol manera, d' una manera anàrquica i poc correcta.'

gandungues (ésser un) m. 'home hipòcrita, astut, fals'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.;

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 2,3,4 el coneixen tot i
que 2 no I'empra.(veg. T.6 locucions).

Etimologia; DCVB, remet a Coromines.DECat. Potser procedent del cast., ja
que en cat. gandul és molt modern . En cast. de l'àrab gandûr
þresumit"paràsit, home de mal viure'. I el cast. gandumbas 'haragán'.

gangalla f. 'tascó"peça de ferro per subjecta¡ al mànec la fulla d'algun instrument
agdcola'

Àrea: dTort., dMaest., dVal., dMall. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
GGir. id. 'trossos de ferradures que perden els animals ferrats
(Maest.,Pl.Cast.,Vora d'Aragó (Calasseit).
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren 6,7,8 .

ALDC: Mas.,Am.
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Veg. Veny(1960:148) per a l'àrea d'ús.

Gimeno( 1989) :molt estès gangalla ; tascó a Ull.,Mas, Rossell,Peníscola,
Morella, Albocàsser, Les Coves de Vinromà.

Etimologia:DECat: d'origen incert, en mall.,val. i Ebre.

ganyir v.intr.'ganyolar'

Àrea: dTort., dval. (L) .

Dicc.:
GGir. þlorar les criatures'(Maest.)
F.P.
No Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.

Doc.antiga:
nOS: ¡¿: gañir, ...quando los hombres enronquecidos, apenas pueden
echar lavoz
Sanelo,231 id=rugir

Vitalitat: absoluta.

ganyit m.'ganyol'

Àrea : dTort.,dVal.,dRoss. (L)

Dicc.:
GGk. id.(Maest.)
No en els diccionaris normatius.
No Mestre Voc.
FATO

Yitalitat: Absoluta.

ganyolar v.intr.'udolar'

Àrea:dN.Occ.,dTort. (ací més que N.Occ.)

Dicc.:
GGir. 'fer ganyols els gossos o altres animals. Per semblança ho diuen
dels xiquets que mamen'.
Es troba en els diccionaris normatius.

Doc. actual i vitalitat: Absoluta.

Pallarès:Coll (1991:49) id. el gos o el llop.
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ganyol [ga¡'¡t] m. 'udol'

Àrea: or. i occ. (de I'occ. Tort. i Maest.)

Dicc.:
Mestre Voc. id. 'grinyol'
Es troba en els dicc. normatius.

Vitalitat: Absoluta.
Cf. FATO

ganxo [g'a6tfo] m. (agulla de) 'agulla doblegada formant dues puntes que porten
les dones al cap per subjectar-se els cabells'

Àrea: dEmp.,dTort.,dVal.,dMen.(S)

Dicc.: No en els dicc. normatius.

Doc.: (veg. estereotips, 8.1.46,p.68).

ganxos m. pl. 'Lleves per a treure I'olla del foc'

Àrea: dMat., dMaest., dCast.(S)
No en els dicc. normatius.

ganzell(de) [ganz'eÁ] adv. 'de gairó'

Àrea: dTort., dEiv. (I-)

Diccionaris:
Mestre Voc. de gansell.
DCVB de gansell a Tort.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:

Els subjectes 2,5,10 no coneixen el mot, la resta sí.Els subj. 3 i 4 diuen de
gansoll. I9 diu que és antic. Però la resta pronuncia [z] i no [s]. (veg. 7.6
locucions).

Etimologia: DCVB: variant de gairell per analogia de cancell.
DECat. de l'àrab val. gaidun, amb el mateix sentit, que a Eivissa és de
gatzell, forma potser alterada per qna evolució fonètica moss.. o per
creuament amb loc. com en reguitzell, a la gatzoneta. No dóna
aquesta forma tortosina.
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garganxó [garga¡tJ'o] m.'nou del coll"gargamella"gola'

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dMaest.,dVal.(L)

Dicc.:
DFa. i F.P.
Mestre Voc.
GGir. (Maest.,Pl.Cast.)

Documentació actual i vitalitat:
cf FATO
Moreira (XVI,25|,23): "i agafan en un mos a la Raboseta, pel garganxó,
en dos espolsades, va dixar-la llesta".

ALDC: 'la nou del coll'4m., Ull., Mat. garganxó ;Mas.,Vin., nou del
garganxó; Roq.,Móra anou.
ALDC: 'la gorja' Mas Iazbr'c]; Am.,Vin.,Mat.,Roq.,Móra
gola;Ull.,Roq.,Amet. garganxó; i altes sinònims : Amet.canó de les
sopes, gargamella; Ull. gorja; Móra gargamelló.

Gimeno(1982:41) Segons ell, en el tort. septentrional només en el sentit de
'gargamella' a Sta. Bàrbara i Tort. A la resta, gola.

Gimeno(1989) Molt general en tort. meridional.'nou del coll'

Castellonenc:(Colon(I952: 174'gargamella' generalment de les aus però també
s'aplica per extensió als homes.

Val. : (Casanova( 1990: 1 32 id /úvulaXDCVB)

Patlarès:Cotl(l991:49) gargansó 'gola, gargamella de I'home i dels animals'
També aquesta forma que DECat. qualifica de mossàrab o basquitzant, s'ha
propagat fins a I'Alt Aragó

garrama f.'trampa'.

Àrea: d.Tort., dMaest., dCast..dMall. (castellanisme)

Diccionaris:
F.P.
GGir. 'furt, pollada, estafa (en joc de cartes...) (Maest.,Pl.Cast.)
No Mestre Voc.

Documentació antiga:
Segons Gulsoy(1964:299),garramar en Ros i Sanelo 'cobrar el pecho',
no docum. en la llengua.

Documentació actual i vitalitat: Només 2 i 10 no el coneixen (els subjectes
més jove i més vell, respectivament)
"Fer garrama" 'fer trampa'.

Etimologia:DECat: manlleu del cast. derrama,de vegades alterat en
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garrama(segle XVI|, usat en val i mall. com a nom de certs tributs i àpats
de recompensa.
Derivats : garramero , garramós, molt vius.

garramanxo/garrimanxo m.'gargot"taca'

Àrea:dTort.,dMaest. (L)

Dicc.: GGir. garrimantxo

Vitalitat: Absoluta.

Etimologia: DECat. el dóna com a derivat de garnatxa, de I'occ. antic ganacha
o garnacha 'mantell de pell' i prob. II.GAUNACA, id. ,mot d'origen
iraní. Garramanxa són 'draps a manera de botins que es posen els
pagesos sobre els turmells'(Castelló de Farfanya, La Noguera) i'calçons'a
Pego; i gramatges 'bocins de fang que es queden enganxats', comparats a
uns botins superposats, d'on després garramanxo 'taca', 'gargot'.

garranxa [garr'a¡tJa] f. 'perxa rústega, feta d'una branca penjada al sostre'

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dMaest.,dVal. (L)

Dicc.:
F.P. garranxa id sentit
DFa. id. F.P.

Vitalitat:
(8,L1.,I,467):"De la garrantxa trau 1o recapte. La garrancha es com una
perxa lligada a les vigues, que no toca a les parets y ahont no poden
arribarhi les ratotes famolenques, los dragons y demés bicharracos que's
crien per les casetes de camp."
(E,LI.,VI,98):"mireu lo que tinc a la garranxa: cosa d'una lliura dels
primers rovellons que s'han collit enguany."

Castellonenc:(Colon(I952: 174 garranxo (Les Useres)'estella',a la resta del
dom.castellonenc ascla).

Al Forcall garranxeral 'camp poc apte per al cultiu, no arriba a ser
malesa'

Etimotogia: DECat.: de I'encreuament de garra 'cama' (aplicat a les branques
d'un arbre), amb el mossàrab ganxo, ganxa, resultà garranxa en el
sentit que donem i en el de 'rama d'esbarzer'.En I'Alt Aragó id. o
gårranxa. DECat. , en contra del queproposa DCVB no creu que ganxo
sigui un castellanisme sinó un mossarabisme.
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garró m. 'taló del peu per la paÍ de darrera,turmell'

Àrea: dTort. dVal.(L)

Diccionaris:
En els diccionaris normatius.
Meste Voc.
ALDC: 'turmell'Vin.,Ull.A la resta turmell.

Documentació antiga:
LAM.id= carcañal

Documentació actual i vitalitat: Només 2 no coneix el mot. 5 i 9 empren més
turmell.
"Dar garró a algú." 'donar carabassa a algú'(veg. 7.6 loc.).

Moreira(XXXVItr,569,9): "la filla de Zabulon, la hermosa Celica, li ha dat
garró."

Etimologia: de garra (cèltic *GARRA).Area d'ús contínua amb l'Alt Aragó.

garró2 m. 'brutícia o esqueixos en la .pa4 inferior del vestit o del
ðalçat'.Generalment s'empra en plural. I també simplement, com a insult garrons
(veg. 7.6).

Àrea:dTort.,dMall. (S)

VitalÍtat:
Els subjectesT,9 i 10 no ho diuen, però sí garronera.

garroferal m.'garroferar'

Àrea: dTort.,dVal., dBal.(L)
No en els diccionaris normatius. Sí en F.P.

garrofí m. 'llavor de garrofa'

Àrea: dC.deT.,dTort.,d.Val.,dBal. (L)

Dicc.:
Mestre Voc.:id.
Es roba en els diccionaris normatius.

Vitalitat:
No en Recasens (1985) tot i que DCVB diu que s'empra al C.de T.
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garrofina f. 'mostra de la garrofa'

Àrea: dC.de T.,dTort.(L)
Es troba en els dicciona¡is normatius.

garronerr-a adj 'brut'

Àrea: dTort., dAlg. (S)

Dicc.:
Mestre Voc.: garronera 'doneta poc estimable'
SANNA 'mal vestit, amb els vestits bruts i maltenguts'Ex. en femení.

Vitalitat:
Força corrent (veg. garró2)
No en el sentit de'garrell'que es troba en N.Occ.-Pallarès (Areu)-

garropassa f.'borradura'

Àrea: dC.deT.,dTort. (F)

Dicc.:
Meste Voc.
GGir. Al Maest gorradura.(Aquesta és també la forma de Mall. i P.Val.)

Vitalitat:
(8.L1.,VI,39): "Los alumnes... amanixen los pataquets per a emprendre'l
vol...i atres, més humils encara, cap al terrat de casa seua aon algun
gennanet que patix de garropassa, pendrà'l bany dins d'un cossi, en aigua
ben solejada."
ALDC: Am.,Amet.,Roq.,Móra (ací garrapassa); gorradura a
Ull.,Vin.,Mat.; granillada al Mas.
A la Terra Alta gorripassa i gorrapassa a la Rib. dEbre

C.deT.: Recasens(1985:202 id. al Baix Camp (però Vandellòs garrapassa).

Etimologia: DECat.: resultat de *gropassa derivat de grop 'bony', encreuat
amb gorradura -derivat de borra, per I'aspecte comparable a un borrissol
que té aquesta granellada de grans menuts-.

garsadura'fet d'haver-se guerxat'

Àrea:dTort. (L)
No Mestre Voc.
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garxar(-se) [gartf'a] v.tr. o pron. 'guerxar(-se)'

Àrea:dTort. (F)

Dicc.:
Lam. garsecharse= alabea¡se, combarse.
F.P. garsar-se. Ni aquesta forma ni la tortosina no es troba en cap
diccionari noûnatiu.
La forma en valencià és la que dóna F.P.(cf.Colon(1952:173 garçat
'tort,corbat' que també existeixen en castellonenc. (Casanova (L990:L32
: garsar-se /guerxar-se)
Lã forma tortosina és com la valenciana però amb la palatal que també
aparaeix en la resta del català.

garullo m.' gatzara, bullici, parlamenta'

Àrea : dN.Occ.,dTort.,dMaest. (L)
Mestre Voc.: id.
Probablement del castellà barullo.

gassejar v.tr.'afalagar'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id (Iort.)

Documentació antiga:
ESCRIG gasajar'agasajar'

Documentació actual i vitalitat: Cap dels subj. no coneix el mot.

Etimologia: DECat. deriv. de gassa 'tela per a les ferides' (que diu que no ha de
ser gasa (DFa.). D'origen incert com el cast., fr. gaze , potser del perso-
aràbic qazz transmès per via del comerç oriental.

gatameus (a) adv. 'anar de quatre grapes'

Àrea:dTort., dVal.(L)

Doc.actual:
ALDC: Mas.,Am.,Roq.; a Ull. i Mat. a sapos; a Amet. a rapos; i Móra
de quatre grapes. (veg. T.6locucions).

C.de T.: gatamau (a) només a Vandellós (Baix Camp).

Dicc.:
GGir. gatameus (a) (Tort.,Rib.d'Ebre)
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F.P. a gatameus. Martí Gadea recull anar a gata-mau. I DCVB a la
gatamau (Val.)
No en els diccionaris normatius.

gat cerval m. 'espècie Felis lynx, més gran que el gat fer' 'gat fer o gat salvatge'

Àrea : dTort.,dMaest.,dVal. (L)

Doc.actual i vitalitat:
ALDC'geneta': Mas.,Amet.,U11.,Vin.,AM.,Roq.,Móra; també es coneix
gineta (Vin. i poblacions de Els Ports); a Mat. segina.
També es diu "tindre una temor cerval" 'fora mida' (i així ho recull F.P.i
també DFa.)

gatera [gat'era] f. 'gatonera'

Àrea: dTort., dMaest., dCast., dVal., dEiv.,dAlg. (L)

Diccionaris:
GGir. id. (Maest.)
DFa. remet a gatonera
F.P.
SANNA id

Documentació actual i vitalitat: Tots I'empren. El subjecte 8 (Arenys de
Lledó) també botera.

ALDC: en totes les localitats enquestades.

Gimeno(1989) botera a Alcalà de Xivert, Penarroja i Beseit.

gatifelt [gatif'e¡(] m. (molt emprat en pl.) 'utensili, objecte d'ús manual'

Àrea:dTort.,dVal.(F)

Dicc.:
GGir id'remet a catifells 'ferramentes i trastes d'oficis manuals'.
No Mestre Voc.

Etimologia: DECat.: deformació pintoresca de atifell (que és la forma encara
més general en valencià) 'atuell', probablement d'un *ARTIFICULUS,
resultat d'un creuament dels sinònims ARTE-FACTUM i ARTICULUS.

gavell [gag'e¿(] m. 'formiguer' 'feix de llenya menuda tapat de tera, per ser cremat i
servir de femada'

Àrea:dTort.,dMaest. (S)
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Dicc.:
Mestre Voc.id. i esmenta la parèmia: "Al juriol no crerna el gavell qui vol".
Es troba en els dicciona¡is normatius en el sentit més genèric de 'feix'.

gelar [d5e]'a] v.tr. 'glaçar' 'tornar fred'

Àrea:dTort.,dVal.(S)

Yitalitat: És la forma habitual en tortosí per 'refredar(-se), tornar fred '

(hiperbòlic segons DCVB). En general també s'emp¡a mé¡ I'adj. gelat,-
adã que no pas fredr-eda. Fred es reserva per al substantiu.

Val.: (Casanova(1990:,1 32 id.)

gema f. 'el brotó dels ceps"botó floral'

Àrea:dTort.,dMat. i Fraga (L)
Mestre Voc.: id.
DECat. el considera un a¡caisme conservat només en aquesta zona, però en
les altres teres es tracta d'un castellanisme disfressat.

gentiscla f. 'llentiscla,llavor de mata'
Mestre Voc.:id.
GGir. id.(Maest.)

Àrea: dTort.dMaest. (F)
Aquesta variant formal és producte prob. de la similitud amb el mot
Ilentilta, pronunciat en aquesta zona gentilla per dissimilació entre les
palatals.(veg. Mas sip ( 1989 :41 (2.3.6).

gepa f.'gep'

Àrea: dTort.d.Val (gen.) (L)
Dicc.:

Mestre Voc. i FATO
GGir. id. (Maest.Pl.Cast.)
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989), a Morella gépela.A la resta gepa, menys a Torredarques
gep.

giny m. 'màquina i especialment, premsa de biga per a olives'

Àrea:dTort.,dPrior. (S)
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Dicc.:
GGir. id. (Vora de Cat.,Tort.)

No Meste Voc.

gipó m.'peça de roba que cobreix el ronc des dels muscles fins a la cintura'

Àrea: dTort.,dMall., dVal. però no exclusivament, apareix també en altres
localitats or. i occ.(L)

Dicc.: El trobem en tots els diccionaris normatius.
GGir. 'peça de vestit de la dona, com lo que diuen "justillo" en
cast.'(Maest.,Pl. de Cast.)

Doc. antiga:
Doc. crims XV(Farreny(1986:213). També I'usa Sant Vicent Ferrer,
alternant amb jupó, forma que està documentada una mica més antigament
(s.xry).

Vitalitat:
@ot,10,29): "Els hòmens... giponet mol ben ajustat"
(Pratdecomte,37,37): "Calces negres i uns gipons així en uns jaquets, tot
curtet"

Val.: (Casanova (1970:206 :avui no s'usa el gipó)

El mot no ha perdut vitalitat en tortosí encara que ara ja no faci referència a
lg peça del vestit tradicional sinó .a qualsevol tþus de jaqueta poc elegant.
Es molt viu, a més el derivat engiponar (veg.).
A I'Alt Aragó també chipón.

girada f. 'gira del llençol'

Àrea: dTort.,dMaest.,dval. (S )

Vitalitat:
ALDC:per tot, menys Ull. plec.
No en els diccionaris normatius.

giradora f. 'cobertora de la cassola'

Àrea: dN.Occ.,dC.deT.,dTort. (S)
Diccionaris:

Mestre Voc.'cobertora de la cassola'
I en sentit més genèric 'allò que serveix per girar alguna cosa' en els
diccionaris normatius.

Documentació antiga:
ESCRIG girador, girahor'tapadora'.
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Documentació actual i vitatitat: Ningú no empra el mot dels subjectes
enquestats.
FATO 'arpeta'; en aquest sentit també a Eiv.

C.de T.: Recasens(1985:202 id.)

girigonsa [d5iriy'onsa] f.'giragonsa"ondulació, tortuació, sinuositat'

Àrea:dTort.dMaest. (F)

Dicc.:
Mestre Voc.
GGir. id. (Maest.-Benassal, Morella, Catí-)
DCVB: en valencià gerigonsa.

Etimologia: Segons DECat. giragonsa es tracta d'un mot resultat de I'alteració
de gerigonsa, pres del cast. jerigonza 'llenguatge incomprensible' i en
casL és pres de I'occ. ant. gergons 'llenguatge estrany, argòtic'. En cat.
va sofrif també en el significat la influència de girada i altres derivats de
girar.

giripiga f. 'sèver sucrotí'fig. 'treballet literari de forta sàtira' (veg. Mestre (1915(
Giripigues tortosines).

Àrea:dTort.dVal. (L)
Segons DCVB és mot tortosí, però el trobem a F.P. i DECat. també diu
que és valencià.

Documentació actual i vitalitat:
(E.LI.,I,148):"En tals circunstancies eleven los tortosins una exposició al
Govern, demanantli que no's plantés més arrós, petició que als ampostins
los fa I'efecte d'una giriPiga."

Moreira (III,36,4): "les veritats són com les giripigues segons per a qui..."

Etimotogia: De gerapigra (>giripigra -on es dissimila la -r), del grec
'amarga santa', que anomenaren aixíperquè hi entrava el sèver.

gitar-se v.intr. þosar-se estirat, especialment al llit'

Àrea: dN. Occ.,dTort.,dVal. (L)

Documentació antiga:
(En XXalabín gitar 'jeure')
ROS : gitar acostar
SANELO,23| id Ros

Documentació actual i vitalitat:
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Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XXXVI[,572,15):'Tu Amilda, pega una mirada als petitets i
giteu's.")

Castellonenc : (Colon (19 52: L7 6)

Val. : (Casanova( 1 990: 1 32 id.)

glapir v. intr. 'bordar' (d'una manera especial, quan cacen, quan demanen alguna
cosa...)'

Àrea: dTort., ü-p., dMall. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: 1,2,5 i 8 no el coneixen. La resta sí (6 diu
clapir).
(8,L1.,V,174):"glapix que glapix lo gos"
FATO

Etimologia: DECat.Alteració de GLATTIRE 'fer lladrucs aguts els gossos'per
factons onomatopeics.

glapit m.'lladruc'

Documentacié actual i vitalitah (YIfi,127,3: "que.ls glapits se sentiran / des
de Caro al Coll de I'Alba."). Pel que fa a I'enquesta de vitalitat, els resultats
són els mateixos del mot anterior.
No Mestre Voc.

gteda f. 'cleda' ' tancat de fusta per al bestia¡'

Àrea:dTort.(F)
Mestre.Voc.'tancat de fusta per al bestiar'
La variant amb g- també a Bassegoda (prop d'Olot) i Torsimany de
Ll.d'Averçó (veg. DECat.).

Etimotogia: del cèltic KLETA id.

glera [gl'era] f. 'pedres o grava del riu o barranc que quasi no cobreix I'aigua'

Àrea:dTort., dN.Occ. Baix Aragó(L)
Dicc.:

GGir. id.
Mestre Voc.

Etimologia: del 11. GLAREA id. Mot peculiar del cat. occ. especialment en el
nucli SO i NO, i arriba fins al Baix Maestat.
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gondo [g'ondo] m.'góndol'

Àrea d'ús: dTort.(F)
No es troba en cap diccionari normatiu, ni en els específics de la zona. L'ús
de góndol, que és la variant formal normativa, és general a tota la costa
des de Barcelona, Empordà fins a Mallorca i Eb're (DECat.).

gordr-a adj. 'gras, abundant de cam'

Àrea: dTort.,dMat.dVal.(encara que no és general),dEiv'gruixut', (L) ;gordo a
l'Alta Ribagorça.

Dicc.:
GGir. id. (Maest.,Pl.Cast.,Val.)
No Mestre Voc.
Es toba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1982:55) id. a les poblacions del tort. sep. menys El
Perelló,Aldover,Paüls,Arnes,La Torre de I'Espanyol, on diuen gros.

Gimeno(1989) a gairebé totes les pob. del tort. meridional.Gros a Ull.,
Mas, Xert,Vin., Benicarló, El Boixar,Castell de Cabres, Beseit, Morella,
Ares. A Canet lo Roig,Traiguera i Vilafranca alternen les dues formes. A
Rossell doble.

Hem de constatar que gros i doble són mots coneguts en tot el tortosí i
que actuen sovint de sinònims de gord -sovint amb un valor d'ensuavir
Itadjectiu, no és tan greu ser gros o doble com ser gord.

gordària f.'grassor'

Àrea: dTort.(L)
No Mestre Voc. DCVB el recull com a mot de Tortosa.
DECat. considera que els derivats de gord són en gran part
castellanismes.Cap dels derivats que esmentem no consta en els diccionaris
norrnatius.

gordilló adj. 'grassó'

Àrea:dTort. (L)
F.P. :gordelló
DCVB i DECat. recullen gordilló a Tort. i gordelló en valencià. També
gordelló F.P.

gossa f. 'peresa'

Àrea: dTort.,dEmp.(S)
Segons DCVB el mot té aquest sentit a I'Empordà. "Porto una gossa!"
GGir. "Tindre gos o gossa" 'tindre galvana, perea'
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No en els diccionaris normatius.

gossera f. 'peresa'

Àrea: dTort., dval.(L)
DCVB recull aquest sentit en valencià.També F.P.
No en els dicionaris normatius.

gosseria f. 'peresa'

Àrea: dTort., dC.de T.(L)
Només en DCVB, i consta com a derivat de gos però sense cap explicació
de sentit en DECat.
També en FATO.
No en Recasens (1985), tot i que DCVB el dóna com a propi del C.de T.

gossina f. 'peresa gran'

Àrea: dTon.(T.AttaXL)

No el tobo en cap recull lexicogràfic.(veg. derivatius)

gotaina f. 'Cadascuna de les gotes grosses que cauen en començar a ploure'

Àrea : dN. Occ.,dTo¡t.,dMaest. dCast.(I-)
Només en DCVB.

gotellera [goteÁ'era] f.'gotera'

À rea : dTort., dPrior, Castellterçol,Fulleda (L)
Dicc.:

DECat. recull el mot en Priorat i Tortosa i també en Labèrnia 1839( i diu,
del seu Maest., segurament); emperò GGir. gotera i no gotellera.
Mesne Voc.: id.
Es Eoba en els diccionaris normatius (F.P. inclòs; ens queda el dubte,
però, si el mot és valencià o F.P. I'inclou perquè està en el DFa.)

granera f. 'escombra'

Àrea : dN. Occ.,dC.deT.,dPrior.,dTort.,dVal. (Dènia),dB al. (L)
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Dicc.:
El mot es troba en els diccionaris normatius.
Mestre Voc.
GGir.id. (Maest.,Pl. Cast.,Tort.,Dalt de Tort.,Val. )

Documentació actual vitalitat:
Gimeno(1982:a7) Només Iask'ombra] a la Tore de l'Espanyol (al costat de
granera) i escombra a Falset.

Gimeno (1989) : L'única forma en el trot. meridional, és granera.

Concomitàncies :Veny(1960:118) i per a l'ús lit. veg. (Veny (1979:197)

Castelló:(Colon(1952: 177 com occi. i bal.)

Val.: (Casanova( 1990: 1 32 id.)

N.Occ. : (Fortuny( I 983:203 id.)

granetr-a [gran'et] adj.'grandet'

Àrea: dTort., dMaest., dAlg. (L)

Diccionaris:
Voc.Benassat. id. adj.
GGir. gran. El diminutiu és granet,-a (Maest.), grandet,-a (pl.Cast.)
No Mestre Voc.
SANNA

Documentació antiga: Era la forma més estesa en català medieval. Tot i que tant
DCVB com DECat. limiten I'extensió actual del mot a I'Alguer i al voltant
de I'Ebre, el trobem en el valencià ESCRIG -que potser el recull de Llíria ,
la seva terra nadiua -veg. I'opinió sobre aquest repertori que donen
Colon/Soberanas (1985:170 "...e1 repertori més tèrbol que puguem
imaginar")

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.

Castelló:(Colon(1952: 178 (Maestrat).La resta grandet.)

Etimologia: La solució nd -->n en aquests casos és general en la llengua
clàssica. Probablement es restituí per cultisme la forma amb el grup nd.

grapatada f.'almosta"grapat grcs'

Àrea:dMaest.(L)

Diccionaris:
GGir. id. (Maest.,Pl.Cast.). A Castelló almostra.

Documentació actual i vitalitat: Habitual en poblacions de Els Ports.(veg. per
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exemple Gimeno(1989) que el recull a I-a Mata)'

4timologia: DECat. derivat de grapa, prob. del fràncic *krappa 'ganxo' 'grapa,

urPa'.

grau m. ?unt de riba que serveix de desemba¡cador, especialment port de mar.'

Àrea:dTort.,dVal.(S)

Documentació actual i vitalitat: Ha quedat més aviat fossilitzat com a
toPònim.
Ségons DCVB id. s'anomenen_ g-IaI e.ls portl de Cçtelló'
Bofoana,Marcofa,Morvedre, Val., i Gañdia i antig. el de Tortosa i Cullera
(afegim-hi el barri del Grau a Amposta)-
GGil. id. (Val.,Pl.Cast.)
DECat. en el sentit etimològic d'escalonada de nivell, és molt coffeÌt en

tota la coita catalana, els ilõcs per on desaigüen al mar els,estanys i rius,
nni áf punr que I'occità ha manllevat el mot del català (II.GRADUS >

grau).

grela [gr'ela] f.'greala"palangana'

Àrea d'ús: dTort., dMaest.(F)

Dicc.:
DCVB 'gibrella perrentar-se les mans (Calasseit,Tort')

Mestre Voc. id.
GGir. id. (Tort. i comarca)

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu al costat de ribell (que té

un sentit un pèl diferent) i palangana.(cf FATO)
Moreira (X,i91,17) : "Surtín de iepén en una graela a la mà." )
(E,L1.,VIì3gÐ.ípit un quarto en io seu catre, matalàs, coixí, grela per a

rentar-te, roba, etc., quatre rals diaris."

Gimeno(1989) : greleta a Pena-roja (Mata:ra-nya)r m9-1ge que ala.r.esta de

póUfuri*r deítoft. meridional predominen ribrell, Ilibrell, ribell (veg.

iibell i safa).

Casteltó: (Colon( 1 952: 179 (Forcatl,Morella)'palan gana para sanglar'

grunyir v.intr.'elPorc'

Diccionaris:
En els diccionaris normatius escrit grunyir'
La pronúncia amb -o és com enll verb munyir, plòpi1 {e^$i;erses
localitats nóiã-ðcci¿entals, valencianes i mallorquineL ségons DICat. la
conjugació- originària fou de la varietat gronyir/g1tnyl ptlt1{1,i
coliii/cutl; cosir/cus etc. i per tant' creu que s'hauna d'escnure
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gronyir, cosa que la fonètica occidental i mallorquina confirmal encara
que, com en molts casos en què hi ha í a la síl.laba sqgrleqt es p_rodueixi en
aquests dialectes també el pas a u (veg. Massip(1989:32 -L3.1.4.1.)pel
que fa al tort. i Veny (1984:384)que explica casos similars en Font.

Documentació actual i vitalitat: Tots els subjectes ho diuen així.

ALDC: Mas.,Amet.,Mat.,Am.,Vin.,Móra gronyir; Roq. grunyir.

Gimeno(1989) a totes les poblacions del tort. meridional, amb la variant
gronyir.Però a Ull.,el Portell,S orita xillar.

Etimologia: DECat. del II.GRUNNIRE.

grunyit m. 'gruny

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,6,7 i 10 no empren el
substantiu. 5 sí que I'empra en el sentit figurat aplicat per exemple a una
porta.

ALDC: Mas.,Amet.,Mat.,Roq. grunyit; Am.,Vin.,Móra gronyit;
Ull.xillet.

Gimeno (1989) pertot (menys Ull.xillit i Canet 1o Roig gruny)

guaix m. 'cadascuna de les espigues del blat o altres cereals quan creixen"conjunt
ã'espigues que broten d'un sol gra' 'conjunt de brins que naixen d'una mateixa tija'

Àrea: dN.Occ.,dTort.,dMaest., dVal. (L) dBal [grfl

Dicc.:
Es troba en els diccionaris normatius
GGir. 'cadascuna de les canyes de les espigues del blat u altres cereals
quan creixen (Maest.PL.Cast.)

Documentació actual i vitalitat:
Es va perdent.

Val.:(Casanova(1990: 132: guaixat'persona corpulenta')

guaixar [gwajJ'a] v. intr.'a¡relar, una planta'

Àrea: dTort., dMaest., dVal., dBal.(aquest,en la forma goixar)

Diccionaris:
DFa. :goixar/guaixar
F.P. guaixar
GGir. id (Maest.,Pl.Cast.)
Mestre Voc.
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Documentació antiga:
SANELO,261ld=Multiplicar los granos en el campo (Pamis y Valencia)
(Pamis és de la comarca de Xàtiva).

Documentació actual i vitalitat: Només 1,6,7 i10. 6 i 7 diuen goixar
Moreira (XXXVI,549,4)"Sempre negat en aigua, vaig aná creixén i
guaixan..."

Castelló:(Colon(1952: 179 (Cast., Artana, Villaf., Useres)'brotar diverses
espigues d'un sol gra de llavor').

Etimologia: Comú amb I'oc. gaissar del gòtic WAHSJAN 'crèixer'.

guaret [gwar'et] m. 'fondària de la llaurada del solc que es fa en llaurar'

Àrea: dN.Occ. dTort. (L)

Documentació antiga:
SANELO, I 38 id=barbecho.Copia de Ros,id)
LAM. id Ros.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Mas 'a:rabassar ben fondo'; Am.,Amet.,Roq.,Móra'enfonsar més
I'arada'; Ull. 'terreny treballat encara no sembrat'; Vin.: no es diu; Mat-
'camp que descansa'.
(got,4,I8): "i si ere al guaret de sembrá llavontes ia.t serveie..."

Val.: (Casanova( I 979 :235 id'barbecho')

guatla lgw'alla][gw'ala] f.'guatlla'

Àrea: dTort.,dMat.,dMaest.,dVal. (F)
Segons DCVB amb [l] Maest.,Val., Calasseit. Avui la fonètica [Ù és molt
més estesa que la geminada en tortosí.

Documentació antiga:
ROS: id: codorniz.
SANELO,l38 id Ros.
LAM. id Ros

Documentació actual i vitalitat:

Castelló:(Colon(1952: 180, en tot el castellonenc l.l-->l.mall i Alacant [tt]

guinyo 'guenyo'

Àrea: dTort. (F)
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guitindraina (a la) adv. 'de qualsevol manera'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id. (tort.)
DCVB :guilindaina'diversió' val.
F.P. guilindaina 'cosa de poca valor, galindaina'

Documentació antiga:
Rector de Vallfogona (DAg.,vol IV,201: "no hi ha guilindayna antiga que li
pase per olvit y las modernas xaconrìs les té per los caps dels dits."

Documentació actual i vitalitat: Només empren el mot els subjectes 1 i 8.
(Veg. locucions 7.6)

Etimologia: DECat: galindaina, guilindaina, en I'accepció dq 'menudesa,
folesa'prob. derivats del nom propi de persona Galindo típic dels antics
aragonesos i muntanyesos pirinencs, que es llogaven com a pastors: perquè
són d'ells sobretot aquesta.mena de coses.

guilopando,-a adj. 'pando'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació antiga:

Documéntació actual i vitalitat: Només 1, galipando 'aquell que en una
menjada ho emborna tot'.

Etimologia: DCVB: intensiu de guilopo.

guilopor-a [gil'opo] adj.'entremaliat'

Àrea: dTort., dval. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
F.P.
DFa. en el sentit de'home toix' , que és el significat contrari i que DCVB
recull a Pineda.

Documentació antiga:
SANELO, I 39 guiloPs=Picaro

Documentació actual i vitalitat: Cap dels subjectes enquestats I'empra.
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Etimologia: DECat. El tracta dins de galopar (delfr. gatoper)., Guilopo. fou
pies del cast. provincial galopo, extrct de fr.g4!-o_p_in 'noi de
missatges', cast. galopin 'trinxeraire"pinxet de cuina'(s.Xv[), alterat en
cat. per inf. de guilla 'astúcia'.

guisandera f.'cuinera'

Àrea:dTort., dVal.(L)
Mestre Voc. id.
FATO

guÍtarra f. 'pa estirat amb talls verticals que semblen les cordes d'una guita:ra

Àrea d'ús: dTort.(Terra AltaXS)

Dicc.:
DCVB : 'coc de forma esteta i llargaruda'a Morella

gúmena f. 'corda per lligar l'àncora i altres usos'especialment a la zona de lEbre
icorda estesa d'una bãnda al'altra del riu, per la qual corre la corriola de la barcassa'

Àrea:dTort., dMall. (L)

Dicc.: En tots els normatius.

Vitalitat: S'empra encara i en el món no mariner en I'expressig iaramblar algú
contra les gúmenes" 'posar-lo en situació difícil'. Es probable que, com el
mot it. i oc. antic, procedeixi del grec 'corda que condueix'.

haure v. 'haver'

Àrea: dN.Occ.,dTort.,dVal.,Reus,Valls (F)
Variant formal que es pot considerar de registre vulgar ja que molt rar¿tment
la trobaríem en una obra literària. (Veg. també les va¡iants amb aglutinació
del pronom hi (Massip(1989:44 &3.1.1 i66 &3.7.2' nota 87)

Documentació antiga:
SANELO,239 aure= (aver,ant.) ahora haber

hixop [if'rp] m. 'salpasser'

Àrea: dMaest.(L)
També a I'Alt Aragó [el iJ'opo]
DAg. hisopet Matarranya'pinzell'.
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hurtes (a les) f. pl. 'a les palpentes, cercar o fer una cosa d'esma'

Àrea: dTort., dVal., dBal., i Conca de Barberà

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació antiga:
EBJ a las hurtas'a tientas, a tiento'

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 5,9, 10 no coneixen
I'expressió.2la coneix però no I'usa.
(E.tl.VI,470): "Acompãnyeu-me a la vora del riu,pos jo, quasi cego, vaig
a les urtes."
(GIR.,Intro.): "escrits a les urtes".(Veg. locucions 7.6)

C.de T.: Recasens(1985:2A4 ) Només a Valls (Alt Camp).

Etimotogia: DECat. deriv. de aürtar o bé urtar,cat. antic 'xocar, topar amb
alãú', d'origen incert comú amb f it. urtare, oc. ant. urtar, fr. ant. urter,
de signif. iguals. Probablement d'origen pre-romà o indoeuropeu.

ideósr-osa adj. 'maniós, maniàtic, ideós'

Àrea: dTort., dMall. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
F.P. id.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 no I'empra. La resta sí. El subj. 7
diu [ajde'os].

infel [inf'el] adj. 'infidel'

Diccionaris:

Documentació antiga:
Encara en el -S,XV trobem casos de feet (fel) i fael (SVF),que és la
solució del cat. antic. Avui es mantenen les formes fel i infel -poc o molt
segons DECat.- a Mall. i Val.

Documentació actual i vÍtalitat: Només 2 i 8 coneixen el mot.
Moreira(XXXVn,562,4) "cremats o degollats pels botxins dels lledres
infels..."

investigatr-ada adj. 'cohibit, quan un va ben vestit, d'una manera que no
acostuma'
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Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB : envestigat 'abrigat amb massa roba (or. occ)

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4,5 i 9 no coneixen eI mot.
La resta sí, i diuen anvestigat o envestigat (8). Els subjectes 6,7 i 10 hi
donen el sentit de 'amb molta roba'.
FATO id'primmirat'?

Etimotogia: DECat. derivat de vestir.

jaccintsÂtaccints m.(pl.)'jacint"nom d'una espècie d'ametista'

Diccionaris:
DAg. parla també, com I'exemple de Moreira de "arracades de
llaccins"(Inv. Sant Joan Despí de 1795).
NO DCVB
No Mestre Voc.

Documentació antiga:
La documentació més antiga (DECat.) és en J.Roig.
Despuig,Col.loquis (1981): "en...14 Vall d'En Rubí se-troben pedres
precioses com són robins, esmeraldes, jacclp-s, esmeragdes, 

- 
granats...".

En una nota a jaccins, E.Duran es pregunta "jaspis?". Ja veiem,-doncs,
que es tracta d'una pedra preciosa que no té res a veure amb el jaspi.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(VÍ,9l ,L6): "du arracades de llecsins."
Dels subjectes enquestats ja ningú no coneix el mot, tot i que han sentit a
parlar d'aquesta mena d'arracadades que duien abans.

Etimologia: del 11. HYACINTHUS, pres del glec .El singular devia ser
jaccint però a O.Pou iaccí. Segons DECat, p9{ gn fenomen paral.lel al
ãe tlessamí< yessamí/gessamí, hi hagué qui hi aglutinà parcialment
I'arricle, d'on resultà llacci(nt) en el Principat (llasinto en val. i ma11.).

jogarrí,-ina [5u arr'i] adj. 'juganer'

Àrea:dTort.,dVal. (L)
No Mestre Voc.

jovenel.lo m. Jovencell'

Àrea : dTort.,dMat.,dMaest.,dVal.,dMall.,dMen. (L)

Dicc.:
No Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.
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Documentació actual i vitalitat:
(E.L1.,V,129): "Assentats en tamburets o en cadires de boba, allí's
reunixen don Sinesio Sabater ..., don Federico Pastor i Lluís... i quatre
jovenel.los en lo cap ple de moixonets: Josep Querol, dos Antonios:
Oliveres i Cerveto, i'l ego sum, autor d'estes recordances."
FATO
És un tipus de formació similar a xitxarel.lo.

judio m.

Àrea:

Dicc.:

'espècie de cargol'

dTort. (S)

MesEe Voc.
DCVB (id.Tort.)
El terme judio s'aplica també com a apel.latiu de þersona molt avara i que
explota els altres'.

juí m.'judici'

Àrea:dTort.,dVal.,dBal. (L) pl. juTns

Dicc.:
En tots els diccionaris normatius perquè és la forma del cat clàssic.(comp.
perjuí )
Mestre Voc.

Documentació antiga:
SANELO, 148 juhí=juicio;juhins=juicios

Documentació actual i vitalitat:
(Aldover, 24,20): "Vé.1dia del juí, me fan lo juí..."

Gimeno(1985:56) Es diu judicÍ com en nord-occ. a les poblacions
enquestades del tort.sep.: Benifallet,Gand., La Pobla de Massaluca,
Rasquera, Móra d'Ebre, La Torre de I'Espanyol.

Gimeno(1989) juí a gairebé tot el tort. meridional, de vegades amb g
antihiàtica ([¡uy'i] Alcanar, Sant Jordi, Traiguera i Sant Mateu). Judici
només als Valentins, i juici al Matarranya.

Val. : (Casanova( 1 990:id.)

lert [l'ert] adj. 'just. equitatiu'

Diccionaris:
Tot i que DCVB, DECat, el recullen així com Mestre Voc. en el sentit que
donem (supraXEx.: "Això no és lert, que tu has fet trampes"), penso que
podria relaõionar-se amb el sentit que DCVB dóna a ert m. 'mèrit' : "Quina
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gràcia de guanyar-me, sent tu més gran que jo. L'ert seria guanyat-ne un
ile més gran que tu"(Tort.). No apareix el mot en cap diccionari normatiu.

Documentacié antiga:
SANELO,I5I Lert=Lerdo i pl. (DRAE: 'pesado i torpe"sin valor,
cobarde'(i en aquest segon sentit diu que és un germanisme).

Documentació actual i vitalitat: Només 10 I'empra:"això no és lart" 'no és
1ògic'.
(GIR, 3,15): "de tanta alegria i bullici és lert"...
(E.L1.,I,468): "No es I'ert (equival á n'esta exclamació: ¡Així no té cap
gràcia! " (veg. 7.6 loc.).

Etimologia: DECat. recull el mot en el sentit que esmentem i remet a alerta,
interj. i adv. de I'it. allrerta id., i aquest del substantiu (o participi
subsiantivat) erta 'aixecada', þujada' (del11. ERIGERE'dreçar, alçar'); la
locució interjectiva all'erta! va servir de primer per exhortar els soldats a
aixecar-se i posar-se en guàrdia en cas d'atac. Coromines no explica com
d'aquest sentit s'hagi pogut derivar el sentit tortosí; si la relació és certa, es
podria explicar a partir de la consideració que la posició d'alerta era la
õorrecta per als soldats quan se'ls ordenava, i d'aquí el valor de 'just,
correcte' (no puc, però, pensar que aquesta és una explicació ben
adequada).

lic (fer el) 'desentès, dissimulat'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id (tort)

Documentació actual i vitalitat: És una expressió que ja ningú no
canvi sí que és usual "està leli" o lelo. (Veg. locucions 7.6)

Etimologia: De creació expressiva com lelo, lero,leli; que segons
pér mitjà de la repetició sil.làbica suggereixen una expressió
mental reduiìCa als elements i mal articulada.

llac m.'llot'

Àrea : dN. Occ. (S egrià),dC.deT.,dTort.,dMaest. (L)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Amet.,Am.,Roq.,Móra.;Mas, Ull. llapó; Mat. simolsa.

N.Occ.: (Fortuny(1983: 128 id.)

C.de T.: Recasens (1985:205)

coneix. En

Coromines,
lingüística i
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llacós 'que conté llac'

Àrea: dTort.,dMaest. (L)

llaça f. 'estalvis fets de coes d'alls trenades i més modernament d'altres materials

(corda, ferro...)'

Àrea: dTort., dMaest.,dCast. (L)

Diccionaris:
GGir allassa id.
Mestre Voc. llassa.
DECat. llaça derivat de llaç, no descarta que vingui de allassa, perquè es

feia amb les coes dels alls.
DCVB: llassa Tort.Maest.Pl.Cast.Aín'allassa Maest')
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4,6,7 i 10 coneixen el mot. 7

i 10 diuen més [t¡niO'o] ,7 "de llauté, zenc o ceràmica, L0 "de pauma o de

forc d'all".

ALDC:Mas.,Vin.,U11.,Mat.;Roq. tenidor , i també Mas (quan és de

fèrro); Am.,Amet. trespeus; només a Móra [ast'aqvis]'

Gimeno (1932) Tort., Aldover, Paüls, Benifallet,Rasquera; a la resta

estalvis .

Gimeno(1989) pertot en el tort. meridional i en el sentit de'capçan3 p9r

pofiar rò;r;i ðuq;u molres loc. del Baix Maest. i.Tin-ença dg-Benifassà.

Lasseta a genicatlO, Alcalà de Xivert i El Boixar. Al Mas tenidor;

Castettó:(Colon(1952: 185 llaça.(Cast.Bo4ytl.'aro que es posa sobre la taula

peìquè les cassoles no taquin les estovalles'

Etimologia: DEcat. derivat de llaç, però no descarta que pug,u_i-i:Lq:lY"i de all
(õom diu DCVB) i encara proposa que podria ser un mossarabisme yaça =
al cat. jaçjaça, però ho creu aventurat'

tladrit m.'lladruc'

Àrea:dTort.,dVal. (L)
No en els diccionaris normatius
FATO
Derivat de lladrar (II.LATRARE) (veg. derivats com cantit,...)

llambroix [Áambr'oiJ] m.'botavant'

Àrea:dTort.,dVal. (gen.),dB al.(L)
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Diccionaris:
Mestre Voc.
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989): a tota la zona del tort. meridional.

Per a l'àrea d'ús (d'on treiem les dades de I'apartat àrea, veg. Veny(1958-
59:146).

llampar v.intr.'llamPegar'

Àrea : dTort.,dVal.,dB ¿l.,dFmp.,Girona i Costa de LlevantdAlg.(L)

Dicc.:
Mestre Voc.
SANNA
Surt als diccionaris norrnatius.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: al costat de rellampegar a Am.,Roq.,Vin.; a la resta

llampada'flamarada ràpida,momentània'

Àrea :dTort.,dMaest. (S)

Diccionaris:
DFA. 'esclat de llum viu i instantani'
F.P.
FATO

I en sentit figurat 'tocada lleugera' "Dien qu-e s'havien gelat les.¿metles,
pero només ía sé-una llampada-i n'han-quèdat moltes de bones".(vegem
ilampadura, en el sentit de 'neuliment d'un vegetal', al Vallès (DCVB).

(E.LI.,I,l41): "Lo cel está enfosquit y llampa."

(E.L1.,VI,428): "neteja dels carrers ple-n-s de llac, geres.que havien
òontingui oli, talequðs de garrofes, mobles i gèneres de les botigues
llampades Per la barrancada".

DCVB és qui localitza el sentit al Maest. D!,Cat. el documenta a Vayredai
nJparta m¿s ae localització gloËàfica. Es probable, doncs, que el mot
sigúi més general del que diu DCVB.

tlampada2 'porció de cosa líquida o pastosa que fa taca'

Àrea:dTort.,dMat. (S)
Només aDCVB en aquest sentit.
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rellampegar.
(E.Ll.,Ii4l): "lo cel està enfosquit i llampa"

llampadissa f.'llamPegadissa'

Àrea:dTort.,dEiv. i Cadaqués (L)
Dicc.:

F.P.
No DFa.
No Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
G.it.,V,t¿Z): "Com claror de llampadissa, sa conciencia té una visió
encisadora."
DECat. recull aquesta forma derivativa a Tort. DCVB a Tort i Eiv. Hi hem

ã'afegir la informació de Cadaqués(1988:87 llampadissa id.
No FATO.

llançol m.'11enço1'

Àrea:dN.Occ.,dTort., dVat. f)
Documentació antiga:

ROS: llan jol=sabana.SANELO,149 id Ros.Sanelo inclou
tb.tlençol=Sabana (en la centuria l'400 y tantos)
SANELO,263 llançol=Sabana (T.Puer)

Documentació actual i vitalitat:
Valencià: (Casanova(1970: 1 89 id.)

Ilairda f. Tecipient de llauna per coure al forn'

Àrea : dTort.,dMat.,dVal. (S )

Documgntació actual i vitalitat:
És general en aquest sentit a la Terra Alta i Maest'

Castelló:----- 
iôolon(1952: 185 'llauna' també metafòricament "Eixa comèdia és una

llanda"(Cast.) cf.Pallares,Penarroja)

Val.:(Casanova(1990: 133 id.'llauna')
Sembla qìe en alguns punts del valencià és un cert tþus de coca.

Segons Éenando(1989:415) és un aragonesisme'

Montoya(1989:145) 'safata plr al forn' és general-al Vinalopó. Mitjà.
lvtontoyã'creu que'la formá llanda es propagà- al-murcià', a la zona

caste[ánop*tuni del País Val. i a l'aragonès ãei del Valencià-, que és la

informaõið [uè AOnu DECat. i que es ðontradiu, doncs, amb I'opinió de

Ferrando damuntdita.

Documentació antiga:
ROS: llanda'hoja de
Lam. id= hoja de lata
Voc. Benassal id.

lata'.Sanelo, 149 id Ros
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llanguanissa f. 'llonganissa','salsitxa'o [llenguan'isa] amb una diftongació similar a

la de [ttengu'et](DECaÐ

Àrea:dTon. (F)
Voc.Benassal id.
Moreira (IX,155,6): "un rebost de llanguanisses".

llaó m.'11eó'

Àrea:dN.Occ.,dVal.,dAlg. (F)
(III,36,14)

llapó [Áap'o] m. 'molsa que es cria en llocs humits'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: idTot. Freginals
DFa. i F.P.
DECat: Ilapó és ortografia deficient per llepó.
ALDC: Mas.Ull.Am. 'llot'i Am. 'les algues del riu'.

Documentacié antiga:
ROS: llepó lama, el cieno y lodo que haze el agua en su estremo
v.llimach

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,4,9 no coneixen el mot. La
resta sí però per a 'molsa' empren més llac i IIapó és una mena dherba
d'hivern "a tàIl de margall"(i0).E1 subj. 8 diu que a Arenys de Lledó
s'empra senill. Hem de resaltar la fonètica amb a.

Etimologia:

llata f. Mestre Voc.'corda prima'

Àrea :dTort.,dVal.,dBal. (S)

llaurador m.'pagés'

Àrea :dTort.,dVal.,dB al.

llecsins veg. jaccints (arracades de llecsins)
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Ilenç [r{'ens] m. 'tela de lli o de cànem'

Àrea:dTort.,dMaest.,dVal.,dC.de T. (no Rec.)

Documentació actual i vitalitat:
(Colon(1952: 1 88 ge. cf.Pallares,Penarroja)

Itengüet [Áe¡gw'et] m. 'peça petita de pa',on a més del canvi o>e es produeix una

diftongació similar a la de llenguanissa.

Àrea:dTort. (F)

DiccÍonaris: No en els dicionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.1 pronuncia llan-.

llépol,-a adj.'llaminer'
fig. "és molt [lépol això que t'oferixen" 'atractiu'

Àrea: dC.de T.,dTort.,dVal.,dB al.

Documentació actual i vitalitat:
(cf.Colon( 1 952: 1 8 8 gen. cf.Pallarés,Penarroj a)

Documentació antiga:
ROS: id: goloso.Sanelo,l52 id-
Lam id Ros.

Ilerg,-a [Á'srgi adj.'llarg' (Colon(1952: 189 comp. llèntia 'llàntia' gen.)

Àrea:dTort.,dMat.,dMaest.,dCast. (F)
GGir. atlergar (Maest.PL.Cast.Val.)
Moreira(XV,245,5): "A I'esquerra arrollats,...papés llergs com a mapes i
planos..."

lleterola [Áeter'rla] f. 'porcions de cam molla, blanquinosa, que estan adherides a

les vísceres dels mamífers'

Àrea : dC.deT.,dTort.,dVal.,dMall.,dMen -

Documentació antiga:
ROS:tleteroleõ lechecillas, ciertas mollejuelas que en el pecho tienen los
cabritos, terneras y otros animales'
Sanelo,l 52 id=Lechecillas; i sing.
LAM: id Ros.
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Documentació actuat i vitalitat:------Vfõi"iia tXfiilI,49i,24¡: "aque1l g-uàrdia tan templat i tan garrit que

sembla unes lleteroles de moltó negre")

Itigarnó m.'tel de la llengua'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: (Tort.) ho treu de DAg'(id')

Documentació actual i vitalitat: No'

llima f.'llimona' (coton(1952: L9I gen.)(casanova(1990:,133 id.)

Àrea:dTort.,dVal. (l)

Documentació antiga:
nos, id rimón3anelo,152 id.i ltimó=lo mismo(limón)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Pertot

Ilimera [Áim'era] f.

Àrea:dTort.,dVal. (I-)

Documentació antiga:
nOSt id limóñ rirbol...sanelo id' i llimoner=Limonero

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: pertot (menys Amet' llimoner'

llissal m. 'llissa' (veg. llistat ictiònims)

Àrea:dTort.,dCast. (L)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira fl,iîô,¡j' ;'si, ro gut uu morí d'un tip de botnades de llissal")

llissar v.intr.'lliscar, relliscar'

Àrea:dTort. i Puigcerdà (L); esllissar dN'Occ"dMaest'
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Diccionaris:
No en els diccionaris normatius.
GGir. esllissar

Documentació actuat i vitalitat: Tots els subjectes, menys 9, I'empren, ara

bé, els subj. 1 i 5 diuen més rellissar (veg. en el llistat)'

ALDC: Mas, Roq., Ull. ha llissat -Roq. 
-també 

ha rellissat-; Amet.,
Móra ha lliscat; Vin. ha rasquillat; Mat. ha asvarat;

(8.L1.,V,131): "Fruit d'aquel]s ratets de xarreta inolvidables,lo díade Sant
jau*e de l'ány 1897 ap'areix lo setmanari Tortosa llustrada, fundat i
dirigit per Josêp M. Bêrnis, arnâ d'abelles que havía-de produir moltes
brefruês de mel', dolçors d'amor. a Tortosa; primera pedra {el tortosinisme
ver, {lue al tard o al breu, acabarà per impo_sarse,com tota llei natural, com

h {uê obhga al nostre riu Ebro, nó a torce'l curs i recular cap a les fonts de

Reinosa, sino a anar llissant, llissant, hasta veure les aigües salades del
Mediterrani."

Gimeno(1989) En el tort. meridional relliscar a la majoria de poblacions;

esllissar a la Tinença de Benifassà; rellissar al Mataranya.

Castelló:(Colon(1952: L57 esllissar (Borriol,-.Forcall, Morella, S.Mateu)
cat.'relliscar' (Cor. El parlar... registra esllissar.

Rib.Sistac,333 esllisa'se (1,2,3),esllissada Gav.Cal')'384)

Ilissenc/llissent,-a [Áis'e]Kl [,(is'en] adj.'lliscador'

Àrea:dTort.,dMaest., dPall.[z] (L)

Diccionaris:
DCVB: les dues formes (Tort.)
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Tots I'empren, menys 9, i 5 diu més

relliscós.
FATO

Etimotogia:DECat. der. de llis inclou llis_e_nt,-enta¡dj. 'lleregós_,.relliscós'Diu
qñe és rar (Pall. amb [z]) i que al Maestrat_és amb [s]. Llis suposa una

base rom. ilsruS, d'origen incert, probablement de creacig exp_ressiya

iuggeri¿a per la fressa dá iliscamen! qeldamunt.una superfície llisa. Es

mot comú äls [enguatges d'Ibèria, sud de França, Alps, Itàlia i Sardenya.

IIoma [Á'oma] f.'tossal'

Àrea:dTort.,dVal.(L)

Diccionaris:
No en els diccionaris normatius. Sí en F.P'



293

Documentació actual i vitalitat:
Val.:(Casanova(1979:157 id. diu que és paraula valenciana)

Ferrando( 1989:41 5) el considera un aragonesisme .

Ilord,-a [Á'ort] adj.'lleig' ,

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
Mesre Voc. id.
DFa. i F.P.
DCVB : Bot, Tort. I en el sentit de 'brut' (Conca de Tremp, Urgell, Ll.,
Segarra,C.de T., Priorat)
DECat.: 'brut, bonyegut, mal treballat' (Alt Matartanya) ARABIA'fi.ero,
lleig, mal carat'a Tortosa.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 2 i 5 no coneixen el
mot.El subjecte 9 diu que és antic. Els alres I'empren uns en el sentit de
'brut', altres de 'malformat' , o 'mal arreglat en el vestir'.Sentits derivats
de 'lleig', per al qual actualment els enquestats diuen majoritàriament feo.
FATO
Gimeno (1982:55) : Benifallet, Rasquera. A la resta, ja, feo.

Etimologia: DECat. Prob. d'una variant del ll. LURIDUS 'groguenc, pàl.lid',
eñ una forma LURDU o LORDU d'explicació controvertida'.

Ilosco,-a [Á'osko] adj.'curt de vista'

Àrea: dTort., dVal.,dBal. dRib.(F) (llosc és també viu en cat. central)

Diccionaris i altres referències:
Veny(1958-59):139 Explica els encreuaments que es pro{geixen en els
nom-s de les malalties de la vista,i ,en el cas de llosc QI.LUSCUS) que del
significava 'borni' en men. actual només s'aplica al que hi veu poc, com,
podem afegir, també en el tort. actual i sembla que en la major part del
õatalà, no en valencià, on té el sentit de'guerxo'.

Documentació antiga:
ESCRIG llosch o llosco,-ca 'bisojo o bizco'

Documentació actual i vigència: Només el coneixen els subjectes 1,6,8 i 9 i
aquest darrer diu que és antic.

Moreira(IV,43,25): "que no sé la O en un got, i ademés llosco, que no m'hi
veig a dos dits dels nassos"; XXV[I,359,21)

Gimeno(1982:43) Amposta, Sta. Bàrbara i Tort, en parlants de la 3a
generació.
Õimeno(l9S9) id. 'estràbic'a Vin.@nfront de guerxo o garxo, guinyo,
o mirar contra govern per a aquest mateix concepte en la resta de
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localitats estudiades.

Castelló:(Colon(1952: L92 gen.. -o final Barnils,Fòssils AORLL,VI,1933,275-
2e7)

Rib.:Sistac(198 :330 'curt de vista' Ilusco (Cal)

lluisa [Áu'iza] f.'pedra plana'

Àrea: dMaest. dTort. (L)

Diccionaris:
Voc.Benassal. llui'sa 'la superfície superior d'una roca'
DCVB: id. anterior i lluissa 'llosa, pedra plana i llisa'(Benassal,Morella).
No es troba en els diccionaris normatius.

DocumentacÍó actual i vitalitat: Els subjectes 2,5,8 i 9 no el coneixen. Els
altres sí.10 diu que són dues roques planes, una damunt I'altra, a qualsevol
teûeny de muntanya.

Etimologia: DECat.: del derivat de llosa, llosissa procedeix Iluissa
(Maest.:'extensió de roca llisa a flor de terra'(GGir.)). Llosa del mot pre-
romà *LAUSA 'pedra plana de mineral dur', d'origen incert, prob.
indoeuropeu i no ibèric, més aviat sorotàptic que no cèltic.

llumener [Áuman'e] m. 'llum de ganxo'

Àrea:dN.Occ.(punts),dTort.,dEiv. (L)

Dicc.:
D CVB : Borredà,Esterri,Pinós,Alòs,Tortosa,Eivissa.
En el sentit més genèric de'aparell d'il.luminació'es toba en els diccionaris
nofinatius.

Documentació antiga:
Doc. crims XV(Farreny(I986:214: llumener.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(D(,149,17): "A la mà esquena porta un llumané ancés."
Gimeno (1982:65) llumané a Sant Jaume
d'Enveja,Tort.,Aldover,Paüls;cresol (veg.en el llistat el mot):
Alcanar,Am.,Sta. Bàrbara, Arnes; a la resta llum d'olÍ.

Pallars.Coll(1991 :54)'llum d'oli'
Coromines( ) El parlar de Cardós..38-39: llumanera.

Ilunada f. 'clariana de sol'

Àrea: dTort. (S)
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Diccionaris:
Mesre Voc.
DCVB: id (Tort.)
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5 i 9 no coneixen el mot. 2l'ha
sentit però no I'empra. La resta expliquen que quan enmig de la pluja surt el
sol (una llunada de sol), fa molt mal als arbres, perquè aquella
temperatura, amb la humitat, permet que entrin els fongs més fàcilment
(GIR,I1,31): "Aprofitant una llunada de sol forta..."

Etimologia: DECat. parla de la lluna del sol r eüân el sol està cobert d'un
núvol transparent i mostra un cercle de color esblarmat d'aparença no més
gran que la lluna. Aquest no és però el sentit del mot tortosí.

macarota [makar'rta] f.'macarulla'

Àrea:dMaest.(L)

madrina f.'llevadora'

Àrea: dN.Occ., dTort.,dVal.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
F.P.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5 i 7 ho han sentit
empren comadrona, que els altres també van introduint en
madrina.
FATO
Gimeno(1989) Mas de Barberans

Etimologia:

magarrufa f.'engany'

Àrea:dTort.,dBal. (S)

magasím m.'magatzem'

Àrea:dTort. (F)

Diccionaris:
Mestre Voc.

dir però
lloc de
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Documentació actual i vitatitat: Només 3 diu magatzim. Els altres

almasén.
(GIR,37,15): "1o magasim del povero"

Etimologia: DECat. de l'àrab hispànic mahzen o magzen,'dipòsit"graner'.
el,rentotoþser hi ha un'creuament amb ta-gzif (4" l'à'rab vulg. id
'emmagatzemar),'oróestretperguardarolives'alsubval.

mairam m.'conjunt de coses en moviment desordenat'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
DCVB: Rib.'mena'

Documentació actual i vitalitat:- ---- EË iuUj"õg-i,5,8 i9 no_el coneixen. La resta I'empren en el sentit de

'emboüó de coses, malta feina""

(E.LI.,I,498): ,' Me poso en unS mairams, en un_s maldecaps, que no

à"t¡ó*¿ que et un ány hasta la semana dels res dijous"'

Etimologia: DCVB i DECat. derivat de mare'

maixella [maiJ'e¡(a] f. 'banc d'arena dins I'aigua'

Àrea:dTort.(S)

Diccionaris:. 
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:- - -- 
CCfn,¿,a):lóÌer d'haver romput les meixelles mediterrànies de Buda-"

malcorar v.tr. 'encendre ira contra algú' 'irritar'

Àrea: dTort.,dMaest.,dVal. (L)

Diccionaris:-(ocvg.rort.Maest.;'descoradar'val.)(orellana(23-24,135)

LAM. id.: retaer
GGir.Voõ. fufá.itrut 'desaconsellar, parlar mal d'algú o d'alguna cosa'.

Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu'
- - -- 

ïE.ä.,1,+OS j,; 
i 
F rlono s' ha malcorat en M engano (contrapuntarse)".

castelló: (colon( 1 952: 1 93 (Maestrat)'desacon sej ar, disuadir')
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malcregutr-uda adj.'malcreient'

Àrea:dTort.,dMaest.,dVal',dEiv' (L)
Diccionaris:

F.P.
No DFa.

Documentació antiga:
SANELO (107)descregut' Descreido'

ooc"mãntìõ¡o aòt.rui i vitalitat: Absolurament viu.

Íãr. : (casunouu(iééo: 1 34 id.XCasanova( 1 9 7 9 :311 : s'usa poc)

maldar v.tr. 'renYar'

Àrea:dTort.(S)
Diccionaris:

Ño eh diccionaris nonnatius'
oocumentacié actual i vitalitat: Absolutament viu.

Moreira fÏi',ioj,gjt ;Ñó ti maldesperqué estic per a dí que té raó")

Moreira iXXv,S¡s,22): "Tu'm maldaràs""'

maleguera [maley'era] f. 'erupció cutània, explosió de mal'

(MaeiÐ(Rossell:'mal al camP')

Àrea:dMaest., dTort. (L)

malfull m.'espècie de mosquit molt petit'

Àrea:dN.Occ.(Lleida,segarra), dC.deT.,dTort.i Rib. d'Ebre,dVal',dPrior"

,dMall. (L) rÄ

Diccionaris:
DFa.i F.P. marfull

Documentació actuat i vitalitat:
Moreira(üíf,zøo,z), "ipq qué ha¡ 4e¡aparegutgom un malfull?")

No "*pr",iiïãi:.ít 
JuUj"öi"t 5 i 7. La resia sí (3,6 i 10 diuen marfull)

Etimologia: DECat. diu_ que Gsorian-o,llsgereix l'àryab MARFUZ',f:aidor'
--'----;;ñgut.itø êr¡16r'ðonuincenr MOÈÓg+ FUGE (és conegur en cast.

mordihui tãgð¡åïá"t uio .o* mordehuye 'tijereta' q 11 npy. de.Sevilla

i que tã "t;uípË.t" 4'qna iomanalla moss.- d'Andalusia). El mall'

marfuiip4äãîãrfrilt suggereix que la -i no sigui d9 --.VV;tl 
sinó

pronin"ìiå'å'-io:'cr y^1"ülítíàció a Múrcia (del val. marful), castalla,

Torr., Ni;li øn fãuoãbles a 1a provinença mossàrab'^Proposa, doncs'

mord-fui que passaria a mÀrfiu'per dissim- i la provinença moss' i la
utt uro.å.."iä-o'Jä"iãlæt.riir"e tarit ro* el nom de ta planta farien que -

ui>'ull.
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malgarbat,-ada adj.'malforjat'

Àrea:dTort.,dval.,dBal. (L)
DÍccionaris:

No DFa.
F.P. sí, i remet a malfardat

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.
Val. : (Casanova( 1 990 :, 1 34 id. i malforj almal girbat)

malmetina f.'malesa'

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

No en els diccionaris normatius.

malura f. 'desastre, malesa' (DCVB: Mall.) 'mal que esmanifesta externament'
@CVB: Urg., Tort., Mall., Eiv.). 'malaltia, especialment epidèmica'(or.occ., mall.)

Àrea: dTort., dMall. en el sentit 1.(S)

DÍccionaris:
DFa 'malaltia epidèmica de les plantes'
F.P. id. DFa.

Documentació antiga:
EBJ'epidèmia'

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XXVI,550,26): "Podran havé sinyorots, burgesos com tu dius
que facen totes estes malures" Els subjectes2,4 i 5 no, empren maluguer
(menys per al sentit 3: Plaga)
Moreira(W,43,21): "Poro hi ha anguén per a curá tota esta malura?"

mamarrones f.pl. þessigolles quan algú no vol pagar les penyores'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (V,56,19): "Si no,li farem mamarrones."
(E.L1.,I,61): "Allí estan Pere, Toni... parlant... de que'ls astira cordetes los
fan pagá les mamarrones".
Nomél I'empren els subjectes 1, 3 i 4 (aquest darrer diu que és antic). L

'com a càstig per no haver fet els deures'. 3 i 4'coses tontes entre homes i
dones'.
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mameu [mam'a{ m.'marrameu'

Àrea:dTort. (DCVBXS)
Diccionaris:

No en els diccionaris normatius.
Documentació antiga:

ROS: memeus :esta voz la usa el valenciano a la persona melindrosa, que
afecta demasiada delicadeza en las acciones, o en el modo, y se le suele
dezir nom faces memeus.SANELO,l60 id Ros.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XV1I,187,3: "Mentre Pepito canta que hu acompanye en mameus
com si toqués I'acordeon." 'gestos burlescos' (XXV[,555,23).

mana f. 'germana'i també per adressar-se a qualsevol persona.

Àrea:dTort.(L)

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.
No s'empra només en llenguatge infantil (DCVB creu que només es diu en
11. infantil).
Voc. Benassal : manya vocatiu.

Etimologia: DECat: de I'hispano-romà MANNUS,MANNA.

mandado m.'encàrrec'

Àrea : dTort.,dVal.,dMaest.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,9 i 10 no el coneixen. La
resta, I'empren. 5 en I'expressió "fer de mandado" 'fer de recader'. A
Roquetes "La Mandados", malnom d'una dona que es dedicava a fer
encàrrecs.

Moreira (Y,4,24): "d'un avio volies fé dos mandados."

Etimologia: DCVB: Del cast. mandado. El mot s'usa ja en R. Muntaner.

mandaülera [mandaul'era] f. 'persona que es posa en tothom i es cuida de casa d'atri'

Àrea:dTort.

Diccionaris:
No en els diccionaris normatius

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (VIII,128,23): "ni anesses de casa en casa/passan lo plec,
mandaülera...") Moreira (XXV[I,570,4)\ en el mateix Moreira
(Folk.,140) "Cinteta, acompanyada de dos o tres mandaüleres, està en les
àursies i dolós del infantament"
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No empra el mot cap dels enquestats. Tot i que podem assegurar que I'hem
sentit en d'altres ocasions.

Etimologia: Sembla que del sentit inicial'llevadora improvisada'pa¡sà al que
esmentem. DECat: creu que podria ser I'alteració de *mandadudera
derivat de mandadura 'acció d'enviar a buscar', amb el qual s'hauria
pogut combinar un *madronera derivat de MATRONA.

mandongo Imand'o¡go] m. 'carn de porc preparada per fer embotits i també I'acte de
fer-los'

Àrea:dN.Occ., dTort.(L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius

Documentació actual i vitalitat: .

(Bot,14,18): "demà farem lo mandongo".
(E.L1.,VI,456): "Tothom se dessonillaria al sentir los grunyits dels
baconets (dient-se en diminutiu, és paraula que no "ofèn") i aquella
xerramenta de les trosselleres remenant la sang als ribells i a punt de fer lo
mondongo."

C.de T.: (Recasens(1985:207 "fer la mandonga".

manisa f. 'rajola envernissada'

Àrea:dTort.,dVal.(L)

Diccionaris:
LAM. racholeta de Manises = azulejo
F.P.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: .

ALDC a tota la zona.

mano m. 'germà' (lleng. infantil) mano/ manet.

Àrea:dTort. (L)

Documentacíó actual Í vitalitat:
Significa 'germà, -ana' en el llenguatge infantil (Ex. "Porta això a la mana".
"Mano! Vine a ajudar-me"). En aquest sentit està registrat al DCVB com a
propi de Tortosa. A Tortosa, però, s'empra molt també en el llenguatge
ãels adults i no amb el sentit primari de'germà':

Quan ens dirigim a una persona de la mateixa edat (amb un ús semblant al
de'noi, noia'en altres dialectes)
Exemples: "Ia.t dic io maneta, sempre tens 1o pensamén ficat en lo casori"
(Moreira:I, 10, 1 6)
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. En tot tens raó tu, !0.æ (Moreira:VITI,3,2)

. I quin doló, manets meus...

. Xica mana, a com tens les taronges?

. Xica mana, io no.n vull sabé res de tot això
Cal destacar I'expressió xica mana (i també xic mano). Són expressions

redundants, ja que xiça, en aquests contextos, és sinònim de mana. En tots
aquests exemples podríem substituir mana per xica sense que canviés el
sentit, exceptuant els casos en què mano.-a va acompanyat del possessiu
(mai no es podria dir xica meua i sí, com hem vist, mana meua (idem en el
masculi).

Com a expressió exclamativa, només en femení. En aquest cas, segons el
context i I'entonació, significarà sorpresa (amb alegria o tristor), pura
admiració, estranyesa.
Exemples: . Maneta, quin ansòmit! (Moreira:I,'1.0,23)

. MaEa, si .s dolén este xiquet

. Mana. meua!, si que estàs ben aviada!
(Aquí es podria dir també Ma¡e meua!)

. Saps quina me n'ha fet? M'ha fuigit de casa!
Possibles respostes, en un diàleg, a aquesta observació: . Mana!
. Maneta!
. Ui mana!
. Mana, mana!
. Mana meua! / Mana meu!

Totes les respostes anirien acompanyades de gestos de desaprovació i a la
vegada, en l'èntonació, hi ha un intent de recolzament moral a la persona
que ho explica.

mansorro,-a [mans'orro] adj.'hipòcrita'

Àrea:dTort. (L)
Mestre Voc
No en els dicc. nonnatius.

mantósr-a adj. 'amrpit per malaltia'

Àrea: dTort.

Diccionaris:
DCVB: Sentit 1. Tarragona i Tort.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Té vitalitat en tots dos sentits.
Castelló: (Colon(1952: L96 mantús), 'gandul'
C.de T.: No Recasens(l985)

Etimologia:Der. de manta, en el sentit de 'gent peresosa'.
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manyofla [ma¡r'¡fla] f.'mà' (augmentatiu-despectiu)

Àrea: dTort.dVal.(Castalla) (S).

Diccionaris:
No DCVB en aquest sentit
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,5 i I no. La resta en el sentit
de 'patós' en I'expressió "és un manyofles".Només 10 en el sentit de
'mans amples'.

GIR.,48,25 "de la manyofla del noi gran, que sempre ha demostrat
afició... a la maquinària".

Etimologia: DECat. manyopa mot assimilat al II.MAMPULUS 'feix, manoc',
però que en I'origen degué ser alteració d'un gòtic *MUNDILOFA'glant

þroteCtor'.Amb oficis diferents 'guant de pell...', anoqtenta- manyofa a
VimUo¿i i Ciutadella, manyofla en poblacions val.; a Castalla manyofla
és'mà gran'. A Men. 'cop donat amb la mà'
I enca¡a que DECat., no esmenta la forma tortosina, veiem que té el mateix
sentit que la de Castalla. També s'empra en tortosíel derivat manyoflada
'empremta que deixa la mà bruta sobre una superfície'.

manxiulot[ma¡tJigl'rt] m. 'herba lletosa boscana que s'utilitza per curar el fit dels
animals'

Àrea:dTort. (L)
La forma amb u, del cat. occ. i val.

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.

màquila f. 'mesura d'oli o de gra'

Àrea:dTort.dVal.(L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
DFa. i F.P.

marganyar 'ocupar-se en coses de detall' 'treballar minuciosament, malda¡ cercantr

Àrea:dMaest.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actuat i vitalitat: No I'empren els subjectes enquestats.

Etimologia:DECat. tracta barganyar , i creu pot ser.un qo! gqpgr.e_ntat amb els
gérmànics BERGAN 'desar, conservar' i BORGJAN 'prendre
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garanties, manllevar'; encara que és probable que vingui d'una llengua del
Nord d'Europa afí al genn., potser del sorotàptic.

marro 'joc d'infants que consisteix a córre¡ per equips, fins a tocar la paret i torna¡
al punr dê sotida sense que pel camí cap dels juga{ors de I'equip contrari et toqui i, per
tant, t'elimini. Guanya I'equip que aconsegueix eliminar els jugadors de I'alte'.
D'una manera molt similar el descriu DCVB i diu que és en valencià.
A Cinctorres, el Forcall i la Todolella (veg.Garcia-MedalVQuiles (1989), dins del País
Valencià es dóna aquest nom, com en altres llocs del cat.or. i occ. al joc que en tort.
s'anomena tello.

marro2 'solatge del cafè després de bullir-lo'. Segons DCVB al Priorat, Valls i
Toftosa.

marrot [marr'rt] m. 'feix"maç'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
Mesre Voc.
DCVB: id (Tort.)
F.P. 'contrafort avançat i abrupte d'una muntanyar
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren 6,7 i 8. Diuen ; "marrot
d'espàrrecs, d'ascles" Més gros que un manoll.

Etimologia:DEcat. dins MARRIR 'afligir'del germ.occ. MARRJAN, cf. gòtic
marzjan'irritar', a-al.ant. manen'impedir, destorbar'.Tort. marrot þorció,
plec' i eiv. marrota'cabdell gran'.

marturi m.'martiri'

Àrea: dN.Occ.,dTort. i Rib. d'Ebre, dMaestr., dUrg.(F)

Díccionaris:
Mestre Voc.
Voc.Benassal id.
DCVB: Urg., Rib. d'Ebre, Gand. Maestrat.

Documentació actual i vitalitat:
Només el subjecte 10 no el coneix. La resta I'empra en el sentit de 'cosa
pesada' i en I'expressió "passar un marturi". 9 diu que és vulgar per
martiri.

Castelló:
(Colon(1952: 197 gen. coex. amb martiri i en el Mestrat és on té més
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vitalitat cf. Griera,Gra,hist.,42)

Etimologia: DECat. manteniment de la forma més-antiga, transmesl P.eþ- 
tèirgiutt de les catacumbes quan encara ta yp¡ilg.n qega sonava labial,
conservada, però, en la forma semiculta amb u (<U) gràcies a la metafonia
de la i següent, fou marturiar.

mau! interj. Expressió que indica poca confiança.

Àrea : dTort.,dVal.,dBal. (L)
DECâI. diu que és gen. a Eiv. mèu en el mateix sentit'
DCVB : Gat, en ileñg.infantil(Tort.B al'Val')

(mal de) masclí m. 'mal de ventre molt fort

Àrea:dTort.,dMen. (L)

Diccionaris:
F.P. masclí 'mascle'
No DFa.
Mestre Voc. en el sentit que recollim.

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren els subjectes t,2,6 i 8.

matraca adj. 'insistent, Pesat''

Àrea:dN.Occ.,dC.de T.,dTort.,dPen. (S)

Documentació actual i vitalitat: Viu sobretot I'adjectiu, ja que el substantiu va

desapareixent en desaparèixer I'objecte que designava'

Rib.: (Sistac(1988)367 llez matrflkes] ; I namat'atJud'ios]

maular v.intr.'miolar"Parlar'

Àrea : dN. Occ. (punts),dTort.,dVal-,dMall. (L)
Diccionaris:

No DFa.
F.P.

Documentació antiga:
SANELO,l5

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: a tota lazona.
FATO
Gimeno(1989) és la forma recollida a la major part del tort. meridional-

Val.:(Casanova(1990: I 34 id.)' 
Montoya (1989:145) se sent a tot el Vinalopó Mitjà' d'on es propaga a
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Múrcia. Sembla també aragonesa.

maulit m.'miol'

Àrea : dN.Occ. (punts),dTort.,dVal. (L)
Diccionaris:

No en els diccionmaris normatius.
DCVB : (Vall d'Aneu,Maella,Mequinensa,Tort. Jal.)

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989) molt estesa en tort. meridional, al costat de nyaulit (Canet
1o Roig,Alcatà de Xivert, Sant Mateu, Vilafranca, Albocàsser)

mec [m ek] m. ("cara de mec" : esgrogueida), 'beneitot'("fer el mec")

Àrea: dTort., dVal. (L)

Diccionaris:
DECat en el P.Val. accepció pejorativa 'babau, idiota', usat coma insult o
despectivament.
Mestre Voc.

Documentació actual i vitatitat: Els subjectes 3 i 4 no ho saben. La resta
I'empren en el sentit de 'tontaina, apocat' i en I'expressió "fer el mec" 'fer
el tonto'.En el sentit de "cara de mec" 'esgrogueïda'només 2 i 8.

Moreira(Xx1[f,294,28): "Estem fén, com Roc, 1o papé del mec!"

Castelló:(Colon(1952: 198 (Cast.'tonto,atontado')

Btimologia: DECat.: mot de creació expressiva o onomatop^eic1l_qlle,_9q algul
sãntit , és possible que ajudés la influència de 11,. MOECHUS (del grec)
'adúlter"home femeller o afeminat'.

medís m. 'la fusta arquejada de la part interior de la barca'

Àrea:dTort. (F)

Documentació actual Í vitatitat:
Moreira (VI,252,22):" Ben lligat i amarrat a una argolla agafada a un dels
medissos del barco..."

(DFa. la dóna com a forma primera, mentre que DCVB remet a madís;
Dpcat. admet la forma medís, ja que aquesta és la fonètica occidental,
però remet també a les primeres doc. (Crònica de Jaume I) que tenen a.)
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melsa [m'elsa] 'taca mo¡ada a la cara'

Àrea: dC.deT., dTort. i Mequinensa (S)
Diccionaris:

En els diccionaris normatius.

manobre/menobre [men'ogreJ m.'manobre'

Àrea:dN. Occ. (punts occid.),dTort.,dval. (L)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (IY,47 ,22): "Mon pare menobre i ma mare bugadera-"

menunciada f.'menut d'animals'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
No en els diccionaris normatius (sí menúcies)

Documentació antiga:
. (menúcies dõc. crims XV (Farreny(1986:,214.on es refereix a les

vísceres d'un esclau)

Documentació actual i vitalitat: Els subj. 5 i 10 no coneixen el mot, diuen
menuts.2 empra més menuts.8 i 9 diuen menucsiada. I 1 diu que és

sin. de menudències.
ALDC: 'les entranyes' (de porc) Am. menusiáda, Ull.menudénsies

Etimologia :DECat. minúcies, descendent mig-savi de MINUTIA'partícula'.En
eiv. menunsias'menuts'

menussa f. 'conjunt de coses petites'
Poca vitalitar

Àrea:dTort. (L)

metxa [m'etfa] m. 'paper d'estrassa ensofrat que es crema dins la bóta per estovar-la'

Àrea:dTort. (S)

Documentació antiga:
5ANELO,265 mejó de cabells=Remesón, el puñado o mechón de pelo,
que se arranca de la cabeza o barba.
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metxa2 'feix de cabells desviats del pentinat'

Àrea:dN.Occ.,dTort. (S)

mifaimiufa f.'òliba'

Àrea:dTort.,dAl. (L)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: m.Ã*rt.; Ùtt. ¡ifu ;Roe., Mat.òliba; Vin. Móra, òbila; Mas

xuta.

Moreira (XXIX,586,4): "mussols, mifes i marfantes/i atres classes

d'animals."

miget [miS'et] m. 'mocador plegat diagonalment'

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: No. Però la dona del tuþj. 6 ens explica que

és "un moCador que duien els homes embolicat al cap"'

Etimologia: NO DECat.

milanta 'numeral imaginari que designa un nombre incontable d'objectes o

persones'

Diccionaris:
DECar : és popular en tot el domini, sobretot en ambients rústics'

Documentació actuat i vitalitat: Només gqpra 9! Tot el subj. 8.
- --- V¿ny(f953-60: Paral.lelisme Bal,Val,Tort',N'Occ')
Val.: (Casariova(1990:, 134 id.)

Etimotogia.: DECat. ponderatiu.pintoresc,i pop..per dir 'sran nombre sense

prr.rrur, 
"éilil 

îip.¿äi" ¿r"ip1iliq ågþ-'äora de Ïa sèrie seixanta,
setanta ,tr, roln siãiguéssim-'elevada a la mil.lèsima'.

milotxa [mil':tJa] f. 'estel'

'persona informal'
'espantall'

Àrea:dTort.dVal.,dEiv. (L)

Diccionaris:
DCVB: 1. Tort.,Val.,Eiv'
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2. Cast.Tort.
F.P. (sentit 1)
No DFa.

Documentació antiga:
ROS: miloja : es la cometa de papel...en algunas partes
birlocha.SANELO,162 id Ros
LAM. milocha= cometa

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XXV,545,2 I ): sentit 2. " Aravo.l trauré, milotxes."

(E.LI.,VI,93): sentit 1. "però anirem xano-xano i descapdellant contalles
com qui fa volar la milotxa..."

Només 5 no coneix el mot. 1,2,8,9 i 10 en el sentit 1. 3,8 i 9 en el sentit 2.
7 en I'expressió "està plantat com una milotxa"(sentit 3) i 3 i 6 en un sentit
fig. 'punia dels arbres' i 'flor mascle del panís' ,respectivament.

Gimeno(1989)'espantall' Mas de Barberans.

ALDC: Mas.Amet.Mat.Am.Ull. (i barril)
ALDC: sentit 3 al Mas.

Castelló :'estel'(Colon (I9 52: 1 99. tb. catxerulo)

Val. : (Casanova( 1990:, 134 id.),5,24)

Etimotogia: DECat. per a la variant en -otxa, que passà del val. al castellà
diãlectal, diu que sembl que s'hagi de postulam una base mossàrab-
aragonesa amb iufix pre-romà -OKKIA variant de -OKKO-.

minsor-a adj.'hipòcrita, fals,el qui fa el beneit i porta males intencions'(DCVB:Tort)

Àrea:dTort.,dVal.

Documentació actual i vitalitat:
(Moreira:XVm 35 4,2: "ets una minsa-mansa")

Castelló: (Colon( 1 952: I 99'hipòcrita' (Mestre))

Val.: (Casanova(1990:,1 34 "hipòcrita i feble")Tort.i valencià

misèria 'brutícia'

Àrea : dRib.,dTort.,dVal.,Esterri
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mitant (a) [mit'an] adv. 'a mig...' .Equivalent dels usos proclítics de mijan i
mitjant. Ex; "a mitant cama","a mitant camí"

Àrea: dTort.,dVal.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.

Val. : (Casanova( 1 990:, I 34:mitanVmitjan)

moc [m ok] m. 'cera fosa d'un ciri o candela i acumulada per les vores' (Tort.val.)

Àrea:dTort.,dVal.

mollr-a [m'¡¡(] adj 'tou, fluix'

Àrea:dTort.,dVal.,dBal. (S)

Diccionaris:
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació antiga:
ROS : blando.SANELO'164 id.

Documentacié actual i vitalitat: Tots coneixen el mot però I'apliqgen no g€n.

sinó només a certs subs.: sabó moll, aigua molla, ou mollet, olives molles

fqu" ju cauen de I'arbre),,r¡na- altra fruitã molla (qgt lq toqltes en l'artre i es

àüè¿ä a la mà),rosca molla (fluixa), ametlles molles (un tipus que tenen la
pell fcil de rencar).

Gimeno(1989) molt estès per tota l'àrea.

Veny(1958-60: (60)'138
Castelló:

(Colon(1952: 200 gen. 'tou,fluix' (lo-rmes- o*9 tlqry^'ol PPpies del

òastll.) Mall id. (Bainils,Fòssils BDC,II 7-12;58-62;lÍI,31-34 i reproduït
AORLL,VI,L933 27 5-297 . comp. blan.)

Val.: (Casanova(1990:,138 :tou/moll)

Etimologia: DECat.: ll. MOLLISEn el significat originari sobretot conservat al
plVat. Ja en l' ús originari existien les arrels cap a 'humit' "un terreny
moll" en el qual s'enfonsa el peu...

momos [m'omos] m.Pl. 'ganYotes'

Àrea :dN.Occ.,dTort.,dVal.

Diccionaris:
Voc.Benassal'festa, carícia'
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Documentació antiga:
(ColDames(82),84'personatges de farsa')

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.
N.Occ. : (Fortuny( 1983:, 179 id.)

momos2 'treure la llengua'

Àrea:dTort.,dMen.
Documentació actual i vitalitat: Absolitament viu.

Gimeno(1989) així a El Pas, Els Valentins, La Sénia, Sant Rafel,
Traiguera, Benicarló; a la resta carassa o carussa.

monge [m'r¡d5e] m. 'monjo'

Àrea:dTort., dval.
Avui sobreviu només a Tortosa i escadusserament al País Valencià. Sembla
que era la forma més estesa en cat. med. (Segarra(1985:100) fins i tots en
textos de la zona oriental.

nnonte [m'onte]'garriga'

Àrea : dC.deT.,dTort.,dVal.

moral adj. 'suau' "aigua moral"

Àrea: dC.deT.,dTort.,dMaest.,dMall.

Diccionaris:
Voc. Benassal moraleta adj.f.'s'aplica a la pluja fina i seguida..'

morralla f. 'peix petit'

Àrea:dTort.,dVal.,dMall. (L)
Diccionaris:

Mestre Voc. morulla.
Documentació actual i vitalitat:

(Vid. Veny(1960:39)
Gimeno(1989) general en tort. meridional.

Val.: (Casanova(l 98 1 :226' conjunt de coses inútils i menyspreables')
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morros [m'orros] m.pl. 'llavis'

Àrea:dTort.,dVal.,dBal. (S)

Diccionaris: DFa., però en sentit despectiu.

Documentació antiga:
ROS : morro I labio.SANELO,l65 id.

Documentació actuat i vitalitat: Tots ho diuen però més familiarment perquè
és connotat com a mot poc fi. S'empra comunament en expressions com
"fer morros", "estar de morros", "beure a molro", "caure dg morros", "ser
del morro fort", "sef del morro fi"...

ALDC: Am.Mat.;Ull. "fer morros"
Vegeu Veny( I 95 8 -59 )24)

Gimeno(1980:41) Només se sent com a normal a Alcanar, Sant Jaume, La
Pobla, La Torre. En les altres localitats existeix però sona despectiva.

Gimeno(1989): Es considera forma més antiga i sempre alterna amb
llavis.

Castelló:
(Colon(1952:207 els morros s'aplica indist. a animals i persones cf.
Barnils,Fòssils AORLL,VI,1933 27 5-297 .

Val.:Casanova(1979:-62id. EI DCVB no l'enreg. a Val.

N.Occ. : Gortuny( 1 983 :,17 7 només a nivell familiar)

momuda 'varietat d'olivera i d'oliva' (com. Tort.)

Àrea:dTort. (S)

morsalat m. 'mal de la pell produit per menjar embotits o conserves'

Àrea: dTort., dVal. (NordXL)

Diccionaris:
No DFa.
No F.P!

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,3,4 i5 no I'empren. La resta
sí'

(E.L1.,VI,393): "Los que patien de morsalat buscaven 1o remei bevent
d'aquelles aigües salutíferes".
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Etimotogia: DECat. humor satat (II.uMOR,-ORIS 'líquid')

mossényer m. 'capellà'(DCVB: Calasseit, Batea, Tort')

Àrea: dMat.,dTort.

Documentació actual i vitalitat:

Moreira (xI,212,2A):"Per a tu al món no hi ha més que.l mossenye..."

mostela I must'qa] f. 'sangtraït'
'geneta'

Àrea: dTort., dC.de T-,dBal-, Vic'(S)

Diccionaris:
Voc. Benassal mustela id 1'
No en aquest sentit en els dicc' normatius'

Documentació antiga:
SANELO, 1 5 I id=Comadreja

Documentació actual i vitalitat: El subjecte 1 només I'empra en el sentit 2'La
resta en els dos sentits.

Gimeno(1982:64) sentit l. a Tort.,Arnes, La Pobla de Massaluca.

Etimologia : veny( 1 95 8-60: (5 8-59),7 42 ll. MUSTELA en sentit fig.

mostillo m.

Àrea:dN.Occ.,dC.de T.,dTort. dMaest' (L)

Diccionaris:
DCVB: 'confitura que es fa amb farina, nous i vi novell' (Tremp, Balaguer,

Ll., Montblanc, C. de T., Maestrat)
vor. g"nîJtur.;p*tti"ta dé suô de rai'm mesclat amb farina perquè

s'endurixca'.

Documentació actual i vitalitat:
Todolella]-T"ú "rpei 

que es fa qnb. I'aigua d'escaldar les bresques.,

després Attuuèi-'n" tiet ta'met, i bullida i espõsseida amb farina'. Si no s'hi

póüioinu i es deixa bultir fins que espesseix és I'arrop.

Pall.:Coll(1991:57) id.'espècie de pastís fet amb farina, mel i molls de nou'

(Pallars).
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mostra [m'rstra] f. 'almosta'(Ve8: aumosta)
Àrea:dC.deT.,dTort.,dPen. (F)

motet adv.'de Pressa'

Diccionaris:
No dicc.

Documentació actuat i vitalitat:
Moreira fî-iö,+it Lñj'''¿ que trobes, motet, i dis-los que aquí s'ha fet

una mort."
No I'empren els subjectes enquestats'

muixell [muij.e,{ m. 'tros de corda per amalrar alguna cosa a la ba¡ca'

Àrea:dTort.,dEmP. (L)

muixetl2 'dona mal penúnada o mal vestida'

Àrea:dTort.,dMall. (S)

Diccionaris:
DCVB: 1. EmP., Tort' 2' Mall'

Documentació antiga:
s ANELOäåT'ùb*el r =cerro.Dicc. catalan;porcion de lino o cáñamo para

Ponerla en larueca

Documentació actual i vitatitat: Només 8, en el sentit de 'dona despentinada

o mal vestida'.
Moreira (VIII, 128, 18) (veg' 7'6' loc') 

--
ci*rnorìbriôl;;ti tld;äà. ä Roisetl, Xert, i-loc-' de la Tinença de

Benifasù,-Mutu.runyu i Els ports, alterna amb moixell.

Castelló:(Colon(1952: 200(Artana,Cast.) moixell'madeixa de cànem que es posa

a la filosa'

Btimologia: DECat. moixell prob. de la mateix arrel cèltica que el fr'.boisseau
,mesura ã."ää"-prãr. ¡õurtão 'Inunar d'espigues'. com a temre de nàuúca

Passà al cast. i a l'it'

mullar v.tr. 'sucar'

Àrea:dN.Occ.,dVal.,dBal. i Terra Alta' No tort'

Documentació antiga:
5À¡lerc,iO6 tvl,rttai lo pa en lo suquet=Sopetear
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Documentació actuat i vitalitat: Només I i2.6 diu que és català.
Veny(1958-60:(60), 133 En alguns llocs mullar ha absorbit l'àrea de
banyar, i I'altre sentit es diu amb sucar. A Torto. encara s'empra banyar
però principalment sucar i no mullar.

Castelló:
(Colon(1952: 202'ablanir, humidificar algun aliment amb un líquid' =
Mall.)

Etimologia:DECat. ll.vg. MOLLIARE'ablanir, estovar'.

mullinet f.'pluja menuda'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
F.P.
DFa.

Documentació actuat i vitalitat: Només els subjectes 3, 4 i 10. La resta diuen
borrim o plugim.

N.Occ.:(Fortuny(1983:,124 mollina 'mullena de les plantes provinent de la
rosada, pluja, boira,etc.'.Menys usat és aigualera)

múmfula f. 'boira espessa'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els dicc. nonnatius.

DocumentacÍó actual i vitalitat: No.

murri'taciturn,esque{p'

Àrea:dN.Occ.,dC.deT.,dTort.,dMaest. (S)

musclejar [musklei5'a] v.intr. 'arronsar les espatlles'

Diccionaris:
F.P.
DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 5,9 i 10 no I'empren. La
resta sí. "Ja moscleija" 'quan no vol fer una cosa'
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mustirmústia adj.'mústic'

Àrea:dTort.(F)

Diccionaris:
F.P.
DFa.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu. Ara bé amb la fonètica
mustír-ina només 8 'gent rúfola, tancada'(en realitat mostí fig. gos de
guarda)

nassera [nas'era] f. 'intensiu de nas'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Només I i 8 I'empren.

nasseres [nas'eres] adj. pl.'badoc, beneitot'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren els subjectes 1.,3 i 8.

Etimologia:

nàquera f. 'recipient de fusta de les sínies on s'aboca I'aigua dels catúfols'

Àrea:dTort. (L)
DCVB naquera
Documentació actual i vitalitat:

(E.L1.,VI,499) "aquell murmuri de I'aigua al caure dels cadups a la
nàquera"

nespró'nespra"nispro'

Àrea:dTort. (F)

Documentació antiga:
ROS: nespla
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nesplerr nesplera

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: id. Mas.,Roq.; néspro Vin., Amet., Ull.; Vin. nísprol'
nésprol; Mat. nYisPro; Móra nisPro.

Castelló:
(Colon(1952:205 nyespro gen. tb. es troba nyespla

nesproner 'nisprer'

Àrea:dTort. (F)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC:4m., Mas.,Amet., Roq.l Vin. nesprer i nesproler; Ull.
nesprero; Mat. nyispré; Móra nispro.

nòria f.'sénia'

Àrea:dTort.,dVal.(L)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Am., Amet., la resta sénia.

nou [n,r{ f.'brot que surt després d'haver podat l'arbre' (DCVB:Tort,Val.)

Àrea:dTort.,dVal. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.

notari m. 'espigot del blat de moro'

Àrea: dUrg.,dC.deT.,dTort.,Rip.,dVic (S)

Diccionaris:
(Mestre Voc.ÐES)

novellr-a adj. 'fruit acabat de madurar o de recollir'

Àrea:dC.deT.,dTort.,dVal.,dMall.,dMen.,dEmp. (S)

Documentació actual i vitalitat:
(Veny( 1 95 8-60 : Paral. Mall,Men.Val. C.de T.,Emp.Ull' )
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nuc /nugo 'nus'm.

Àrea : dVal.,dMat. dMaest. (Morella) (F)

Documentació antiga:
ROS: nuch :nudo.SANELO,171 id.i nugós=Nudoso.Bastò
nu gòs.Palo nudoso.Nugats=Atados

Documentació actual i vitalitat: No en general. 2 diu anugar. 6 diu que a La
Galera es diu nuc i 8 a Arenys de Lledó nugo.

Gimeno (1989) Montsià, B.Maest., Tinença de Benifassà, Alt Maest.

Castelló:(Colon(1952: 205 (Cast.Villarr.)nuc comp. nugo.

Rib.:(Sistac(1988):-325 'nusos dels dits' los nucs (1), els nugos (2),els nudos
(3))

Val.:(Casanova(1990: 1 35 nuc/nus)

nugar-se v.pron. 'aturar-se el menjar,la beguda o la veu en el coll, ennuegar-se'

Àrea: dTort, dVal.(S)

Diccionaris:
Mesre Voc

nuetr-eta [nu'et] adj. 'nu'

Àrea: dVal.@)

Diccionaris:
DCVB: diu que s'usa principalment en val., com DECat.

Documentació antiga:
SANELO,I71 id i fem ipl. =Desnudo..., al costat de nuurnua

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

Gimeno(l989): recull nuu per tota l'àrea que estudia.

ALDC:Vin.Mat.Ull.Mas.)

nus m.'grop de la fusta' (C.de T.,Tort.val.)

Àrea:dTort.,dC.de T.,dVal. (S)
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nyafegós adj.'brut,ple de taques'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id Tort.
DFa.
F.P.

Documentació actual i vitalitat:

Etimologia: DECat: de la mateixa
nyafla i nyaflada.
I ganya? ganyÍfós, la lluna

Només I'empren els subjectes 3,4 i 8.

base onomatopeica que nyaufar, com també

és ganyafosa?@ECat.)

nyaflada f.'taca'

Àrea:dTort. (L)

Documentació actual i vitalitat: Empren el mot els subjectes 1,2,3,4,6 i 8.
2,3,4i 6 diuen nyafrada.

nyafla f.'taca'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: vulgarisme a Tort., per nafra.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XX,,403,23):"Si sublim acte de caritat és no tindre fàstic de les
nyafres del cor del pròxim".

Els subjectes 5 ,6, i 7 no coneixen el mot. La resta sí.

Etimologia: DECat. probablement en el sentit de'taca's'ha creuat amb nyafla.

nyorrero m. 'bunyoler'

Àrea:dTort. (L)

oliveral m. 'oliverar'

Àrea: dC. de T., dTort., dVal.(gen.), dMen., i Falset.(F)
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onso m.'ós'

Àrea: dTort., dVal.(antic), dMall., dMen., i sud de la província de Lleida.(F)

Diccionaris:
Voc. Benassal orso .

Documentació antiga:(Col.Dames(82),84 onsos)
SANELO,268 onço=osso o leopardo.Procedeix (Gulsoy,401)del
The.Puer.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta.

Castelló:(Colon(1952:207 orso. Badia registra a Bielsa onso. Al C.de T. he
escoltat alonso, amb I'article àrab @ellmunt de Ciurana)

Vat.:(Casanova(1990: 135 od.)

opilar-se v. refl. 'tenir una malaltia manifestada per la inflamació del ventre obstruit'

Àrea: dTort., dMaest.,dVal., dMall. (S)

oratge m. 'temps atmosfèric'

Àrea: dN. Occ., dC. de T., dTort., dMaest., dVal.(L)

Documentació actual i vitalitat: Absoluta. Sobretot mal oratge (que també
vol dir 'malestar' i bon ''oratg4

Yal.: (Casanova( 1 990:, I 35 :id.)(Casanova( I 979 :, 1 65 id.)

pacalando m.'tipo'

Diccionaris:
No el recullen DCVB, ni Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 5,6 i 8 i en formes
fonètiques diferents: pajalandro, pajalando 'perdis, que se la sap
llarga'.

Moreira (XI,212,15): "I que no sabem qui és este pacalando.")

Etimologia: Sembla ésser una formació a partk de pájaro i el sufix intensiu -
ando.
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padrír-ina m. i f. 'avi, àvia"forma de tractament a una persona gran (un parent
normalment) o també a una persona que no coneixes'

Diccionaris:
DECat. el sentit'avi. àvia'es troba una mica pertot.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 1,2,9 | 10 en el sentit 2.Diuen
que ja és antic. Els subj. 4,5 i 8 ho han sentit dir als seus pares o avis.El
sèntit 1 es dóna perquè sovint els avis són els padrins de bateig d'un o
altres net i per tant, aquest, el crida així.

Veny(1958-60:115): mall., nord-occ. i algunes loc. or.,
FATO: no en aquest sentit.

pafartr-a adj.'golafre'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DFa.
F.P.
DCVB: id (tort.)

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

Gimeno(1982):Alcanar,Amp.,Sta.Bàrbara, Tort.,Perelló;
Gimeno(1990):Alcanar. En l'àrea, doncs, del tortosí més estricte.

paiol [paj'rl] m. 'lloc, vora del riu, on temps enrera es desca:regava el blat'

Diccionaris:
Mestre Voc. paiol.
DCVB: id Tort.
DFa., F.P. pallol.

Documentació actual i vitalitat: No.
(8.L1.,I,48): "Los payols estaven sobrixint de blat i ates fruits"
Topònim urbà : lo Paiolet.
FATO no en aquest sentit sinó en el de'pastat"engrut de boll i farina'?

Etimologia: No el trobo en aquest sentit al DECat.
Sorprèn la i en una zona no ieista.
DCVB: derivat de Palla (II.PALEA)

(al) paire/pairo adv. 'estar una nau aturada amb les veles esteses, per la calma de
la mar', figJesperar, aguantant el temps, o una bronca...'

Diccionaris:
Terme de la nàutica (DECat. al paira; cat. occ. amb 'e)
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DCVB: estar al paire i dóna un ex. de Moreira Folk.
NO FABRA

Documentació actual i vitalitat: L'empren 1,5,6,8 i 9, i alternen les dues
formes.
(8.L1.,V,17): "aguantá.Ipairo nevant, o plovent, o al plé del sol")

Etimologia: DECat. ll. PARIARE'ser igual'

palatreca [palatr'eka] adj.'xerrarire informal'

Àrea: dC. de T., dTort., dEmp., dPen.

Diccionaris:
DFa.
F.P.
DCVB: id (Emp., Pen., C.de T., Tort.)
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat:
FATO

Etimologia: DECat. alteració del cast. palitroque

pallarofa/parallofa f. 1.'fulla de I'espiga del blat de moro',
2. 'pell de certes fruites o llegums',
3.fig. 'raonaments inútils, paraula vana'

Àrea: d.N. Occ., dTort., dMaest. (F)

Documentació antiga:
ROS: pellorfa hollejo

Voc. Benassal parallofa

Documentació actual i vitalitat:

ALDC parallofa Mas. þellofa del blat'

Moreira (XVtr,339,20): para-: "Sóc més blan de gènit que un matalap de
parafolles acabades d'asparpillá. "

pallarofa2 f.'pell de certes fruites o llegums'

Àrea: , dC. de T., dTort., dMaest., dCast., dMall., dEiv., St Feliu G., Sueca.(S)
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pattarofa3 f. 'fig. 'raonaments inútils' paraula vana"

Àrea: (dTort.), dMaest'(S)

palometa f.'PaPallona'

Àrea: dC. de T., dTort', dVal'(gen')' dPrior'(L)

Diccionaris:
LAM. id = Palomita, mariPosa
Voc.Benassal id.

Documentació actual i vitatitat: Absoluta'

Castelló:
(Colon(l952:2a8cf.Griera,La_mariposa,VolkstumundKulturdel
nomanen,l, 3 I 6-323, reproduït a Hoj as dispersas'

Val.: (Casanova( 1 990 : 1 35 :paloma/papallona)

panís m. 'blat de moro'

Àrea: dN.occ., dVal., dC'de T'(L)

Diccionaris:
S ANELO, 1 7 6 id. =Panizo(Panicum);27 1 id (T'Puer)

DFa.
Oocurneniãció actual i vitalitat: Absoluta'

(Colon(1952:209 id')

panoli lpan,rli] m. 'coca feta d'una mescla de farina, sucre, oli i vi blanc o

ãiguardent, cuita al forn'

Àrea: dTort.,dMaest. (L)

pantaix lPant'aij] m.'respiració fatigosa

Àrea:dUrg. dTort., dVal" (L)

Diccionaris:
DCVB : amb a a Tort', Val' Pla d'Urgell'
Mestre Voc. id.

Documentació antiga:
ROS: id. v. resòll

pantaixarrresollar resollar
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SANELO, 176 id Ros=resuello
LAM.=Ros
ES CRIG id.=resuello o sobrealiento.

Documentació actual i vitalitat: Només 1. no empra el mot.

@,.L1.,I,212) : " son dos hores bones, que á natros mos dixen astronchats
y en un pantaix com si t'anesses morinl"
FATO

Val.:(Casanova(1990:, 135 id.)

Etimotogia: DECat. del II.PANTASIARE pronúncia vulgar en lloc de
phantasiare, amb el sentit primitiu de 'somiar'i 'patir un mal son' ve
panteixar, La forma amb a seria, segons això, doncs, la més propera a
I'etimologia.

pantalons m.pl.'calces'

DocumentacÍó actual i vitalitat:
ALDC: Am., Mat., Vin., Ull.

pantec lpant'ek] m.'respiració fatigosa' fig.'activitat'

Àrea: dPall., dTort., dMaest.(L)

Diccionaris:
DCVB: Rib. del Flamisell, Ulldc., Maest.)

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,4,6,7 i 8 no I'empren. La
resta especialment en el sentit 2.

Pall.:Coll(1991:59) al Pallars en el sentit 1.

Etimologia: DECat. alteració local de panteix.

papabenet m. 'espècie d'anís menut i de colors variats'

Àrea: or. i occ., dTort.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (VI,95,28): "-Poseu-hi papabenet,/i a.n estes papé de barba")
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parada f. 'empatx, indigestió'

Àrea: dTort., dval.

paridora f. 'corral de bestiar de llana o cabriu'

Àrea: dTort. (F)
Diccionaris:

Voc. Benassal paridera id.
Documentació actual i vitalitat:

ALDC: Am.

pataca f. 'patata'

Àrea:dC.de T.,dTort.,dMaest.,dCast.,dAl. (punts)

patac 2 'tubercle de qualsevol planta'

Àrea:dTort.

pataca3 fig. 'monya' 'plegat del mocador de pagès'(No dicc.)

Àrea:dTort.

pataquets m.pl. 'paquets i equipatge'

Àrea: dTort. (L)

DiccionarÍs:
DCVB: (Iort.)

Documentació antiga:

Documentaeió actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

(E.L1.,VI,39): "Los alumnes...amanixen los pataquets per a empendre'l
vol."

Etimologia: Podria estar relacionat amb el DECat. petaca (de I'asteca
petlakál.li 'caixa d'estores o joncs'.
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patanter adj. 'persona pesada, fatigosa' (aplicat a homes)

Àrea: dTort.

Diccionaris:
DCVB: id.(Tort.)
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat; Només I'empren 8 i 10.

Etimologia:DECat. considera que més que *petanter (de petant, petar), és més
aviat del fr. courir la prétantaine 'ana^r d'aventures, córrer-la'

pati m. 'espai no edificat, lloc on es pot edificar'(AlDC:mat. id,tancat de terreny)

Àrea: dTort, dVal.

Diccionaris:
Voc. Benassal id. i 'corral, paft de la casa sense coberta'
DCVB: Tort. Val. Cullera

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

Etimologia: DECat: baix llatí patuum que del cat. passà al cast. i port., d'origen
incert potser del ll. PACTUS 'conveni, arrendament' o potser es tracta
d'una paraula pre-romana indoeuropea.

patutr-uda adj.'feixuc, mancat d'agilitat'

Àrea : dN. Occ. (punts),dTort.

paupinyar/palpinyar v.tr.'palpejar'

Àrea: dTon. (L)

paupons/palpons (a) loc. adv. 'a les palpentes'

Àrea: dTort., dVal.

Diccionaris:
LAM. palpontes(a) = a tientas

Documentació actual i vitalitat:

Rib.:(Sistac(l988:330 a palpons 1,2)



326

pedrapiquer m.'picapedrer'

Àrea: dTort. dVal.

Diccionaris:
DCVB: mot propi de Tortosa i valència. Doc. en crims XV
(Farreny(1986:,216), on alterna amb picapedrer.

Documentació antiga:
ROS: pedrepiquèr cantero
SANELO,l78 Pedrapiquer=Cantero;266 Maceta de
pedrapiquer=Maceta de cantero;270 Pedrapiquer o
picapedrer=Pedrero o cantero
Lam: pedrepiquer= cantero

Documentació actual i vitalitat: L,2 i 5 no I'empren, la resta sí.
FATO

pedrega [peðnya] f. 'baralla a cops de pedra'

Àrea: or., dVal.

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació antiga:
ESCRIG id= apedreo

Documentació actual i vitalitat: Només 1 i 8 I'empren.
GIR,41,31-32 : "anàvem a córre.l préssec, a la pedrega..."
Moreira (X.){X,422.9): "Véns Joaquinet... Al puig a fé pedrega.."

Etimologia:

pedrenca [peðr'e¡ka] " córrer la pedrenca" 'apedregar-se els nens'

Àrea: dTort. (Paüls)

Documentació actual i vitalitat: No és viu.Només a Paüls.

pelleranga/pelleranca f. 'tros de pell que es desprèn del cos duna persona,
fruita...'

Àrea: (dTon.), dMaest.
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pelleranga2 f. 'pela de la soca de I'olivera

Àrea: dTort.

pelleringa f. 'una porció de pell penjant'

I''rau, dC. de T., (dTort.), Rip., Garrrotxa, Sols., Cardoner.

pellet [peÁ'et] m.'conjunt de roba i objectes que du una persona quan viatja'

Àrea: or, dVal., dBal.

Diccionaris:
DCVB: or.val. bal.

Documentació anfiga:

Documentació actual i vitalitat: Només 8 I'empra.
Moreira (XVI,256,15): "va arreplegar-se 1o pellet, i amagant-se..." VI,7)

Etimologia: de pell. DCVB: de palla, com el fr. paillet.

perjuí m.'perjudici'

Àrea: dTort., dVal., dBal.

Documentació antiga:
SANELO, 1 80 id=Perjuicio i Perjudici=id.

Documentació actual i vitalitat:
cat. gen. és un cultisme. perjuí, forma ant. és el der. fon. normal.

perllargar v.tr.'perllongar'

Àrea: dMaest., dCast.

Diccionaris:
DCVB: Cat. Maest.

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: No coneixen el mot els subjectes2,5,i7.

(E.L1.,I,465): "Les anades a Mitén-Camí pera minjarmos la mona,
comencen a la primera festa de Pasqua i.s van prellargant dos o tres
semanes...t'
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peroliar v. tr. 'estremunciar' cat antic perol¡ar)

Àrea: dTort., dval.

Diccionaris:
DCVB: (Tort.P.Val.)

Documentació antiga:
ROS ID=Olear,Esrema Uncion
S ANELO, 1 I 1 id.=id.Extrema... ; 27 1 Pernoli at. (T.Puer)
LAM. =Ros

Documentacié actual i vitalitat:.2,5 i 7 ho han sentit, però més combregar.
No en la forma pernoliar.

(E.L1.,V,40 : "Vull que en lo acte de peroliar..." ¿No coneixeu la paraula
peroliar o pernoliar? Anys fa que no's coneix en lo nostre lèxic, pero sí
que està en us en alguns pobles de la nostra comarca"..)

Castelló: (Colon( 1 952 :2 I 1 peloriar (Borriol,Cast.,Artana,Villan.)

Etimologia: DECat. ll. med. eclesiàstic peroleare.

perperir v.intr. þrendre mal'

Àrea: dPall., (dTort.), dMaest., dCast., i Rupit.

Documentació actual i vitalitat:

Pall.:Co11(1991:60) id. 'morir d'accident o de forma violenta (Flamicell i Bòsia).

perterir [perter'i] v.intr.'morir d'accident'

Àrea: dTort., dMaest., dCast.

Diccionaris:
DCVB: id (Borén, Massalc., Tort., Maest., Cast.

perperir id (Rupit, Pallars, Maest.,Cast.)

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Només 2 no I'empra. 3 i 4 diuen perperir.

Etimologia: DECat., en contra de DCVB diu que no procedeix de PRAETERIRE
sinó de PERPERIRE, que per inf. del verb partorir i del patir de la partera
canvià perperir en parterir.
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pervenir v.intr. 'ser d'origen de' (pervé de Morella)

Diccionaris:

Documentació antiga:

Documentacié actual i vitalitat: pervenen. Viu del tot.
Moreira(IV,43,27): "D'aon t'apareix que pervenen totes les misèries i
calamitats, que sufrim i plorem?";(XY,249,1): "Les a¡racades diu que no
les vol dá perqué pervenen de sos iaios."

Etimologia:

perxe [p'ertfe] m.'rafal que a sobre hi té habitació'

Àrea: dTort.(S)
DCVB: variant de Lleida, pla d'Urgell,Falset,Gandesa,Benassal, Sueca,
etc.Es tracta d'un creuament de la voc.tònica amb la e de PERTICA O
PERGULA.

Diccionaris:
DCVB: Tort.

Documentació antiga:
Doc. crims XV(Farreny (86)'porxe,porxo' .

Documentació actual i vitalitat:2,5,6,7 i 9 no, sí porxe.

Castelló:(Colon(I952: 212 (Betxí,Villarr,Artana,Ahín,Llucena,Alcora) 'golfa'

Etimologia: En parla s.v. porta i el relaciona amb porxo. Apunta la provinença
moss. (i igualment de I'Andalús perchél).

perxe2 'porxe, porxo'

Àrea: dN. Occ., dTort., dMaest, Sueca.(F)

perxe3 'golfa'

Àrea: dTort., dMaest., dCast., St. Llorenç de M., Solsona, Ager, Espluga de F.

pessebre m. 'menjadora'(Rec.(8 5) 2Ll) /pesebre

Àrea: dTort., dVal.
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pesteta f. þebre coent'fig. þersona dolenta o molt irritable (Tort.)'

Area: dTort., dMaest.(L)

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: pertot ( menys Amet.i Mat.).
Tod. id.

picaport m.'pestell'

Àrea: d.N. Occ., dTort., dMat., dMaest., dEiv. (S)

Diccionaris:
Voc. Benassal

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Mas.Am.Mat. id.

Castelló : (Colon ( 1 95 2 : 212' picaporta')

picaport2 m. þeça per trucar a la porta'

Àrea: (Vic, Lluçanès, dN. Occ.(punts), dTort., dval.) (F)

pindonga [pind'onya] f. 'dona vaivera'

Àrea: dTort. (L)

DocumentacÍó actual i vitalitat:
Els subjectes 8 i 9 'dona de vida alegle'.

Moreira (V,71,10): "Aneu, pindongues, aneu i xarreu..."

Btimologia: Del cast. pindonga (II.PENDERE) (cat. pendó)

pinxo [p'r¡tfo] m. 'ben vestit, presumit'

Diccionaris: No en aquest sentit en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitatz 3 i 4 no ho diuen.

Etimologia: DECat. del cast. pinche. Sentit que té el cast. fam. 'compuesto,
bien vestido' (DRAE)
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pitor-a adj. 'qqe manifesta vitalitat'

Àrea: dTort., dMaest., dval. (L)

Diccionaris:
Voc. Benassal id.

Documentació actual i vitalitat: Del tot viu'---- 1r",ges pãuiiÈLLEMDC,Abril 1921,p.L73 "les pagesetes.. pites corn a
perdiganes" 

,

CastefíOi-iöob"tfgS2: 273 id 'eixerit', la paraula cat.és desconeguda en

castellonenc)

Etimotogia: DECat: sembla extret de petita, com a terme acariciatiu'

pitxell m. 'càntir petit per a beure'
"irËãipiåTi ã"?"itã, âia:mitamu cèrcols, per beure vi'
'gerra' (val.)

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
F.P. 'gerrar
DFa. '!erro, espc. Per a flors'

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat:
T'ots empien *¿r .uniu . 3 en el sentit de 'getra'. 6 en el sentit 2: [pid5rÁ].

A La Galera Pitxell.

pall.: Colt(1991:61) 'mesura de vi. equivalent a dos litres' i pitxella 'mesura de

vi equivalent a dos litres i mig"

Etimologia: DECat. pitxer 'mot d'origen-obscur, com també la variant pitxell,

el"primer pres del fr. ant. i dial' pichier'

pitxotí m. 'bolla de naftalina'(DCVB (Emp'Tort');

Àrea:dEmP.,dTort.(S)
Diccionaris: r^ r.,-+^ +^-naia¡ra qmh rrn ten eòr licar a'aixeta de fusta tornejada, amb un tap cònic' Sle.ejJqt ap

Uarratoni,bótes, etc.'(açest el significat que porta F.P. i DFa.)

piulet m. 'so agut i estrident de la veu'

DÍccionaris:
DFa., F.P. 'crit de I'ocell que piula'

Documentació actual i vitalitat: Només 7 no empra elmot.
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Moreira (YI,94,25): "Mareta, quin piulet tens!"
FATO

Etimotogia: de piular , mot onamotopeic del cant dels ocells.

planydre v.tr.'plànyer'

Àrea: dTort., dMaest. dVal.(F)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els diccionaris normatius, ni en DECat.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XVm,266,27): "Malaminjada Quico. A un gos planydria."

plateret m. þlatet'

Àrea: d.N. Occ., dTort., dMat., dval. (L)
Diccionaris:

No DFa.
F.P.

platxèria f. 'conversa alegre i llarga'

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DFa i F.P.

Documentació actual i vitalitat: Poca.
Moreira()O(X[,540,24): "Sempre estan de teque, sempre de pla*èria."

Etimologia: DECat. , adaptació popular catalana de I'italià piaceri, pl. 'plaers'

plepa [pl'epa] f. 'bunyol, cosa mal feta'

Diccionaris:
Mestre Voc.
DFa. i F.P. 'dit d'una persona o cosa carregosa'

Documentació actual i vitalitat: Poc usat.

Etimologia: DECat. el considera castellanisme.
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plorinyar v.intr. 'plorar els nens'

Àrea:dTort.,dMall. (L)

plovisnar v.intr. 'ploure molt poc, una pluja fina'(compareu espurnejar)

Àrea: dTort., dVal.(L)

Documentació antiga:
SANELO,234 plohuisnar=lloviznar, copia de Ros'
Lam=Ros

Documentacié actuat i vitalitat: Absolutament viu'
ALDC: Vin.

poal m.'galleda'

Àrea: (dTort.), dMaest., dVal., dBal., Cerdanya.(L)

Documentació antiga:
SANELO,l 84 id=Pozal,Cubo

Dicc.:
Voc. Benassal Poval
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat
(ALDC:am.)

Castelló:(Colon(l952:216 id. no es coneix ferrada, propi de Val" comp'

gatleta.) (2ì 8, poval, (Albocàsser, S,Mateu,,Cà1ig)

N.Occ.:Fortuny(1983:194 galleta, i així mateix a la Terra Alta.

Val.:(Casanova(1990: 135 id.XCasanova(1979: 136 [pu'al]'

polp m.'pop'

Àrea: dTort., dVal., dAlg, dEiv.(F)

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu'

Val.:(Casanova(1990:, 1 35 id.)

poncí/ poncím m. 'Pomelo'

Àrea: dTort, dVal. dBal.
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Diccionaris:
Mesre Voc. ponsí
DFa.,F.P. poncir

Documentació antiga:
ROS: ponsìl cidra
SANELO,184 id (Gulsoy diu que a B posà la nota"Creo se equivocó pues
hay ponciles, y cidras que son como limas de San
Gerónimo". ; poncem=Poncil
Lam=Ros

Documentació actual i vitalitat: Es va perdent a favor del castellanisme
pomelo.

Castelló:(Colon(1952: 276 ponzil (Artana) 'varietat de taronja molt ama¡aga,la
pell dela qual serveix per fer-ne confitura' "Es agre com un ponzil"

Etimotogia: DECat. POMUN SYRIAE que és el mateix origen de pomes del
siri -agredolces-.

porra (fer) f. 'no agafar res un caçador'

Àrea: dC. de T., dTort.(S)

Documentació actual i vitalitat: (veg. 7.6 loc.)
(8.L1.,I,55): "Los cassadós saben tots los amagatalls: este es un cau que
may hi fas porra; aquell es un cau alvench, ple d'ullerols y salts, dolent
d'afuroná;"

C.de T.: (R ec.(19 85 :21 4)

prear v.tr. 'valorar

Àrea: dTort., dVal.(L)

Diccionaris:
DCVB: Tort. P.Val.
Es troba en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat: Ben viu.
(E.L1.,I,468): "prear una sort, una finca"
(E.Ll.,VI, 12): "les pagesetes preades"

Etimologia:DECat: ll.tardà PRETIARE, derivat comú a totes les ll. d'occ.

preat,-ada adj. 'galtard i tibat; pressumptuós en el vestir i en el caminar'

Àrea: dTort., dVal.(L)
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Diccionaris:
Mestre Voc.'net'i id.

Documentació antiga:
LAM.id= apuesto, atildado, preciado

Documentació actual i vitalitat:
(E.LI.,VI,12): "Quan, sobre tot en anyades/ de plena collita d'oli,Âes
pagesetes preades,/iman de nostres mirades,/ van rcpartint lo panoli."

primentó m. 'pimentó' La variant fonètica més gen. és pimentó.

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dval. (L)

primentó m.'pebrot'

Àrea: Fraga, dTort., dMaest., dVal(punts), Maella. (F)

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
No en els diccionaris normatius.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: pertot (no Vin.Mat.)

putput f. 'puput' Alternen les dues formes.

Àrea:dTort.,dVal.(F)

Diccionaris:
DCVB: [la pup'ut] a Ascó,Vimbodí, Amposta, LAmetllai P.Val.)
En els diccionaris normatius puput.

Documentació antiga:
ROS: putput: abubilla
SANELO,l86 id;270 id
Lam=Ros

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Mas., Am., Ull., Amet., Roq., Móra; Mat. potput

quebrassa f. 'clivell a la pell produil pel fred o altres agents'

Àrea:dTort.,dVal.(L)

Diccionaris:
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DCVB: Val. i Tort.(lt<aurflsa].
Lam id= gieta
F.P.
FATO :crebassa.

Documentació actual i vitalitat: viu, alterna amb cabrassa.

val.: casanova(l99O:136 quebrassa f.'clevill que es fa a la pell'.

rabera [ra9'era] f.'ramat de béns o de cabres'

Àrea: dTort., dVal.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
Voc.Benassal id.
DFa. i F.P-

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.També s'aplica a grup de

gent (i raberada)

ALDC:idMas.Am.UlI.Mat.(ialternaambramataAm.Ull.)
(Bot,6,13): "en una rabera de ganado"

FATO

Gimeno(1982): :Amposta,Sta.Barb',St'Jaume d'Enveja,Aldv'
Gimeno(1989): a tota la zona.

Casteltó: Colon(1952:223 no es coneix ramat'
Val.: Casanova(1990:136 id.)

¡

Etimologia: DECat. prgb. de l'àrab rabarib id.Coromines(1977,Ill: 1 16)Mots

cãt. d'origen aràbic)

raberada f. 'rabera gran'

Àrea: dTort.,dVal.

Diccionaris:
DCVB: a Llucena.

. No Mestre Voc.
No FATO.

Vitalitat: Absoluta.

rabiada 'disgust'DCVB: id. 'ràbia molt forta' (Bal')

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
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No Mestre Voc.
No FATO.

Vitalitat: Absoluta.

rabosa [raß'oza] f.'guineu'

Àrea:dN.Occ.,dTort.,dVal.,dMall. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO
DFa.(remet a guineu) i F.P.

Doc.antiga:
Regles d'Esquivar ...(n.7 42), recomanen ra bosa.
ROS id
SANELO, 191 rabosa,renart=Zorra o Raposa
Lam.=Ros

Doc. actual i vitalitat: Absoluta.

Castelló: Colon(1952:223)id.

Val.:Casanova( 1990: 1 36) id.

rail f. 'arrel'

Àrea : dN. Occ. (punts),dTort.,dVal. ( gen.)

Diccionaris:
Mesre Voc.

Doc.antiga:
SANELO,19l Raèl i rail=Rahiz

Documentació actual i vitalitat: Absoluta.
Moreira(X,166,22): "tres dens i disset rails que.m quedaven i que tan me
feien patí"
FATO

ALDC: id Am.Vin.Ull.Mas.; Mat. arraÏls.
(Veg. 5.4 Enq.13)

Gimeno(1989): general en tortosí meridional (i la variant arrails; en

masculí a les poblacions de la Tinença de Benifassà.)

Castelló: Colon(1952: 224 id.,forma més arcaitzant.

Val.: Casanova(1990: 136 id.)
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raïlam m. 'conjunt de rai'ls'

Àrea:dTort.,dVin.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO (per error, raillam)
No en els dicc. nonnatius.

Vitalitat: Absoluta.
raïlamenta 'a:relam'

Àrea: dTort.,dCast.,dVal.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO.
No en els dicc. normatius.

Vitalitat: Absoluta.

rama 'branca'

Àrea :dN.Occ.,dC.deT.,dTort.,dVal. (gen.)(L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO.
DFa. en un sentit més específic 'cadascuna de les darreres branques d'un
arbre portadores de fulles'.

Yitalitat: Absoluta.

ramonejar [ramonei5'a] 'cruixir, fer soroll una cosa mig cuita en ésser mastegada'

Àrea:dMaest. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO
Voc. Benassal. id'es diu del grinyol que fa la ceba mig cuita en mastegar-
la'
DCVB : id (Maest.)

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4 i 6l'empren en el sentit de
'remugar les cabres'. En el sentit primer és mot només del Maestat.

ramon-ramon (fer) id. anterior

Àrea:dTort.(L)
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Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO

Documentació actual i vitalitat:Només el subjecte 3 I'empra. Poc usual.

ramuguejar [ramuyei5'a] v.intr. þarrupar un colom'

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO
No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 2 i 10 (i aquest en el
sentit de Temugar les cabres'(que abans hem vist expressat per la forma
ramonejar.
Potser és deformació de gorunejar, gurrunejar.

(Gimeno(1989) el ler a Vin., el segon a La Mata.)

rancor-a adj. 'ranc'

Àrea:dTort., dVal.(F)

Mestre Voc. i FATO ranc.

Vitalitat: Absoluta.
ALDC: Mas., Vin., Amet.

rapejar [rapei5'a] v.tr. 'furtar, prendre coses d'altri'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: id. (Tortosa)
Mestre Voc. rapetjar.
DFa. rapinyar, furtar'i F.P. id.

Documentació actual i vitalitat: Només el coneixen I (que diu que no I'usa) i
8. Poc usual.
FATO

Btimotogia: Derivat de rapar, del gòtic *HRAPON 'a:rebatar', segons DECast.

(a) rapis adv. 'a qui primer ho agafi'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
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Documentació actual i vitalitat: Prou viu. Els subjectes 2,7 i 1.0 no I'empren.
La resta sí.
No FATO. (veg.7.6loc.)

Etimologia: Dins de rapinya, del II.RAPINA derivat de RAPERE 'arrabassar'
'raptar' .Rapinyar pren la terminació p-er adaptació a la de nombrosos
veibs afectius i hipocorístics (com arrapinyar, de rapar).
DCVB :deriv. de rapissar (de rapinyar, per canvi de sufix)

rascanyósr-osa adj. 'avar' 'poc afable, que té mal geni'

Àrea:dTort. (S)

DiccÍonaris:
DCVB :id. Tort.
Mestre Voc id.
DFa. i F.P. en el sentit 'que sempre porta I'opinió contrària'. El DEC
inclou tb el sentit tort.

Documentació actuat i vitalitat: Només l'empren els subjectes 6, I i 10 i
aquest darrer en el sentit de þoc amable, aspre'. Va perdent vitalitat.

Etimologia: Probablement derivat de rasca 'tinya"ronya' (cf. ronyós id.
sentit).

rascle m. 'aixada de pues'

Àrea:dN.Occ.,dC.deT.,dTort.,dVal. (S )

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO.

Vitalitat: Absoluta.

C.de T.: Recasens(1985:215)

rasclet 'eina similar al rascle per aplanar o allisar la terra'

Àrea:dN.Occ.,dC.de T.,dPen.,Plana del Llobregat (S)

Vitalitat: Absoluta.

rastre m. 'enfilall' (d'alls, de llonganisses...)

Àrea : dc.de T.,dN. occ. (S egarra),dTort.,d Maest.,dval. i conca de B arberà.
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Diccionaris:
No Mestre Voc-
il;; id (de p-eüasXde longanizas, morcillas, frutas secas,etc')= sarta

Doc.actuat i vitalitat: Absoluta vitalitat'
No FATO.

Gimeno(1989): rastre(d'allÐ predomina al Montsià i Baix Maesgat'Forc

a l,Alr furu"riái, Èft Þãttt, Tínènça de Benifassà. Al Mata:ranya forca'

C.de T.: Recasens(l985:215)'

rata-panada f.'rata-PinYada'

Àrea:dTort.,dVal. (gen'XF)

Diccionaris:
Voc. Benassal id'
DFa. rata-Penada

Doc. actual i vitalitat: Absoluta'
ALDC: Per tota l'àrea '

Lavariantrataempanada(veg.Çol9n.infra)Gimeno(19q?)aMasde
earuerans, F.;äöi;;*i"jt, Bãseit' A la resta del tort' meridional rata-

panada.

Castelló: Colon(1952: ï49 rata empanada [ratampan'a] (Villafamès).

rebecar-se v.intr. o refl. 'inclinar-se les branques per excés de pes'
- 

v.intr. 'agafar ufana o esponera'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Diccionaris:
Mesfre Voc. Només sentit 1'

DCVB: iJ;;riãdi t. (-tort.Val.). En el sentit 2 esmenta només DFa'

F'P' recull els dos sentits' 
ls arbres ufanosos'("EstaDFa. en el sentit 2" com DAg' 'po-sar-se e

pl antada d'arbre s rebequen d' ufanoso s " Xlort' ¡
nrcat.äî,iqîJ "üt."iit 

z'l ¡i tott' es àeu propagarJins 4 t"+ "rebecar

les figues i bâCOres" 'esdevenir exfremament madures r pans''-Se '

Documentació actual i vitalitat:
Només els subjectes 2,6 i i0 l'*prgn. Es perd en les generacions més

joves, Jü"¡iiË;q;ft;¡t;rguoä t i ha mênys gent què es dediqui a la

feina del camp'

Btimologia: DECat.rebec_, p_q11ib. d'una forma *RIBICCU que resulta de la

metàteslãir" *ot;Ïgicdf{U ã.¡lr. de I'ibero-llatí IBEX,-IüS'isard' i
d,aquí Jiä;i,'d;'ur al cãràcter indòmir i esquerp de I'animal.
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rebesiaio/ rebisiaio m. 'besavi'

Àrea:dTort.,dMat. (L)--- ---' 
ñlritall.,Mení rebesavi,-àvia en aquest mateix sentit.

Vitalitat: Absoluta.
FATO.
No Mestre Voc.

rebesnét/ rebesnéta 'fill del nét'

Àrea:dTort.,dBal. (S)

Vitatitat: (1)
FATO.
No Mestre Voc.

(8.L1.,I,72): "la salutació mariana es també un salvo-conducto que

t'introduiip"t totõi iJi .ur.., ahont se conserven les santes costums de

nostres rebesYeYos."

reblar v.tr.'omplir de rebles els buits d'una paret, d'un marge'

Àrea: dTort.,dVal.,dMall.

vitalitat: Ja no I'empren les gneracions més joves (menys de 30 anys).

reble m. 'pedra Petita'pl. 'ronYons'

Diccionaris:
DCVB'ronYons' (Tort.Vin')
MestreVoc. 1i2
F.P. i DFa. (1)

Documentació actual i vitalitat:
No t'emJrãîäs subjectes 2,3,4 i 5. La _resta 'pedra solta'- "finca

rebtosa"IÑäì¿, ã1"òr, ritalitat en el sentit 2.(No surt tampoc en ALDC).

Moreira (XXVII,33 6,21): ''Vamà que si no.ls picola per a reble...''; i sentit

Z-(XVI,i,Z2): "bandavall la faixa'cap als rebles'"

Casteltó: Colon(1952:226,(S.Mateu)'conjunt de pedres petites'

Etimologia:DECat. diu que en.elsegon sentit no sembla una extensió de'pedra
-- - 

pãti,u', rugË*ii qu" hi haãi contacte amb la mateixa fam. de mots

gat.tororäiÏðt q""ã fi. râblË 'part inferior del llom' i occ. rable 'regió

lumbar'..
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rebugada f. 'brossa a¡remolinada i aturada a un lloc pel corrent d'un xaragall o

torrentada'

Àrea:dN.Occ.,dTort. i Vic. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO
No en els dicciona¡is normatius'

vitalitat: Poc usat en les generacions de menys de 30 anys.

recapte m.'cuinat de bledes, fideus o faves, o bé fesols, patata i arròs';

Àrea: pertot un poc el mateix. DECat. al Principat 'provisions de menjar'

(sobretot lei que un s'emporta a fora)'

Diccionaris: 
-^^.^r .rro norr cnlrrerq ¡tel ¿iinnr nne e ¡an elvoc. Benassal :'la part sobrera del dinar, que- es mqnJa ? so.qar' qt

dinar na àìiãioitu iputut"r i bajoques, o fesols, cardets, botifarra, os del

bacó i carn).
No Mestre Voc.

Documentació actual i
menges'. La resta
arròs, carn).
FATO

vitalitat: Absolutament viu. 10 'conjunt del que

descriuen plats amb ingredients diversos (verdures,

Val.: Casanova( I 990:, 1 36:/Pinso)

N.Occ.: Fortuny(l983),201:'p-lat fet amb fesols,tnrmfes i col' També pot

tenir eisentit de 'menjada ordinària"

Sistac(88),354 id. allò que hom menja)

Etimologia:DECat. del ll. CAPTARE 'cercar, gobq', i tendint alhora a reduir-se

CApITALIS ã CÀpreLE, es reféu en lloc de CA(P)_tare ula variant més

pt"; CÃPOTÀpÈ (amU ACCAPITARE,RECAPITARE, derivats), i
ä'uqu"rtu'pìõ*t" "i 

tut. i oc. acaptar, recaptar'Recaptar començà

på-rig"iiiðà6 *ott pròxims als d.'acaptar,.bbtenir, adq,uirir, proporcionar-

se' sovini-urnU tituàu cap a la idea de I'arreplega de recursos. D'aquí

recaPte, 'Provisions de menjar"

recatxolatr-ada [rekatJol'at] adj.'aclofat còmodament'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB i DECat: id (Tort.)
No Mestre Voc.
No en els dicc. norrnatius'

locumentu.¡O uìiuul i vitalitat: S'empra ja molt poc. Cap dels informants no

I'usa.
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FATO

Etimologia:DECat. relacionat amb catxo i acatxat de acotar ( mot d'origen
o6scur, en relació amb el II.COACTARE 'ajuntar"esüényer,forçar'o d'un
derivat *COACTICARE -que explicaria millor les formes en -tx-, o
*COAPTARE -que explica millor les formes en -at- però per a tots els
idiomes hi ha altres dificultats fonètiques o d'altra índole.

reclau m. 'tros de bancal que està com afegit i sortint de les línies regulars d'un
terreny quadrangular'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
DCVB id.(Tort.)

redór-ona adj. 'rodó'

Àrea : dN.Occ.,dVal.,dB a1.,8 aix Penedés (punts) (F)

Documentació actual i vÍtalitat: Absolutament viu.
Veny(1960:167)

Castelló: Colon(l952:229)

Yal.: Casanova(1990:, I 36 id)

redol [reð'¡l] m. 'figura circular' "el got ha deixat un redol a la taula"

Àrea:dTort.,dVal.,dBal. (L)

Diccionaris:
DFa. i F.P.
No Mestre Voc.
FATO
Veg. Veny(1960:168)

redola [reð'rla] f. id.redol 'figura circular, rotlle'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
FATO
No en els dicc. normatius.
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regalar(-se) v.refl.o intr.'fondre's'

Àrea :dN.Occ.,dTort.,dval. (S)

Diccionaris:
DCVB: Urg. Tort. Maest.
DECat. General per més que en I'accepció de fondre's s'ha antiquat molt.
Voc. Benassal id. (la neu)
Mestre Voc. regalà 'revenir una cosa a I'escalfor'.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,6 i 7 I'empren però en el
sentit de 'donar-se gust'.

Castelló: Colon(l952: 229, significació més matisada que el sinònim
fondre's)

Etimologia: prob. ll.vg. *RECALARE deriv de CALARE 'deixar caure,
afluixal', pres del grec.

regânxar v.inE. o tr. 'reeenganxar'

Àrea : (dTort.),dMall.,dMen. (F)
"Ancabat de fer la mili, s'ha reganxat".

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO
No en els dicc. normatius.

reganxinar v tr. 'retòrcer, corbar un cos sobre ell mateix'

Àrea: dC.de T.,dTort., i Massalcoreig, Conca de Barberà.(L)

Diccionaris:
No Mestre Voc.
No FATO
No en els dicc. noûnatius.

reguardar v.tr. þreservar, guardar d'un perill'

Diccionaris:
ESCRIG id.
DCVB: no n'especifica l'àrea.
DECat. Escàs en cat.
No Mestre Voc.
DFa. i F.P. 'mirar algú amb desconfiança'

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 1,6,8 9 i 10 en aquest
sentit. 6 en el sentit de 'estalviar fort'.
No FATO
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Etimologia: DECat. germ. V/ARDON.

reïna / raina f. 'resina'

Àrea: dTort., dN.Occ., dMaest., dBal. i punts cat.or. (F)

Diccionaris:
DECat.: Amb gran extensió quasi per tot I'interior del Principat , des del
Maest. cap al nord.
No Mestre Voc.

Documentació antiga:
ROS:rasina resina
EBJ: rehina.

Documentació actual i vitalitat: 1,5,8 i 9 no I'empren. La resta sí , alternen
les formes amb a i amb e. I4: rina.
FATO

Etimologia:DECat. II.RESINA, amb caiguda de -s- (com és sovint general abans
de I'accent)

rellampec m.'llampec'

Àrea : dN. Occ. (punts occ.),dTort.,dMaest.,dAl. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO
No en els dicc. nonnatius.

Documentació actual i vitalitat:
(E.Ll.,I,l29): "Los ulls dels fills del desert brillen en la foscó, de la
venjansa, com si fossen rellampechs."

ALDC: Així a totes les localitats de la zona, menys amet. Ilamp.

Gimeno(1989) : a tota la zona que anomena tortosí meridional, menys a
Sant Jordi i Sant Mateu,llamp.

rellampec2'rella relativament petita'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No FATO
No en els dicc. normatius.
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rellampegar v.intr.'llamPegar'

Àrea: veg. rellamPec

Documentació actual i vitalitat:
ALDC:Pertot menys Amet'

Gimeno(1989): A tot el tort. meridional (Sant Mateu llampegar)

retleu [reÁ'er¡J m. 'el menjar per a les festes (pastes"')'

Àrea:dTort.,dRoss. (S)

Diccionaris:
DCVB i DECat: Deixalles de menjar en una-franja pirinenca des del Ross'

cap a poîrntl pf. ¿ã V1.., Pi; á.e Bages.No én^el sentit tortosí, però

DECat. åi;.i;; en Ross.,també es ðiu de les llaminadures que es

i"punài*."ã"ËpietA.t bateig i aquest sentit lliga més amb el tort'

Nò Mestre Voc.
No FATO.
No en aquest sentit als dicc' normatius'

Documentacióactualivitalitat:Només10I'empra.
Ha quedat, doncs, antiquat'

Pallars: coll(1991:64)relteus 'restes de menjar que una persona deixa al

Plat, o els animals, a la menjadora'

Etimotogia: DECat. derivat de llevar la taula'

rellissar v.intr.'relliscar'

Àrea :dTort.,dMat.,dMaest' (F)

Diccionaris:
Voc. Benassal: relliscar'esvarar"
Mestre Voc. id.

Doc. actual i vitalitat:
Moreira fliisi¡, "És que també.t rellissa la llengua?"; (II,7,4): "Es que"'

rellissava del sabó."

No FATO (tot i que és la forma més habitual)'

cimeno("tò¡öi lññei 
^r 

iø.turunyu. A'la resta del tort. meridional:

llissar, esllissar, esYarar'

Castelló: Colon(1952 :230)i esvarar (Cast', Artana, Betxí' Borriol)-segons

Colon(1952:162)-.
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remostró/remostro m. 'residu, cosa sobrera i poc aprofitable', especialment resta

de menjar.

Àrea: dTort., dMaest., dCast. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Viu (només 1 no I'empra). 9 diu que és antic.
NO FATO

Etimotogia: DECat.: derivat de mostra en el sentit de 'deixalla', si bé tamM hi
irìtervenen influències de remossos i remostegar, com ho confirma el
seu sub-derivat sorromostrons 'raïsses de pa' (veg.). No és tan
convincent I'etimologia que dóna DCVB: d'un derivat de romandre
,*romastó, modificat per analogia de mostrar.

remulla f. 'remull' "tenir o posar una cosa dins I'aigua"

Àrea:dTort., dval. (F)
Diccionaris:

F.P.
DFa.

Doc.actual: "Posar I'abadejo a remulla". Absolutament viu.

castelló: colon(1952: 230 subs.fem. 'remull' "Posa la roba a

remulla"(Cast.)

remulla2 f. 'moviment regressiu i circular, menys ràpid que un remolf, que descriu

I'aigua en els meandres'

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc.
FATO
El trobem en F.P. i DFa.

rendilla f.'mosquit fi i molt molest'

Àrea:dTort. (L) (també a Sant Boi segons informació oral de J.Veny)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Doc.actual i vitalitat:
FATO
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ALDC : 'el mosquit' (1534) , només surt rendilla (més peút que el
mosquit) a Mat. i Amet. (en aquesta da:rera loc. randilla).

C.de T.: Recasens(1985:217) a Vandellòs.

repapitlejar [repap iÁei5'a] v.intr.'lluir, resplendir'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB i DECat. id. Tort.
No en F.P. ,DFa.

Documentació actual i vitalitat: No actual.

Btimologia:DECat. diu que es relaciona amb el blanenc pipellejar
.brillar"pampalluguejar', verb que procedeix de parpellejar
(II.PALPEBRA que alterat ha donat .entre d'altres formes, parpella),
canviatper influència de bispillejar 'centellejar' (GUSPIRA), amb arrels
expres$ves.
DCVB: proposa relació amb pampalluguejar i llampurnejar.

repapillentr-enta adj.'brillant"enfadat, cremat'

Àrea:dTort.

Diccionaris:
DCVB: id. 1 (cita Moreira Folk., encara que no especifica l'àrea del mot.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(V,55,30): "¿A on vas tan repapillén?"; (V[I,128,25): "Ha baixat
repapillenta, bufan..."
No actual.

Etimologia: veg. repapillejar.

reporta r v.tr.'murmurar, parlar malament' (DCVB :Morella, Maest.Tort.)

Àrea :dTort.,dMaest. (S )

ressago m. 'rasfre que deixa una malaltia'

Diccionaris:
DCVB: ressaga 1.ant. rerassaga;2.Saga, la part posterior d'un
llagut'(Mora d'Ebre)
DECat.ressaga'deixalla, resta'
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Documentació actual i vitalitat: Absoluta.També després d'una borratxera.

Etimologia: Prob. pres del cast.rezago. Ressaga o ressaca @ECat.) en part
sén presos del cast. resaca i en part derivats de saga (àrab sâqa'part
posterior')

ressanar v.intr. 'reaparèixer un mal que semblava guarit'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB i DECat: id(ton.)
Mestre Voc.
F.P.
No DFa. en aquest sentit.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 i 7 no coneixen el mot. La resta
I'empren en el sentit de 'rebrotar'.

EtÍmologia: DECat. II.SANUS

retortillada f. 'torçuda' (DCVB: ex. Maest.)

Àrea : (dTort.),dMaest.(L)
Diccionaris: No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: "IJna retortillada al peu". És absolutament
viu.

retortillar v.tr.'retòrcer'

Àrea :dTort.,dMat.,dMaest. (L)
Diccionaris:

DCVB: id (Tort., Calasseit, Maest. Morella)
F.P.
No DFa. (però sí retortilló)

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu.
Castetló: (Colon(l952:232 retortilló 'torcedura de pie,brazo o muñeca').

retranca f.'rabasta, tafarra"cosa vella'

Àrea:dTort. (S)

DÍccionaris:
Mestre Voc. 'cosa vella'En aquests sentit no viu.
F.P.
DFa. retranga
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4, 5 no I'empren. La resta sí
( 'els arreculants del matxo'; í2 fig.'el traser d'una dona')

Etimologia:DECat. de re- (de RETRO) i tranca en el sentit de 'ba:rot', mot
d'origen pre-romà, prob. cèltic (veg. tranca)

retxitxinar v.tr. 'coure excessivament el menjar'

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

Lam. retestinarse= resquemarse, asurarse
No en els dicc. norrnatius.

retxitxinat,-ada adj. recuit' fig.'tip'
No en els dicc. norrnatius.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta
Moreira(XXXV[I,569,31: "Ia.m tens retxitxinat en lo dimoni dels
ditxos..."

retxo m. 'floc de cabells llargs i despentinats'(en Ribagorçà'rígid')

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

No en els dicc. norrnatius.

revoldre [re9'rõre] v.tr.'regirar'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
No en els dicc. normatius.

Documentació antiga:
ROS reboldre rebolver, menear una cosa de un lado a oEo, moverla al
rededor u de arriba a abaxo.Mirar o registrar moviendo u separando
algunas cosas. Significa también inquietar, enredar, mover sediciones,
cauasar disturbios y desazones
ESCRIG

Documentació actual i vitalitat: Moreira (VI,93,28): "hasta que estigue ben
forta,l s'ha de revoldre la pasta"; (XXVIII,367,6): "Va corrén per esta
horta.Crec. A no sé que estigue revolén per dins casa"; QO(XV,533,13):
"són prou per a revoldre mig món, i burlar-se de I'atre mig."

Només 5 no I'empra.3,6,10 parlen del sentit més específic del camp (la
terra, el fem...)



352

revolerr-era adj.'inquiet, pertorbador'

Àrea: dTort.

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB: id (Tott.)
No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu (només 5 no I'empra.)

revolicar 'revoldre'

Àrea:dTort.,dVal.

revolta f. 'volta del camf

Diccionaris:

I)ocumentació antiga:
ESCRIG

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(XXXVII,556,6: "Com lo camí... allí fa revolta")
Absolutament viu (5 especifica que en camins de muntanya, ara es diu
curva)

Vat.: (Casanova(1990:,137 id./revolt)

Etimologia:

revoltinar v.tr.'retòrcer'

Diccionaris:
No en els dicc. normatius.

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: 1,2,4,5 i 8 empren el mot. Els alnes
revoltillar (5 més revoltillar)

Etimologia:

revoltillada f. 'acció i efecte de revoltillar'

Àrea:dTort.

Diccionaris:
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DCVB: id (Tort.)
Mestre Voc. 'torçada de cama'
DFa., F.P.

Documentació actual i vitalitat: Només 3 i 4 no l'empren. 5,6 i 10 diuen més
entortillada.

revoltillar'cargolar'
id. revoltillada

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

F.P. i DFa.

revoltilló m.'revoltillada'

Àrea:dTort. (L)

DiccÍonaris:
DCVB: id Tort.
Mestre Voc.'cargolament'
DFa. i F.P.

Documentació actual i vitalitat:
entortillada.

Els subjectes 2,8,10 I'empren, però més

revoltÍno m.'tombarella'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: id (Tort.)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira (XXXVil, 57 6,21 -22): " (Revoltinos en molta gresca). "
Absoluta vitalitat. (no subj.10)

rianxerr-era [ria¡tJ'e] adj.'rialler'

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

No en els dicc. nonnatius.
Documentació antiga:

ROS: rialler risueño
SANELO, 195 riallós.Rialler=Risueño
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ribàs m. 'vora del riu'
'marge natural, format de terra endurida per herbes i brossa'

Àíea:grnetât. gn el sentit 1. occ. i vai.

Vitalitat: Absoluta.

Castelló:
(Colon( 1 95 2: 233,'rib a,marge'cf. Pallarés,Penarroj a)

'terra o camp que no és cultivat'

ribella f.'gibrell gros on mengen diverses persones; entre pescaders i entre pagesos'

Àrea:dTort. (S) dC.deT.,d.Tort.,dPrio.,dBal. (F)

Diccionaris:
DFa. i F.P. en el senit més general 'rentamans'

riber m. 'terra que deixa el riu'

Àrea:dTon. (L)
Diccionaris:

F.P. i DFa.

rip-rap adv.'arran'

Àrea: dTort.

Vitalitat: absoluta. (veg. 7.6 loc.).
DECat. I'explica ðom una formació ecoica a la manera de tric-trac, baliga-
balaga, coixim-coixam.

riscla f. 'estella (a la pell)'

Area:DCVB: Vall d'Aneu, dTort.,dMaest.,Morella,dMall.(S)

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
F.P. i DFa. (però en el sentit 'canemuixa'.

Documentació actual i vitalitat: Força viu.
(ALDC:Amet.)

rispe,rispa adj.'esquerp, indòmit'

Àrea:dTort.,dMaest. (L)
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Diccionaris:
Voc. Benassal rispr-a 'esquerp'
F.P- id. Benassal
DCVB id. Voc. Benassal (maest.Morella) i dóna les formes rispe, rispa
a Ull. i risplo, rispla a Gand.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 i 6 no I'empren. 2 diu risp, i 10
rispo.

Etimologia: veg. riple.

rodadÍts [roðað'its] m.'cercadits'

Àrea: dTort.,dMaest.,dcast.,dEiv.,dVal. (L)

Diccionaris:
DCVB: 1.(Tort.,Cast.,Eiv.; 2.Gand. Tort.)
DFa. i F.P.

Documentació actual i vitalitat: Tots I'empren en els dos sentits.4iT diuen
que a Bitem designa també una mena de centpeus, curt i prim.
ALDC: Mas., Mat., Roq., Am., Ull., Vin.

rodadits2 m.'libèl.lula'

Àrea: dTort. (S)

Diccionaris:
Mestre Voc. id.
DCVB: id. Gand.Tort.

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno(1989) serradits a Peníscola. I una varietat immensa de
denominacions diferents a la resta.

roginósr-osa [rojSin'os] adj.'rogenc'

Àrea:dTort. (L)

rogle [r'ryle] m. 'rotlle, cercle' 'porció de terra'

Àrea :dN.Occ.,dTort.,dVal.(gen.) (F)

Documentació antiga:
ROS: id. rolde
SANELO,196 id Ros
Lam. id(de gente)= coro,corrillo
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Documentació actuat i vitalitat:
Moreira fxXxil,¿Z¿lii), "i I'aigua que avui només re^ga. ]o rostoll

urrurrunrì-öü;*"ûtuóiO, i del ñrd te quiero,del tan me fa i io sóc més

õñ; d;;ðãlãìr iãr rct b*í.r verinoses, iegarà lo jardí de la caritat i de la

fe.r'

ALDC: Mas., Ull., Mat'

castelló: (colon(1952:233 'rotllo,rotlle') cor.,BDCJOilIJ, es dóna a tot el

"ãt.õ"ðì- 
i 
-cf.D.Alonso, 

Los iepres entantes...de rotulare, RFE,

XXVII,1943:153-180)

Val.:(Casanova(1990:,137 rotgle/rotllana,rotllo,redona) (Cas(1979):314' poc

usat)

N. O cc.:
Coll(1991:64) id. al Pallars'

roll [r'o,{] m. 'rodet del trull o del molí d'olives'

Àrea:dTort.,dMat. (S)

roll2 'corda que fan els filadors enrotllada sobre sí mateixa molt estretament'

Àrea:dTort. en sentit lat ('rodet'Matarranya i Mequinensa)

Documentació antiga: SANELO,196 roll=rollo

roll3 m. raig de líquid'

Àrea : dN.Occ.,dC.deT.,dTort.,dMaest',dVal',dMall'

Diccionaris:
Voc. Benassal id. 2 també' fîg' "passa la gent a rolls"
DCVB: Rib.Maest.,C.de T'

Documentació actuat i vitalitat: Tots el coneixen en el sentit 2.Enel sentit 1,

1.,8 i 10. El subj,3, també en el sentit 3'

C.de T.: Recasens(1985:218)

Castelló:----- 
tColon(1952: 234'doll' "Li ix la sang a roll"(Benassal)

Val.: (Casanova(1 990:, 1 37 :roll/¡ierol)

Etimotogia: DECat. d'orige¡,q¡îlonlft porb. prolongament d'un mot mossàrab

provment del Pre-romà 
*ROGILU'
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romangó m. 'moviment que fan les faldilles o una persona al caminar'

Àrea: dTort., dMaest., dConca de Barberà @

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB id. (Tort.)i romango (Conca de Barberà)
DECat. Tort. i Maest. i romango 'vivesa de moviments d'una dona' a la
Conca de Barberà.
No en els dicc. nonnatius.

Documentació actual i vitalitat:
No I'empren2,4,5 ,9 i 10. 6 i 7 saben que té a veure amb la faldilla però
no poden concretar-ne el significat.
Moreira (XXXIV,510,18): "(Miran-se.l romangó) Eh que faig bon amo de
fonda?"

(8.L1.,I,95): "la jaganta , en un ramell de flos á la ma, arreglat pel jardiné
del parque, vol presumí fent una mica de romangó;"
No FATO

Etimotogia: DECat. diu que deu derivar de romanga' arromangar.

romàticr-ica adj.'reumàtic"humit'

Diccionaris:
DCVB: aquesta fon. vulgar en occ. i mall.

Documentació actual i vitalitat: No I'empren 2,5,7,9 i 10.
(8.L1.,1,32): "La iglesieta, com s'obri poques vegades, fa auló de
romàtich"(el mot auló porta una nota interessant del perquè ho escriu
d'aquesta manera; la reproduim al cap. 2.8).

romiguera f.'esbarzer'

Àrea: Amb i (F) dTort.,dMat.

ALDC: pertot (menys Amet.)

romiguera2 f.Mestre Voc.'bardissa'

Àrea : dC.deT.,dTort.,dMat. (L)

rondallerr-era adj. Mestre Voc.'persona que ronda de nit o que té el costum d'anar
molt pel carrer'

Àrea:o.., occ., dBal. (L)
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roquissal m.'rocam"roquissar'

Àrea: dTort.,dMaest.,dMall. (L)
Mestre Voc.

rovelló m. genèric per 'bolet'

Àrea:dTort.(S)

Documentació actuat i vitalitat: Vitalitat absoluta.
(E.L1.,V,36): "Rovellons del Port"id.37 "Los rovellons se críen pels
àescais delí boscos de pins, ginebres, boixos; per entremig de cascaules,

espígols i gallufa."
Castelló:

(Colon(1952:235, a més del sentit especif. té el sign. gen. de 'bolet
comestible',comP. bolo.
Voc. Benasial'nõm d'un bolet comestibles que té taques verdoses.

rublir v.tr. 'cobrir, tapar de terra'

Àrea: dTort., dEmP.(S)

Diccionaris:
No en els dicc. noflnatius.

Documentació actual i vitalitat: No I'empren 2,5,9 i 10.
ALDC roblir a Vin. Encara conserva força vitalitat.

Etimologia:DECat: 11. REPLERE 'omplir de nou' una variant molt difosa del

'soterfar'.

ruguer /rugueror-era adj. 'que fa trampes en el joc'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: ruguer (Tort.)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(IX,L47,20): "-Tots sou un ximples. -I tg,.u¡ $guero i un perdut."

Només el subjectei ¡ (que diu que vol dir'avar') i 8, I'empren. Es perd en

les generacions joves.

Etimologia: DECat. derivqt de ruga 'mentida'que ve de rua o ruga 'amlga' en

sentit moral (11. RUGA)-
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ruscla f. 'estella o tros de llenya gruixut'

Àrea:dTort.,dMaest. (S)

Diccionaris:
DCVB: id. Tort.
Mestre Voc.
No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: No el coneix 5. La resta sí. 4 i 10 diuen que
és sin. d'ascla.

Etimologia: DECat.: variant de rusca (al Bellestar NE Maestrat) 'escotça
d'ãrbre' del llatí gàl.lic tardà RUSCA, d'origen gàl.lic o bé cèltic o d'una
llengua pre-cèltica. Sembla que no pertanyia a l'herència indoeuropea del
cèltic.

rustifaci m.'escalivada'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc. 'varietat de coses fregides conjuntament'
DCVB: 'cuinat compost de diverses coses i preparat sense mirar-s'hi gaire'
(Tort.)
No en els dicc. nonnatius.

Documentació actual i vitalitat: Tots empren el mot. 9 i 10 diuen que
escalivada és més antic que rustifaci.Tots coneixen els dos mots, però
en el sentit de'escalivada'no pas el més gen. de Mestre o DCVB.
FATO

Etimologia: DECat. Probablement foÍnat a base del baix llatí torrefactio de
TÔRREFACERE 'rostir' amb substitució de torre(re) per rosti(r).

rutlo m. 'per posar al cabell"en gen. peça noco-cònica : pff esclafar les olives,les
espigues a I'era, per aplanar un camí, etc.'

Àrea : dTort.,dMat.,dMaest.,dMall.
DCVB : variant formal de ru tl ó (Artà,Calvià,Esporles, Calasseit,Morella)

siboc/saboc adj. 'beneit, badoc'

DÍccionaris:
Mestre Voc. siboc

Documentació actual i vitalitat: Tots diuen siboc. Només saboc a Arenys
de Ltedó.
Moreira(IX,8,17?: "I molts sibocs se n'hi burlaven"
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Val.: (Casanova(1990:,137 id.)

N.Occ.:(Fortuny(1983),155 ocell "caprimulgus ruficollis) saboc; p.161
"Sembles un saboc" 'individu poc llest')

Pallars: Coll(1991:67) siboc a la Conca (Pallars).

Btimologia: DECat. diu que és d'origen desconegut però el relaciona amb un
altre nom d'ocell xibeca, d'origen pre-romà, probablement d'arrel
indoeuropea.

sabutr-uda adj.'savi'(irònic)'saberut'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
DCVB:'tafaner i divulgador, indiscret'. Valls,Vendrell,(C.deT.)

Documentació actual i vitalitat:

Val.:(Casanova(1990: 137 id.però no irònic)

Documentació antiga:(Col.Dames(82),76 "d'un escolà, sabut,donós...")(Ja en
el Tirant)
SANELO, 1 98 sa buts=sabidos;sa budes=sabidas

saco m. 'peça de roba que anava per fora de la faldilla'

Àrea:dTort.,dVal.

Documentació actuat i vitalitat: Només ho han sentit dir els subjectes 5,6,9
i 10. 'brusa lligada a la cintura'

Val. : (Cas( 197 9 :210 id)

Etimologia: DECat. en el sentit de peça de vestir, el mot s'usava ja en.l^l¿¡f. g¡¡

cãL es referia a una peça del vestit femení. Actualment en el cast. d'Amèrica
és el nom de jaqueta dels homes.

safa f.'palangana'

Àrea: dVal., dtriv., dTort.

Diccionaris:
DCVB: fins a Ulld.
Estroba en els dicc. normatius.

Documentació antiga:
ROS: sàfa mijàna cast. aljofayna
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sàfa gran cast. albornia
SANELO,198 id Ros
Lam =Ros

Oocumeniació actual i vitalitat: Només 1 i 8. 1.0 en el sentit de 'plata que

duen els cambrers'i 6 ho ha sentit però diu grela'

casteltó: (colon(1952: 237 id. catalunya vulg. palancana)

Val.:(Casanova(1990: 137: safa/palangana/rentamans)

Btimologia: De l'àrab sanfa 'escudella'.

safranòria f.'Pastanaga'

Àrea:dC.de T.,dUrg.,dTort.(L). La variant fonètica en tort. -[fra]-

Diccionaris:
ALDC: id. Amet.Vin.Ull.Mat.
DCVB: rafunOiiu al sud del Princ., C.deT.Urgell.; safranòria cap a
Tort.

Documentació antiga:
ROS: safanòria'pastanàga' cast. zanahoria
Sanelo,198 id Roi;271 Pãstanaga o Safanoria=Sanahoria

Documentació actual i vitalitat: Tots ho diuen de la borda, la que mengen els

animals. De I'altra en diuen bastonaga o carlota'

Castelló: (Colon(1952: 237 safanòria'pastanaga')

v a I. : (casanova( 1 990:, 1 37 safanòria/pastanaga)(Fortuny( 19 83)' 1 41

safanòria).

Btimologia: DECat. de l'àrab vg. safunariya,..en àrab també és manlleu

fo:raster, dLrigen incert. Segõns Alcover-Mollde l'àrab ISFANARtrA'

sagasseta adj. 'cobejós de guany, actitl en el treball'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: (Tort.)

Documentació actual i vitalitat: Només 8. 10 diu sagós de qui sempre busca

una cosda o altra per a ell. El mot pràcticament s'ha perdut.

(¡it.,Vl,t 22); "en tortosí casls ne diem un sagasseta"'

Etimologia: DECat.:de sagal,.procedent de l'àrab vulgar zagjùl 'valent, fort"
dãriven sagalet adj. tõrt. 'viu, sortós en el joc' i sagasseta, en aquest cas

cfeuat amb sagaç.
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sagí [saj5À] [sej5'iì m.'llard'

Àrea: or., occ., i dVal. (L)

Documentació antiga:
ROS: sagí cast. manteca, especialmente la del puerco. Diu que en cat. la
de vaca és manteca.
Lam sachí = manteca de puerco

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: per tota lazona (amb e a Am., Amet., Mat., Vin., U11.)
El 'dijous gras'es diu dijous [d5art'e]

Castelló: (Colon(1952:237 [ds],[l] (Cast.) 'llard'. Es diu "dijous llarder"
'dijous gras'.

Val.: (Casanova(1990:, 137 id.lllard,gteix)

sagno m. 'caràcter, qualitat moral'

Diccionaris:
D.Ag. "tenir mal sangro" 'tenir mal cor'(Tort.)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(XXXY,5 40,25: "Tenen sagno d'àngel")
No té cap vitalitat actualment.Però tampoc sangro.

Etimologia: DECat. : de sangrar + sufix -ATIONE> sangraó, sangró'mala
sangró --> mal sàngro (no és castellanisme, al contrari del que opina
DCVB).Segons Coromines mal sagno és una bàrbara ultracorrecció de
Moreira.

sallar v.intr. 'treure, estirar cap a fora' ("salla de destral i..."), 'córrer a gran
velocitat'

Diccionaris:
DECat. : Tort. id. 1., el sentit 2 més general.
F.P. i DFa. en el sentit 2.

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(Vll,119,3: "Salla de gavinyet i s'avalança damun de Rufo")

Els subjectes 1,8,9 i 10 no ho diuen. La resta sí en el sentit de'córrer'.
"Està màquina salla molt".

Etimologia: DECat. dins SALTAR, en fr. i occ. damunt de saillir (ll.salire) es
produí un trasllat ala la conj., fr. sailler, prov. saià 'courir' en el voc. de
mariners i malfactors.En català prové prob. de França i s'empra en el parlar
mariner i esportiu i en I'argot dels malfactors.



363

salmitre m. 'salnitre'
Àrea: nord-occ. i val. (F)
Mestre Voc.

samparraltada f.'graPada'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB id (tort.)
Mesre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 21,7 no coneixen el mol Els

alrres si.¿ããìäipaliooo. 5 "d'un simparrallat". També' té el sentit de

'cop'(6)

No FATO.

(Moreira BLLEMDC, Març l92l,p.148 Lo dia de sant Antoni:"Al
traure'S to mocadó, un pega sämparrailada a un atre sense volé.."'

Etimologia:DECat. formació híbrida amb sancar(ANcA amb emparrellada
(PARRA).

samuga2 'corda gruixuda per estendre la bugada, o per lligar la càrrega dels

animals'

Àrea: dTort. (S) La variant lèxica'ormeig' és nord-occ. i val.

Diccionaris:
DAg. (Tort.Onda) Corda..., d'on el pren DCVB'
Mestre Voc. id.
ôãp ãi*ión*i no el recull en el sentit 1. que s'usa en tortosí.

Documentació antiga:
ESCRIG samugues'ormeig'

Documentació actual i vitalitat:
Només 3 (sentit 1) i 8 (sentit 2)

Etimologia:DECat. sentit secundari (ll' S.A.MBUCA 'pà9¡riryj:.å::T1,::lo^T:
d"e pont lievadís amb travesses') del mot occ. i val. samugues 'dlsposltlu

de fusta queiùu"i* p"r transportar productes agrícoles lligant-lo amb

fortes cordes al bast d'un animal"

sanfason f. 'aPlom, calma'

Àrea:dTort. (a Cadaqués també com a adj. 'tranquil,fresc')
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Diccionaris:
No ens els diccionaris.

Documentació actual i vitalitat: Només I'empren 1,6 (abans), 8 i 9.
A Cadaquès (:98) adj. sanfasó 'tranquil, fresc'.

Etimologia: Podem suposar que del fr. sans-façon 'desinvoltura'.

sarabandejar v.tr.'afalagar'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB : id (Tort.)
Mestre Voc.
No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 1,2 i 8 I'empren. La resta no.

Etimologia: DECat.:del cast. zarabanda.

sarabastall/sarrabastall m.'soroll, cops'

Àrea:dTort.,dMat.,dMaest.,dCast. (F)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(D(,\49,L9: "Qui redimoni mou tan de sarabastall?")

sària f.'sàrrria'
Area:dN.Occ. (punts),dTort.,dVal. (gen.XF)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(XX,274,28: "Només l'última sardina/havia tocat la sària")
Voc. Benassal id.

Val.: (Casanova(1990: 1 37 id.)

sarió m. 'sarrió'

Àrea :dTort.,dMaest.,dUrg. (F)

Documentació actual i vitalitat:
Moreira(X,179,L9 "Que té una pipa que hi cap un sanió de terregada-")

sarpada f. 'cop de grapa'
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Àrea : dTort.,dMaest.,dVal.
Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

(8.L1.,1,24): "me visto en quatre sarpades"
(E.L1.,I,38): "hi ha una avivassó d'anguiletes. Casi be les pots agafá a
sarpades"

Castelló: (Colon(1952:239 'sarpat' algunes vegades és sin. de grapat.

N.Occ.: (Fortuny(l983),181 sarpat'grapat'

sarpallada f. intensiu de sarpada. No DCVB.

sarpassiet m.'salpasser' DCVB:Tort. sarpasset (val.)

Àrea:dTort.,dval. (F)

Diccionaris:
No en els dicc. normatius.

Documentació antiga:
Lam. sarpaset = aspersorio

sarsallerr-era adj.'tartamut'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB:'tartamut' (Tort.); sarsallós id (L'Ametlla)
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Només 2 i 6.2 (i sarsall -No DCVB- veg.
farfall)

Etimologia: DECat. variants onamatopeiques de farfallós i xafallós.

sarumballes f.pl. 'trossets de llenya, rametes menudes'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DCVB id (Tort.)
No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: Només 10 empra sorumballs -no DCVB-
'encenalls'
F..L1.1,467: "La dona, en un g¡apat de sarumballes, encén lo foc")

Etimologia: DECat. alteració de borumballes per influència de sarandejas.
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secalencr-enca adj. 'sec, magre' (colon(1952: 240 secallós 'persona flaca y

escu¿flida' comp. arguell)

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB : id (ho treu de DAg:)
No en els dicc.normatius.

Documentació actual i vitalitat: L'empren 1,3,6 i 10 (més escardalenc).

Etimologia: Derivat de sec (ll. sICCUS),amb un derivatiu com bufalenc.

sedega [seö'eya] f. 'ambició, cobejança'

adj. 'cobejós'

Àrea:dTort.,dMaest. (L)

Diccionaris:
DCVB: id 1.(Tort.Maest.), 2.Tort'
Mestre Voc. 1. i 2.
DFa. i F.P.

Documentació actuat i vitalitat: Els subjectes,5,6,9 i 10'

Hi ha fins i tot un malnom seregues ('sedegues') a Roquetes.

Etimologia: de set , prob. de combinació de sedejant amb assedegat- com
també seOãguéËa que es degué contraure en seguera (veg. mot)

sedegósr-osa adj.'assedegat"anhelós'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
F.P.
DFa.

Documentació actual i vitalitat:- --'- M;eira(VII,l16,10: "són fieres sedegoses de sang i de ruina")
No viu.

selló m. 'la sella de les cavalleries quan van junyides al carro, cotxe,etc.'

Àrea : dC.deT.,dTort.,dVal.,dMall. (L)
Mestre Voc-
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semr-a adj.'pansit"malaltís'

Àrea : (dTort.),dVal. (L)
Documentació actual i vitalitat: Absoluta.

Castelló: (Colon(1952: 241 'pansit',que tb. existeix. comp.
s ema r ) ( Or ellana(23 -24),1 40

semar-se v.pron.'neulir'

Àrea:dVal., (dTort.) (L)

Documentació antiga:
ROS: id. 'secar';semar-se (les plantes)
Sanelo,278 semar-se la fruyta= Acorcharse.Dicese de las frutas quando
pierden la mayor parte de su xugo y sabor, y de los miembros del cuerpo
(uando se entorpecen. Acorcharse, Arescere,marcere.Vide si es semar-se
o pansir-se.Sègurament es pansir-se segun el marcere "mustiar" y
arescefe "secaf".

Documentació actual i vitalitat: Absoluta.
(E.LI.,VI,29): "quines flors mai se mustien ni semen".

sèmit (en) adv. 'de soca i arrel'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mesre Voc.
DCVB id (Tort.)

Documentació actual i vitalitat: No viu.
Moreira (XXXV[555,18): "Per poc m'arranca en sèmit lo codonyé."
(Veg.7.6loc)

EtÍmologia: DECat. II.INSIMUL com it. insieme, oc,ant. essemr ensems,
cat. ensems.

sentida f.'dolor fort'

Àrea : dUrg.,dC.deT.,dTort. (S)

serimenga/sirimenga f.'cerimònia'

Àrea:dTort. (L)
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Diccionaris:
DCVB: id (Tort.)

Documentació actual i vitalitatz3,4 i 5 no I'empren.
(8.L1.,I,222): "Lo gremi de teixidós tenía per Patrona á la Santíssima
Trinitat y celebrava la festa a la iglesia de Sant Baly, en sermó, música i tota
la serimenga."

Moreira (XXX[I,487,11): "Per a vore al bon Rei, per a vore al meu pare,
no calen serimengues."

Etimologia: DECat. deformació de cerimònia per inf. del argòtics
ménga/mangar i els dialectals mengo i mangada (veg. romango)

serritja f.'serradura'

Àrea : (dTort.),dMaest., (L)

Diccionaris:DCVB: id Benassal.
Voc. Benassal

DocumentacÍó actual i vitalitat: Els subjectes 2,5,6i 7 empren serradura.La
resta sí.
Gimeno(1989) molt estès en tort. meridional, al costat de serradura.

serva [s'erga] f. 'govern' 'acció de servat, de mantenir I'equilibri' "servar dtet" 'fer
bondat,fer les coses amb seny'

Diccionaris:
És de tots els dominis de la llengua.

Documentació actual i vitalitat: Només 8 i 10 en el sentit 2. Els subjectes 5 ,
6 i7 en I'expressió "servar dret" 'anar per bon camí, fer les coses bé'. En
realitat s'està perdent l'ús com a substantiu d'aquest mot.

Moreira (XI,210,21): " i rebre alguna tamborinada del pare, que Déu lo
perdó, si no servàvem drets."

GIR,100,1L "la llum de les atxes no servava, plovia a barrals..."

Mestre ("Els tortosins per Tortosa": l4)"sense serva ni ideal definit"

sevilla f. 'sivella'

Àrea: dTort. dC.de T. (F)

Diccionaris:
DCVB: sivilla a Tort. i Gandia.
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Documentació actual i vitalitat: I'empren 2,6,'1,9 i 10.2 pronuncia sivilla.
C. de T.: (Recasens(1985:220, a Tarragona)

Etimologia
DECat. sivella és resultant de fivella per dissimilació de labials
(ll.vg.*FIBELLA). La forma tortosina pot ser resultat d'una metàtesi sobre
sivella.

sevillenca'varietat d'oliva'

Àrea: dTort.(S)

sirgar v.intr.'funcionar, treballar"caminar'

Diccionaris:
Molt general.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.
Moreira(Ill,13,22): "los havia de ractá a varades per a fer-los sirgá drets"

serimenga/sirimenga f.'cerimònia, coses addicionals'

Diccionaris:
No el trobem en cap recull lexicogrà'fic.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu. "Van fé tota la sirimenga".

8.L1.,1,222): "...en sermó, música i tota la serimenga".
Etimologia: Probablemnt, deformació fonètica de cerimònia. DECat. diu que

porser per influència dels argòtics menga, mangar i els dialectals mengo
i mangada.

siti m. 'seient cilíndric, de palma, que usen les monges de clausura'
'estalvis'(Todolella-Els Ports)

Diccionaris:
DCVB: id (Rib, d'Ebre)
'solar per edificar-hi' (Tort.Alcoi,Eiv.)
Mesffe Voc. 1.
DECat. també del cat. or. (sentit 1.). En el sentit de'solar'en terres de
Migjorn : eiv. val., Morella (setis de les abelles) i l"abella¡'a Calaceit.
F.P. 'seient',com DFa. també 'lloc on hom es troba'.

Documentació antiga:
EBJ: id. 1

SANELO,2O2 id=Sitio por cerca de lugar;Sitio por asiento de lugar.
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2 i 5 no. La resta'lloc per a
posar les abelles', 'lloc per construir' (veg, seti2).

Val.: (Casanova(1990:, I 38: sitieVestalvis)

Etimologia: DECat. d'origen incert, prob. del 11.SITUS.

siti2 'solar'

Àrea : dTort.,dVal.,dEiv.,dMall. (S )

sobatuda f. 'sotragada, cop fort d'ordre moral o financer'

Àrea: dTort., d.Mall. i Granadella. (L)

Diccionaris:
DCVB: id (Gan.Mall.)

Documentació antiga:
ROS: v. japallàda (cast. chaparrón)
SANELO,2O3 id=Chaparron de agua.I esborrat vide japallada.

Documentació actual i vitalitat: Només empra el mot el subjecte 10 i diu que
té el sentit de 'tomb'.

Etimologia: DECat. derivat de batre.

sobines (de) lsoß'ines][suß'ines] adv. 'ajagut de panxa enlaire'

Àrea: dTort., dVal., dBal.

Diccionaris:
DCVB: id (Tort., P.Val., Mall.)
DFa.
DECat. avui antiquat en cat. central i el Principat, conserva vitalitat en bal. i
val.
Mestre Voc. en I'expressió "caure de subines".
(veg.7.6 loc.)

Documentació antiga:
ROS : v. dormir.Però no hi fa referència.
SANELO,2O3 sobines=Dormir boca arriba

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vit. (no 2).
(8.L1.,I,68) : "Un chiquet li fuig, pega un bach y cau de subines"

Etimologia: ll. SUPINUS,-4,-UM.
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socoster m.'part més alta d'un vessant'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc. id.
DCVB: (tot.)
FABRA
F.P.

Documentació antiga: Desclot (cap.V,34) "La ciutat de Girona és posada en un

socost".

Documentació actual i vitalitat: Només I'empra el subjecte 7. Està, doncs, en

procés de Pèrdua.
iÈ.1-i.,vji¿j,;Lu apegáuna volteta/.pel socosté dels turons,/ aont hi ha

tìrminei que bojos/ né fã tornâ a cassadors""'

EtÍmologia: DECat. derivat de costa'

sofratge m.'part de darrera del genoll '

Àrea: dC.deT.,dTort.,dMaest.,dCast'(F)

Diccionaris:
DAG. sofrage com a val' del s'XV[
Voc. Benassal sofrage id'
F.P. sofraja com DFa.

Documentació actuat i vitatitat: Els subjectes 2,3,4 5 i 7 no I'empren. Els

joves, doncs, Perden el mot'

C.de T.: Recasens(l 985.221 sofratge :Tarragona

Castelló: 
!"r:lï,1?j3;?#.dz,iz 

'sofraja' és masculina en castellonenc' a

N.Occ.:(Rib.Sistac,324 m. la safranya, la sofranya(Gav')

Etimologia:

soldó m. 'sauló, arena de les vores del riu'(Tort ,DCVB) o del mar (Alcanar)'

Àrea:dTort.

soliguera Mesne Voc. f.'sol calent'

Àrea:dTort.(L)
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Diccionaris:
No es troba en els dicc. normatius.

solramada/solrames [srlram'aaa] f. 'porció de temeny sota les branques d'un

arbre'

Àrea:dTort.0-)

Diccionaris:
DCVB:solramada (Alcanar); solrames (Freginals)'

Documentació actual i vitalitat:
Només I'empren els subjectes 3,4, 6 i 7 'part baixa de I'arbre, branques

baixes'en le3 dues formes que marquem a I'entrada'

Etimologia: DECat. compost a paÍir de sòl'

solràs [s¡lr'as] m. 'celràs'

Àrea:dTort. (F)

Diccionaris:
DCVB: id. Tort.

Documentació actual i vitalitat:
Absoluta vitalitat.

Etimotogia: DECat. calc del cast. cielo-raso. El pas_ a solràs és similar del de
-"----- üip¡i:> Jotpàs, solispassa (Maest.), þrob. per assim. a la velaritat

de la cons.

somicó m.'gemec continuat'

Diccionaris:
Mestre Voc. somic i somicó
F.P.
DFa.

Documentació antiga:
ESCRIG somich =sollozo

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,6,7,9 i 10 no-diuen somicó
---- ;¿;t si Jom¡car 'queixar-se'. La resta sí somicó. I sobretot en

Î'expressió fer el somicó.

Etimologia: DECat. contracció de sona -micar (com plora'miques)'
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sompor-a [s'ompo] adj. 'mancat de gràcia i vivesa'

Àrea:dTort.dVal.G) i Benasc xompo.En tort. alternen les dues pronunciacions.
Diccionaris:

F.P.
No DFa.

Documentació antiga:
ROS:id .Soso,insulso,insensato y sin gracia al hablar.
SANELO,2O4 id Ros
Lam. id= sosol

Documentació actual i vitalitat:
DECat. el loc. en val. 'feixuc','sonso'.4 Benasc diuen chompo
@allarin), com a Tort. també xomPo.

Val.: (Casanova(1990: 138 id.)

sopalmes f.pl.'barbacana, cavitat horitzontal coberta per un cos sortint'

Àrea:dTort.,dVal. (L)

Diccionaris:
F.P.
No DFa.

Documentació antiga:
SANELO,243 balma y sobalma =Nicho o cueva de peña cortada
(Gulsoy 373)...Virgen de la Balma que està en una cueva.

Documentació actual i vitalitat: L'empren els subjectes 3,4, 6 i 7.'sota les
branques de I'arbre' 'roques que surten ala muntanya'.

Castelló: (Colon(1952:243 sobalma (Les Useres) 'es diu de les branques
que formen la copa d'un arbre, espc. de I'olivera')
tsl

Val.:(Ferrando(86 : I 16 sobalma)

Coromines: occii val. gR aquesta accepció (Lleures,36)

Etimologia: de balma -mot d'origen pre-romà i d'timologia incerta, potser
indoeuropd! més aviat sorotàptic que no pas cèltic, amb ensordiment de la b
per I'acció de la forta combinació cons. final del pref,rx sots.

sordària 'sordesa'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
F.P. i DFa.
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sorollar(-se) v.tr.'moure('s)'

Àrea : dN.Occ.(La Llitera),dTort., dVal.,Lluçanès, dPrior. (L)

Diccionaris:
DFa
F.P.
DCVB: Nord-occ., Val, Ribera dEbre

Documentació antiga:
ESCRIG
EBJ

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 5,6 i7 no. La resta sí.

serracaps/sorracaps m.'estrenyecaps

Àrea: dTort.,dMaest.,dMat.,dPall.(L)

Diccionaris:
DCVB: Gand.Tort., Vin.
DECat. : Favara i prop Morella; 'gorreta dels bolquers' a Alt Pallars i
Calaceit.
DFa. i F.P. serracaps.

Documentació actual i vitalitat: 2 no. 1. serracaps. També 6 i 7 diuen i
serracaps. A Arenys de Lledó sarracaps.

Etimologia: DECat. Compost a partir de serrar.

sorromostró /sorromostro m. 'cosa vella, a trosos'

Àrea:dMaest.(L)

Diccionaris:
DCVB: m.pl. 'raïsses de pa' (Benassal)

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: No.
Només ho hem sentit a Todolella (Els Ports).

Etimologia: DECat. (dins remostró) sub-derivat de remostró, que ve de
mostra 'deixalla', amb influència de remossos i remostegar.

sort [s'rt] f. 'tros de terra'

Àrea: dTort., dMall., dPrior. dN.Occ.(punts), dC.de T. (S)
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Diccionaris:
Mestre Voc.
Es troba en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2 i 5 no I'empren, la resta sí.
Veny (1960:140)

C.de T.: Recasens(1985:221id Camp

Castelló: (Colon(l952: 246 (Les Useres)'hort,parcel.la', es diu també sort al
conjunt d'horts que rsga una bassa)

sostovar lsostoß'a] v.tr. 'ablanir, remoure'

Àrea : dPall.,dTort.,dMaest.,dMat.,(L)

DECat. : sostovar'estovar'(Tort.)(MoreiraFolk,2 1 8) GaGirona,Seidia,T9
Sembla tenir el sentit de 'esvanir-se, esfilagarsar-se, esponjar-se com un
cotó'

Documentació actual i vitalitat: Absoluta

Moreira (XXXVII,555,16): "M'apareix que si li han sostovat totes les
dens... "
(8.L1.,I,507): "Les barrinades remouen i sostoven les obres".

suara'en un temps molt pròxim al present'

Diccionaris:
No Mesre Voc.
En tos els dicc. norrnatius.

Documentació actual i vitalitat: Només els subjectes 1 i 9 (aquest en
I'expressió "per ara i suara".

(8.L1.,I,468): "Ni per ara ni suara (ni ara ni may)."

sumanta f.'pallissa'

Àrea: dBarc.,dMall., dEmp., dTort. dVal.i Lluçanès.(L)

Diccionaris:
No en els dicc. normatius.

Documentació antiga:
ESCRIG
EBJ
Lam. somanta= tunda
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,5,i 9 no l'empren. La resta

sí (1 somanta)

Etimologia: DECat. Probablement derivat de manta, com el cast. somanta[l

surracar'xarracar, serraf'

Àrea:dTort. (F)

tabalisco 'tros gran de Pa'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: talabisco 'talabant, rros glos de pa...'(Men.)i tabalís (Ton')
Mestre Voc. tabalís 'llesca grossa de pa'

Documentació actual i vitalitat: L'empren els subjectes 3-,{,! i 10 (aquest

darrer ¿iu taUatinco); el subj. 1 ôiu tabalon. I els 6 i 7 tabarrusca.
Todolella tarabusco.

Etimotogia: DECat. relacionat amb tabal (de l'àr-ab vg. tabál) per comparació

dõ h forma i amb talibando (veg. entrada id")

tacarrósr-osa adj. 'que du taques'

Àrea: dC.deT., Conca de Barberà, Segarra'(L)
Diccionaris:

F.P.
No DFa.

tafarra f. 'retranca'

Àrea: dN.Occ. dVal. dTort., dBal' (l-)

Diccionaris:
DFa.,F.P.,Mestre Voc.
DCV'B: Nord-occ. Barcelona, tortosí, valencià, Mall'
Voc. Benassal id.
DECat.:Id. DCVB, Però no Barcelona'

Documentació antiga:
(Col. Dames(" ed. de 1982:79) "bé mostrau tenir !o bu.c granment

,ugu,;.....(uãiì o.n¿ti la paltonera, i a sentina de galera la tafarra" -

suggerint els órgans sexuals-.

Ros id
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SANELO,206 id=Ataha:re (B pone además Cincha)
Lam. =Ros

Documentació actual i vitalitat:
L'empren, 3A,8 i 10. I-a_resta arreculants. Es un mot encara viu però en

procés de pèrdua com I'objecte que designa.

Castelló: (Colon(1952:248 (Benassal)'corretja que surt de I'albarda i passa per

davall la coa'.

Etimotogia: DECat: de l'àrab dialectal tafar id.signf'

taleca/talega f. 'sac de tela bona per tenir-hi cereals o llegums'

Àrea: dC.deT.,dTort.,dVal.,dBal. (L)

Diccionaris:
Mestre Voc.
DFa. i F.P. taleca

Documentació antiga:
SANELO,206 id =Talega

Documentació actual i vitalitat:
Només I'emPren els subjectes 1 i 2
una mesura antigament.

C. de T.: veg.Recasens(l985:22)

(talega tots dos), 6 i 8. 6 diu que era

Etimologia:DECat. i DCVB de l'àrab talika mat.sign.

talibando m.'tabalisco'

Àrea :dTort.,dMall.,(S )

Diccionaris:
Lab.Dicc talibanca 'tros gros de carn'
DCVB: talibanco'tros grós de carn o d'altre menjar (Eiv.)
talabant'bocí, tallada, tros gros d'alguna cosa'(Mall')

Documentació actual i vitalitat:
Només el subjecte 9 coneix el mot i el considera antic.L'hem sentit a Santa

Bùbara.

Etimologia: DECat. relacionat amb talabard 'faixa de-cuiro que,.baixant per- 
l'ãspatlla cobria el pit i s'hi.penjava-l'espasa', del fr. antic talevart.En
surten mors occ. i 

^cat. desilnairt objecies o peces de ro_ba 4e.forma
còmparable (el mateix talaban que esrnentem.més amunt de DCVB)|DAg.
talaban i taniban 'gran tros de pa'i tort. tabalís, forma alterada per

contaminació de tabal.
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tamborinada 'cop fort donat amb la mà' 'caiguda violenta'

Àrea:dTort.,dMaest.,dAl.,Solsona (S)

Diccionaris:
F.P.
DFa. no en aquest sentit, només en el de'tronada lleugera'

Documentació antiga:

ROS id,tabalada =tamborilada,el golpe que se da con fuerça cayendo en el

,o"to...tuäUìJn-*t; t;þt dado co-n lä mäno en la cabeza,o espaldas'

Sanelo,2O7 id Ros

tamborinada2

Àrea:dTort.,dVal-,Tremp. (S)

tano 'fred intens'

Àrea:dTort. (L)

tanoc [tan'¡k] adj' 'tanoca'

Àrea:dTort.,Olot. (F)
Diccionaris:

Mestre Voc.'beneit'

taperot 'Terreny de pedra flolja o de terra més dura que l'ordinàryia, de consistència

riãiiåri i .ofõifór., qi,ãiã ¿t bäna per al conreu i servèix per a fer teules i rajoles'

Àrea:dTort. (S)
Diccionaris:

No en aquest sentit, ni tan sols al DCVB'

tarranc m. 'tros de branca seca'

Àrea:dTort. i Aragonès, dCast. (sentit dif'XS)

Diccionaris:
DECat. : àrea extrem occidental i aragonès' 

-

DCVB: iñ.- G;"d.2. Tronc dels-cereals segars,que forma el rostoll

(Cast.).
No en DFa., F.P.
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Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 2,5 i 9 no el coneixen. 6 i 7
diuen que es diu així al Mas, a Tort. buscall. 1 diu que és una herba dura
(mataðaveros) que es troba a la Ribera.
Un malnom de La Cava : Tarranc, Tarranquet'

ALDC: Mas 'llenya prima i molt petita

Etimologia: tranca:D'olgel pre-rop1, probablement cèltic. Aviu es considera

un cast., però sembl-a haver existit èn mossàrab i.en parlars antics del Princ.

on es mantenen els derivats tarrang, tranc i retranga. D'una forma
prob. vasconitzant (amb vocal afegida per poder pronunciar el
^manlleu) *tarank pot procedir tarranc.

tarrancada 'ferida produida per una herba'

DiccionarÍs:
No F.P. ni DFa.

Documentació actual
Només I'emPren
Ferida produida

i vitalitat:
els subjectes 3,4 i 10 .

per I'herba matacaveros.

tartir 'estar tranquil, resPirar'

Àrea : dTort.,dCast.,Aragonès. (L)

Diccionaris: DECat. no considera ben entès el sentit'romandre quiet,¿eposar-se'-- -- - 
qu.-és la que dóna colon, BSCC(XXXIV:303), sinó qu.e crefr)fa noció de

sìlenci es troba en la frase negativa no tartir, sense tartir.
No F.P., DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només el subjecte 8 l'empra. Tot i això té
encara una certa vitalitat, fora dels subjectes enquestats en aquest cas, I'hem

sentit.

Castelló: (Colon(1952:251) (Cast. Vill.af. 
- 
Mor-)'reposar'estar

tranquil,descansar"'Eixe sempre m'està abalumant en raons, no em

dixe tartir"(Mor.)

El mot conserva el sentit antic (Colon, El valenciano...:144) i-occità

iOicc.nllLert : estartir 'étourdir, assommer'); amb el sentit de'callar'és
general a Aragó (Benasc, Tamarit...). En-tortosí. q^nq persona.sempre

ñeguitosá, qoJio pa.a "no'tartix", i "Ño.q dixa tartir". En aragonès tartir
'chistar' i-Èäitarfn:'Oicc. Benasqués tartíés "usado en sentido.ne_gativo"
'rérpiturì pronunciar una palabrà, hace¡ ademán de hablar" Ex. "No se va

atteuí ni aìartí" "no mos vã dixà tartí" (veg. id' tortosÐ'

Etimologia: DECat. de estartir (ll. STERTERE), seria,doncs, NON
STERTERE, mal entès.
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tavanta 'davantal de cuir que porten els ferrers i els segadors'

À rea: dTort.,dMaest. (L)

Diccionaris:
No DFa. ni F-P.
Mestre Voc.

tellera [teÁ'era] f.'joc'

Àrea:dUrg., dTort., dVal. i Fraga (L)'

Diccionaris:
Mesre Voc.
No DFa. ni F.P-

Documentació actual i vitalitat: Només els-subjectes 1,2 i 10 (aquestdiu que

t i ¡uguurn á*U unu teula que s'havia de fer córrer amb monedes a sobre.

casteltó: (colon(l952:252 tella (Alc.de Xivert, cast.,villarr.)'piedrecita

ùru"u y redonda que sirve para el ju.eso del.sambori ' -joc on

r'uoãtírgu la tella per uns quãdres prèviament dibuixats a terra-.

Etimologia: veg. tello. DECat. 'pedra plana'a Tort'

tello [t'eÁo] 'pedra per jugar a la tellera' 'joc'

Àrea:dTort.,dVal.,dMall.,Fraga, Àrea tipícament mossàrab (L)

Documentació actuat i vitalitat:
ALDC A Móra'pedra de riu"'xarranca' al Mas'

Val.:(Casanova(1979:315) tella "juem a la tella i després se n'anem'"

Pallars: coll(1991:68) tella id. en els sentits I i2 aI Pallars.

Etimologia: DECat., provinent de TEGULA, com teula, hi ha la vgianl qltiga

I;IåJH,å'"',','#är",f 

"'î;:#;å:î*lî.iîix'f 
ii:üJl:"ii"'åJH:ä*'Lu:

GL-).

segons Garcia-Medalt i Quiles (1939).dins el.País Val. es diu tello a

Benassal,B"nuguäiir, Sllla, ùeca, Càrlet Oliva,Crevillent, Torrellano i més estesa

ãt iã fori"u t.ilu tãn'.* qu" la més estesa a tot el País és sambori'

tellós 'poc cuit'--> veg fer ramon-ramon

Àrea:dTort.dVal. (L)
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Diccionaris:
F.P.
No DFa

temoricr-ica [temor'ik] adj.'poruc'

Àrea:dTort.,dMaest. (L)
Diccionaris:

No DFa. ni F.P.

tenidor It¡nio'o]'llassa'

Àrea:dTort. i Sort, Fígols,Ascó.(S)
Diccionaris:

No DFa. ni F.P.

terrada f. 'terregada, abundància de terra i pols'

Àrea:dTort.,dMen.(L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
No DFa., F.P.

terregada f.'carbonissa'

Àrea:dTort.,dMen.(L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
F.P.
DFa.

terregada2 f. 'carbó petit barrejat amb pols de carbó'

Àrea : dC.deT.,dTort.,dEmp.,dPen. (S)

terreguer m. 'terregar' 'abundància de pols o terra'

Àrea:dTort.,dVal.(F)
Diccionaris:

F.P.
DFa. remet a terregaller que té un sentit diferent'paratge ple de pedres
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menudes movedisses'
teto [t'eto] 'soroll, xivarri'

Àrea:dTort. (L)

Documentació actuat i vitalitat:Només el subjecte 9 empra el mot. Ja no és

usual-
Moreira (xv1l,265,26): "En bon teto m'has dixat a ca.l metge."

tia 'sogra'

Àrea:dTort.,dVal. (S)

Diccionaris:
DCVB: VaL
No F.P.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: Tots coneixen el mot i I'empren (menys 5.

äiaåilt",ryT?1"'"n això, mor ma tia' mor ma sogra"'"

titlet ltill'et][tn'et] m.'una miça, una quantitat mÍnima'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
DCVB: id(Tort.)

. Mestre Voc.
DECat:(un) titlet'una miqueta'
No DFa. níf'.p. (sí titllet però en un sentit diferent.'titlla')

Documentació antiga:
S anelo(355 ) :fit¿'tilde'por title,titlla;
Sanelo,209 tilè=Tilde, com Ros

Documentació actual i vitalitat: Tots els subjectes menys 2. I'empren. 5 diu
que cada vegada es diu menys.

Etimotogia: Derivat de títol.
C"oromines (DCEC,IV,465 Título).Se pronuncia [til.le] en Tortosa

(BDC,III,11) y es ltil.let] en mallorquín (Aguiló)'

toll [t'oÁ] m.'bassal d'aigua'

Àrea:dN.Occ.,dMaest.,dVal. (S)

Diccionaris:
DÈa. i F.P. recullen el mot només en aquest sentit'

Documentació actual i vitalitat:
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ALDC: id Mas.Ull.Vin'Mat'
N.Occ. : (Fortuny( 1 98 3:129) General

Val.: (Casanova (1981:227)

toll2 'lloc Profund d'un riu'

Àrea: dN. Occ.,dTort.,dVat',dPrior' (S )

topetar v.PreP.'toPar'

Àrea :dTort.,dMaest.,dVal' (L)

Diccionaris:
Voc. Benassal'topar violentament"trobar'
DCVB: 'toPar'(val.)
Mestre Voc.
F.P.

Documentació actual i vitalitat: Tots.llemprgn,.més en el sentit de'trobar''

E^Ll.,I,2g4): "ahí mos vam topetá i va giráta cara a I'aEe cantó de carré"

Castelló:(Colon(1952:2llcoexisteixambtrobaritéaquestsentit)

Etimotogia: DCVB: OnomatoPeic'

torbes (de cap) [t'orßesì f.pl' 'rodaments'

Àrea: dTort.,dMaest.,dVal' (S)

Diccionaris:
DCVB i DECat-:torba val'
DFa., F.P. : torba

Documentació antÍga: Homilies, Tirant'
Docum .¡rrrïV garreny 1i I 8 6) : torba' rorbació, confusió'

Documentació actuat i vitalitat: Els subjectes 2,5 i7 no ho diuen' La resta si
però 3,4,9 i 10 turbes'

Btimologia:

torcar 'netejar'

Àrea : dN. Occ.,dTort.,dM at',d V al',dA I g',dM all' (L)

Diccionaris:
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Lam. id= pasar un paño.
DFa. i F.P.

Documentació actual i vitalitat:
tvtoteira iil,12,22: "No veus que llha abocat la tinta?
Torca-hu!")iXil,ZZt,Z2 : "Al voler-se toicá, s'hi escampa més...")

(ALDC: Am., Vin., Ull., Amet')

Castelló: (Colon(1952:256 'Eeule la-pols amb.un S*p, PIPeI'etc' de la
superfície bruta o mullada d'alguna cosa) =Mau' i Lleida i cat'ant'

Val.: (Casanova(i990:, 1 38 /eixugar;escurar;netejar)

Alguerès: SANNA

tori[ m. ' el corral dels bous a la plaça' 'toril' Mestre voc.

Àrea:dTort. (L)

tormo 'pedra solta i grossa'

Àrea : dTort.,dMaest., dM at., (dRib.d'EbreXl)

DiccionarÍs:
DCVB: id Gand, Tort., Maest.
F.P.
Voc. Benassal 'cada una de les pedres que hom posa a les teulades perquè

el vent no s'enduga les teules.

DCEC : En la zona de las provincias de Tarragona y Lé{$a me 1o

definieron en muchos lugarei como bloque de roca desprendido de un

riscal i caiãõ al fondo del ialle, en oras partes como peñasco_qge_descuella

en la cuchiliade la sierra, etc. ipedra glossa' en Tortosa (BDC trI'l1)

Documentació antiga: Doc. crims XV(Farreny(86): torm'elevació del terreny'.

Documentació actual i vitalitat: L'empren els subjectes 3,4,6 i 8 en el sentit

de 'tros de Pa o de cansalada' (4,6)'

Castelló: (Colon(l952:257 id)

Etimologia: DECat. forma mossàrab de I'antic mot cat. torm i cast. tormo,
-- drorig.n ini"ir, prob. pre-romà. DCVB: dóna I'etimologia de Coromines-

tormina 'cau gros i Pregon'

Àrea:dTort. (L)

Diccionaris:
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No DFa. ni F.P.
Documentació actual i vitalitat: Els subjectes 3,4, 6 i 7 'lloc on hi ha forats i

coves' 'cau on hi ha pedres soltes'.

@.L1.,V,174): "Ara a pegâ una volteta/ pel socosté dels turons/ahont hi ha
tormines que bojos/ ne fan torná a caçadors,/que han parat bé la sendera,/
glapix que glapix 1o gos,/ aguanta'l paire-nevarltl o plovent, o al plé del
iolT i ni-l cunill ni la fura surten del cau misteriós."

Etimologia: DECat.Derivat de tormo, que ha de se¡ un comp-os,t-indoeuropeu
TURM(o)-MINA, 'galeria en un torm', i essent MINA un mot
fonamentalment cèltic, podria ser un bon argument a favor de I'etim. cèltica
de torm. Tanmateix és versemblant que MINA fos comú amb el sorotàptic
i I'ibèric, almenys consta que havia passat al basc.

tornar v.tr 'arreglar, adobar una cosa posant-se en I'estat normal que havia perdut '

"tornar un marge"

Àrea:dTort.(S)

tossaló m. 'llesca de pa grossa'

Area:dTort. (S)

Diccionaris:
No DFa.
No F.P.

Documentació actual i vitalitat: No té vitalitat.
Amposta tossolot 'cop al cap'; Beseit id.def.

Etimologia: DECat.: tos, tossa, tossal procedeixen prob. d'un mot pre-romà
hispànic *TAUCIA, ben representat en el moss. en la forma tauca, pel
moss. cast. atocha 'mata d'espart' i moss. cat. i cast. totxo 'garrot'
'home grosser'. Derivat de tòs és tossaló 'cop al cap' en val. del Sud i
Maest. i també tossaló 'llesca grossa de pa' a Tort.

tossaló2 'cop al cap'

Àrea :dMaest.,dVal. (L)
Diccionaris:

DFa. i F.P. tossoló

tòtila m. i f.

Diccionaris:
DCVB: tòtil, tòtila m.i f. 'beneitot, curt d'enteniment.(Vall de Ribes,
Plana de Vic,Maestrat)

Documentació actual i vitalitat: Només 2i7 no I'empren.5 diu també tòtil.
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Etimologia: DECat. tòtil 'mena de gripauamot de creació onomatopeica i

"*pr"rrruã, 
ð"L rãi..iona aqnb tõtiira. Del creruament dels dos significats

es pot atriÉai al signif. de tòtila 'beneit' babau"

tòtina m. i f. 'beneitot'

Àrea : dTort.,dCast.,dVal. (S)

Diccionaris:
DCVB: cap de tòtina fig' 'beneitoC (Cast')

ulls de tòtina 'ulli molt grossos'-(Tort')
DECat. 'ä ü.;;.L i Þr.càtt. nôm del cap-gqs i de certs peixos afins a

fri ru¡u¿"î. i-u íut. tòtena , a Tanagona. (-veiem que a t-ort. també és

usual.)

Documentació actual i vitatitat: Tots I'empren. 5,6 i 7 diuen tòtena'
Actualment no diuen més que tòtena 'beneitot"

1È.ä.,f,a31,":'unïõoiitiu'¿" caps de tòtina, que.n los garrots mos feyen

una malura"

Etimologia: DECat. veg. tòtila'

trafegot ftrafey'rt] m.' persona de tràfecs'

Àrea:dTort. (S)
Diccionaris:

MestreVOC.
F.P.
DFa. recull trafegut.

tràpala m.i f.'mentider'

Diccionaris:"'----bcvB: ,persona molt xerraire, que parla molt i sense substància

No DFa., ni F.P.

Documentació actual i vitalitat: Només 1 i I I'empren. Tot i així I'hem sentit

ben sovint.

Etimologia: DECat. el considera d-erivat de trapa idubta que sigui manllerrat del

casr. o il.l|i* proporu DCVB). rr-aRf , afí.a tramna provenen de mots

d,arrel TRAPP- o TRAMP- q;á amb èt sentit gene¡arl dè 'pgtja¡, tr.gpltjar'

es troba;íh;;r en les llengüès iomàniques i gérmàniques, i. t9n d'origen

onomato;;i;: Dri;;i;il""rigen són irapalanda, tiapull, trapassa i
traPasser.
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trapalanda 'mentider'

Diccionaris:
DCVB: traPalandana
No DFa., no F.P-

(Tarragona)'dona Eapassera o poca-vergonya)

Documentació actual i vitalitat:L'empren 5, 6,7 i 8'""--"ñl;A 
rór..nt així com també Î'intensiu trapalandanga (veg. la forma

que DCVB dóna Per a Tarragona).

N.Occ.: (Fortuny(1983)281 id 'persona entremaliada, alegre i trapassera'

Etimologia: Vegeu tràpala. Segons Coromines, de trapalada (1823,Dic'Ag')
per creuament amb tarambana.

trapull 'moviment de persones o coses'

Àrea: dTon. (L)

Diccionaris:
DCVB i DECat: (tort.)

Documentació actual i vitalitat: Només 2 i 5 no I'empren.

Etimotogia: (Vegeu tràpala). També derivat de trapa (per contaminació amb

embuil, embullar)

travessanya f. 'la barra que subjecta per darrera les baranes del caro'

Àrea:dTort.,dval. (L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
F.P.
No DFa.

trebol m.'mig Pis

Àrea : dN.Occ.,dTort. (amb sentit e specífic) (S )

Diccionaris:
No F.P.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: No ho diuen.Només I diu que a Arenys de

Lledó ho diuen del sòl abans d'emmosaicar.
pallars: Coll(1991:69I) id. al Pallars 'sostre, coberta d'una habitació'

ñ.ó."., (FoìrunV(19b3),199 trevòl'sostre, paviment'(Cor- El
Parlar.'.,314)
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trencallós'trencadís'
fig.'esquerp, irritable'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Diccionaris:
DCVB i DECat. id à¡ea.
F.P.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat en el sentit 1. En el sentit 2.
només 10I'empra.

Moreira(XXXII,41 3,23 : " lo p anoli tren c alló s " )

Val.: (Casanova(1990:139 id.)

Etimologia: DECat.:trencar, de *TRENKO, base pre-romana comú a I'occ., fr.
i cat., d'etim. incerta hagué de ser indoeuropea, potser cèltica o amb
p articipació sorotàP tica.

trenit 'termini dins del qual s'ha de pagar un arrendament'

Diccionaris:
DCVB : 'el termini dins el qual s'ha de pagar un arrendament'(Tort.) i
'temps que dura un contracte de masoveria o de conreu'(Emp.)
No F.P.
No DFa.

Documentació actual i vitalitat: Només 1 I'empra.

Etimotogia: DECat. II.TRIENNIUM'espai de tres anys'

trespol 'la part de la casa de sota teulada'

Àrea:dTort. (S)

Diccionaris:
ALDC: 'les golfes'al Mas.
Mestre Voc. id.
DCVB: id (Torl)
DECat. descriu la distinció que es fa aTort. entre trespol id. i
trebol 'mig-pis aixecat entre el primer pis i I'entrada d'una casa o entre
dues habitacions'(Mesre Voc.)

Documentació antiga:
Sanelo,214 id=techo,copiat de Ros
Lam = Ros.

Documentació actual i vitalitat: Només 8 i 9, però diuen més algorfa.
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Etimologia: DECat. etim. incerta, potser ll. INTERPOLARE 'fer reformes a una

casa,. nvui iresp;iãi;i&t"a del cat. or. propagada cap al Sud per la

zona tort. i val.; trebol és del cat' occ'

tripó m.'testicle'

Àrea :dN.Occ.,dTort.,dMaest' (S )

Diccionaris:
DCVB: escampat en nord-occ.(sentit dif. en els testimonis val')

Documentació antiga:- - - -- 
Sun elo,Zl|idJTripón,Vientre grande

Documentació actual i vitalitat: Només 2 no el coneix' 5 no l'empra' però

I'ha sentit molt.
(E.L1.,V,38): tripó- de gal'bolet".'

Paltari: 
' 

Coll(1991:70)id' al Pallars'

Etimologia: DECat. d'origen incert, prob. pre-romà (potser sorotàptic)'

trisella f. 'tragella : recollidor que'.alrossegat per una o dues bísties' serveix per a

ittu* les desigüalþts d'un terreny fluix

Àrea : dN.Occ.,dTort. (F)

trissa f. 'fros de corda' esp. amb què es lliguen les bastides.

Àrea:dTort.(S)
La variant (F) trissa en val. i mall'

tritr-a'triturat, frinxat'

Àrea:dN.Occ.,dC.deT.,dTort',dMaest',dVal"dMall' (L)

Diccionaris:
Voc. Benassal 'segó, molt fi, del blat"

Documentació antiga:
Ros trits véasð mijans 'aîroz machacado'

Sanelo,2 1 4 trits=Arroz machacado

Documentació actual i vitatitat" 2i 5 no I'empren'

castelló: (colon(1952: Z5g trists (Benassal) 'salvado muy fino de

tri go'cf.Voc' Ben as sal
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Pallars: Colt(1991:70) 'farina grossa' de segona"

troca [tr'¡ka]'madeixa'

Diccionaris:
Voc. Benassal id. sentit que el que dóna Colon'

Documentació actual i vitalitat:
Tots en 1J*pi"rrio ';ãm¡olicar la troca", però no com a'madeixa'. Gen. en

cat. central

castetló: (colon(1952:259'paper..g fusta sobre la qual es capdella una

-ù"i.à de f,rl. per eltdnsdió passa a vegades ã signifrcar la mateixa

madeixa.

trompicar tr. 'molestar amb conversa insistent, amb lecomanacions, avisos'

Àrea: dTort., dVal. (S)

Diccionaris:
DCVB i DECat.: Tort' i P'Val'
Mestre Voc.
No F.P.
No DFa.

Oocumentãció'actual i vitalitat: Només 1,6 i 8 I'empren 'discutir'.

Etimologia: DECat. trompicar, com.trQ(m)neçar i (es)trompassar són

*o* poJgã""i"ï ãn.ãt., d'ús limitat iìocil, tenen les arrels en els cast. i
porr. rnö?¡ir)ÞlõÀäiîñoÞnzen.ncvB: també diu que semblapres del

èast. tromPicar.

trompitxol m.'baldufa"burot'

Àrea:dTort.,dMaest.,OroPesa (F)

DECat.: tort. i tromPítjol a Vin'

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
DCVB:or i occ.;trompítxol Olot,Emp'Mall)
DECat.: i¿. pðTÞìtiompitja al'Maest., Morella, Castelló de la Plana.

ALDC: Más.Ull.Mat.; Am' [trampitxl]; Vin' [trop)\ja]

Documentació actuat i vitalita t: 2,3A,5 i 7 ja.no I'empren- És ben clar que
""--;;ãù¡ou"t 

que no han jugat mai a aquest joc'

Val.: (Casanova(1 990: 1 39: trompa/baldufa)

Etimologia: Derivat de trompa, onomatopeia comuna a les llengües rom' d'occ'

i altres llengties.
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tropicó 'batec de cor'

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

No en els dicc. normatius.

Documentació actual i vitalitat: 1,8,9 i 10 són els únics que I'empren,9- diu
que més antigament.

trossellera f. 'venedora dels desperdicis de la carn'

Àrea:dTort. (L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
No F.P.
No DFa,

trullola [truÁ.rta] f. 'la pica on cau el suc del rarm quan es trepida'

Àrea :dN.Occ.,dTort.,dMat.,dMaest.,dCast.,dVal- (L)
Diccionaris:

Mestre Voc.
F.P.
DFa.

ullal f.'brot d'aigua subterrani'

Àrea: dTort., dVal. dBal., dC.de T. (L)

Diccionaris:
F.P.
DFa.

Documentació actual i vitalitat: Tots I'empren.

C.de T.: Recasens(l985:224)

Castelló: (Colon(1952: 260'deu')

ullal2 f.'clot profund per on es precipita I'aigua de la mar, d'un riu, formant remolf

Àrea :dTort.,dVal.,dBal. (S)

ullal3 'forat rodonenc d'un Pou'

Àrea:dTort.-Gandesa- (S)
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ullat 'que té ulls' ("pa ullat") 'ullerós'(DCvï-ggneral)
2 'queiéla pell fosða al voltant dels ulls'(DCVB: Tortosa, Eiv.)
3 'flanta o arbre que té ulls o brots'(Tort.)

Diccionaris:
DECat. el sentit 2 recull només ovella ullada (la que és blanca pero amb

un cercle negre al voltant del ulls.

Documentació actual i vitalitat: Sentit 2
Només 5 no I'empra. Té un sentit més general que el que veu DECat.
Moreira(X,l83,7): " fen-li creure que està groc i ullat."

ullat2 dTort., dEiv. (S)

umbria f. 'obaga'(veg. ombria)

Àrea: dTort., dMaest., dVal.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC:id Mas. ;ombriu Am.;omb ría Vin'Mat. ;ombradiu Ull.
Gimeno(l 989) :Montsià (om-,um-);Maest.,Mat. (om-)-âm' a La Sénia.

Valencià:(Casanova(1990: 1 39 id.)
A la zona tortosina alternen om', um' ,mentre que en val om-.

unflija Iumfl'id5a] f.'inflor'(DCVB :'inflor'(occidental)

Àrea: d.N.Occ.,dTort. (L)

Diccionaris:
DCVB: unflija en cat. occ. i enftitja 'inflor infecciosa'(Rojals, Poboleda,
Tortosa'.
DECat:enflija (tort. :Mesue)
No DFa. ni F.P.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 i 7 no I'empren. La resta sí, 2,6 10

diuen anflija.

Etimologia: No creiem probable que pre.ngui el sufix -ija per analogia de mots
' cõm pruiia, ja que aquest mot no és viu en tort.

urses f.pl. 'ganyotes de desesperació, menyspreu...'

Àrea: dTort.,dVal. (L)
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Diccionaris:
No en els dicc. normatius-

Documentació actuat i vitalitat: Només 10 "fer urses" 'tractar malament a

algú'.

vaca f. 'taca vermellosa que surt a les cames dels qui s'escalfen molt de temps a la

vora del foc'

Àrea: dTort.,dMaest., dVal.' dMall. (S)

Diccionaris:
DCVB: Maest.Val. Mall.
No DFa. ni F.P.

Documentació actual i vitalitat: Només 5 i 6 no I'empren'
FATO

valona f. 'marge circular que es fa al voltant de la soca d'un arbre perquè tingui més

terra'

Àrea:dTort. (L)

vamà (que) adv. 'potser, sembla que...'(veg. 7.6 loc.)

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
Mestre Voc. bamà
DCVB: vamà id (Torl)

Documentació actual i vitalitat: No el coneixen ja. Només 9 diu que és antic.

Moreira(XVIII,265, l7): "Vamà que és -u.n corrimén de sangs";
(XXXV,531,4):"Vamà que té ganes de sé monja"
(xxvlI,336,20)

Etimologia: DCVB: garfia aglutinada de va a mà'
DbCat.: com iderivaide mà localitza la locució conjuntiva en el valencià

de Monòver mané que 'potser (que)'. Potser vamà o bamà és una

deformació d'aquella o una formació paral.lela'

vaqueta f. 'tipus de caragol'

Àrea: dTort., dVal.(loc.XS)
No en els dicc. noûnatius.
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vedat m.'glotis'

Àrea: dTort., d.Maest., dVal-, dC.de T-(L)

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
ALDC "pegar al vedat" Mas., Vin., Mat.(també Voc. Benassal).També es

diu "tocar al vedat"
DCVB: C.de T., Tort.P.Val.

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu, així com I'expressió
"tocar/pegar al vedat"
Gimen^o (tqgg) tocar (Sant Rafel, Peníscola, El Boixar), a la resta pegar
(o embossinar'se).

Val.: (Casanova(90),139:id /epiglotis)

velló m.' "llana tosa'

Àrea: dPall., dRib., (dTort.), dMaest., dC.de T.(F)

Diccionaris:
F.P.
DFa.

vencill [benz'i,{] m. 'corda per lligar sacs'

Diccionaris:
Voc. Benassal 'lligam fet de palla de sègol per a fer les garbes'

ALDC: 'lligadura de les garbes'per tota la zona.

SANNA: vencell

Documentació antiga:
Escrig.

Documentació actual i vitalitat: Només 2 i 5 no I'empren ni el coneixen.

(Pimpí,45,43): "lo lliban esrà fet de vencills (d'aspart), per lligá'ls
cadups".

Gimeno(l989): Pertot

Castelló: (Colon(l952:26t venzell (Mor.), venzill (Cast.,Borriol,Benicassi)

N.Occ.:
(Fonuny(1 983:235 vincill XSistac(1988:349 : vinzell)

Etimologia: DCVB: ll. VINCICULUM 'lligam'
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ventalla f. DCVB 9. batent o fulla de porta, de finestra (val.) 6.Peça semicircular de
fusta que forma el respatller de la pastera de la sénia per evitar que I'aigua que han tret
els catúfols torni caure al pou (Tort.P.Val.)

Àrea:dTort.,dVal.

Documentació antiga:
Sanelo,2 1 9 id=Ventanon.Ventanilla
Mestre Voc. id. "de la naquera o caixa de la sénia..."

ventolera f. 'molt de vent' 'ventada'

Àrea:dTort.,dval.,dN.Occ (loc.), Baix Aragó i Pineda.
Valencià:(Cas(79),168 id)

ventolína 'vent fort'

Àrea: dTort.,dMaest., dVal.

verba [b'erßa] f. 'paraula, frase'

Àrea: dTort.,dEmp.

vérbol (veg. bérbol)

verdal adj.'classe d'oliva o figa, que són verdes també quan estan madutes'

Àrea: dUrg.,dTort., i Pla del Bages, Vallès (S)

Diccionaris:
DCVB: id (Urg.Pla de Bages, Vallès).

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Només 2 ,8,9 i 10 I'empren.
També en el sentit de 'verdós'.

Btimologia:

(de) verdiell adv.'de valent'
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Àrea: dTon. (L)

Diccionaris:
Voc. Benassal id.
Mestre Voc.

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat z 8.L1.,I,221 "mentres yo li dono de verdiell al

telé de mà"
Ja no s'empra actualment (cap subj' no el coneix')

Etimologia:

verdinós 'verdós'

Àrea: dTort. i Llucena (L)

vergella [berd5'eÁa] f. 'bri d'espart envescat per caçar ocells' Mesffe Voc': 'bergella'

Area: dN. Occ., dC. de T., dTort'

verma [b'erma] f.'verema'

Àrea: dN.Occ.,dTort.,dMaest., dVal' (F)

Diccionaris:
ALDC: id Mas.Am.; vermada Amet'Mas'
DCVB: u-Úrg. cund.,Tott. Maesr., Benilloba, vall de Gallinera)

Mestre Voc- bérma
GGir: berma (Maest.)

Documentació antiga:
ROS: veremar = vendimiar

Documentació actuat i vitalitat:
Tots ho diuen (1. vrema)

Btimologia:

verós,-osa adj. 'fruita que encara verdeja i no és madura' (DCVB) i fig.

Àrea: dN.Occ.,dC.de T.,dTort'(L)

Doc: "vell verós" (XXXV,525,6)
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verro [b.erro] m. 'dent que surt damunt d'una altra, de manera que n'hi ha dues de

juntes al mateix tros de geniva'@CVB)

Àrea: dTort.(S)

Diccionaris:
Lam. id= velTaco

Documentació actual i vitalitat:
1,4,5 i 6 no I'emPren.La resta sí.

CfN{(tqSq) : Mas de Barberans, Penarroja, Beseit. A la resta verre, verri
o mascle.

vesicant adj. 'que fa butllofa a la pell'

Documentació actual i vitalitat:Només el coneix el subj. 9 'ungüent de

cantàrides (escarabat) per a treure els mals esperits; cataplasmes de farina de

lli). La resta no coneixen el mot.

vespra f.'vigília'

Àrea: dTort.,dMaest., dcast., dAlg. i Baix Aragó.(L)

Documentació antiga:
Dicc. Liber elegantiarum (Col-Sob(85)'49)
Sanelo,219 id=vispera.Dia anterior al señalado.

Documentació actual i vitalitat:
Castelló:(Colon(1 952: 262 id - Pallarés,Penarroja)
N.Occ. :docum crims XV(Farreny(86)

vidriola lniori'rla] f.'guardiola'

Àrea:dC.de T,, dMall, dCast., dVal., dTort. (L)

Documentació actual i vitalitat:
Gimeno (1989) també vedriola
castelló:icolon( 1 952 : 260' (cast'villarr'Artana) =¡4¿11') valencià: (id'
Casanova (1990),139) (Cas(1970)'1 89)
Veg. VenY,Paral.1954 i id. 144)
N.õcc.:(Ëortuny(1983),281 vidrigola vedriola Camp de Tam. i Val.
C.de T.: Recasens(1 985).p'225: vedriola.
De guardiola per creuament amb vidre. lladriola rodiola 'recipient clos,
genl de terrissa, amb una petita escletxa superior per on s'hi poden
ínroduir monedes a guardai, les quals no poden ésser tretes fàcilment
sense trencar el reciPient' @CVB)
Voc. Benassal id.
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vimen m.'vímet'

Àrea: dN.Occ (punts), dTort., dMaest. G)

Documentació actuat i vitalitat:
Castetló:(Colon(1952 : 263 vime (Castl,Borriol,Benicassi pl- vímens)
vimenera 

ivimetera' (Cast.,Borriol,Benicassi)
N.Occ.: (FonunY(1983)' 1 34 id.)
Voc. Benassal id.

Doc. antiga:
S an"elo,22 1 vimens=vimbres'branca de plantgs- del.gènere. Salix,.que és

molt flexible i serveix de material per a la fabricació de cistells i altres

recipients, de taules, cadires, etc.'[bÀmen]

viri m.'verí'
'nervi, ràbia'

Diccionaris:
DCVB: Urg., Rib. d'Ebre, Maest.
Voc. Benassal id'ràbia, geni violent'

Documentació actual i vigència: Es viu en el sentit 2,; en el sentit,1 '-91 viri
dels sapos' "li ha tirailo viri (el sapo)", equivalent a tirar-li'mal d'ull'un a

un alrê, també és una expressió que tots coneixen'
GIM (1939) 'agulló,fibló' a Alcanar.
(Coloà(19S2:2eZ'verí' S'aplica especif. al verí que llancen els sapos

segons qeença pop.. Metaf. aplicat qlersones'- per lnd.iqg,guel' individu
teípoò 

de fiar, fé rirates inteniions' "Eixe té moli mal viri"(Cas(79),280 id
sign. i a Pego)

visc m. 'vesc' 'planta' 'matèria apegalosa que s'extreu de la planta del visc'(DCVB)

Àrea: dMall.,dEiv., dVal (gen.),dTort.,dC.de T. (F)

Diccionaris: No en els diccionaris normatius.

Documentació antiga:
Sanelo,221 id=-ajonje o aljonje(l'agafa de Ros)

Documentació actual i vitalitat:
castelló : (colon ( 1 952: 264 gen. = Mall.xid. casanova(90), 1 39)

C.de T. Recasens(1985),229 visc-i-vesc
Paral.lelismes VenY( I 960)P. 1 49

viscor f.'fresqueta'

Àrea: dTort.,dMat., dMaest. (L)
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vitzella f. 'vencill'

Àrea: dTort.

Diccionaris:
DCVB: id.'vencill' (Tort.)

Documentació actual i vitatitat: (XXXI,448,15: "I hi va en I'escopeta? Home
que si la mata no la podrá,ensenyá Y4 q¿t que la cace en bitzelles."). 5
jubj. coneixen el moì en el sentit de 'fil d'espart enviscat que serveix per
caç-at'. El subj. 10 diu betzella..Figuradamelt, ap_ligq!apefsones primes
"Ets una bitzála o una bitzelleta". No el coneixen 1,2,5,'7 i9.

Etimologia: DECat. el relaciona amb vidiella (*VITICELLA, dim. de VITIS
'cõp, vit'per la semblança de les branques enfiladisses amb els sarments)

vore v.tr.'veure'

Àrea: dVal.,dTort., dAlg.

Documentació actual i vitalitat:
(Colon(l952:265 id-)
(id. Casanova(1 990), 1 39)
Existeix també vere, més vulgar, com en N.Occ.

xafar v.tr. 'aixafa¡' 'esclafar -esp. trepitjar', 'trencar'

Àrea: dN. Occ., dC. de T., dTort., dMaest. (S)

Diccionaris:
DCVB: 'rrepitjar'(Urg., Ll., C.de T., Rib. d'Ebre, Maest.)
DECast. en el sentit 'trepitjar un peu' és únicament cat., mentle que
'esclafar'també en cast. i arag.

Documentació antiga:
ROS: jafar chãfar, rozar,cortar o destrozar una cosa ,comunmente se dize
de lo que el cavallo pisa y desroza con la herradura

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vit. en tots els sentits, especialment
| 12.
(Colon(l952:265 id. El camp semàntic de trapitjry (veg.) s'ha reduït molt
*és que en la forma cat. reþit¡ar i tols^els usos.i funcions del cast. Pilg.t
s'expiessen amb xafar.)(Rib.sistac,328 xafar(l,CalXCasanova(90),139
id.XFortuny(1 983), 1 8 i id)
C. de T.: Recasens(1985),P.225.

Etimologia: DCVB: d'una arrel tx_af- , onomatopeia de I'esclafament. Es
prégunta si pot ser un cast. DECast., com hem vist, considera que no per al
sentit 'nePitjar'.
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xafar2 v. 'trencar'

Àrea: dN.Occ.,dC. de T., dTort', dMaest' (S) (sentit 2)

xafarot [tjafar'¡t] adj.'xafarder'

Àrea: dC. de T., (dTort.).(L)

Diccionaris:
DCVB: dC.de T-, (dTott') (L)
En Mestre Võ". ,io hi surí. Èn canvi, sí en FABRA,DEC i F.P.

Documentació antiga:
EBJ id=chafarote
Escrig:no.

Documentació actual i vitalitatl 3,4,5 9 i 10 l'empren.

No FATO.

xafurnar v.tr. intensiu de'xafar'

Àrea: (dTort.), dBal., dEmP'

Doc.: Moreira(XXXI,442,L6: "HOme, VeS en C-O-nte, no.m xafurnes les carxo--f.i"r...') 
(xxkvIII,580,27XXXXtI, 1 1'33)

xalar v.intr.'divertir-se'(colon(1952:265 id.)'sentir glan plaer; divertir-se'usat

com a inransitiu @CVB)

Àrea: dBal.,dEmP', (dTort.) (L)

xalera f.'xalamenta' (DCVB: Tort')

Àrea: dTort.(L)

xamar v.intr. 'conversar, garlar' ?

Àrea: dGir. i Garrotxa. A Tortosa, poc' (S)

Diccionaris:
Mestre Voc. id.
DCVB: r]r,irnjut o beure (Maest.) 2.Beure líquids alcohòlics (Tort.)
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2. xamar 1.'xerrar, paralar massa'(Gir.Garrotxa) 2.Burlar-se (C.de T.)

Documentació actual i vitalitat: Només 10 'dir picardies' i 6 xamós
'divertit, gtaciós'
No FATO
(Casanova(90), I 39 :xamar/xumar)

Etimologia: No DCVB.

xambra f. 'mena de brusa que porten les dones damunt la camisa per estar per
casa"per dormir' (Cas(79),210 id. Ja no s'usa)

Àrea: DCVB: No especifica.

Diccionaris:
No Mestre Voc.
DCVB : no especif. l'àrea.

Documentació actual i vitalitat: Només 1 i 8.
(Prat, ) "unes faldetes, unes xambres, sacos de dona..."
FATO.

Etimologia: DCVB: Del fr. robe de chambre

xameta f.'xarreta'

Àrea: dTort. (L)

Diccionaris:
No DCVB.

Documentació actual i vitalitat:No. E.L1.,V,26: "allí la tertúlia d'amics
incondicionals fà xameta,la xameta tan tortosina, sobretot quan los que
parlen estan de bon teque".

xamósr-osa adj. 'divertit'(Col.Dames(82),76 "ja só prenys d'un escolà,
sabut,donós,fÍanc, xamú s i valerós.. "'eixerit,vivaç')

Diccionaris:
DCVB: Només dóna fon. oriental.

Documentacié actual i vitalitat: Només 3,4 i 10.I 6 quan parla de xamar.

Etimologia: No DCVB.

xampaina f. 'vi blanc que ha bullit sense rapa'@CVB)
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Àrea: dTort.(L)

xapall m. 'clivella de la fusta' 'esquinç de roba' 'tall a la pell'

Àrea:dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB 1 (Tort.), 2(Tort), 3'(Morella)

Documentació actual i vitatitat: Tots I'empren en -sentits qn p9c diferents.---- i,5,6,7 ig 'ferida'i a més'taca'o'clivella a la fusta'o fins i tot'alguna
, côsâ sobreposada'(1) i 3 'xapall d'aigua"

però en rup rut té èÍs entit de FabraÞEC i F.P. 'peça de fusta esquerdada

longitudinalment.

Etimotogia: DcvB: deriv. de xapar , del radical onomatopeic xap' expressiu

dËl cop o topada d'una cosa dura amb una de molla'

xapallar 'clivellar-se la fusta'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB: id.(Tort.)

Documentació actual i vitalitat: No.

xapallada 'xàfec, aiguat fort i curt'

Àrea: dVal. (dTort.) (L)

Diccionaris:
DCVB:id.(val.)
No Mesne Voc.

Documentació antiga:
ROS : j apalla à'a,sobatuda : ch.aparrron'S anef o, 1 47 id' Ros

Lam. ðtrâ palla da (lluvia repentina)= turbonada

Documentació actual i vitalitat: Només 3 i 4'pluja ràpida'- - -- 
(E.1L.J.,215 "emprenc la marxa abans no'm pose xopet una xapallada")
No FATO.

xaparrutr-uda adj.'xaparro, baix i ample'@CVB)

Àrea: dVal. (dTort.XL)
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Documentació actual i vitalitat:
(Casanova (197 9 :94 :xaparro (cast.)

xapull m. 'mullader, aiguamoll'

Àrea: dTort. (i prob. dVal.)

Diccionaris:
DCVB: no especif. zona. El recull de Escrig-Ll Dicc.
FATO'aiguamoll'

xapullar 'remullar'

Àrea: dTort.(L)

Diccionaris:
DCVB: id (Tort.)
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Només 1 i 6.La resta xapullejar
No FATO

xapurrejar /xampurrejar [tJapurrej5'a] v.tr.'parlar imperfectament una llengua,
barrejant-hi mots, etc.'

Àrea: dTort.,dVal. (F)

Diccionaris:
DCVB: xapullejar'xampullejar' (Tort.P.Val.)
xapurrar'xampurrar' (Tort.,P.Val.)
xa pu rreja r'xampurrej ar'(Tort.P.Val.)

Documentació antiga:

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu. Alternen les dues
soluciosn.

Etimologia:DCVB: té I'aspecte de solució onomatopeica o expressiva.

xarpa f. 'elàstic'

Àrea: dPen., dUrg.(Ll.), dC. de T., dMat., C. de Barb.

xarrâr v. 'xerrar'

Àrea: dN. Occ., dTort., dVal., dAlg. (F)

Doc. (VI,93,17: "Una entra, I'ana surt,/esta crida, tothom xarra.")
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xaruga f. 'arada'

Àrea:dC. de T., dTort., dVal.
Segons DCVB a Tort. i P.Val.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: xarugar 'llaurar a la ribera'Am'

xascarrillos m pl. 'xafarderies'?

Documentació actual i vitalitat: Sí, 1,5 i 8.

(Aldover, "Sempre.m passen txascarrillos"

xic, xica m. i f. 'noi, noia'

Àrea: dN. Occ., dC. de T., dTort., dVal., dPollença.

Documentació actual i vitalitat:
(Colon(l9 52: 266'noi' i xiquet, terrne afectiu,-igual quea Llgila .i Tarr)

icas*òuu(90), 1 40: xic;xiquèt;xicot /noi,nin) (Montoya(90), 1 30:xicon,-a
muchacho-ya-crecido".Cor. pensa que xìc-espropagaria a tot elcat. des

dels dialectes mossàrabs del P.V. i sud de Cat., i que també des d'un
mossàrab, que qualifica de "castellà" passaria a l'àrab algerià cekikun
(DECH)

Documentació antiga:
SANELO, t 3 6-gicn =muchacho, gi quet =niño,muchachillo i fem.

xicotet sinònim de menut.

Àrea: dVal. (dTort.) (L)

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.

Castelló:(Colon(1952: 266'petit'que no s'usa, menut és la forma més estesa.

Val.: (id.Casanova( 1 990: 1 40)

Documentació antiga:
Amiguet: Pecus: bestia xica.

xilt m. 'crit estrident, acció de xillar' (DCVB)
(svF)
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Àrea: dTort. (L)

Moreira(XXXIV,6,1)(XVI,257,14: "Plos, xills d'alegria, crits de Fill
meu!")

xillar v. intr. 'xisclar'

Àrea: dTort., dVal. 0-)

xillit m. 'crit agut

Àrea: dTort., dMaest., dCast.(L)
Documentació actual i vitalitat: Viu absolutament.

Moreira(Vl,96,20: "entre.ls xillits de la gaita"; XVI,251,15)

ximbolo (estar fet un) m. 'gord, gtas'

Àrea: dTort.(L)

DiccÍonaris:
No DCVB, ni altres dicc.

Documentació actual i vÍtalitat:No.

ximenera f.'xemeneia'

Àrea: dTort., dMat., dMaest., dVal.,T. de la L. (F)

Documentació actual i vitalitat: Només I I també xumanera) i 10. La resta
ximenea.
També Cadaquès (105)

Castelló: (Colon(1952:266comp. fumeral)

Val.: (id.Casanova(1990 : 140)

xiquina f. 'braç de terra que se n'enffa al riu'

Àrea: dTort. (L)

xirinxina (a la) f. 'a coll-i-bè'

Àrea: dTort.
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Diccionaris:
Mestre Voc. id.
DCVB id. (Tort-)
DFa. i DEC, F.P. id.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat'
- --- Ci*"no(1989) a Ull-, El Pas, Els Valentins, Sant Rafel'

ALDC: ä tes'xerenxines (Am.); a Ia xerinxina (Ull')

xirla 'aigualida' (aplicat a beguda) -.
'mariic comestible' (veg. 7.7 ictiònims)

Àrea: dTort. (castell.)

Diccionaris:
DCVB: id.'membre viril' (Ciutadella)

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat, en els dos sentits

xitxarra f. 'cigala'

Àrea: (dTort.), dMat. (L)

Documentació antiga:
S ANELO, 1 37lijarra Cigarra,ave que c anta'vide Ci gala

Lam. chicha rrã= chicharra,ci garra

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: Mat.

xiutit m.'xiulet'

Àrea: dN. Occ., dTort., dval.(L)

Documentació actual i vitalitat:
"coneixen lo xiulit de les bales"

Pallars: Coll(l99 1 :72) id.

xocallo m. 'seny, enteniment'

Àrea: dTort.(L)



xolla [tJ'oÁa] f. 'seny, enteniment'(DcvB)
'acció de xollar'

Àrea: dN. Occ., dTort.(L)

Documentació actual i vitalitat: Espec' I'expressió
"Doca xolla"r"-*"--iv{oreira(XXXIII,496,11: "A mi no.m cabia a la xolla que.l fill d'un

menobre'que no pagava gens de contribució pergués lo tems adeprenén de

lletra")

Documentació antiga:
SANELO,iISiôllo =Cholla, la parte de-la cabeza desde encima de la

frente haiia la farte superior que contiene los sesos y cria pelos.Copiat de

ROS.
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Documentació actuat i vitalitat:-"--'-Mñita(X,ZOt21: "Lo que és evidén que a.n esta casa tots han perdut lo
xocallo.")
ff toUi..it 4 "poca xocaina"; 9 i 10 sí (antic)"poc xocallo"

xoll [t¡'oÁ] m. 'raig, doll'

Àrea: dTort., dVal', dEmP. (S)

xollar [t¡or('a] v.tr. 'tondre'

Àrea: dN. Occ., dTort., or., occ.

Documentació actual i vitalitat:
ALDC: id alMas, al costat d' esquilar'
vtãreira(V,ß6,21:"No.n tenen la culpa les sacristies de que certes beates

com les iorres que vull xollá siguen com són"')

Rib.: Sistac,327 'tallar els cabells' xolla'se (I,2,3)

N.Occ.: (FortunY(1983:174 id.)

xompo m. 'lent de moviments o de raonament' 'fat, mancat de vivesa i gfàcia

Àrea: Falset, dTot. (L)

Documentació actual i vitalitat: Absolutament viu'
Moreira (XXXIX,58 6,23'. "Pet si la llengua és xompa"')
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xop m. þollancre'

Àrea: dN. Occ., dC. de T., Conca Barb., dTort., dVal. (L)

Documentació antiga:
ROS: jop : chopo,árbol.SANElO,l48 id Ros

Documentació actual i vitalitat: ALDC: per tot.

Castelló:
(Colon ( 1 95 2: 267 id. cf.Griera Etudes,AORLL,V, 1 932)

Yal. : (Casanova(90), I 40)

N.Occ.:(Fortuny(1983),134) Gen, en cat. occ.[txp] en tort.

xopada f. 'mullada grossa'

Àrea: dTort. (L)

xorovia f. 'xirivia

Area: dC. de T., dTort. (F)

Diccionaris:
Mestre Voc.

Documentació actual i vitalitat: Absoluta vitalitat.(Alterna am xu-)

xorrar v. intr i tr. 'rajar'

Àrea: dTort., dVal. (L)

Documentació antiga:
ROS: jorrar chorrear
Sanelo,232 id Ros

xorritó m. 'drap vell'

Àrea: dTort., dMat., dVal.(L)

Diccionaris:
DCVB: id'rajolí' (Cast.)
xorrit m. 'raig d'oli o d'altra cosa que taca (Morella).
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Documentació actual i vitalitat: Només a la Todolella- Els Ports-.

xoto m. 'boc'

Diccionaris:

F.P. xot.
No DFa.

Documentació antÍga:
S ANELO, I 48 Jot=Choto,cabrito;jota ;jotet;joteta.

Documentació actual i vitalitat:Absolutament viu.
Gimeno (1989) el documenta al Baix-Mestrat i els Ports, i Matarranya
mentre que al Montsià maj. boc, així com a Morella i altres localitats, al
costat de xoto.

ALDC: id. 'mascle reproductor jove'a Mat.

xumaina f.'seny'(xumeca id (Gironès)

Diccionaris:
DCVB: xumaina id (Pineda Canet de Mar)

xumaia (Gir., Pineda)

Documentació actual i vitalitat: (xvul,265,23: "¿saps qu.ets un poca
xumaina?")
Només 3l'emPra.

xumar v. tr. o intr. 'traspuar un líquid pels porus del recipient'

Àrea: dN. Occ., dTort., dMaest., dVal., dMen., Conca de Barberà.

Diccionaris:DCVB : id (Urg.,Ll,C.de Barberà, Rib.d'Ebre, Maest,Val., Men.)
Mestre Voc.
Voc. Benassal id.
F.P. 'traspuar'i id Fabra
DFa.:'beureamorro'

Documentació actuat i vitalitat: Només L no I'empra. "Es una xumanca"(que
beu molt)

Castelló: (Colon(1952: 267 (Benassal) cf.Voc.Benassal)

Etimologia: DCVB: del mateix rad. que els c?_st. zumo^amb la sibilant palat. per
intensificar la força imitativa del soroll que es fa en beure a morro o en
mamar.
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xumemenè/xumenerè m.'gresca'

Díccionaris:
NO DCVB

Documentació actual i vitalitatz (IY,43,2: "són tots del xumenenè, dels que

van aná a cremá convens")
t,i,i i 4 

.ig'l';;piãn.'l-u 
resta sí, amb varianrs fon. xumananè,

xumanerè.

xuplar v.'xuclar'

Àrea: dVal.(gen.), dMaest., dRoss' (F)

Documentació actuat i vitalitat:
Moreira(v,69,7: "Tres òlives xuplan alhora I'oli d'un llantió.")

xurrutada f.'massa d'excrement clara'

Àrea: dTort.(L)
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7.6 Ltistat de locucions i frases fetes

Aquesta llista de locucions i frases fetes són ben caracteústiques del tortosí, i la
majoria no es recullen en cap font lexicogràfica ni en els diccionaris de locucions.

Presentem separadament les locucions de les frases fetes, d'acord amb el criteri de
funcionament sintàctic (veg. RaspallÂt4artí(1984): les locucions funcionen com a
components d'una oració i les frases fetes com a oracions completes. Dins les frases
fetes, distingim entre les variables -el verb es conjuga segons la persona i el temps- i
les invariables -no són objecte de flexió-.Entre les locucions i les frases fetes separem
una llista d'elements que s'empren com a insults i una altra de les frases comparatives.
Sovint elements que hem col.locat en la llista de locucions es fan servir com a insults i
per això els repetim en aquesta llista.

Les locucions són en realitat unitats lexicals que tenen la particularitat que a I'interior
del seu significant podem identificar cadenes de sons que són idèntiques a significants
de signes que existEixen independentment de la locució en qüestió (veg.
Bierbach(1990:456). Es molt clara també la definició de Dimitrescu(l957:?i72)
"...definir la locution:un ensemble de mots phonétiques plus ou moins soudés, à sens
unitarire déterminé, qui se comportent du point de vue gmmmatical comme une seule
partie du discours"

LOCUCIONS

a/d'amagatons'd'amagat'

a balanços (anar, caminar) 'a tomballons'.Quan un té mal a les cames o ha estat
malalt.

a balançades 'a tomballons'

abondo/abondó 'en abundància' .Potser és a abondo, però sempre el trobem
documentat sense la preposició.

a boqueta nit. 'al vespre; a hora baixa'(id.valencià Casanova(1990:142). No R,/Itr[.
DCVB. En valencià coexisteix amb la variant a poqueta nit.
MoreAa(D(,145,10: "A boqueta nit ha entrat a Jericó, marxan mol cotet a cotet cap a la
Plaça de les Granotes.")
(veg.la locució pallaresa a bocafoscant (Coll(1991:77) i a la zona castellano-
aragonesa de I'interior valencià a boca noche (Gargallo(1987:943).

a cada punt 'a cada moment"sempre seguit'

a camarades 'a colles'

a caramull 'curull'i acaramullat'

a carcallades/ a carcanyades 'a riallades'

a córrer 'apa'. "Vas al casament? -Sí, pero m'arreglaré.lvestit blau, i a córrer!"

a esclatacor'molt de pressa' (DCVB:Mall,Tort)
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a espentes i a redolons 'aquí caic i allà m'aixeco'

a estall/a destall 'a escarada' . No RÆ\'t. DCVB. Veny(1989:308-309' creu-que no

ãr trurtu d'un aragonesisme ni d'un castellanisme sinó d'una evolució paral.lela a
;q*ilÑ""à.nt ãel 11. TALEARE (prefixat). (id.valencià,veg.Casanova(1990 ;141)

a fi de bé 'amb bones intencions'
fvfõreiiatXxxv,540,19: "-Aquí està Carmeta, que és un dimoniet, és la nostra

;Ëg.t, À.*prr åstà contenta, només li trobo que és massa festeijadora. / -Mentres

vaigue a fi de bé!..".)id.RM.

a galls 'a borbolls'

a gatameus'de grapes a terra'Implica moviment. ALDC:Mas,Am.).

i.Fç* ãi uutènria,^Casanova( 1 9?O),p. 1 4 1 : a 
. S-lta1n^eO 3 -13_ 

guttoneta; a grapes',

doi sembla que no hi hagi sentit de moviment.) No R/i\4. DCVB.

àgueda btai 'exacte'equivalent a l'expressió àngela maria! (Expressió en desús

entre els joves).
IrrfotLüuCiV ,4i,15r "Ia.t veig, vols dí que a.n esta edat no.s pot sé capellá? No és

això? / Agueda blai!)

aire! interj. DCVB: 'per incitar, moure's de.p-ressa i amb. coratge' (Emp., Valls,
Viì*Orjlumbé per i^ncitar algú que marxi (iã. en aragonès i zona cast.-arag. de

I'interior valencià. (Gargallo( I 987 :38 I ).

així com ara 'i doncs'Expressió dubitativa.

iCói ;i ái*i to- u.a, què s'haurà fet lo meu home?" Maest.Pl.Cast.Val.Baix de

Tort)id.DCVB.

ala!/ hala! Interjecció que s'usa per encoratjal o dqng prc..s:? (Fabra,DCVB,no

nuái*l.nn tortosí-té tambè el valor de sorpresa, incredulitat. "Ala! això no pot ser,

exageres".

a la galumbè 'a la guilindraina'

a Ia guilindraina 'de qualsevol manera' (DCVB:Tort.;'fië,;,WVoc')

a la millor 'potser' "...a la millor nois i noies .ru. gl?ls"(Bot,10,16),-Tot ì que

ir*Ufu qu" éri més general (segons informació oral de J.Veny és usual a Barcelona),

no la recull cap diccionari de locucions'

a Ia que...'tan bon puntl... l'4 l.u-que-veu que hi ha faena, fuig escapada".(id'
CCit. r1". a , Gargalló(ï987401 id.'a la zonã castellano-aragonesa de f interior
valencià i Andolz en aragonès).

a la xirinxina * 'a coll-i-bè'
ãfçãiTufçu mana! interj. Expressió de sorpresa-o incredulitat davant d'una cosa

deiorbitãda. No R/1t4. DCVB:bntusiasme' a Barc,.Valls.

al consonant (estar /portar/tenir una cosa) 'estar conforme' 'acordada"conjuntada'.

No R/N4. No DCVB.

al deleret 'seguidet,però a poc a poc'Especialment bullir
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una olla al deleret.

ale! Interj. a) per encoratjar i donar pressa b) sorpresa, incredulitat.No Ruaix- No

RM.No DCVB.

alego 'de seguida, d'aquí un moment'.Adaptació del castellà luego. Molt estesa pel

domini lingüístic.

a I'eco (estar) 'a I'aguait' 'al dia, informat'.No R/M'No DCVB'
M;;.t*iIX,tq,lr "D"e passada li dius a Zabulon 9]1e estigue a I'eco de loque fem

que no se sorprengue de'res, que procure decomi.ssájo-més pronte p.ossible al sabaté i
äpoiionquiötá aia filla per a la nostra causa sirà una bona passada".)

a ltendret de 'a I'alçada d'una cosa' 'davant per davant'

a les acaballes 'a punt d'acabar-se' 'que ja s'acaba'

a les hurtes 'a les palpentes, cercar o fer una cosa d'esma'

allí d'allà [aÁ'iðè]'al 'allà', 'a I'ahra banda'

DCVB la localitza al Maest. Tambe la trobem a la Terra Alta'

a lo menos 'almenys'. Presa del castellà.
M;.il(i;t,ti: ;(tUíran-se.l papé.) Si a lo menos se pugués lligí,los copiaria."

al paire/ pairo 'estar una nau aturada amb ies veles esteses, per la calma de la mar"

figiesperar, aguantant el temps, o una bronca..-'

al remat 'a la fi'

a manta 'en abundància' .R/I\4 id. DCVB id: (pir-or', Ll', Tort', Val', )

amb bona fe [ambinaf'e] (R7lvI en bona fe 'segons laveritat')/ [ambnarefr]! "Amb

bona fe que no trobo gens bé que t'haigue tractat aixf'

a més vore 'a reveure' (id.Casanova,1990:143 a més veure)

a mitan 'a mitjan'

an acabat/ancabat 'en acabat'. L'hem transcrita en els textos anacabat perquè, en

pãt¿té;r fu 
"ðnsciència 

de la composició de la locució es redueix en la forma ancabat.
DFa. en acabat.
(Aldover,22,4 " si anacabat vénen...")
No R/lvI. DCVB :en acabant, val.)

andando! 'apa!"a córrer'. Locució presa del castellà'
(nãt,tZ,te "lôs domenges anàvem eñ aspardenyes i, andando!")

andossiau 'adéu' (amb Déu siau)
Moreira(Xxx, 1 0,7)DCVB : Gand.Tort.

andossié/andossién 'adéu' (amb Déu sies) DCVB:Gand.Tort- No RÆVt. DCVB'
fr¿otãiiutX ,167,27): "Estigue bonet... Andosié... Cuidadet que no

caigue")(XXX,10,6).
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anit 'ahir a la nit'

a palpons [a paup'ons] 'a les palpentes'(DCVB:Tort., Val.)

a posta'deliveradament, expressament

a punt "prendre's una cosa a punt" 'amb tossuderia, amb insistència orgullosa'

a punta de dia 'a la primera claror'

aquí caic i allà m'aixeco 'a empentes i redolons'

aquí dellà 'aquí a la vora'

a rapis 'a qui primer ho agafi'

a remulla 'remull' "tenir o posar una cosa dins I'aigua"

arreu 'de qualsevol manera' :"És molt arreu este xic, tot ho dixa malament""Fes-ho
arreu"(id. en valencià,veg.Casanova(1990),141). No R/ùI.També 'sense triar'
(DCVB: "dóna-me les arreu, (les maçanes)"

a rompre ventre (menjar) 'en molta quantitat'

a saber! Per expressar dubte o desconeixement (R/M) :"4 saber I'hora que
arribarà!" i també quantitat (DCVB: Morella) "N'han vingut a saber quants!"

a sovint 'sovint' "Vénen molt a sovint"(val., segons ALDC)

a tal i quina hora 'molt tard'
(per al pallarès,veg.Coll(1991:78),a tal hora 'molt tard'en I'expressió "tal hora de la
nit")(per al valencià, cf.Casanova(90),142)ser quina hora 'hora tardana,
indeterminada'). No R/1r4.

DCVB: a Tort.i Val.. Ser quina hora "hora indeterminada i tardana". La locució
tortosina és actualment a tal i quina hora i no pas la que dóna DCVB.

a tombollons 'a tomballons'
(II,8,13: "Si entres rellissan així és segú que de rellissada en rellissada aniràs de
nassos a la misèria, i a tombollons fa¡às cap al carré de la fam").

a tombs 'a redolons' @CVB: 'volta que dóna un cos que cau (val.)'

a tothora 'sempre' . RA4: id. 'a qualsevol hora'i a tota hora id.

a trompicons 'ensopegant ací i allà'

a última hora loc. de valor concessiu 'de qualsevol manera, en qualsevol cas, al cap
i a la fi' (id. en lazona cast.-arag. del P.Val.(Gargallo(l987:376). R/Ir,t id però amb
un valor diferent 'al final'.

au pos! 'vinga!'Per incitar a moure's de pressa.
Moreira(Xxx,429,23: "Au pos cantem-la tots juns que natros també la sabem")

a una comparança 'pet exemple' (l'empren ja només els vells)(
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Gargallo(l987:990 r comparanza).

a una mala 'en últim extrem'També en aragonès (Pardo, Andolz) i en la zona cast.-
arag. de I'interior valencià (Gargallo( 1 987 :37 6).

avant! 'adéu'Fórmula de salutació que procedeii probablement de la fossilització de
la resposta que es donava al que entrava a una casa i cridava "- Ave Maria" "-Avant!"
-ací, evidentment en el sentit de 'endavant'-.

a veam/a viam 'vejam' Moreira(Ill,34,1: "-Oh! tinc idees un poc estranyes respecte
als obrés -A veam, a veam")

a vegades 'per casualitat'
"Si a vegades me quedés mut..." (Si passés de quedar-me mut)
"Si a vegades tobes ta cosina, li dius..."
"Veigues si a vegades ffobes aquells llibres...". DCVB.

a vènit 'arribar a bon terme'

a voltes 'a vegades' "per les voltes de..." "pels volts de": 'voltants'

banda de nit [] loc. adv. 'de part de nit'

banda dins 'costat' 'de dintre'
(E,Ll.,l,I29): "pos a banda dins de les muralles tortosines..."

bandallà 'enllà'

bandamunt 'a la part de damunt'

bandavall 'a la banda de baix'
Moreira(XVIII,265,11): "¡Ai!... aquí detràs, bandavall la faixa, cap als rebles, sento
com una punxada d'agulla saquera."

barata 'a canvi de' . No R/lvl. DCVB: 'en barata de...' 'a canvi de...'(Men.). Per al
valencià,veg. Casanova(1990),141 barata això 'a canvi de'.

bona nit i bon hora, i bona mort quan sigue I'hora Salutació a la nit.
(DCVB :Morella,(siga)).

bon revit! interj. 'ostres!'No RA4. No DCVB. Moreira(XVIII,266,24):" Bon
revit, quin gènit mes trecallós te s'ha fet, sembla lo vi de sis de ca Borla.

bon vit! id. bon revit!

ca! 'negació, reprovació' No R/N4. DCVB. Ruaix/2, 167 id.

coixim-coixam 'coixejant' (DCVB: Conflent id. ). No R/I\{.

collins! interj. deformació eufònica de collons (també en zona cast.-arag. de
I'interior valencià (Gargallo( 1 987 :385).

com hi ha món! o com és món! 'admiració, sorpresa, estranyesa'.
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com un moc/fet un moc 'vell', especialment es diu de la roba vella i prima de tant
gastada. (No DCVB).

conque 'així que"és a dir que...'
(E.LI.,VI,98): "Conquè, xiquets, "manos a la obra", ajudeu-me tots i prompte I'auló
del estofat us farà creixe la saliva."
Moreira ÇII,34,25): "Conque lo que vosté fa per I'orde és..."
S'empra moltíssim en tort. aquesta conjunció il.lativa presa del castellà.

contino adv. 'contínuament' (id. en la zona cast.-arag. de I'interior valencià
(Gargallo(1987:160) i també a Albacete i altres punts de I'espanyol meridional.
Probablement pres del castellà.

coquets / bons coquets! interj. eufònica per 'collons / bons collons!'

córrer la seca, la meca i la Vall d'Andorra 'córrer la seca i la meca'(aquesta és
la que recull R/lU); id. que en tortosí al Pallars (Coll(l991:82).

cotet a cotet 'poc a poc'
Moreira(XY[,256,77) " Obún cotet a cotet la porta..."
(8.,L1.,I,42): "Atres s'arrimen cotet a cotet i quan la cucafera obri la boca ...cametes
ajudeu-me!"

coto! Crit amb què es mana els animals que estiguin quiets. De vegades també es diu
als nens i adults.

da! /da ço! (als nens) 'dona'm això' (GGir.da ça p. 191.)

dale que te creo / que te crio 'torna-hi"tornem-hi':"Dale que te creo"! . No R/lvI.
No DCVB.Presa del castellà.

dtantuvio 'd'antuvi'

d'aon! 'negació"rèplica a una afirmació feta per un altre"'-Xica, diu que s'ha casat ta
filla. -D'aon! si.l nóvio encara està fen la mili!" No R/lr4. No DCVB.

d'ara en avant 'a partir d'ara' 'd'ara endavant' 'des d'aquest moment' (R/lvI).Per al
val. veg.Casanova(1990:141 id.), dóna com equivalent'endavant').

de bades'gratuitament"gratis'
Moreira(D(,148,6): "Ni pagan, ni debades. Ascolte, sinyó? (A Eglon.) Vosté per mol
que lo hi paguessen s'hi avindria a tindre mal de quixals?."
Moreira (VII,107,4): "vol que li facen la faena debades pos no vol pagá a qui li
treballa."
(Aldover,18,14:"Mossén Miliano.m va casá de bades")
Tambe en valencià.

de bo de bo 'de debò'
Moreira(XVl,254,23): "feia dos o tres anys que Peret estava en lo bon Sidi Mahomet,
que havia baratat lo pèl de bo de bo". (XXXVI,552,t2): "per a apagâ.lo seu furiós
apetit i d'una mossegada, convertín-se en cucafera de bo de bo me.l va pendre de les
mans".
R/Àz[: id.l.Segons la veritat =en veritat; 2.Veritable= de debò.

de bòbilis bòbilis 'sense fer cap esforç"sense més ni més'
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Moreira(XX1II,294,30): "¿No.ls pareix que hem passat m-assa- alys esperaf que de

bòbilis bòbilis s'arropleguðn los materials per a erigí lo palau de la Prosperitat de la
Bona Prensa?".

de cor de carrasca 'dit d'una peça de vestir que abriga molt' "porta una sam¿ureta

de cor de ca¡rasca i per això no té fred".

de curo [] adv.'per necessitat' 'directament'
Area: dTort.(L)
Diccionaris:
Mestre Voc. : de curo'curo 'anar-se'n de precís'
DCVB: id. (Tort.)
Documentació actual i vitalitat: Només ho ha sentit el subj. 6.
(E.LI.,VI,89): "Pos encara que caigue l'aigua de Bifot, me'n vaig de curo a la
muntanya"
E.Ll.,I,469 "de curo (per necessitat)".
Sans(1904:15) "me la tiro de curo pac a diná")

de daltabaix 'daltabaix' "Lo va mirá de daltabaix" (DFa. sense de)

de demà ençà 'a partir de demà' (Arenys de Lledó)

de gairó 'de gairell' 'de costat'. També a Lleida i a localitats valencianes.

de ganzelUde gansell 'de reüll' 'de gairó'

de I' ala referit a diners 'bitllo-bitllo' (en cast. "contantes y sonantes")
Moreira(V11l,132,7: "per cap i al dia, a I'anyada,/trobaràs replegadetes/cen coranta-sis
de I'ala" lIX,l36,4).

demontre(s)! interj. deformació eufònica de dimoni. També en aragonès (Pardo) i
a la zona cast.-arag- de I'interior valencià (Gargallo:1987:385).

de no dir 'adj +id.'= molt + udj.. "Ér una bleda de no dir". "Hi ha una collita de no

dir". "Fa un fräd de no dir". "Éi una pelsona de no dir" (id.GGit., s. v. desdir, p.

213) .

de poc 'per poc"gairebé' (ALDC: Vin. "de poc caic")

de primer antuvi(o) 'per endavant"per començar'
Moieira(Xy|,z5/,2ß): "Valeaquí, tot lõ que de primé antuvi puc dir-vos. Este sinyó,
si vol, vos esplicarà lo que io no sé."
8.L1.,I,469: 'îAl primé-antubio (al primé cop, á primera vista).

de repent loc. adv. 'tot seguit' ("calla de repent")

d'escodors /d'escodorsa (d'escudors/d'escudorsa) 'desaparellat, que
queda solt'

d'esllanguida/d'esllinguida 'de cantó, de gairell, oblíquament' (Tort. segons

DCVB i DECat.)No Rût4.

de sobines/de subines 'amb I'esquena a terra' 'ajagut de panxa enlaire'

d'esquitllada 'de costat, de reüll'
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Déu mo ne do ! Expressió per indicar el valor que té una cosa.
Probablement referit abans al pa com a base de I'alimentació "de pa, Déu mo ne do!"

Déu mo ne done senyor! 'Déu n'hi do' (Maest.)

Déu n'hi doret! 'Déu n'hi do'

de vegades 'potser'
Moreira(D(,146,8): "A veam, quin és lo teu plan? De vegades és alguna caceria?". No
DCVB.

(de) verdiell 'de valent'

diantre! interj.'òndia"ostres!' No R/M. DCVB.

dia pal d'altre lpalt'altre] R/Nl dia per âltre 'un dia sí, un dia no'.En mallorquí
un dia part altre (veg. Veny(1960:144, on tracta la loc. un any part altre 'un
any sí, I'altre no'(balear, valencià, Maest.) i un any per d'altre (Benicarló),
expressions que tenen paral.lel en I'aragonès día par d'otro i alt aragonès dia par
totro).

diràs que... 'sembla que'
Moreira(Il,22,4): "No hu sé. Diràs que tingue no sé qué que.m fa está intranquil. Déu
meu! Que acàs lo que io crec un obra de caritat és un crimen?".
(8.L1.,I,462): "Tots los despidos son tristos, pero'ls dels marinés mes que cap. Ya hu
diuen ells en un dels seus dichos: ¡Som tan poca carn pera tant de such! Diràs que van
a desafiá la mort."

dis 'digues'

en així 'quan'

en això'aleshores'(DCVB:val.).

en congrell 'reunits' (Arenys de Lledó)

en compte de /per compte de 'en comptes de"en lloc de'
Moreira(XXX[I,481,2): "Ell que pel benestá del poble se descrisma i.s desbateija i
escarrassa, puguén-se doná la gran vida, en comte d'ajudes sols troba
entrebancs."(I,3,3): " en conte de dedicar-me a provar-me corsés i en conte de gastà
les energies en rissar-me.l bigot milló faria en estudià..." (Vegeu també : I,4,2L I
rx,r46,4).
RM: l.no hi és; 2.per compte de 'en nom de',sentit en què també s'empra aquesta
loc. en tortosí.

en dansa 'en marxa, a punt' (No R/lvI).estar/tenir una cosa en dansa "Ja està
I'arrós en dança"'Ja ha començat a coure's'Id.GGir. s. v. dança,p. \92. També
portar moltes coses en dansa 'tenir-ne moltes de començades a la vegada'.

en porreta 'nu,nua' (DCVB: val.).

en sèmit 'de soca i arrel'
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en ser + subst, temps .- 'quan"quan arribi"quan arribarà"quan va arribar' "En ser
la sernana que ve"(ser és àton en aquesta expressió).
Moreira(XXXV,538,19): "Es clá que la va degué baldá a la pobreta, en sé a la nit ¡Si
són tan ruihs los homenots!."

en ser que... 'quan' "En ser que arribes marxarem cap al poble". (GGir. id :"Ensé
que aplegarem a casa, dinarem". Maestr., Vor. de Cat., Tort.)

entre dos foscams 'a entrada de fosc"entre dos foscants',
aquesta darrera és I'origen de la que esmentem i s'empra segons DCVB en paÍ del
nord-occ., Conca de Barberà i tortosí. La forma foscams ,que registra Mestre i Noé,
és considerada en DCVB com una forma falsa. De tota manera, encara que
originàriament la loc. fos "...foscants", avui tothom pronuncia "...foscams".
Moreira(XXIX,406,Z5): "Ahí, entre dos foscams, i ara fa un rato, va per I'hort fent
tats un sinyoret..."

en un punt "Estan parlant molt ben avinguts i en un punt escomencen a pegar-
se"(DCVB: a Borriol) "Només parles en ell i en un punt I'escardusses"@CVB: a
Cast.)

en un trist 'de seguida' 'en un tres i no res' (veg. també Gargallo(1987:381 en dos
tristos 'en un moment')

espai/espaiet 'a poc a poc'

espera i delera 'esperant' "M'ha tingut tota la tarda espera i delera".

eu! 'serveix per fer una reserva o marcar una salvetat"vaja!': "A.n ella no li ha passat
res, eu! això és lo que m'han dit"
(Aldover,21,26 :"Eu! si a vostés los és igual...")
No R/lvI. DCVB.i DECat. id.

ficto-ficto'exactament'

f¡ll meu! Locució amb què les mares (o els pares) s'adrecen al fill o filla ,per
introduir una pregunta, una carícia, una ordre, un reny, en masculí sempre: "Ai, lo
meu fill"...(GGir.id. s. v. fill, p. 337). "Fill meu, no t'ho prengues tan
malament!".

fil per agulla 'fil per randa'
Moreira(XVl,254,21): "No te I'escoltes, Llopet, a.n este destorba cuentos. Avan i no
se'n dixe gens, que a mi m'agrada saber-hu tot fil per agulla.") .No R,/l\l[.

gârrons / Marieta(Maria) garrons'bruta'
Moreira(Vl[,128,17: "Baixa, baixa... sota de bastos, garrons, muixell, pengerolls,
marfanta") .Adjectiu despectiu i insult (veg.llista insults).
NO R/IVI. NO DCVB.
"Maria bruta garronera"(el nom Maria és genèric per a qualsevol dona també en altres
casos, així, quan hom no sap ben bé com es diu algú, o quan vol adreçar-se
afectuosament a una altra dona, es diu Mari. "Pos si Mari, m'ho vaig passar d'allò
més rebé". O al mercat: "Mari, avui tinc unes bresquilles molt dolces."

gata maula 'qui usa d'artifici per enganyar' (aplicat a dones).DCVB: en el mateix
sentit maula.
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gord que xapa (estar)/ que xapa(estar) 'molt gord'.

gua! No R/Vt. DCVB. Interjecció per indicar sorpresa.

guapo! interj. 'exacte, molt bé"vaja!'
(Pratdecomte,3'1,4): "i vénga, cap a la Fònjuana, allí a la barraca; i guapo, amagats
que no mos fotessen que mos haurien matat".

guarda (no) + verb. No R/ivt. No DCVB. Expressió que indica possibilitat, dubte :

"Guarda no se'n vaigue més pronte ,els divendres"
(Pratdecomte,38,6: "Mateu no sé si.n duie de barret, me penso que guarda.n dugués
mai".

guai! interj. 'i ara!'No Rût4. DCVB.
Moreira(XYl,213,22: "Guai!...Xeic, saps que ets mol templat")dif. (XVI,252,8:
"Guai, sí Llopet, conta-mo-la, si no tens son")(XV1I,265,25: "Guai xeic, no.m
vingues en romanços")
(Pratdecomte,36,4 "La txiqueta anae die "ma mare dorm", uai, qué vol dí això")

hospa! interj. per indicar estranyesa. Probablement és un eufemisme per hòstia!.

i au! 'i prou' "M'hai minjat un plat de sopa i au!"

i desocupat! (i desacupat) interj. 'i fora"i llestos' Es diu per indicar el final d'un
assumpte dubtós o dificultós de resoldre: "Mira, en últim cas, vendrem la finca, i
desacupat!" "M'hai menjat un plat d'olla, i desacupat!" (GGir. s. v. desocupat, p.
223 (Maesrr., Pl. de Cast. ).

jas [j'as] imperatiu 'pren'.
Moreira (X,181,21): "fas, (Donan-li una pesseta) compra't pitos".

jèsus interj. quan hom estornuda. Cal remarcar aquest canvi de posició de I'accent i
d'obertura de la vocal que és usual en tort.

Ia mar de ... 'molts, molta quantitat' No RÄ\4. DCVB. És molt general, com en
castellà.

llàstima [r('sstima] 'i tant' 'només faltaria que no..."malaguanyat'(veg. infra)

llengua llarga [Á'erya] 'xerraire en excés' . Insult o adjectiu despectiu. Es diu
especialment als nens quan diuen coses que els grans creuen que no han de dir.
Moreira(V,55,17): "¿Acabaràs llengua llerga?... ¿Creus que les cremadures se curen
en lletanies de refranys?"

la raó a un moro Es diu per reafirmar que un altre té la raó i que se li ha de donar
encara que sigui I'enemic. (veg. Despuig(1975:24"La veritat que per un moro la
diré").

mai pus adv. 'si més no'. DCVB la recull com antiga en el sentit de 'mai més'.
Moreira (Folklore,5l l): "A la burra i a la dona, la verga la fa bona... i no lograrà res
ni en mals tractes ni en la verga, maipús estigue forrada de..."
Bayerri (Ref.,II:181):"Lo fang dels vicis del pecat és tan pudent i asquerós que no hi
ha a penes gran pecadó que, maipús a I'hora de la mort, no se'n vulgue llimpiá..."

malaguanyat!'i tant! "llàstima'(veg. supra)'només faltaria que no!'
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(Aldover,29,16): "-I de jota.n ballaven?" "-La jota? Malaguanyat!"

mala sorra 'mala dona'.I insult. Adaptada del castellà.

mal pèl 'dolent'dit especialment als nens. No és tan fort com mala pell(pell=puta a
Mateu(ALDC). No Rnvt. DCVB: roig mal pèl , es diu dels pelrojos que són
considerats persones poc dignes de confiança.

malvinatge!'malviatge!'
Moreira(Il ,7 ,17: "Pepito! !... Pepito! ! ! Malvinatge.ls nois! Bé comencem 1o dia, bé,
com hi ha món. Milacre sirà si no li astiro les orelles. Pepito!!!")
Ruaix/2, 167: malviatge'dolor,desgrat,amenaça,oblit'.
RM dóna les dues formes =maleit siga!. DCVB.

mano a mano 'cara a cara' 'en col.laboració un amb altre'.No RA¡I. No DCVB.
Probablement presa del castellà.

mantellina 'bleda'. No R/lvI. No DCVB.

mantellina en randa (ser una) Qualificatiu despectiu o insult'ximpleta' 'tocada i
posada'. No Rût4. No DCVB.

marxen!'vinga! som-hi!'

màs que siga/ sigue: 'com a mínim' 'si més no' "Porta'm un gotet d'aigua mas
que sigue..."(cf. DECat més: locució concessiva per més que equivalent correcte de
per bé que; més que és una forma familiar abreujada. S'usa molt a Alcoi, Maestrat,
Tortosa i Capcir. Diu que no sap si és genuí o error tipogràfic mas que 'encara que'
en Moreira Folk.Podem confirmar que no és cap error, sinó que és d'ús habitual.).
No RM. No DCVB.
Moreira(XXUII,360,27: "No I'has perdut perqué ara quan vinguen eleccions, te
farem mas que sigue concejal.")(XXXVII,564,30: "I si io sóc bo mas que sigue per
fé.Iranxo, també hi vaig") "Dus-li mas que siga un record"

mau! Expressió que indica poca confiança.

me cago en dena/deuna! Imprecació, eufemisme per "...Déu". No RM. DCVB.

me cago en I'orba! Imprecació. Probablement eufemisme per "...òstia". No R/lvI.
No DCVB.

mentrestant'entretant'

mico filós 'poca cosa' 'prim/prima, de poca vitalitat'. Pot ser un insult o
simplement un qualificatiu despectiu.

mifa (bifa) cantonera qualificatiu despectiu o insult.(veg. mifa 'òliba'en apartat
de lèxic)
Moreira(V,66,16): "- Lo que vatros voleu són quartos. Preneu, dos pessetes per a
aumànguina. Pinteu-lo ben roiget. (Tira les dos pessetes a I'aire i les tres les volen
ansampá pero és més llesta.) / - Que Déu lo beneixca D. Pasqual. Hòmens com vosté
fan falta al món. Aiiii!!! Si tots se li semblessen quan milló aniria.l món. /- Aneu,
aneu bifes cantoneres, aneu...".
No R/It4. DCVB: Mifa (persona malcarada, som:da).
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mort i fred 'ben mort'
"Ja està mort i fred" ("1,o abaté a terra mort fret" (Desclot, cap. V, p. 34)).

mosca bauba Insult o qualificatiu despectiu.
Moreira(V,67 ,4): "-Lo que aquí no hi ha són ganes de comèdia. Vaiguen en gràcia de
Déu, i que ell les face bones. /-Mireu-la la mosca bauba. Com Eau les ungles la gata
moixa."
No R/It4. DCVB.

molt + verb 'doncs si que...'. No R/lM. DCVB.
"Moltéreu amics!" (14 )
"Molt t'agrada!"
"Molt s'ha cansat"

ni de llarg 'ni de molt, ni de lluny' 'sense cap probabilitat' . No RÆtI.No DCVB.

ni mai! 'en absolut' (NiP,S). R/I\l[ 'ni ganes'

ni un gra d'all 'res en absolut': "A males, ni un gra d'all"(NiP, 10). No R/lvI. No
DCVB.

no hi ha de què dar-les En resposta a Gràcies! (R/l\4 de res, sinònim no hi
ha de què; aquí tenim l'expressió completa.

no pas loc.negativa com a rèplica a una afirmació o a quelcom que es dóna per
suposat.Pâs no es fa servir més que en aquest cas: "-Vols dir que no t'ho havia
explicat?/-No pas a mi." "-Vindràs a vote'm? /-No pas ara".

no.t dic tinya quin +adj. Expressió intensificadora de I'adjectiu que segueix :

"no.t dic tinya quin/que pesat!" Moreira(Vl,100,23: "- No.t dic tinya quin
badoc/acabarem a les quatre.") (NiP,l2)No R/Ia. DCVB.

no tenir ni per un remei 'no tenir-ne o haver-n'hi gens ni mica'

ni un remei de Déu 'ni en la més petita quantitat, ni gens del què es necessita'
Moreira(IX,136,24) "no mos deixaran ni un pollastre per a remei"

nueta mare "Anava nueta mare!" 'Nu o nua del tot, completament'.

oco! 'atenció' 'compte!' ( ala¡r¿'n¡ d'el ca,.&iú.à "J"! )

o què? [u k'e] 'no?' S'empra després d'una interrogació quan s'espera una resposta
confirmativa de I'interlocutor. També en aragonès i zona cast.-arag. de I'interior
valencià (Gargallo( 1 987 :403).

orba!/orba neta! interj. 'òndia"osfres!' Eufemisme per òstia.

pac aquí [pakak'i] 'cap aquí'

pac allà [pakaÁ'a] 'cap allà'

para compte! Exclamació de sorpresa equivalent a 'fixa't"ostres'.No R/I\4 .No
DCVB en aquest sentit, sí en el de 'tingues compte'.
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per avant 'en endavanC (DCVB s.v. avant)."P'?.tq.n"t avant t'ho hauràs de fer tu
sola"."De Nadal per avant ja comença a allargar el dia".

per compte de 'en comptes de'.(veg. en comptes de)"Per comte de sortir tant, lo
(ue has de fer és estudiar".

per quin cinc/set sous 'per quina raó-, per quin motiu'.
(f,.ft.,.t,ZZ3): "Baixant pei les ðostes del Garrofé me p.regunto: per.quin cinch sous va

àigue inueniarse este rehán: Mudaràs de teixidó pero de lladre, no?"

per un regular 'generalment'. També^gl^q.agonès (Pardo, Andolz) i zona cast.-

ärag. de I'inlterior valencià (Gargallo( 1 9 87 :3 80).

pocs-modos Insult o qualificatiu despectiu: 'persona mancada de finor, tacte'
(DCVB).

quan lo menos (i deformat [kw'ando] menos) 'com a mínim' 'almenys'.A RM
quant menys 'almenYs'.

iÁlrJouet,ZTi "sempre hai buscat treballá, quando menos per a mantindre'm").

qué compon! Expressió per oposar-se a I'opinió de I'altre : 'i tant que sf'doncs per

ser que dius que no...'
vrtiäi*ixxig},2z\ "- No, sinyó.sereno, no.m barallo- en ningú. / - Pos, per qué

crida? / - No'c¡Aot /'- ¡Que compbn! / - Parlo en la nóvia i no.m contesta."

qui sap u! 'qui sap 1o!' per indicar gïan.quantitat.DCVB la registra al Maestrat(què
säp nút)No iì/tvt ."Van patir qui-sap-u!".

que digue/diga! Per corregir-s-e un mateix d'una cosa que ha dit errada. No
DCVB. (CCir., s. v. dir, p.241(Maestr.).

que et bomben! Per demostrar menyspreu.

repalleta! interj. eufèmica'collons!'

ressaragatona! interj.'òndia' 'ostres!' (a no la diuen elsjoves)
MãiãiruiXXXV[,555,15): "Resaragatóna quina batacada!!!... M'apareix que se li
han sostovat totes les dens..."
No RM. No DCVB.

rip-rap 'arran'
saþs eipressió interjectiva per fer fugir els gats.

sempre seguit 'sempre' 'a tota hora'No Rn\4. DCVB : la documenta en mall.

sense més sal ni més aigua (Sans(1904:10) 'se¡se -motiu raonable' DCVB:
sense més sal ni més oli (val.).R[vl 'de manera injustificada' (val.)

ser un càstig de.../haver-hi .... 'molta -quantitat' No R/M (J.Massip(1953)'

Gèminis,4). Nó DCVB. "Això és un càstig de flòs.."

Si no vols, per força 'tant si vols com si no' Moreira(V,83,10): "Pues io no li
suplicaria.Io li exigiria,- si no vols.per.força".
RA4 :si us plau,þer força 'obligadament'
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sinyo eixe/sinyo eixa No R/M. No DCVB.Expre.gqió per cridar a un desconegut o

;"196 d"-q"i nó ruprãtìóm. ;g,scotte, sinyo eixà, li ha õaigut lo mocadó"'

sisquera: 'sobretot' 'si més no' "sisquera ajuda'm a ascurar"^ "Sisquera que vingue!"
'cotn a mínim', 'sobretot'

"Sisquera que no face tard" Coll(1990:125) id'
No R/¡4-. bCVgr^no en aquest sentit.ni tan sisquere'ni tan sols"

sopena 'si no és que...' "No crec que puguem fer la presentació, sopena que

aparegue a última hora..."
probabiement una contracció de sots pena ; no ho trobem, emperò, en cap recull

lexicogràfic.

Si un CaS 'Si de CaS' "Si un CaS ia m'avisaràs"(Si haS de venir, per ex')

tat?'oi?'.Reducciódeveritat.(veg.tambéinfravitat)
ü;;"it^(lXXVUliZS,f O, 'T io .'n õue jugaré? / Ia.t fiarem. Tat Julio?").(veg' llista

lèxic)

toquen!'vinga! som-hi!'

tot en gros'en total, com a màxim'(DCVB Mall')

tot en alt 'total' "Es pensa ser molt i tot en alt és passant".

tot és u. 'no té comparació' .No R/M. DCVB' "-Trobo que en saps molt de

botànica. -Tot és u lo que n'entens tu!"

una mà de ... 'molta quantitat'- No R/lvf'

vaiga / veiga! (Ruaix/2,167: vaja! 'admiració' sorpresa' estranyesa" No R/]1¿[' No

DCVB.
(Aldover,25,40)

vaiga veu! / vés!. Expressió que indica incredulitat o disconformitat amb el que diu

l,alffe. ,,Vaiga veu, que sou uns poca soltes!" (veu és probablement analògic de vés;

encara avui veu-ö;n p* anôu.vos-en a localitáts de la Terra Alta) No R¡¡4'

DCVB.

vale aquí
ñ;!i;CVÍ1,114,7: "No.ls ha aconsellatmr] y9_S3{e{ Tgtl los consells se concluen en

;;;-;ig;è" h'òtn.îi ftontuts. Vale aquí." lXVllI,267,26 "-¿p1:r q.uq't diuen espanta-

òrsuins? -Ia lo hi dú;;ñ" iaio;quàn era menut, va anà a lãSeu i al sentí tocà I'orgui

se"ua assotà, vale aquí")

vamà que 'Potser, semb-la qu.e...

Moreira(XViIl,265,l7 ) : "Vamà que.s un

(E.Ll.,VI,98): "I, mite, sempre..tenen un

òabra salvatge en banyes i tot..."

vat aquí/vet aquí 'heus aquí"vet ací'

Ë;;; Ai-priuiiu arcaic dé veure,.que antigament s'usava amb ple valor verbal

rig"inrã"i ''u.g"r, vegeu, mireu' (Cast. ved) i modernament es conserva en

combinació amU adveitii de lloc i amb pron. personals : (vatací, vetaquí"')

corrimén de sangs...
budell buit. Bamà que ara's minjarien una
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Moreira(Il,10,23): "Va, va, va! L'estrella se I'ancén i se I'apaga cada u. Vosté no.s
dixe atropellá, vat aquí I'estrella ancesa."(Xl,211,14XXVI,251,22). I la variant
vateu aquí (vet-ho aquí) a (X,173,2).

veam/a veam 'vejam'

ves 'mira'
Moreira(Vl,92,25: "En cetrillera de plataÂo posen los que me'n compren,/ves si és
digne d'alabança.") contracció de veges? "Ves si és digne d'alabança" 'vet
aquí'(III,8,3)

vitat Contracció de veritat (veg. també tat)
(Aldover,23,17 "No tins pressa tu, vitat?"

xe! interj. en què hauria intervingut a més de I'onomatopeia tss ,per cridar algú, el
mot xic. S'empra per expressar admiració, entusiasme, alegria, enuig ...

xic mano. 'noi'(veg. mano en aquest llistat) No R/i\4. No DCVB.

xut Interjecció per imposar silenci (DCVB)

xino-xano 'lentament' (Casanova,1990:743, xano-xâno) id R/lvl:xano xano. És
força general en català.
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INSULTS

bauba
Moreira(VIII,l32,t9: "Io estava feta una bauba!, ot ma vida hai
pensat"XXXXV,539,3: "Atràs burret... Ajuda'm, bauba, qué fas?... A tu t'hu dic,
Càndia, ajuda'm.").

burro No R/]VI. DCVB.

foll de deste

espanta òrguins No RI\4. No DCVB.

malfaràs Moreira(XXVII,333,2: "Mira, malfaràs, mira.l camí. Bona carrera faràs
a.n este pas; si Déu no s'hi mira te toca morí assentat.")

mal pegot

mandaülera'xafardera"embustera'.Adjectiu i insult.
Moreira(VITI,728,23: "Més valdria que.m paguesses / los llangostins, llepolanda, / i
no.t posesses en atri, / ni anesses de casa en casa / passan lo plec, mandaülera...").

manta humida (haumida)
Moreira()O(XV[I,579,1: "Tot li fa temó a.n esta manta haumida.")

mantellina en randa! No R/lvl. No DCVB.

marieta garrons Moreira(XXXV[I,570,6; "Que no.t,recordes de lo que I'atre
dia.m vas dá per a diná, Marieta garrons?") No R/lr4. No DCVB.

marfanta (veg.lèxic)
Moreira(Vl[,128,18: "Baixa, baixa, morros d'orgui / mal pagadora, bagassa, / sota
de bastos, garrons, / muixell, pengerolls, marfanta.")

marranor-a 'brut'

morros d'orgui Moreira(VIII,128,15: vegeu marfanta) No RÄt4. No DCVB.

mosca bauba No R/M.DCVB.

muixell Moreira(Vl[,128,18: vegeu marfanta)

nassos d'angüent. No RM. No DCVB. Insult.

oxque interj. 'per fer caminar la cavalleria'

pendó'lleugera, poca substància"dona pública'(veg. Cobles,A4.4.)

pengerolls Moreira(VIII,128,18: vegeu marfanta)

penjoll 'bruta, deixada' (veg. lèxic)

poca latxa / poques latxes Moreira(XXXV,535,14: "Desvergonyides. Veigues
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al soroll dir-li san i viuda a la saragata (mig rién.) Poques latxes.") (veg. castell.) No
R/lv1. No DCVB.

poca substància Moreira(VIL,I30,32: "Deu sé algun poca sustància / algun
ximple, algun talòs / per I'istil de la Ratada.")

sota de bastos Moreira(Vl[,128,17: vegeu marfanta). No R/lvI. No DCVB.
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COMPARACIONS

dolent com la tinya/ més dolent que la tinya.

gelat com un cuc

gelat com un vidre No R/1v1. No DCVB.

gord com un jònec No R/lM. No DCVB.

roig com un perdigot També en pallarès (Coll(199i:92)

roig com un perdigatxo (veg. lèxic) t.rnoe#ffii^t#fCïîdolz, Mott(1989) i en
la zõna cast.-arag. de I'interior valencià (Gargallo(1987:434).

sec com una ascla 'prim'. No R/M.

unflat com un bot (GGir.,-botó)(Maest.) Es diu d'algú després d'haver estat
apallissat.

més blava que un lliri Moreira(XXXV,538,16): "La dixaré més blava que un
lliri, nada que no s'escaparà, i en les ganes que tinc io de sarau. / I li va pegá?...
Pobra Càndia."

més brut(a) que les aranyes

més curt que una rella

més dolent que un xuço fals

més llépol que una mustela

més negre que I'estalzí (id. en pallarès (Coll:1991:92)

més negre que el follí (Coll(1979:144,210 "més negre que I'estalzí"
No R/]Vi (però sí: negre com el sutge/carbó). No DCVB.

més suau que una malva No RM. No DCVB.

més tonto que fet d'encàrrec

més tonto que un topí de sopes

més viu que Ia fam

més viu que la tinya (R/M :més viu que I'arna)

més viu que una mustela

més vell que pixar arrupit Referit a coses o històries.(R/Àtf: més vell que el
cagar ajupit)
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FRASES FETES VARIABLES

acabar com la vall del torrent 'acabar malament'. No R,/i\l[.

acabar la calderilla a algú 'acabar la paciència' "Quan me va dir això ia.m va
acabar la calderilla..."

a camins no és com a voltes/a vegades!/ a voltes no és com a vegades
Es diu quan hi ha interès a remarcar que cal assegurar-se d'una cosa perquè no sempre
les coses ocoffsn de la mateixa manera encara que semblin iguals les circumstàncies.
(GGir. id. Maestr., Pl. de Cast., Val.).

acurçar el ramal (a algú) 'tenir-lo controlat, no deixar-li gaire llibertat'
Moreira(Xl,210,29: "Lo que.t dic: si no.ls acurces lo ramal, ni Paco acabarà la carrera
d'inginié ni Manolo sirà metge."). No RA4.

allargar més los peus que la flassada 'gastar o fer més del compte' 'passar-se
de mida'.R/M :allargar més los peus que els llençols

anar a I'aixaula 'anar solt'(s'aplica als nens o als animals)

anar a la dula 'a voltar'No R/lvl . DCVB.

anâr a fer-se fregues 'anar-se'n a fer punyetes'
Moreira(Xyll1,266,17): "-¡Un pagés en dents postisses! perqué consevol dia me
rrobés Ia boca colgada a una soca de figuera! /-Pos, xeic vés, fes-te fregues!, aclarix-te
com pugues."(XXVIII,363,16) "Vés, fes-te fregues" 'ja t'espavilaràs"ves a fer
punyetes' (Sans(1904:13). No DCVB.No RA{.

anar com unes batzoles 'anar de qualsevol manera"moure's molt'.No R/lvI.

anar de roda en pila 'anar d'Herodes a Pilats'

anar d'un trist 'anar d'un fil'('faltar poc per a alguna cosa')

anar en gràcia de Déu S'usa amb el verb en imperatiu, per engegar algú, de bona
manera, per indicar que no t'interessa gens el que li passa o que no estàs d'acord amb
el que et diu o et demana: "Saps, I'han despatxat de la faena.../Que vaigue en gràcia de
Déu ( o simplement, "en gràcia de Déu")" ve a voler dir que ja s'ho mereixia, que ja
s'aclarirà, que faci el que vulgui o el que pugui.

arribar a vènit 'arribar a bon terme'. DCVB: val.

arrugar-se el melic a algú /Acurrucar-se ... 'tenir por' (Casanova099}:I42)
arrugar-se-li el melic 'acovardir-se'). No R/lv1. No DCVB.

baixar del cirerer Moreira(Il,i1,14: "-Bueno, bueno, dixém-hu córre això. Ia
baixo del cireré -Bé, home, bé, així m'agrada, que no s'enfade") No R/lvl. No
DCVB.'baixar de I'hort'

batre's de fred 'tremolar de fred' "M'estic batent de fred" (E.L1.,V,6: "Crida al
verguet, lo sinyor Manuel Vilás (a) Chavo), encarregant-li que encenga la ximeneia,
com los demés dés, pero en bon braçat de llenya, perque, diu: -M'estic batent de fret".
No R/lt¡f. DCVB.
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batre per la forana [fur'ana] 'anar per les seves, separat de la resta del grup'
(Arenys de Lledó) DCVB: anar per ses foranes 'estar postergat'(Mall.) fer batre
ses foranes a algú: 'tenir-lo en un estat d'inferioritat'.

bufar en caldo fred (Sans(l904:13) DCVB:--gelat (val.)'fer ostentació de
riquesa, de poder'. A Mall. i Men. bufar en es brou 'estar en la flor del poder'.No
R/I\4.

caure en Ia pesada 'adonar-se d'alguna cosa' "Encara no caus en la pesada?"

conéixer el panyo: 'saber la realitat de les coses i no I'aparença'. No R/À{. DCVB.

córrer I'andola 'anar d'ací cap allà, sovint sense necessitat' (DCVB: tort. i val.)

créixer la saliva 'venir ganes d'alguna cosa' (DCVB: ja al Procés de les Olives) "-
Si mos toqués la loteria...; -Ia.m creix la saliva només de pensar-ho!"

deixar anar [oi1'a] 'deixar córrer' (R/M id, no en aquest sentit sinó en el de
'desistir'.)

dir-ne o fer-ne de I'alçada d'un campanar 'fer-ne de grosses'.
Tant a DCVB com RÆr4 fer-ne a I'alçada...).DCVB localitza la frase feta a
I'Empordà.

donar catra 'donar informació , donar raó d'una cosa' No R/[,f. DCVB.

donar coll 'donar (una mica més; una setmana; un mes ) de temps' "Dóna'm una
mica de coll" "Tens una setmana de coll per acabar-ho" (Casanova(1990:141 'donar
abast'). NO R/N4. DCVB.

donar/dar garró 'rebutjar', especialment en les relacions amoroses.
Moreira(XXXV,540,21: "Això si en quan se li atansa un borinot i veu que no du més
que intencions de fé.I mec,l'engega a dida de calle donan-li ganó.")(XXXV[I,569,9:
"la filla de Zabulon, la hermosa Celica, li ha dat garró")

donar pena 'molestar' "No.t dóna pena este abrigot?". No Rûr4.

donar-se una idea d'alguna cosa 'fer-se'n compte' "No te'n pots donar una idea
de quant tossuda és"

donar solta (a algú) 'donar llibertat'
(Sanelo,2O4 Donar la solta=Dar la suelta o absoluta para decir, o hacer}

donar més faena que una onça de cucs 'molta feina'. Probablement es refereix
als cuc d'esc per pescar que costen molt de criar o potser als cucs de seda?. (GGir.: s.

v. faena, p.312).

dormir més que argeps 'dormir molt i profundament'. R/N{ : ... més que el
guix.

eixir-ne a unâ vora 'sortir-se'n
Moreira(Vl[,130,16: "Ell a palisses la balda / mes no n'aixirà a una vora, f si un bon
dia no la mata.") . No R/1v1. No DCVB.
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en son demà/ensundemà 'ensoldemà' 'a I'endemà' ,ensendemà'

enviar algú (alguna cosa) a pastar fang 'maleir-lo', 'engegar-lo a dida'
(DCVB :Tort,Val.Alg.). No R/lvI.

escurçar el ramal (veg. acurçar)

esperar(que baixe) el sant adveniment 'esperar que et resolguin les coses
sense fer cap esforç'.S'empra també per donar pressa d'actuar a algú.

estar /trobar-se a la boca del llop 'estar a punt de' 'estar prop de' indica
imminència d'alguna cosa, especialment d'un perill.

estar a la figuera 'estar distret"no assabentar-se de les coses'.DCVB estar en...
en val. (Aldover, 16 ,27 : "i claro natros astàvem una mica a la figuera de lo que passava
mundialmén." També es diu així en castellà.

estar a I'eco 'estar assabentat de les novetats' (actualment "al loro"). Potser de
estar en el ajo, pronunciat a Ia catalana. Mestre Voc. alèco.

estar al plat i a les tallades '(intervenir) en tot"(estar) a tot arreu' No R/À¡I.
DCVB.
Moreira(V,55,14): "fa hu diu lo ditxo, Pasqualet, "no.s pot repicá i aná la processó".
Tu volies "está al plat i a les tallades"(XXX,401,2).

estar (anar) sempre sârpa la grenya 'escridassar-se, barallar-se'
Moreira(XXXI[I,480,26): "Que cada dos per tres, les lletres, olvidan qui són, llancen
la vergonya baratan-se en pescateres mal parlades, van sa{pa la grenya, arman cada
favaret que.s trontolla hasta Coll Redó."
(E.L1.,I,93): " Estes amoretes solen acabarse anant á sarpa la grenya."
No R/r4. DCVB: en tort. i val.

estar fet un ximbolo 'ésser gord, gras'

estar gord que xapa 'estar molt gors'

fer antiva f. 'fer ple les aigües en un canal, séquia o regadora' 'apilar'

fer bona hora 'fer bon remps'. No RÆ\4. DCVB id. a Calasseit, Tort. i Maest.

fer botets 'fer el bot; estar a punt de plorar'

fer bresques (d'una cosa) 'agradar molt, estar molt content de tenir-la' Aplicat al
menjar, 'menjar-se-la molt a gust' (aquesta darrera és I'unica accepció que recull
DCVB, a Gandesa)
("No llances estos potets que.ls xiquets ne faran bresques.")

fer capsetes 'picar amb un puny tancat Ia mà plana'
Moreira(XXXI,447,4: "Dixa.l sifó Peret i comença a fé capsetes rién mentre D.
Sisebuto anfurismat s'alça dién")

fer carasses 'fer ganyotes' (id.Casanova,1990:141 i R/M.

fer conlloga 'avenir-se' 'treballar conjuntament'. Al camp, anar a treballar un dia
per a uns i un altre per als altres.
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fer créixer Ia saliva 'fer venir gana de menjar' o fig. 'fer vernir ganes d'alguna
cosa'. DCVB : recull la loc. en balear. Rl|vI fer venir salivera 'despertar I'apetit de
quelcom'
(E.Ll.,VI,98): "Conquè, xiquets, "manos a la obra", ajudeu-me tots i prompte I'auló
del estofat us farà creixe la saliva."

fer dentetes 'fer denteta'. També en pallarès (Coll(1991:84).

fer d'un avio dos mandados
Moreira(V,55,14XXXX,401,2) veg. mandado. No R/Nlf. DCVB.

fer el lic 'fer el desentès, el dissimulat'

fer el mec 'fer el beneit"fer bajanades'

fer el tonto 'sortir amb una noia però sense comprometre-s'hi'

fer f(e)redat 'impressionar"fer impressió barrejada d'espant' (DCVB id Men.).No
R/I\4. En pallarès (Coll(1991:84) fer feredat.

fer fer tata i nana (a algú) 'fer-li fer el que vols'
Moreira(XY,A8,17): "Li porto ja estirats 700 duros i lo que te rondaré. Ara en la ceba
de volé afoná a I'alcalde de Riudeviranci li faré fé tata i nana. No li càpigue dubte,
me'ls darà.ls sis mil duros, ja hu voran."
No DCVB No R/lvI (sí fer el tato 'festejar, fer I'aleta',id. DCVB:s.v.Tato.

fer honrai fer mil honres 'fer paper"ésser útil'.No R/M; DCVB: fer honra en
tort. i Maest.

fer la bu 'fer temor'
Moreira(D(,3,18 "Quina mosca els ha picat als jericoneus per a fé la bú declaran-mos
la guerra"). En castellà el bu és el 'papu'.

fer la cameta 'fer la ffaveta' (id.Casanova,l990:141)

fer la tonta : 'fer el babau' (tant si es refereix a un subjecte masculí com femení -
veg. fer el tonto-) No R/1v1. DCVB.

fer lliga 'avenir-se'
(cf.Casanova,1990:142 id.). No R/lVl. DCVB.

fer la rateta 'fer lluernes' (Casanova,1990:142 fer rateta id.). R/NI: 'enlluernar per
midà de reflexos'.

fer I'orni 'dissimulat, distret'

fer mameus 'festejar a una noia'

fer mànigues DCVB 'freure recursos per a viure'or. i occ. No R/I\4
Moreira(VIll,I2l,17):"Hasta.ls que viuen de renda si no gasten en atxassa, no saben
de qué fé mànigues si arriba una mala anyada".

fer mans i mànegues DCVB 'fer tot el possible'. Rn\4 id.
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fer més temor (mal) que una pedregada en sec R/lvI fer més mal que una
pedregada seca. Coll(1991:84) fer més por que una pedregada seca.

fer moixoni 'callar' (Id. R/M.)

fer ois 'fer fàstics' (Casanova,l990:142'fer nosa'). No R/lvl. DCVB: Mall.

fer paumanetes loc. 'fer jocs amb les mans, els infants'

fer porra 'no agafar res un caçador'.(E.LI.,I,55): "Los cassadós saben tots los
amagatalls: este es un cau que may hi fas porra; aquell es un cau alvench, ple
d'ullerols y salts, dolent d'afuroná;"

fer parlar 1.Ésser causa de comentaris (id.RA4) "Fa parlar dels seus cabells" es diu
d'una noia de comportament lleuger. 2.Donar guerra, especialment els nens
"Xiqueta, me fa parlar molt i no me'l vull quedar més".(id.Casanova,1990:142). No
DCVB.No R/lt4.

fer ramon-ramon 'cruixir, fer soroll una cosa mig cuita en ésser mastegada'

fer safrà 'fer campana' (DCVB , en tort.)

fer-se de bo en algú : 'ser amable, servicial, per aconseguir alguna cosa després'.
No R/1v1. DCVB.

fer-se de malvoler 'guanyar-se enemistats'. No R/M. No DCVB.
(cf. Casanova, 1 990) : 1 42,id).

fer-se dolent'posar-se malalt' (Tort.,Eivissa)

fer-se la tana 'fastiguejar-se, fer-se la guitza'

fer tats 'guaitar' Moreira (XXIX,406,25) veg.ex.entre dos foscams.

fer trenquis 'frencar alguna cosa'

fer un mos 'menjar unâ mica'.Id. en pallarès (Coll(1991:85)

fer xixines'esmicolar'

fugir escapat 'tocar el dos' (id.Casanova 1990:141, que dóna com a sinònim
pegar a fugir)

haure-se-les (amb algú) 'tractar, tenir paraules amb algú, sia discutint, sia
barallant-se'Es remarcable el manteniment de la forma antiga de haus : "Tu no saps
en qui te les haus."

haver-hi mala maror R/tr4: haver-hi

haver-n'hi per tirar la gorra al
(id.Coll,1991:86). No R/tf. DCVB.

de fons = haver-hi maror

'haver-n'hi per llogar-hi cadires'

mar

foc

matar d'un tiro dos pardals 'aconseguir dues finalitats alhora'
Moreira(XxxÍL,471,15): "A vosté li vindrà més de clica, pos quan lo veigue per
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quansevol atre assunto, face lo del ditxo, "d'un tiro mate dos pardals."

matar-se les puces No R/lvI : matar I'aranya 'entretenir-se' 'no fer cas'. DCVB.

menjar a mos redó 'menjar a grans mossos'.DCVB (en val.)

menjar més que una llima / com una llima 'menjar molt'

menjar més que una vora/volta de riu 'menjar molt'. No R/M. No DCVB.

menjar-se les sopes al cap d'algú 'ésser-li superior'.Id.DcvB.

morir-se de riure Aplicat a una cosa, que no serveix per a res, que no s'usa. "Li
vam comprar una bicicleta i a allí està morint-se de riure". També en pallarès
(Coll(1991:86).No R/1t4. No DCVB.

nadar d'esqueneta 'nadar en I'abundància'No R/lvI. No DCVB.

ni créixer ni méixer 'no crèixer, no fer-se gran'

no dir ni bèstia que fas aquí R/lvf: no dir ni ase ni bèstia

no estar bé del perol 'del cap'. No R/Ir¡[. No DCVB.

no fer barca dreta 'no sortir'se'n en un afer, en un negoci; anar malament per la
vida; no sortir-se'n d'una malaltia' (8.L1.,22): "Coranta anys darrere m'hagueren
pogut ané detrás en un pa calent¡ Desde aquella infancia que no hai fet barca dreta".

no fer-se'n 'no donar importància a una actuació concreta d'algú'
Moreira(X[,266,26): "No te'n faces; la vida d'Universitat canvia molt los caràcters i
ademés està de mol mal humor perqué va perdre al joc."(Xl,219,23)

no mocar-se en mija màniga 'no conformar-se amb poc'.DCVB: No mocar-se
amb Ia mànega 'no badar, no ser fàcil d'enganyar'.R/i\4 id 'voler-ho tot en gran'.

no parar en torreta 'semblar el cul d'en Jaumet' (Casanova(l990:143 id.). No
R¡\4. DCVB: Val., Cast.

no pegar I'ull 'no poder dormir"no aclucar els ulls'.Potser pres del castellà, encara
que I'expressió habitual és no pegâr los ojos.

no poder dir xufa 'estar cansat o acovardit'
Moreira(XXXV[1,568,8: "Pues mira, estic que no puc dir xufa, de fred que tinc.")

no tindre lligassa 'no tenir solta'

no tindre ni suc ni muc (id.ni bruc , a I'Empordà, i en aquesta variant a DCVB)
'no tenir ni solta ni volta' (que també s'empra en tortosí) No RÆt4.
(8.L1.,I,215): "Aqui hi ha un jovent sense such ni much. L'aspiració més gran que
pot tindre és fe'l bámbul y I' fantoche lluhint á les professons la chia de concejal".

no tindre pesquis 'no ser gaire intel.ligent' (Coli (1990:67 "No tenir pesquis ni
mesquis" 'ser molt curt de gambals').
No R/1v1. No DCVB.
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no tocâr vores 'no saber de què va, una persona' 'no adequar-se a la veritat, unes
paraules'. No R/1v1. No DCVB.

obrir(-se) el cap 'trencar(-se) el cap' .A R/lvI només en el sentit de 'trencar-se el
cap'.En tortosí actual, com a tr. té el sentit de 'atabalar amb paraules"'No m'òbrigues
lo cap, tampoc no conseguiràs lo que vols".

parlar en castellà Es diu d'un cànter o de qualsevol peça de ceràmica badada i que
sona ja a badat. "Mira, haurem de comprar una altra font, que esta ja parla en
castellà".

ar més que fetge en brases 'parlar massa i sovint sense coherència' .No
. DCVB.

parlar tot sol Es diu d'algú que ha de resoldre un problema molt gros i no pot'
Moreira(XXXV,544,18: "Io.n conec, que cada dia quan van al mercat parlen tot
soles, perqué I'amo.ls ha dat mig duro en la ordre de dú a casa peix, verdura, carbó,
oli, sal, taronges, pernil, cam de bou, manteca, polvos per al sinyoreta, beta, botons i
la lluna".

parar compte : 'fixar-se"anar en compte' No R/IVI. DCVB. També en aragonès
parar cuenta 'poner atención' (Andolz, Mott(1989) i en la zona cast.-arag. de
I'interior valencià (Gargallo (1 987 :396).

påssar-ne més que el cànem 'passar-ho molt malament"passar moltes
peripècies'
Moreira(XXXVI,548,29): "No sé qué m'hauria valgut més, perqué abans d'arribá a
sé lo que sóc ne vaig passá més que.l cànem. Me van sembrá, me van cremá en unes
coses mol pudentes que no sé del cert que era allò per més que sentia al paigés que era
guano." No R/lvl.

passar-se hores mortes (en alguna cosa) 'passar-hi un temps interminable'

passar per les verguetes 'sotmere's a una disposició desagradable'

passar per malla 'escapar, filtrar-se sense deixar-se agafar' (DCVB: Mall.)
(E.L1.,I,171): "si yo pugués no'm passaría per malla cap cosa, per insignificant que
fos".

perdre hores mortes 'perdre molt de temps i sense profit'

prendre per la coa de I'ull: 'prendre en mania una persona' No R/M. DCVB.

pendre's una cosa al fort. 'prendre's una cosa malament'. No DCVB. (GGir.id.
s. v. fort, p. 554).

prendre's una cosa a punt 'amb tossuderia, amb insistència orgullosa'@CVB: a
Tortosa). A Morella'prendre-la malament, sentir-se'n ofès'. A Mall. prendre punt
d'una cosa 'sentir-se'n ofès'.
No RÆt4

perdre boles i quartos 'perdre-ho tot"perdre bous i esquelles' (Sans(1904) i
BLIEMDC,r92l:173) No RÆr4. No DCVB.
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pesar (com) un matxo mort 'pesar molt' No R/M.

picar a pondre 'haver arribat a la pubertat'(DCVB: Tort.)
Moreira(XXXV,538,4: "Com se li coneix que pica a pondre, que li interessa.")
(XXXV[I,569,10: "Que piques a pondre ia? Ia.t vols casá? I en Celica?)

pixar al manrúbio Expressió que s'adreça a algú quan està de mal humor' "Que
has pixat al manrúbio?"

plegar veles 'cessar en un negoci o afer' id. R/N/t. No DCVB.

portar la (seva) marxa 'anar fent algú allò que s'ha proposat'.No R/M.

posar/portar enterrivolta 'agitar' 'portar d'una manera agitada'
(8,L1.,I,108): "-¡Chiques, anem a fé'l potaque! -criden les sagristanes, i com si tal crit
fos una consigna revolucionaria, tot lo carré's posa entrerevolta."

prendre el bou per les banyes 'interpretar una cosa en el sentit més dolent o més
difícil'.No RA4.

prendre el rave per les fulles id. sentit que prendre el bou per les banyes.
Moreira(XXXVI,549,23: " - Perqué tu en bones paraules a les sinyores los has dit
ba:rets de rialles. / - T'has pres lo rave per les fulles, amic paraigües, no vull dí que
les sinyores siguen barrets cle rialles, pero sí que més de quatre ne porten uns que fan
morí de riure"). No RA4. DCVB,

prendre's la veu 'quedar-se afònic'.(DCVB: tort. i val.).

pujar al cirerer 'enfadar-se molt ràpidament' (veg. també baixar...) No R/I\d .

No DCVB.

quedar-se tan ample 'No afectar gens un fet' (No R/M) Probablement
castellanisme.

recordar-se'n només de Santa Bàrbara quan trona 'anar a buscar algú només
quan se'l necessita'.No R/M.

saber mal [] loc. adv. 'saber greu'

saber-ne un fum 'saber-ne moltíssim'. No RA4. No DCVB.

saber-ne un so i set ballades 'saber-ne molt' 'tenir experiència'

saber-se/aprendre's de cor 'saber-se de memòria' També en pallarès
(Coll(1991:88).No R/Nlt.

saber-se-la llarga R/Ir4 saber-la llarga 'discórrer amb certesa i promptitud; tenir
experiència'. (Veg.Què se sap lo gat de fer culleres)

saltar(-se) a la torera 'actuar sense respectar res, sense rgspectar cap norma'No
R/l\4 . No DCVB.
Per al castellà veg.Marsà( 197 2:94).

semblar/ser un mas robat Es diu d'un lloc desert, d'una casa desordenada.
Moreira(X,180,20): "-I a on dorms tu si li has llogat lo quarto? ... -Lo que tinc llogat
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és aquell (senyalant lo d'esquerra foro) -Aquell? Si allò és un mas robat".
No R/1v1. DCVB.

ser can Pixa 'ésser can Seixanta, o can Taps, o can Garlanda'(aquestes tres a R/lvt)

ser com Ia pàssia ' ser molt lent','ser llarg'DCVB: id. a Men.

ser/anar com un campanar de bajoques 'anar massa adornat, carregat de flocs'
DCVB: id. Urgell i val.No R/1r4.

ser cul i mercla 'anar sempre junts, tenir molta amistat'. GGir. id....braga
(Tort.).R/M id. (ésser)

ser d'allò que no hi ha 'ser dolent' (també en pallarès Co11(1991:89 ser allò que
no hi ha).R/M id.També en mallorquí, segons informació de J.Veny.

ser de la (mateixa) corda d'algú/en algú 'avenir-se amb algú' 'ser del mateix
tarannà o opinió'. Vegeu Gargallo(1987:3396 hacer cuerda con alguien 'llevar-se
bien con...'.

ser de I'anca de Barrabàs 'ser molt dolent' 'ser revoler (veg. lèxic)', aplicat gen.
a xiquets.

ser del bec groc 'ser babau, poc espavilat'. No R/I\'[.

ser de carrasca 'ser fort' 'ser toçut' "Est. home és de carrasca"

ser del morro fi 'ser delicat i exigent, en el menjar i en altres coses'
Moreira(V1,92,20: "Tindràs cosa regalada, / per fi que tingues 1o morro, / no podràs
trobar-li tara.") (No R/M), 'ser refinat en el menjar' (DCVB: Esser prim de
morro, o de morro prim)

ser el cap de brot : 'ser el capdavanter'No R/Iti[. DCVB.
(Aldover,17,47 i 24,39 :"...claro, tots sabien que era lo cap de brot, o m'hi tinien..."

ser el més calent I'aigüera 'ésser lluny de les suposicions inicials'
Moreira(Xvl,2s1,6-7): "Al vore'I, los pollastrets que comencen a estirá.ls colls i
prepará.ls becs per a defensá a la polleta que estava tremolan de temó, pensan-se que.l
Llopet anava per a minjar-se'ls, pero lo més calén era I'aigüera."

ser la devacle [] f. "això és la devacle" 'el desastre, el final, la disbauxa'

ser la napa 'ser la pera' RÄtl:Ésser la nata 'ésser el millor' 'ser la monda(?)'
(Pratdecomte, 34,16): "Astae Lloís de l'Antolina, i.l cafeté i I'Adelaidet, estos eren la
napa, ne feien de coses!"

ser I'encantament cle Mallorca Es diu d'una persona o cosa que va molt lenta.

ser mamelleta de monja 'ser una cosa bona, agradable, del millor que hi
ha'.Aplicat a menjar o a alnes coses.No R/lvI. SíDCVB -no n'especifica zona-.

ser més estret que una fulla de pi 'ser gasiu'
Moreira(V,56,21): "Si Pasqualet arriba a pagá.ls caramelos, serà lo primé milacre que
farà Mahoma, perqné és més estret que una fulla de pi". No R vI. DCVB.
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ser més tonto que capirot 'ser molt tonto"

ser una bellíssima persona 'ser molt bona persona'. No R/l1l[.

ser /semblar una gallina banyada 'mancat d'iniciativa'
DCVB: molla.

ser una gata moixa/ fer la gata moixa 'ser hipòcrita' val. i bal.No R/M'

DCVB.

ser una guixa de mal coure 'ser una qeT:op difícil o un assumpte difícil" 
,

t¿àtËiiãC}ïXV, Sit'ig,;Com ià vos hái dit, Roc era més.dolén que la pesta. /-Com

io¡5.T -Ù"a guiia áí*af .ôutt. Al seu costat no hi podia está ningú.") No R/M'

DCVB.

ser un barret de riatles 'Ser el blanc de les burles dels altres'
"I\4;t#(XXiVl,S4õ,rZ; 'n¡¿t de-tres parts.de rosari vaig re¡a q319-9f"P."o -"
lliurés de sé un b"*riìé rialles. Me va^escoltá perqué cuan van vindre a fé tria de

tr*.t ù ã fé b*t tt de sinyora a mi no'm van volé"')

ser un cap de trons 'ser un inconscient i un esbojarrat'No R/I\4' DCVB'

ser un cul de mal asiento 'no-,p9d91 -estar-se- 
quiet"ser el .cul d'en

ïã"*o;iCCit.i¿., r. r.-."1, p. 186). DCVB: Val. Probablement pres del castellà.

També en pallarès (Coll(1991:80)

ser un gandungues 'home hipòcrita, astut, fals'

ser un/a matraca 'ser una llauna'.No RM' No DCVB

ser un llengua llarga (veg' l-o-c')

il¿ãøt.ifi,i?,f gl,;-Ñiulvinat"ge l'hipo_cresia. Dieu-hu clá, lo qu?,Y?l:T és 
,que.l Pobre

ö.-R"*òn'r'uuufü*qu;i rd; iaiguê. Vaiga r{lmod9 ge..pagar-li lo-que ell ha f-9t per

uunoi. / -S"rnpr" ritx * rl"ngua"llerga."þCvB:Mall."ienir una llengua més llarga

que els cans").

ser un panoli 'ser un beneit' 'ser tranquil i poca-pena''

Servar dret 'fer bondat"fer les coses conectament' DCVB: servar es llum dret

'fer bondat'(Mall.).

tindre algú a la garjola 'tenir algú agafat' (físicament o moralment).DCVB: dóna

exemples de I'EmP. i Vin.

tindre devesa (de) 'costum'

tindre en comís'tenir en aversió' (DCVB: tort' i val')

tindre igual (una cosa com una altra) 'ésser indiferent ...' "Igual té això com allò".

tindre Ia mà foradada 'gastar molt' (id. Casanova (1990) p' 1a1)' R[t'f'

tindre mà esquerra 'saber fer les coses amb diplomàcia' R/ÌVIid.

Per al castellà veg'Marsrì (1972:94)'
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tindre pelendengues 'tenir barra'

tindre una esquena com una plaça de bous 'tenir I'esquena molt ampla'i fig.
'tan ampla que tot s'ho tira a I'esquena'. No R/It4. DCVB.

tirar Ia sapera f. 'acampar un arbre'No DCVB. No RM.

tocar (o sacudir) la badana 'tupar'No R/M (id. DCVB).

tocar (a algú) la xina 'la mala sort' No R,/Ir4. No DCVB.
Per al castellà veg.Marsà( 197 2:92).

tornar a la gola 'repetir (el menjar)' (LAM. Vindre...)

traure faves d'olla 'fer uns guanys per poder alimentar-se' @.L1.,VI,73): "puguer
traure faves d'olla".

veure-se'n un brut 'tenir dificultats afer una cosa o amb algú'.R/IVI : veure-setn
un bull en el mateix sentit.
("Te'n voràs un bmt en este xiquet que has agafat d'aprenent")

vindre de clica 'de gust' (E.L1.,I,468: "Li ve de clica (de natural, a gust)

xafar el maraduix 'tenir mal humor'
Moreira(XV[1,266,24: "Qué tens tan mal animorat? que has xafat lo maraduix? Bon
revit, quin gènit més trencallós te s'ha fet, sembla lo vi de sis de ca Borla.") .
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FRASES IETES I}NiARIABLES

acabat de dir, acabat d'oferir Es diu d'una persona poc seriosa, que diu les

coses i després no les comPleix.
"Ja saDS co* és Felip, acabat de dir, acabat d'oferir".
És ta.Ué viva el pallarès (veg.Coll(1991:93).

acamina que no't banyes! Indica desconfiança envers el qui parla.

a camins no és com a vegades!/a voltes no és com a vegades
per indicar que una cosa o una situació no és igual a una altra.

això són figues d'un altre paner 'això.ja és una altra cosa'

(R/M ésseifigues d'un altre paner id.

a la fam rostoll! 'quan hi ha gana es menjaqualsevol cosa' (GGir. s. v. fam, p.

318(Benass.): id rastbll).No R/M.(veg. Parèmies)

al pinyol, de bades Per indicar que per poc diners només et donen coses de poc

valor.

a on va a parar! Expressió per expressar incredulitat, i també sorpresa per una cosa

negativa.

ara li fan Io mànic Expressió per expressar incredulitat, o que dilació en el temps
ixi"u, que tens nóvio? Ära li fan lo mànic!" 'que trigarà'.R/N,f.id mànec.

Mbr;idaiil,Z56,4, "- Demà a la nit, a.n est.h_ora prepare-te--hu.l9!, i espera'm aquí,

ilt¡hi àuré.'/ Vosté? - Ara li fan lo mànic. Hu mira mol pla i llis, com si Tortosa

estés detràs d'este Pallé.")

barata cançons 'a canvi de res"'Vol que li facen les coses barata cançons" (DECat.

la recull a Enguera).

de bades, galtades Expressió que vol indicar que sense pagar ningú no et dóna res,

ningú no et fa caP favor.

diràs que... 'sembla qtte' "Diràs que vol ploure"

ella és Ia granera i tu et mànic d'ella Es diu per expressar qJ" Uþ,Pna unió

inãisoiuUle"rntr" dues persones, però en sentit pejoratiu. No R/1v1. No DCVB.(Amat
p.85: id. però rabo). No R/M. No DCVB.

endevina qui t'ha pegat R/M: "... t'ha tocat" Exclamació que expressa el

desconeixement de la causa d'un perjudici.

entenemos, gu€ dia Llopis Expressió que. s'empr?Jl -una conv-e.Ila per acabar de

concretar eis'tetmes de la discussió o de I'acord. (E.Ll.,I,171): 'lY ..e¡temos, que

áiyu iiãør. Narros, los tortosins que ham -sigu.t 
los primés regio.nalistes de tota

Eõoanva. com podríem demostrarhu en blanch y en negre, volem que nostre
ãäã"áfiå*" tinåu fisonomía característica, inconfundible, sense que cap Gargantúa se

¿õg";gn lo dret"de absorbirlo com si fos un caragolet de la boqueta roja."

es coneix que... 'sembla que' "Se coneix que no li va agradar prou i la va dixar".
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R/lvI conèixer-s'hi però en un sentit diferent 'notar-se algú els efectes d'alguna
cosa' 'notar en alguna cosa un efecte o canvi'. També en la zona castellano-arag. de
València (Gargallo(1987 :402 Se conoce que...).

-Tl¿ir 'és a dirr Moreira(Xx[,4{9,23)

igual télté igual 'és indiferent'

ja hem abocat! 'Ja hi tornem a ser"Ja hem arribat allà on no havíem
d'arribar'.Quan en una conversa s'arriba a una conclusió que era previsible o que algú
havia previst: "Ja hem abocat! no havíem quedat que d'això no se n'havia de parlar
més". En una conversa quan un dels interlocutors aprova el que diu I'altre per treure'n
una conclusió "Posja hem abocat, veus com me dones la raó?"

ja hi som pare i retor! 'altra vegada el mateix!'

la boca et sigue mesura 'tant com en vulguis' (veg.Col.Despuig,p.80 "la boca
los fonch mesura". No RM. DCVB.
Moreira(IV,45,3: "Digue, la boca li sigue mesura, Pare Curat, que io no sóc com los
del ditxo, bien te quiero, bien te quiero, pero no te doy mi dinero.")

la llumeta me s'han trague Fórmula de jurament.
Moreira(Xxx,4?s,13: "Ascurçó era i ben ascurçó. Hesses vist los ulls que feia. lLa
lluneta me sa'n trague que era una sagËntana.")

lo (meu/teu...) mal no vol soroll Es diu per indicar que hom no està per
romanços.Seria com dir no m'atabalis, deixa'm tranquil.
Moreira(Xl,zl},11: "- Que.t s'ha fet I'energia? A on has dixat 1o gènit? Que poc te
sembles a mi. / - Dixa'm tranquil, Rafel. Lo meu mal no vol soroll."). No DCVB.

no és bona la mel per a la boca de I'ase. S'empraperreferir-seaalgúqueno
entén una cosa o no I'aprecia com val. També en pallarès Coll(1991:94) no és cap Ia
mel... en el sentit de comentari resignat per tal de constatar que hi ha coses que mai
no seran a I'abast clels pobres.

no es pot repicar i anar a la processó 'no es pot fer tot a la vegada'
Moreira(V,55, 1 3)No R/N4. DCVB.

no et dic, tinya 'es diu per ponderar la importància d'una cosa desagradable
(DCVB Tort) "No.t dic tinya quin badoc!"
Moreira(XXXVII,563,27; "Yeigue Pare Curat si dins d'este cor hi ha ancara foc per
fer bullí la caldera de I'amor a la Pàtria i no.t dic tinya si vé.l cas 1o que faré
perqué...")
(VI,100,23): "No.t dic tinya quin badoc, acabarem a les quatre".

puja aquí clalt i voràs a ta iaia Expressió que s'empra per respondre
negativament a la demanada d'algú. S'acompanya normalment d'un gest amb el dit
índex doblegat cle cara amunt. No RAI. No DCVB. En mallorquí, id. i voràs ton
pare (infornració de J.Veny).

qué s'ha fet? 'on és?' 'on s'ha posat?'

que se sap lo gat de fer culleres? Es diu a una persona que no té els
coneixements necessaris per resoldre un afer.R/M la recull sense se. DECat.
documenta s¡ber-se (una cosa) 'saber-la bé' a Llull i dóna un exemple tortosí de la
locució que tractem.Creiem, doncs, que hauria de ser amb -se.
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saber mal 'saber greu'

sense sang no es fan baldanes Per indicar que per fer segons quines coses s'ha
de tenir caràcter, o s'han de tenir els mitjans.

si I'enveja es tornés tin.va, quants de tinyosos hi hauria!

tancat i barrat 'ben tancat' (GGir. id.i embarrat s. v. embarrar, p.260).

tant hi val [tantig'at] [tanteß'at] (41dv.,16,31: "lo que ara no me'n recordo si.stava
o no.stava, pero tant.hi val").

tant és ali com camali 'és igual un com I'altre' (veg. tararà...)

tararà i tararú tot és u 'és igual un com l'altre, o una cosa que I'altra'
Generalment en sentit pejoratiu: aquesta persona que esmentes i l'altra, són de la
maetixa categoria.
Moreira(XXXII,477,24: "Dixe-hu córre, per a mi Mossén Manuel Domingo i Sol
ésun San Fundadó. En altá u sense altá, la crestió és que és San, i.l ditxo ia hu diu
'tararà i tararú tot vé a ser ú')

toca per avant! 'vinga!"som-hi!'.
Moreira (XYI,257,3: "- Temó, io? Toque per avan.")

tomba cullera! 'si no t'Agrada, no t'hi cases'.
Moreira(XXXVIfI,573,21: "Xic res, a la panxa sempre és fosc. I si no estàs content,
tomba cullera." )

toquen! 'vinga va, marxem!'

(i) torna la trompa al xic! Expressió que s'empra quan algú insisteix de manera
repetida sobre el mateix: Ja hi tornem a ser!'. No R/M (Sans(1904:10).No DCVB.

va un beset!('dona'm un beset').

Ves-te'n a xollá a I'aube S'empra per treure's algú de sobre.

voleu/vols callar? Expressió irònica de sorpresa davant del que diu un altre.
Moreira(XXXIV,s14,18: "Quan vulgue, home, quan vulgue. Escolte, (Agafan-lo pel
muscle.) vosté sembla home formal. / Vol callá?...").
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7.7 lJn camp semàntic: els ictiònims

També llistem separadament els noms-dels peixos i cru.stacis de Sant Carles de la

Ràoita. que van ser rêco[its directament a la Ràfita en dos dies sencers de convivència
^;Ëä'r'p*;"d;ir*b ãiSi,¡or"-p Brunet, gran coneixg$9r de les coses del ma¡. Un

¿.ir ¿iãt'ðiuuig putäiã*u ãttt a ia battu áãpesca -19 fou pJïilTTl:19,1,:n qq¿

îãË 
';ãñ;di.e 

nõiu-ãèL nó*s!- i despréia la subhasg_9:1p:1;Aquest llistat és

nõtãér, dorics, una recollida de dades de primera mà, qrte.s'hauna de comple*r per

noder establir 
"*u.tà-"niia 

relació nom wlgar - nom científic. Ens ha semblat, però,

í"äärîuf,;ãïõ-ll;;i pãrãra¿Jona feina qire servirà de base a un treball posterior i
que ja ara aportâ dades.

Al costat de I'entrada i entre parèntesi i en cursiva, donem el nom llatí, sempre

."*r fu chssificaCið de Riedl (tggO), menys quT aq]¡gst no el recull i remetem a

ii?äü;i;i,.Lèîrtuses enrre cometes sónþarãúes dels informadors i les formes

ðutufur"i d'altres territoris les donem en negleta i entre cometes'

Crustacis Sant Carles de ta RàPita

bombó (IIia nucleus). cat."cranc rodó"'

cabró (Paromola cuvíeri). c¿t.,segons DCVB, 9s -di-u- 
cabró .a l'espècie. Maia

;;;";;;; 6.r., ru'¡i-it qui*i¿nõiu de cat. de Riedl (Lleonart) és cabrella i per a

l'á*peô1" riro^ol'a cuvíeri nô dóna el nom català'

caixeta "marisc de la famflia de les ostr. es, Petò 9e forma quadrada"' (Arç\Noae)?

(DCVB: 'mol.lusc i*i"i.lilü*ãti ¿" ittóëcie Arca NoéiVal.)" cat' "peu de

cabrit" .

calamar (Loligo vulgarts).

canana (Todarodes sagítatus ).

canyut (Solen marginatus). cat' "navalla"'

caragolí(Balanusbalanoides¡(prob.Balanwamphitrite)

caragol (Triton nodiferum).

carota ( Spatangus PurPureus ).

catxel (Cerastoderma glaucum o ed'ule) cat.rrescopinya de gallet"'

cigala (Scyllarus arctus) -

ctòtxina (Plicíneris violaucens).veg.Despuig clòtxola del gènere Venerupis'

cranc (carcinus rnaenas o mediterraneus?þat." cranc verd".

cranc merdegue r (P ac hy gr ap sus marrnor atus )'
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dàtil (Lithoîaga líthofaga =L. dactyhts ).

eriçé de fusta (Cídarís cídarís).

escamarla ncs (N ep hr op s norv e gícus ) cat. rf escamarlàr'ans" .

esponja diverses espècies del tipus Porífera.

estrella de mar diverses espècies de la classe Asteroidea.

liga (Callíactis parasítica) Viu en simbiosis amb I'ermità. El genèric per a tots els
tipus d'aquesta mena és anémona.

galera ( Squílla mantís ).

gamba Diverses espècies de I'ordre Decàpoda.

grúmol (Venerupis pullastra).

llangosta (Palinurus elephas).

llangostí (Penaeus Kerathurus). cat. "llagostí".

llomanto ( H omarus g ammarus ). cat. " llobregant, llamàntolf .

lluenta (Merethríx (=Cytherea) chíone L) cat. f'petxinot de sang".

malaigües (tipus Cnídaría ).cat. "meduses".

marededéu (díu el subjecte:"Iapa en cast.") (Patella caerulea) cat. rrpegellida'r.

maneta ( Alcyo níurn di gítatum I p alrnatum).

merde gau ( S olec urtus s tr i gill atus). cat. " caravella" .

musclo (Mytilus galloprovíncíalis).cat. rtmusclo de roca".

onso (Dromía personata). Al'Ametlla pelut. cat.frcranc felput".

ortiga (Tealia felína). (?)

ostra (Ostreø edulis). cat. frostrarf 
.

ou (Mactra corallina). cat" "ou".

pastisset "espardenya a Vinaròs" (Stichopus regølis).

pataca (Ascidiella aspersa).

percebe ("és el nom cast.")(Aporrhais pespelicani). cat." peu de pelicà".

pessic (C alappa granulata).

petxina (de Santiago (Pectenlacobaew), de peregrí (Pecten hyalírutn).
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Pronunciat id. o [pitd'ina].

polp diverses espècies del gènere Octoptts.

polpa id anterior.

puça (l'identifiquen com (Gamrnarus lo-custa), però a Ríedl només hí trobo
(Gamntans aequlcauda) i sense el nom catalàr-

ratllat (Cardíwn sulcatwn)?.

sépia (Sepía fficinalis)

sepionet 'sépia petita' (veg. "sépia").

tallarina (D onax tunculw ). cat. rt tellerina" .

tita ( I^abidop lax di gitata).

xirla (Venus gallína) "rossellona".

Algues

IIapó ( diversos tipus d"'algues"). També és el nom d'una planta cariofil.làcia.
Pertanyent a les P hicophíta.
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Peixos

agulla (Belone belone).

agulla, trompeter (Syngnathus acus).

aladroc "a I'Ametlla en diuen aseitó". (Engraulis encrasicholus). cat.
tt anxovarseitótt .

alatxa (Cfupea aurita).

anguila (Anguílla anguilla). cat. f r anguilarf .

aranya (Trachínus draco). cat. ff aranya blanca".

aranya guitarrera ("se troba prop de terra") (Trachínus araneus.

bacoreta (Gymnorsardn alletterata).

besuc (P agellus acarne ).

boga [o'ryaf (Boopos boops). cat. "boga".

bonítol (S arda medíterrane a)

bonítol rallat, bonítol allistat (Gímnosarda pelamis)

borratxet (Trígla gurnardus). cat. ttcap d'ase".

bot [b'ot] (Molamola). cat. ff botrf .

bròtula (Phycis blenníoides). cat. "molla de bou".

bruixa "peix volador. És un peix blau, no comestible". (Syngnathus phlegon).

bruneta [brun'eta] (Exonautes rondeletí ).

burro "A I'Ametlla es diu ruc". (Gobíus níger).cat."góbitf'

cabeçut (Mugíl cephalus). cat.ff llissa'f .

cabet Çrígla aspera).

cabut (Anthías anthías) cat. ftforcadella"

calua (Mugil labeo).

caluc (MuSiI auratus). cat. 'rgalta roig".

càntara (C antharw c antharus ). cat., càntarat' .

castanyola (Balístes capriscus). cat. "ballesta".
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cap d'ase (Trigla gurnardus). cat. "cap d'ase, lluerna Yerda".

capellà (Gadus capelanus). (DCVB:Pleuronectes platessa (Mall.Men.) o bé (Gadus
mínutw (Emp.,Costa de Llevant, Men.)).

cavalla (Scomber scomber). cat. rf verat".

cavalla verarbiso (Scomber iaponicus). cat. rf verat d'ull gros".

cavallet de mar (Hippocampus antíquorum i gutulatw).

clavilló (Trigla asperal Lepídotrígla cavillone). cat."capet, cabet" . El descriuen
com un peix "minut".

congre (Conger conger). cat. "congre".

corba (Corvina nigra)

corball (sciaena círrhosa) (corball "gran,caben 6 corballs al carro", corba "té una
punxa a l'esquena", reig "gros" tots del gè_nere Scíaenidae. Hi ha una certa confusió
èn els noms-d'aquests peixos, ja que la Corvina nigra es diu corball a Blanes i
Balears (segons DCVB), i en la descripció que fan els pescadors de corba sembla que
es refereixin al corball (que té I'esquena molt boteruda).

déntol("té les dents còniques") (Dentex dentex). Cat. "déntol"

destral ( Ar gyropelecus hemi gymnus ). Cat. " destral" .

doblada ( Oblada melanura). Cat." oblada".

donzella (Coris julis). Cat."donzella, juliola".

dragó ("a tots") (Callíonymus lyra). cat. "dragó".

drot [dr' ¡t] (Polyprion anericanum). cat. ttrascàstt.

emperador ("són grossos") (Xíphias gladíus). cat. frpeix espasa".

escopeta (C htmaera monstrosa).

escorpa (Scorpaena porcus). cat. I'escérpora".

escrita (Raja clavata). cat. "rajada".

esparralló [asparraÁ'o] (Diplodus annularis). cat. tf esparralltt.

esturió (Acípenser esturío). cat. ff esturiórt.

gall (Zeus faber). cat. "peix de Sant Pere"

garneu (Trígla lyra).

gat (S cy lío r hí run c anic ul a ).
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gitana (B lennius gattorugíne).

grívía (Labrus b er gYlta).

jerrét (M aena smaris -cat "jerret")'

juliola [5uri'rla] ("té les aletes boniques") (Trigta hirunda) (Corax)' cat' rrjuliolarr'

llamprea ("així es diu la de riu") (Petromízonmarinus)'

cat.tr llamPresa".

llampuga (coryphaenahíppurus) ..No en Riedl. Sí en Lloris et a1'(1984)' cat'

ii;-ö"ã". rutréi noms ca[. : daurat, melet'

llissal (tots) Mugil cephalus. cat' rtcabesut"'

ttissa(de ratlles) Mugít capito' cat"'llisa morruda"'

Ilobarro ("de U|quilo per amunt") Morone labratc = Labrax lupw' "A I'Ametlla n'hi

diuen lloP".

llúcera (M erlangtts Poutass ou)'

llaç (Merllucius merllucius)' cat' "lluç"'

mábre, mabrilla (Pagellus rnormyrus)'

maira (també [m,ar ia]) (Gadus poutassou). cat. "maira, mare de lluç"'

malarmat ("4 Mallorca,que és on es pesca' es diu mare d'anfés") (Peristedion

catqhracam).

marrajo [marr.axo]."Té qes metres de llargada". (Lamna cornubica o isurus nasus)'

cat. rrmarraix, llúdriatt.

melva Im4ÉJgal (Artxis thazard)

molt (Apo gon imberbis). cat' "moll reial"'

moll de rocâ, moll d'arbó (Mullus surrnuletus)'

moll de fang (Mullus barbatas)' cat' "moll"'

mòllera (Gadus capelanus)' cat' "mòllera"'

morena (Muraena helena)' Cat' "morena"'

morralla ,,Peix menut que no entrava a la part". (Atherina moclnn). "A I'Ametlla en

diuen morulla". cat. frravallafr'

Un sinònim ¿e moriaria sãmbh que és misèria. També es diu morulla'

morruda "A València ne diuen tapaculs". (Cþara4puntazzo)' Sembla que també

diuen morruda ui.ut. "plana" (Pleuronectes flesw)'

muixarra (sparus auratus).Diuen que en català és aurada o daurada'
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negrito ( D asybatus pastinachw ) (?) -

nero/ anfós "com el drot , de color gris cendra, més bast"'
(Senanus gígas)

orada (Sparus auratus)

pagell (Pagellus erythrinus). cat. "pagellf .

págre (Pagrus pagrus).

palaia (Solea solea). cat."llenguado".

palaí bavós (Solea lascaris).

palaia pigada (Sotea kleíni)(segons informant) (Solea lutea) (Riedl)

patometa blanca (Lichia glauca) .Sembla que ef nom vllgar és xoneta [tdon'eta].

Ñà s¿ si palomita és un sinònim o bé una de les dues és la (Líchia amia).Tantbé em

diuen què l'espet és semblant a la pølometa.

pàmpols ("eS mouen amb els objectes") (Naucrates ductor). cat.ftveirórt.

passarg (ScophthøImus rhombus L.) cat.-"rèmol, Iom"'
5;ó;r" läanïeny (informació que em facilità oralment i que encara no ha estat

pu6firã¿ul, es tractä dun occitånisme que curiosament només es troba en aquesta zona
' i no a la resta de la costa catalana.

pastinaca (Mylíobatís aquila).

patoia [pat'rja] ("més petit que el llobarro") (Clupea sprattus) cat.
tt amploiatt ,rt meletart .

pedro [p'eôro] (Blenníus pholis?) cat. rf mustelafr.

b I enníus ;pe dros (tots)

peix de rei/moixó . (Gadus merlangus). cat. "peix sense sangtt

peix sorro (AloPias vulPes).

peix volad ís (D actylopterus volitans).

peluda (Arnoglossus laterna). cat.'rserrandell".

polla ("roja i més profunditat que I'escorpa"). (scorpaena scrofa).

rafet (Aspítigla cuculus) cat. "lluerna roja".

rup (Lophíus piscatorius)- cat. "rap".

rata (Uranoscopus scaber). cat. "ratatt.

rémora (E cheneís remora).
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reig (lohnius hololepidotus) cat. reig, corb.

rom (Bothus maxímus). cat. ttrèmolt'.

rom de petxines o empetxinat [ampetdin'at] (Bothus rhombus). cat. rrrèmol

empetxinat'r.

saboga (Clupea fr.nta). cat. 'tsabella falsa".

salpa (Boops salpa). cat. rfsalpat'.

sardina (Clupea pilchardus). cat. "sardina".

sarg Díplodus sargus.A aquest i a I'esparralló i alDiplodus vulgarís, els diuen
santícos, santiquéts .

seit6 (Engraulis encrasichorus). cat. "anxova, seitó".

sorell bordi (Trachurus trachurus). cat. "sorell".

palomita (Lichía glauca).

tintorera (P rionace glaucus ).

tonto (Trigla lyra). cat. 'f cap d'ase, lluerna verda".

tordo ( C r enilabrus quínquemaculatus ).

tord [t'ort] (Labrus rurdus).

tortuga (totes les del grup Chelonidea). (Principalment Chelone mídas) . cat.
"tortuga verdat'. (lDermochelys coriøcea). cat. "tortuga llaüt".

trompeta (tots els Syngnathus), (Syngnathus phlegon) i diuen que en cat.
ttbruixatt.

tonyina [tu¡'ina] (Thunnus thynnus). cat. "tonyinat'.

tonyina d'aleta roja [tup'ina dal'eta rllis] (Thunnus alalunga).

vaca serrana (Serranellus scríba).

vaqueta (Torpedo marrnorata). Cat. " tremoló".

verderol [berder'rl] (Seriola dutneríllí).

vêta (Cepola rubescens). cat. t'veta".

xanquet (Brachyochirus pellucidus). cat. ff xanguet".

xucla blava (Maena maena).

xucla blanca (Maena chryselís).
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Mamífers

gaufí sepiero (Delphínus delphís). cat.rrdofi comú".
llop marí (Monachw albiventer). cat. rrfoca caputxina" .

ALTRES NOMS

aleví 'espècie de peix no adulta'

No identificats exactament:

espet "Semblant a la palometa".



7.8 Distribució dets mots per camps semàntics

7.8. En el llistat que segueix donem la classificació dels mots per camps s:mantics'

üðl ã'u¿"errir'que ñomés incloem en.aquestes llistes el mots,prÒpiament

¿iafectals, ei iet ¿e pdsar-los en camps semàmtics pret{n de.suplir'.dongl'l? P*qnçu
ä* ,"p"ï" ipet't otom ã" ¿u¿"Ð noþodet fer unãiccionari complet del dialecte (que

iläãI*i'ð;;,iOgi"u*"nt, gran part de les dades d'un diccionari general).

pel que fa a la divisió conceptual de les llengües volen citar lesparaules de Lévi-

S""rrrÌiõ A,q+lr;fãi if"t, laäivisió c-onceptual.val? g-nb qda_þngu3 i'-ql com

molt bé remarcava, Ji"gl" kvtrI, .l redactoi de I'article "nory" a-lFnciclopèdia,l't!s

ã" ið*", més o *"ìvr ãuitrurrci no és funció_de capacitats intel.lectuals, sinó dels

i"Ë;õ ¿ãiig"¿*"íittr*rutr i detallats de cada societat particular al si de la societat

nacional". .

Cada cultura elabora, en mesura major o menor, taxonomia (és a.dir, classificació

rirtã-¡ti*) ¿"fr ãi""isos sectors dä I'experiència, i no només de la realitat

emoríricament perJåpiiUt" tãt paisatge: riui, torrents, muntanyes' turons) o dels

;ää;Ëi,ì;;"ãñ;iã, (ãriòir,'t¿cniõa...). En la composició d'una taxonomia hi

Ë*t#"åt*ö;i;;?;;r, ìntrr-ått quals eis més nombiosos..són, per força, els de

;ñärttural.(Cardona( 1976): 1 ld "Etnociència i taxonomia")

Hem volgut sepafar dins de cada cam^p semàntic els adjgctius i verbs perquè hem

comprovat qu", 
"rf,*iuft*nt 

pel que fã ah adjectius, ñ'hi ha molts de diferents

ijroð;" ãâ=ruiun general, nni i tot mgs que no pas de substantius (vegeu per ex.

iìñäp(19ãä). nõU"Ulement aqlg.st fet rêspon a-un,- -tveb. ' ' de caràcter, pel

qrãì"t"ttà, méi especulatiu que e.l d'altres pobles'
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1.. EL TEMPS. MESURA DEL TEMPS.

pervindre, ratet, setmesí, vesPra.

Verbs: vagar

2.- ELS ACCIDENTS çEOçRÀFICS (MUNTANYES, ROQUES'
AIGUA).

aleuna, alvenc, assagadell, ba:ranc, batedor, cadolla/codolla, cingle, ilaPer, clot'

codina, COsteI, costera, Costereta, crestall, eSpelunCa, estany, finella,lOia, galterA'

;Ë,;;tg,--*ui""tla montany-a, rgyolta, l-b9-,lT'e1, -roguerol' roquissal'

sendera, socoster, ioí¿0, solciäa, toll, tormo, tormina, ullal, xiquina.

2.1. METALLS I PEDRES, MINERALS.

agramant, algeps/argeps, jaccins.
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2.2. FENÒMENS DE LA NATURA (vENTs, ¡nivom ...) r coNsreüÈNcres

aigualera, aire, antenola, arabogues, amrixada, lub1 baldufa/galdufa, bambolla'

b;"rä.'bäiiu"î, il;;;är, ú#i*/b.rrimet, 
. 
bra{g1,. broma, (a) cabassets,

ååi"u*lîäitäí"-ú"iï ,ïrä-iããï, i¡ãã,.urdor, calitja/caliia. calorina, caramel,

catxillada, celestia, cella/cell,-- ""tçl-tiu-*,-"ttét, 
estubor, flaterol, frescor'

frescorera, gotuinu, þiËi, iðü, it"., liå*p, ttonada, -atacabra, mullinet' múmfula'

negror, núgoVnúvoü ona, oratjol, 9t1isi1 tt"i1' p-lo^g-{l¿ ratxa' rebugada' regolf'

rellampec, ,oruou,^1"i";?, J"üd;9llgãii!o"tu, tanb, tarrabisca/terrabrisca' tarquim'

;ääí.1,'råifiir.ã, îit-tittã", otlul nãnrolera, ventolina, viscor, volva' xafegor'

*ãpälludu, xapull, xapullar, xopada, xorro'

2.3. ELS COLORS. (en masculí)

blavinós, emborratxat, esgroguissaL maronós, moratinós, roginós' toig' verdinós'

2.4. LES FORMES.

rodanxa, rogle, redó, redol, redola, redona'

2.5. ADJECTIUS.(en masculí)

assolanat,bogal,encapotat'entaranyinat,entelat,estelat,ventoler.

2.6. VERBS.

aboirar-se, arrasar-se, ataubar, --
;;;it Se'flate¡ar, gãtar, gotejar, llampar' plovisnar' rellampegar'

(d'aigua):
banyar,

"scãIÏixu, 
escatxillar, escatxir, mullar, xapullar, xopar-se, xorrar' xumar.

3. LA NATURA.

3.1. ARBRES I PLANTES. Aspectes d'agricyltura referents a les plantes 
.

alfals/alfaises, anoguer/anoer,- "tço, 
"uubercoc/aubercoquer' aufàbiga' aufals'

avena, bacora (fig;):-6;ãuù0,'U"rnäuiu,-U"iu-tÑe, brosqùil, buscall, cabellera,

cambronera, campall, canyamlssuf 
'"inyu*ó,'canyòt, caragola/caragual'la'

ðäärîiri", 
-;*prtúä; 

óuout"á/"arrascal, carrotxa, casporra, catxurrera, centeno'

cimal, ciprer, .it"t, ti"ät, ."i""¿t, tãinot, cononyé, coscolVcoscollar, cotó-en-

pèl, crespinell, .råurrot,réclop, escugitf éJpar¡, feí5rbril, fenoll, fonoll, frígola,

gema, genrlscta, d;l¿, ;;ü;'gréb"t; ñrdru, i,erba colera, junc, llapó,llepó, llimera,

inançäñeffu, -un--grãnõi,"tn¿rguÏ1, margalló, matafaluga, matissa, mesa' nesproner'

nosuera, noo, noruä,;"f;.?;lp'q"llõf¿, pellofa, pallús, pampa, pàrnpol' pauma'

;i,ö;il,' ;ä;ili""n, 
^^pfisãir",__rãuår'ru, *bo'd" gai, 

-ra! 
ramu[ã, regarénsia,
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romer, romiguera/rumiguera, rovelló, ruscla,
sarumballes, se{peta, solada, suro, tarranc, timó,
verduc, veça, vímen, visc, xicòria, xop, xuruvia.

3.L.2. Flors.

sadorija, saliandra, saragatona,
ullastre, ullet, verdal, verdiell,

angelets, capoll, citró, florada, mostra, roella,/rue1la/rosella,

3.1.3. Adjectius. (en masculÐ

agostat, agostejat, ver, verdal, verdós

3.1.4. Verbs.

aflamar-se, agostar/agostejar-se, bamrscar/barroscar, brostrar, cotar, curcar-se,
encotonar, esbajocar, escaufir, esglaiar-se, guaixar, mesar, mustiar, rebecar-se,
semar/semar-se.

3.1.5. D'altres
arnot, carràs, càrrec, ca:roll, clafolVclofoll, escarràs, manoll, manrúbio, mesada,
roja, sapera, solramada, sopalmes, valona.

3.2. ANIMALS.
abogot, afaram, aladó, aladrac, aliacrà, àneda, ariçó, bacó, bavosa, bou,
buriol,burriol , burret/burro, cabriu, cadell, capadella, caragol, cutcó, catxap,
cigala/cigarra, corder, cotimanya, cutimanya cotx, crestó, cuc, cucafera,
cullereta/cullerot, curcó, escarabitxa, farda, fardatxo, cuc femater, fotja, furga,
furó, gat cerval, gatí, godall, jabalí, jònec, llaó, llargandaix, llangosto, malfull,
màmia, mardà, mamrixeg mostela,/mustela, motxo, palometa, papaterra, parero,
pato, pavo, polp, porcastre, porcell, quera, rabosa, rata-penada, rata-sallarda,
regandaix, rendilla, rodadits, saballó, sagrantana, sibeco, tave, tau, tinya, tita,
tito/titot, tocinet, vaqueta, xaveta, xiftarra, xoto.

3.2.1.. Parts dels animals.

albellol, arracada, barba, casco, clau, coa, colomello, cona,/cònna, flocall,
molella, pere, platxa, sagí, salpa, vit, xitxarró.

3.2.2. Productes relacionats amb els animals.

aiguapoll, aixèrrit, bonyiga/bonyigo, coça, empallada, fresada, gallinassa, nills,
prenso, taraganya, velló, viri, xerco.
Malaltia: escanyassia,

3.2.3. Sons dels animals.

bel/bèlit, bram/bramit, carretilla, castanyola, correnteig, ganyol, glapit, grunyit,
lladrit, marrameu, maulit.

3.2.4. Llocs dels animals.

amagatall, bassiol, bassot, binora, botera, galliner, gatera, joqué/joquer,
llodriguera, mallada, paridora, soll, torill.
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3.2.5. Obiectes dels animals.

aceball, aclocalls/aclucalls, amella, escarsa, esquellot.
3.2.6. Adiectius.

guit, platxat, pollat.

3.2.7 . Verbs (animals).

abollar, abornar, ajocar-se, arriar, assonnar, aventar, bramular, cap¿¡r, capllaçar,
curruquejar, embornar, empitjolar-se, empitxolar, encavar-se, emmallar-se,
espelletar, esplugar, fallar, femtar, fo.llar, fresar, ganyolar, glapir, glatir,
grunyir, jaure, maular, ramuguejar, remoltar, siar, tonrar,

3.2.8. Ocells.

alcaravà, alera, àguila, àliga, alosa, barba-roig, bargadell, blauet, cadernera, canyís,
capsot, caro, codorniu,còlbia/cò1bit, corriol, cucut, cuquello, dúvol, esplugabou,
falzilla, fatxaret, fumadetes, fumudell, gualla, mifa/miufa, moixó, òliba, oroneta,
pardal, perdigana, perdigauo, pinzà, pitxons, put-put, sarsét, tintimpera, vilero.

3.2.9. Peixos. (veg. llista com a camp específic cap.1.7)

abadejo, barca, botnada, cabessut, cabut-uda, caluga, caÞcel, catxerulo, clòtxina,
cóngre, escrita, escut, esparralló, flabiol, galfi gnímol, juriòla, llissal, mòllera,
morralla, morulla, muixarra, palaia, pitxina, reig, róm, sama, sèpia, sorra.

3.2.10. Coniunts d'animals.

averia, avivassó, carrucada, catxipallada, escarot, floc, menunciada,
niuada/nierada, rècua.

3.2.II. D'altres.

junyida.

4. EL MENJAR.

4.1. VERDURES, HORTALISSES, I ALTRES ALIMENTS VEGETALS.

aixereca, aubercoc, andrino, ascolunya, aubergínia, bajoca, bastonaga, bellota,
bresquilla, bròcul, caMell, camamirla, camosina, carabassí, carabassa, careto,
carlota, catxipanda, catxurro, cirereta de pastó, codombro, cuscús, enciam de
carxofeta, endívia, ensalada, escarràs, fesol, figa de moro, gallufa, garrofí,
grassa, llaó, llentuga, llevat, llima, mangrana, meló de moro, molles,
nespró/nispro, pataca, peramany, pesteta, poncí, primentó, rai'm, recapte,
romesco, rustifaci, safranòria, sajoles, salses, segó, semoleta, tàpera, tavella,
tirabec/tiribec, tomata, vianda, xalefa, xereca, xirivia/xo¡ovia.

Pa: cóc, fogassa, foradada, guitarra, llengüet, secall, tabalisco, tabalons, tallat,
tossaló,
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4.2. LES CARNS.

coradella,lleterola, llomillo, rellomillo/rellomello, ventresca, xixa.

4.2.I. Productes del porc.

baldana, bull, cuixot, llanguanissa/lenguanissa, mondongo, sagfsegi

4.2.2. Gallinaire.
pere

4.3. LES PASTES r ELS DOLÇOS.

caramel.lo, casqueta, cóc, cóc ràpid, empanada, ensaginada, farinosa, llanda,
mona, mostatxó, panoli, pastisset, prima, tortada.

4.3.L. Postres: esp. làctics.

brossat, collada, marsapà, melada, quallar,

4.4. LÍQUIDS.

aixarop/eixarop, caldo, calmant, mam, xirla.

4.5. ALTRES ALIMENTS I CONCEPTES.

baina, berena, canella, caramelina, creixent, cresp, dijú, farcidura, fartallada,
fartera, fartum, fregitel.la, galèpia, gallo, llepoleria, monjoia, mos, relleu,
remostró, socarrat, soligot, sorromostró/sorromostro/soramostro, sucarrim, sucral,
sucreny, ullet, vianda, xurigot.

4.6. ADJECTruS.
acutit, abastit, aixaropat, àsteg, aspriu, caldós, candit, còquera/còquero, corretjut,
cru, cuit, eixerrit, enfigat, enfitat, ensapat, escafilescaufit, fart, llépol, llepolanda,
novell, retxinxinat, romàtic, sabent, sacsanut, soso, tellós, vetós.

4.7. VERBS (menjar i beure)
aconduir, amotza1 ataquinar-se, atracar, eixalafar, embafar empapussar, encasacaf,
enfitar, enganyar, engolir, engordir, ensapar-se, envidrir, esgallar (les pataques),
estovar-se, fartar, galdir-se, gover¡ar, minjar, picolar, ramonejar/fer ramon-
famon, ratar, rebossar, regalar-se, retxinxinar, revindre, sofrimar, sucfìr, suc¿urar,
triar-se, xuclar, xupar, xuplar, xulrupar.

5. L'ÉSSER HUMÀ.

5.I. EL COS HUMÀ.
anconals, barres, bascoll/bescolVbatcoll, bigal, bigot, bufeta, cadera, campaneta,
canyó, carura, cassoleta, clatell, clotet, colpenta, corpó, costat, entrecuix,
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espal.la/espatlla, freixura, frenet, gallet, garganxó, gÍura, garró, gèpela, goldgorja,
lleu, lligarnó, llom, manyofla, melic, metxó, monyo, morrandes, morros,
munyica, muscle, nassera, nineta, nirvi, nus/nusos, os de la música, os del
corpó, panxeta, paumell, pèI, pitxa, pla, polsos, quixal, renyó/rinyons, rosari,
sec (de la cama), ses, sofratge, tripó, vedat, verro.

5.1.1. Manifestacions del cos (i cops)

aixinglot, ancada, apretó, bac, batacada, baticul, besadaþeset, brinco,
cagarrines, calbot, callo, camallada, capellà, carassa, cassònigues/cassinogues,
catxamona, clatellada, cleca, cop, curumbela, coqueta, coscorró, espenta,
lleganya, mameu, mamarrones, momos, fogots, galtada, moquita,
nyafla/nyaflada, palissa, patada, pedrega, picassor, piquerol, pito, piulet,
punyada, revoltino, sampa:rallada, sanglolxanglot, sarabastall, somicó/sumicó,
sumanta, surra, tabacada, talecada, tamborinada, tremolins, tropicó, tunda,
ullada, urses, xanglot, xill, xillit, xiribec, xirnac/xirnàs, xiulit, xumrtada.

Seny: xilindro, xerumen

5.1.2. La salut. Malalties i efectes,

agullonada, aliacrà, amargació, assacanada, basca, batistot, cansera, cascadura,
ceguera, cloc i piu, coentor, coissor, desgana, desmai, dolçor de cor, droperia,
enflija, entortillada, febra, galipandria, mal de masclí, minvassa, opilar-se,
paperes, passera, pèl (de mamella), professia, remei, ressago, samrmbada,
sentida, sopitesa, torbes, tragantona, trantolVtrapantoll, trenc, tròpic/tròpit,
unflija,

Aixament moral i angoixa:
agonia, desfici, ròmia,

Ferides o malalties relacionades amb la pell:
avespé, bamrga, blau/blavura, bòfia, bua,/buba, buanya, bufa/bufarota, cabrassa,
callo, carnús, crivassa, esgarrany, esgÍurap, esquerda, fit, floronco, g¿uropassa,
golondrino, gorradura, granullada, llosa, maleguera,
moradura, morsalat, nafra, pigota, prinyó, quebrassa, rosa, salpullit, sarrampió,
seda, tarrancada, vaca, vérbol, verdanc,

Estòmac i ventre:
ànsies, ardera, cambres, cursos, diarrea, oix/oixos, parada, retortilló, repèl,
riscla,

Respiratori:
bronca, carcàs, costipat,

5.1.2.1.- Oficis.
boticari, saludador.

5.I.2.2. Remei sjsstrigruural
angüent, bàlsem, cala, cotó-en-pèl, pegat, sofate, xiringa,

5.1.3. Adiectius.
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acondolit-ida, acotolat, aganxat, ajocat, arguellat, botinflat, consentit, cltrro,
empeder, emprat, encondolit, encorcovit, mantós, mesell, nuet, pelon, revengut,
ullat,

Cansament:
ablait, aclacat-ada, agotat, assacanat, baldat, desmaduixat, desllorigat, despeat,
esbufegat, esllomat,
espeat, estfusiat,

Feixuguesa, atordiment físic o mental:
abotargat, acatxapat, entabuÐ(at, ensapat, estamordit, mústic,

Poca salut:
atropellat, atrotinat, cascat,destemplat,dolent, malmarós,

Grassor o el contrari:
doble, escullós, gord/gorda, gordilló, gros, matxutxo, refet, ximbolo (estar fet
un...),

candit-ida, caquètic, escafinyat, esllinguit, feliminet, fus, secalenc , xuclat.

Alçada:
espigat, granet,
catxo, xapamt, xlcotet,

Paraula:
cridon, farfallós, sarsaler, tabal,

Relacionades amb les cames:
acaminador, eixa:rancat, escamÍulat, espatarTat, garrell, garut, rancallós, ranco,

Vista:
garxo/guerxo, guenyo, llosco, tort,

Gorja:
engargussat, enrogallat, esgangolat,

Bellesa:
feo, llord,

Endreça:
aroscat, esclet, garrit,
desgrenyat, garroñet, malforjat, malgarbat, nyafegós, xolapo,

Rapidesa:
espaiT,
afuat, brument, fuent, llauger, repapillent,

Comoditat:
aponentat, recaþ<olat, repantigat,

Gana, estòmac...:
desganat,
enfitat,
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gat, pet,

Fred:
èrtic, fredolenc, gelat, enarcat,

5.1.4.Verbs.

Dormir i contraris:

abecar-se, adormissar, albertir-se, amodorrar-se, bressar, dessonillar-se, desvela¡-

ie, eixOrovir(-se), endormiscar-Se, ensobecar-Se, ensgmiat, gitar-Se, velar,

Accions amb membres del cos:
ãrã-in*, acavallar, acafiar(-se)/, aclacar-se, acotxÍtr-se , agalraf, aginollar-
se/anginollar-se, enginollar-se, calcigar,

Pegar:
;bñt, acalentar, acanar, adobar, allisar, atussar, barallar, cascar, escalfar/escoufar,

ãsgatinyar, esgaiissar-se, esquilar, pentinar, sarabandejar, tocar(la badana),

Vista:aguaitar, ataü114r, alleparar, guaitar, vore,

Altres sentits: batre's (de fred), ensordat, ensumar'

Mals, accidents, cops o mort: ampegar/apegar' aplatanar(-se), asmar,
asso"ut/ussucar-se, sruiiir(-se), encangrenar, entropessar, escuixolar, e-sgarranyar,

esgarronar, esgarrapar, èseânar11glt esllomar, 
-espenteijar, estossolar, perir,

pertenr, ranqueJar, feSSanar, retortillar, Soterrar, Unflar, xafar, xafurnar,

Gorja:
u-;;iut, boçar/bossar, eixanglotar, escanyar-se, escopinyar, esgolar(-se),

estarnudar,

Moviment o canvi de Postura:
acabussar, acaçar, aguardar, aþntar, alcançar, alçar-Se, allargar, .alle.gar'
ñ.¡roff,' amidär,'amõi*onar, amõ[ar, amollonar, amuntonar, anculâr, andareijar,

ãnü"ur, ápalancar(_se), apretar, arramalar/arramblar/ ,arrimblar(-se), arramassar,

arrapar, arïear, atreóûtai, arromangar, arronsar/arronsir, asclar, 
_ 
asentar(-se),

assossar-se, atansar, atànyer, ataþir, atatxonar, atrantollar-se/trantollar-se,
;ttiññ, 

-uúbtit, 
aventar-se, äviar, balalr, brumir, campejar, capitombar, carrejar,

"a'toalcar, 
cloure, Collar, córrer, destorbar, desventrar, -emb0ssar, empalancar-Se,

ã*puniuif-, 
"*pegut, .encartonar-se, endanyar, engarjolar, eng€gar' enrojar-se,

entäbuüar, entoiná-se'n, enxovar-se' enxufar, esbocar, esbrafar-se, esbromal,
escámarrar/escamarrar-se, escatxuflat-se, escoufar, esmersar' esmorrar, e-s-palar,

érpuf-át, espitjar, esprenydre, fer, ficar, futgir, gassar, llançar, llelar' llissar,

mäl-etre, rnarlanyar, mascarar-se, mèj,xer, maneþ, muntar, musclejar, nedar,

nafrar, nêgar-sé, nuar, paupinyar, perllargar, plegar, prwir, rapejar,..rascar,
rasquillar,- rebotir, redolar, regalar-se, reganyar' rellissar' _ repantlgar-Se'
;;;äpilËj;, replegar, requedar-sé, retornar, 

- reixinllar, revoldre, . revoltinar,
saita.r/satien, sañarl semblar-se, sirgar., sobreeixir, sollar/sullar' sorgir' sorollar'

sorugar, sostovar, sostraquejar, sussuir/sussuït, tenteijar, tocaf, topetar, torcar-

se, traufe, valdre,
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ablanir, abgCar, abondar, abOrnar, acorar' acotar, aCOtolar, ACOtOnar, adjUdiCar,

adobar,
aficar, afollar, afonar, agarot¿lr'

Estat general : acampar' aixoreij arGse)/aixorej ar' encartonar-se'

5.1.4.1. Parla.

Cantunyar, Ca¡anya1', Cridar, enrunar l,raonarl illat, esbambolar, esbudellar,

!5ç;d;ffi; flastoinã, ganyr, garlar, malparlar, missar., pidolar' ploricar, rallar,

remugar, renyar, reportar, xamar, xapurrejar, xAlTar' xixineS(fer).

5.2. L'ESPERIT HUMÀ.
ffi.1¡, ;guant, alé, alenda, atzanada, avorrició, avorriment, badomia, capurutxo'

*ã-iiu,-î*antoinés, carriáya/coninya, catKassa, celos,..cència/cències, certinitat,

õot"¡oi,'tottis, conõbncia, ðonhort, äontentura, desgavell,llei, magamrfa,.malesa,

;uii;ú, *ut*"ti"ið,-modorra, peresa, perjufprejuí, senderi, temor, troballa, trola,

ximplada.

5.2.L. Adjectius.

Llestesa, senyr caràcter obert i contraris:
ãi*"tit, aóenciai, campetxano, eixorivit, estordit, pito
sabut, templat

abasit, alevat, babau, bàmbol, bémio, b9bo, cabessut, caburdo,

ãuo*i.¿"ruforat, desqueferat, dessubstanciaydesubstanciat,

ËäiÃúäiìãi, 
-gãäUu1äiio, grillat, lelo, loco, saboc, siboc, talòs, tanòc,tararot,

íotitu/totiná, i'oca xolla, xompo, poca xumaina,

Caràcter
afable, bonatxa, dolç, san baró (subst.), tou,

bròfec, eixut,

Estat d'ànim
acamorriat-ada, acatxaPat'
perdut,

Relacions afectives:
amarinat-ada, amistançat-ada, amorós, enjullats,

Diners: raca, rascanYós,

Diligència i activitat i contrari : afaenalenfaenat, baralluga, cançoner' espait,

manla, mantós, nYirvi, trafegot,

Insistència:
i¿ãOi, plosma, plomós, pudent, quera' quisquiller,
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Tafaneria: boquimoll, budell (subst.), cutxamander, mandatilera, sorier, xafarot,

Mentida: marruguero, tràpala/trapalanda/trapalandanga, trapasser,

aguiat, apagallànties, apersonat, arrepenedit, astorat, atarantat, atrafullat,
aturullada, aveat-ada, badolec, baubo-a, belluguets, brètul, brífol, caletro,
camàlic, campanar(de bajoques), capidòcia, carallut, catòfia, comboiant, conreat,
conturbada, cregut, crianxer, criaturer, crudel, cuco, cult, curiós, cumlfaco,
descosit, desjecte, desminjat, despegat, destraler, desvesat, disgustat, docte,
embotat-ada, empastrer, encaboriat, ancarabassinat, encollit, encomissat, enfundat,
engorronit, enjugassat, enrellamat, entremetent, escalibat, escambronera, esca:rio<,
esllavassat ,esmolet, esquerp, estaquirot, estorat, esvanit, esverat, facil,
fatillerÆetiller, fatxa, ferèsteg, flatós, figa-flor, furoner,galiota, galipau,
gandungues, gira-camises, guilopo, infel, jovenel.los, lèrt, (fer el)lic, llampat,
malcregut, , malfaràs, manifasser, mansorro, marfanta, mariquita, marraco,
marrano, marturi, matxada, mec, milhòmens,minso, modorro, morrut, nasseres,
nyolrero, ofenedor, orni, pafart, palatreca, paliciano, palull(ser)r pâor, parladuria,
patanter, patxà, pelendenga, pindonga, pinxo, ploron, preat, precís, repelós,
ressagué, revés-esa, revoler, rianxer, riple, rispe, roín, rondallé, ronsé/runsé,
ruguer, sagalét, sagasseta, sagno, sanfason, sapastré, sedega/sedegós, sobatuda,
sompo, sosétes, sota de bastos, sufrit, tarumba, teclós, temoric, trenca-colls,
trencallós, tutaina, venturera, xamós, xapat, xascarrillos, xisgarabís, xocallo,

5.2.2. Verbs.

Verbs que expressen sentiment, obstinació, amistat:
amarinar-se, amistançar-se, amurriar(-se), apenar, atgivellar, comboiar, conre¿ìr,
conxavar-se, encarabassinar-se, enllorar(-se), gassejar, jamegar, penar,
planydre,

Empipar, molestar, atabalar, embuir males idees, enfadar-serenganyar
abonar, acatxapar, acoquinar, agullonar, aguiar,
ahucar, allevar, anturmentà, atalbar, atarantar, atxutxar, conjuminar, contorbar,
culbufar, destemplar(-se), embabucar, empudegar, encendre's, enllardar, entufar-
se, entuÍnentar, enviar a pastar fang, esmelegar-se, malcorar, maldar, trantollar(-
se), trinar

Por:
apurar(-se), assorar, astorar-se, atallar(-se), donar-se vergonya, escagarrissar-se,
temar-se,

acatar-se'n, acomparar, acovidar, adependre, amostrar, antivocar-se, aparèixer,
argüir, arreparar, ausir, avear-se, comptar, conéixer-se, , desdir, endevinar,
enfundar-se, ensinestrar, ensomiar, entomar, enxirivellar, lladronejar, papü,
paÍar, passar, pervenir, prear-se , racar/recar, reconéixer, reguardar, remedat,
saber (mal), solsir, sovenir, tentar, trompicar, vantar-se, velar/vel.là,

Tafaneria: enterar-se, soriejar,

Activitat, diligència: aconduir, afanar-se, afanyar, desduir-se, distraure,
eixorivir, gandulejar, tartir, tracamandejar, vagar,

Diversió, agradar i contraris: abellir, agojar-se, avorrit, embafar, enfitar,
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enriure-se'n, enxisar,

6. ELS NUCLIS DE POBLACIÓ I LES COMUNICACIONS.
abadia, albelló/aubelló, andret, arraval, bacinets, bollonera, carrera, cementiri,
cremafums, garjola, grau, iglesia, lligallo, murada, passera, senda, vado, venta.

7. LA CASA. LES PARTS. OBJECTES DE CONSTRUCCIÓ
HUMANA.
aguiló, angorfa/argolfa/asgolfa, antapit, aumenada, bada, badall, bancal, barandat,
baranilla, barbada, bardissa, brancal, cambra, canaló, casalici, casa la vila,
casunyet, casupet, entrador, entrepis, escusat, falleva, falsa, forn, frontera,
gleda, lleixa, llepassa, llindar, magasim, mamparlar, masada, migera, pen(e,
polleguera, porxe, quarto, rafal, ràfec, racer, recuina, replanell, revoltó, sòcol,
iolament, solera, solràs, tarrat, taulada, sol-ubèrt, trebòl, trespòl, trinquet, venta,
ventalla, x¿unera, ximenera.

7.I. RECIPIENT.
bací, baciol, cànter, cartó, cossi, cullitor, grela, palancana, safa.

7.2. OBTECTES DE LA CUINA.
aigüera, batidor, botella, casso, canadelles, cante, caragolinelcaragoli carnera,
setra clavinyol, cobertora/corbetora, culler/cullerot, engerry' ,Eerra/ gerreta,
esbromadora, escombra, escuranda, faca, ferros, fleitera, formatgera,
ganyivet/ganivet/gavinyet, garrafa, giradora, marraixa, misto, navaja, ouera,
Íavador, pila pitxelþitxeraþitxer, plàtera, post, qufquera, saló, tall, topi vas,
xíquera.

7.3. ALTRES OBJECTES (MOBLES ...).
aiguades, aïna, aixeta, anganell, ansa, balda, caixó, calaixó,
canasta/canastilla/canastra, cancell, candela, cardença, catret, cistell, creixidora,
dòga, eta, espalmador, estenalles, estisores, fenyedor, foguerill, forrellat,
frontissa, fumeral, funyidor, garranxa, guarda-cendres, llata, llumeta, maceta,
mànic, messita, metxa, mineta, moc, nansa, pastador, pataquets, perxa, pestell,
picaport, pitxoli poaVpoval, pòvil, relleixó, rellonge, salomó, senalla, senatxo,
silló, sorrac/surrac, tabac, tea, tinell, totxo, tranca, ventador, ventall.

Per als infants: acaminadors, bres,

7.4. ADJECTruS.
destartalat,

7.5. VERBS. QUEFERS DIARIS I QUOTIDIANS. Verbs que afecten a coses
materials.
adesar, agranar, amanir, aroentar, ationar, averiguar, badar(-se), badocar(-se),
blanquejar, botar(foc), emblanquinar, empegar, enllestida/enllestir, enllumenar,
esbroquellar, escatxuflar-se, escaufar/escoufar, escurar, facir, garxar-se, llançar,
pegar(foc), repretar, retxinflar, torcar, tomar, xafar

7.6. Substantius.
agranada, platerada.
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8. EL VESTIT.

8.1. LA ROBA.
ã.riräu. bancal, basquinya, bata, bibi, biso, bolcada, Þlqulql' bragues,

U*rä, ri.ìr¡çããå,ãåfçulruir"rrcd..r de trabeta, calcetes,_ calceti calcilla, catçgls'

camiseta,/samarreta,' óamisoia, casaca, cosset, devantal, enagües/sinaggel falda,

i;ü;;; ifittiqortá, }ãtr"t, fátxet,- gambeto, gipó, jac, jaca, jupl, jop:lí, llançof,

iü;;Ë: -*ã¿ó*iruóããoí, manil,-manto, mâtaldp,dg."!,- mitja, pellet, pitral,

õ*i;, t^".ãi, ËUeca, saco, samarra/samÍureta, saragüells, serracaps/sorracaps'

iervilleta, traveta, vesta, xamberga, xambra, xarpa, xia'

8.2. SABATES.
bota, calcer, catiusca, soc, xancles'

8.3. DRAPS.

capçó, cassigall, eixugamans, penjoll, péntols, pingo, sorromostró' xorritó'

8.4. PER COSIR; APEDAÇAR; ESGUERROS (ORNAMENTS I
PENTINATS,VORES, BARRETS )
ä,..;fì1, b.i;;, *iÑ, -Camalliga, catxutxa, cerca, clarianda, clec, conya, culera,

i|ro,u, filagaúxo, '¡iiO¡f"stO, ã3n*9., imperdibte, llecsins (arracades de), madeixa,

,".qriúr, äàrqo"tu, pinza, quincalla, sacsó, sevilla, simolsa, troca.

Pentinat: carxofa, pirri, ratlla, retxo, rutlo, tirabuixó,

8.5. ADJECTruS.
äil;il*q -ãopitt¿ut, 

engiponat, espendotrat, espentolat, investigat, nuet

8.6. VERBS (vestir i pentinar). , .- ---
áclarir, acorçar, agufrnÇse),'amidonar, apafrY{, apanyussaf, brgg{:- canejar'

ããi.ñu., ¿"ré-BãioÀur," desencoman-ar(antic), - desennusar, desfilagarxar'

äË;6fu, - i"rìinyar, destintar, disfrassar, eixalabar, . eixombra¡, eixorejar,

embarrussal-se, "*Uäitifm, 
engiponar-se, escursar' esguinzar, lepassar' surgir'

tintar xollar.

8.7. D'altres.
bugada, capçana, esgaro' farjup, girada, sostre, vànua'

9.LA SOCIETAT.

9.I.. PARENTru. NOMS DE CONruNTS DE PERSONES

;;6;i"-Uoti, Urivatta, càfila, -caganiu, 
canalla/canallada, caraba, carnistoltes,

calTanxos, carrucada, cataifa, 
-- ceremonia, coco' companya, costura'

;ü;7;u."¡*iãirð, 'fuq4, familiada, familieta, güelo, mana-o' - modos,

naiximent, noiil-' nãuiô, padastre, . padrí, . pubill-a, sagal, saorí,

;ñ;gt;irimenga, serva, serviiut, tata, tia, vós, xic-a'

9.2. ACCIONS.
borina, bulla, bullit, catxull,
;i.,^||''",-- g"irrføÑ;ia jornal.de vila, -platxèria, rebombori, tevolina,

i*åüiflãhu¡r?"óftifíOlirãËæa", sarrabastall(tena6astall, sarrassina, tabarra, tabola,

i"t", 
^ 

tiUã¡7tiUuti, trãiutl, îarreta, xera, xitinola, xumenè-xumenerè.
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9.3. LA RELIGIO.
bendicions, coresma, monge, peiró, professó, retor, sacristà, salpasse/sarpasset,
solispàcia, vesta

9.4 L'ESCOLA
clarió, senyala

9.4. ADIECTruS.
rebordonit.

9.5. VERBS.
combregar, missar, nàixer, peroliar/pernoliar.

I.O. TREBALL. OFICIS I CÀRRECS.
agostera, aguatzil, albarder, alcalde, avarques, batlle, cabestrero, cabiscol,
calciner, canterer, capdanser, cap d'olla, casera, clavero, comare,
coquellera/coquillera, coteret, curat, duidor, frare, fosser, guisandera, llander,
madrina, manaia, mistero, palfanguer, pegot, peixcador, quincaller, recader,
repartidor-ora, requé-requeté, sereno, teeres, toreijadó, trossellera, veador,
xaufer.
Verbs: feballuscar,

1.0.1. MATERIALS, PECES.
agafes, gatifell.

I.0.2. FUSTES. EINES.
caragols (de fusté), carrau, congrell, ferrida, nus, picola, plana, rèbol, repóls,
ribot, satí tac/tacada, tarxa, xapalVxapallar.

10.3. CONSTRUCCIÓ.
cadiró, corretja, enruna, gransa, manisa, manobre, obrer, paleta, pati,
pedrapiquers, picoBa, pujant, quadró, reblar/reble, regata, rajolar, runsar, serritja,
tasconera, toba,/tobot, veta.

10.4. L'AGRICULTURA, CAMP I ALTRES REF. CAMP.
aixebegà, andadó, anganilla, (fer)antiva, anyívol-ola, arer, arjub, bancal,
boquera, borja, caballó,
cadup, calzim, carrilada, cavalló, cocó, codina, conlloga, cultivàs, dula, freginal,
garriga, gleva, griba, guaret, jaient, llaurador, manetxeu, marjal, miger,
nàquera, nòria, ombria, paigés, paiol, pallús, patacarlpataqueral, percur,
putxana, ramàs, raspall, rastellador, rastoll, reclau, regall, reguerall, riada, riber,
roll, sauló, sénia, sèquia/sequiol, sitja, soquet-a, solana, sort, sotana, tabaco,
taleca, tanda, taperot, taula, valona, vencill, xavegó.

10.4.1. Eines.
aixadell, aixol, aladre, arreus, atxa, cavegó, corbella, estral, garbell, llaona,
llegó, mordaces, pollagana, rascle, rastre, redolí, tiràs, trastes, triença, trisella,
xapolina, xaruga/xeruga.

10.4.2. Feines del camp.
abatollar, amaçonar, arrabassat, birbar, cautivar, collir, descloscar/descoscar,
desmuntar, desnovar/esnovar,
desta:rossar, eixarmentar, eixermar, eixartigar, eixobrir, empostar, encanyar-se,
encanassar, ensofatar, escatrar, escoquerar, esllemenar,espallar, espampolar,
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esparpilar, estralejar, girar, mantorn¿r, poar, raure, rompissar, rompre, rublir,
sullar, üegellar, trillar.

10.4.3. Indústries del camp.
---Mel---
arna, vaso, crestar,

--vi---
carratelVcaretell, lluquet, pegunta, solatge, trepitjar/trapidar, trasbalsar, trascolar,
trullòla, venna, veremar.
(classes) garnatxa, vernatxa, xampaina, xareu
---oli--
cadàp, canadelles, esca:radors/escarrar, fargalfargalada, giny, morca, oliasses,
parador, sansa.

I.0.5. ADJECTruS.
enn.

10.6. GUARNIMENTS D'ANIMALS I DEL CARRO.
albardes, aro, boç, cabeçó, carriot, carretó, eix, eixanguer, espadella, feltre,
galga, mosso, reculants/arreculants, sària, sarió, tafara, travessanya, ventrera.

1I.. EL LLEURE. MANIFESTACIONS CULTURALS. JOCS.
andar i tocà, botxes, boles, bolig, bòlit, cadiretes, canyutot, cocou-dinar, dòlde-
dòlde, fava, marro, paumanates, pisso, rufial, saragata, saragatada, tats (fer tats),
tellera, tonya, xalera, xameta,

11.1. OBIECTES.
baralluga, barril, batzoles, carraca, joguet/juguets/juguines/jugarró, nino-a,
redoletxo, tello, trompitxoVtrompitxo.

1I,.2. MÚSICA I DANSA
aubades, cantit, canturel.la, cobla,

11.3. ADJECTruS.

11.4. VERBS.
xalar

12. EL COMERç. ELS DTNERS.

1.2.1. SUBSTANTIUS.
ahorro, comú, deume, gasto, llaça, menut-uda, onça, gep, perreta, quinzet,
racós, rè1, torna, trenit, vidriola, xavo de careta.

I2.2. ADTECTruS.
ag¿urat, embaratit, esbalafiador, racós, raca, venturer,

12.3. VERBS.
acarar, aforrar, amprar, conduir, despossés/desposseir, empenyorar, engranar,
estuviar, gfavar, malvesar, prear.
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1.3. ALTRES.

13.1. MESURES I QUANTITATS.
barcella, cadap, cafís, desena, jaç, màquila, maJirot, milanta, millés, muntó,
remitjó, roba, sentiment, titlet.

I4.NAVEGACrÓ r PESCA (UTENSrLrS...)
barbolla, carranqui clava, cofa, samer, sàssula, sirga, sirgar, tir, tirona, trompa,
vogar, xolïaf,

15. ADVERBIS.
abondo/abondó, (a les)acaballes, acàs, demés, adés, adhos, a on, (anar a
l')aixaula, allà, allavons, allí-dellà, amagatons/amagatontes, ambonarrefé, ancabat,
anit, ans/abans, d'antuvio, apressa, ¿urere, atreu, atràs, bàbia (en), (de)bades,
banda allà, banda aqui banda dins, banda amunt, banda avall, banda fora, barata,
biais, (a)boqueta nit, (a la)brutesca, (a)camarades, (a)carcanyades, clica, coixim-
coixam, (al) consonant, corre-corrents(a), coto, cotet a cotet, (a)crit pelat,
(de)curo, desposdemVdespús-demà, despús-ahir, despús-anit, desseguida, detràs,
devers, dilluns, dins, demprés, enans, encabat, enguany, ensèmit, ensundemà,
esclatacor, galumbè (a la), gansell(de)/(de)ganzell, (a la)guilindraina, hasta, (a les)
hurtes/(a les)urtes, justet, (a) gatameus, llunÂlunt, maipús, maldament,
mentrestant, (a) mitan, motet, montó/muntó, pacaqui (al)paire, (a)paupons,
pijor, (a)posta, prompte, propet, (a)puntþunt, ramallades, ranset, (a)rapis,
(de)rastell, rellissada, (de)repent, segur, (en)sèmit, (de)sobines, suara, súbito,
(en)torreta, (a)trompicons, vamà que, vandallà, vataquí, (a) vènit, (a)voltes, (a
la)xirinxina.

T.9.ConcIusions

7.9.1 Consideracions històriques i etimològiques

Alguns elements lexicals que ens recorden els diferents pobles que han anat
hfàn,tant els Paisos Catalans i que perviuen en tortosí amb característiques específiques
de tipus fonètic o semàntic o d'ús.

Entre les mostres del substrat basco-ibèric podem esmentar llaganya (amb la ø
etimològica mantinguda-basc lakaiña-), sucarrar (tambe amb u etimològica
mantinguda-basc su 'foc' i karra 'flama'-), estalviar (pronunciat
astuviar).D'origen cèltic, mots com bresca, carro, maduixa, perol són generals
a tot el català, mentre que bres (en front de bressol) és propi del català nord-
occidental fins a Castelló i ja des del Penedès fins al Priorat.Altres mots d'origen cèltic
són brossat, garra, esgarrar, garró,esgarronar, gleda, tarranc (a uavés del
mossàrab, segons DECat,), tormina. Embosta té en tortosí la forma sense b pròpia
del català occidental i sud de I'oriental almosta, pronunciada laum'sta], amb I
vocalitzada i o oberta, i en el Maestrat amostra. Cal destacar d' aquest mot la
fonètica amb o oberta com el balear, a diferència de la resta del Principat on, segons
Coromines(DECat.), es troba pertot o tancada. De procedència sorotàptica són
barana i el seu derivat barandat. Barandat és mot habitual en valencià i en la zona
sud del català nord-occidental i és un derivat de barana format en mossàrab, amb
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conservació del grup nd originari. Probablement tenen aquest origen també @ECat.)
els mots sopalmes i balma.
Pre-romà i pre-germànic bacó (que podria ser del germànic occidental BAK'dors').
Pre-romà i probablement indoeuropeu, siboc, saboc i també xibeca, procedent
d'aquells. Gallufa és d'origen incert, probablement pre-romà i potser a través del
mossàrab.
D'origen pre-romà hispànic tossaló, estossolar-se. D'origen hispano-romà
marro, momos.
I ibero-llatú rebecar-se. D'origen pre-romà considera Corråm,i,nes el sufix -OKKIA,
que apareií"ffiilotxa (n& qUã cóu de tr¿¡e woî¡àr¿b o ènàAonerd.),

Són topònims d'origen pre-romà en aquesta zona geogrà{ica: Garcia, Tivissa,
Gandesa, Carles (Alfara), Tivenys, Tortosa, Xerta, La Càrrova (Amposta),
Bel, Sorita, Xert, Tírig.

La romanització d'aquesta zona fou profunda. Alguns mots llatins es conserven en
rortosí amb un sentit i una forma molt fidels als originaris: sansa (llatí SAMPSA,
'pasta d'oliva'), sobines(de) (llatí SUPINU) 'amb I'esquena a terra', 'd'esquena'.

. 

Pel que fa als germanismes d'origen gòtic:

guaixar (veg. llistat lèxic),procedeix del gòtic V/AHSJIAN 'crèixer'. En tortosí
guaixar té el significat d"arrelar' mentre que en valencià i en mallorquí té el de
'treure brins d'una mateixa tija, en els cereals i llegums'. La pronunciació mallorquina
és amb o (gof á) i curiosament, en tortosí trobem també una forma amb o, goixa
'arrel que s'erifonsa a terra quan fa fred'.Al Maestrat trobem les mateixes formes i
sentit del valencià: guaixar (que hem vist més amunt) i guaix 'cadascuna de les
canyes de les espigues del blat o altres cereals quan creixen.

gandaia: Es una.forma que.només s'hamantingut a þ rgn-u.de I'Ebre perquè és una
peça que se seguia usant en la indumentària popular. Probablement és un mot derivat
de I'occ. antic i cat. antic gandir 'fugir' 'refugiar-se', que procedia del gòtic
V/ANDIAN'girar','tornar-se'n'.

guerxo ,pronunciat al Maestrat gartxo, té el sentit de 'borni'. És un mot d'origen
germànic, encara que és possible que en català fos un préstec de I'italià.Els derivats
són en tortosí sempre amb a : garxar (o garsar, al Maestrat), garsadura. La variant
del radical gars- predonima en valencià i balear també.

També manyofla, rapejar. I altres que són més generals en català : amanir,
del gòtic MANWJAN 'preparar'; esquella , probablement del gòtic *SKILLA
'campaneta,cascavell'.
ranc 'coix', tap i tapa són també d'origen gòtic.

D'origen fràncic:

escarot i escarotar, derivats de esquera, que és mot pres del francès arcaic
eskiere i aquest del fràncic *skara 'destacament','colla, munió de gent'.Escarot té
en tortosí el sentit de 'ramat de bestiar, escamot d'animals'(com al Camp de
Tarragona)i també el de 'escamot de gent, especialment de gent desordenada o
avalotadora' (com el valencià).

esclet, probablement del fràncic *SLIHT'senzill', 'llis'.En tortosí és molt habitual i
té el significat de 'net', tant aplicat a persones com a coses (especialment la roba de la
bugada). Sembla que és un mot exclusiu d'aquest dialecte.

D'altres mots d'origen fràncic són:
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aguaitar derivat de guaita (fràncic *WAHTA '(la)guàrdia o guarda') i que té el
sentit de 'contemplar amb esforç'més que'mirar'.

aguardar, derivat del germanic WARDON, que té el sentit d"esperar'en tortosí,
sembla que per influència castellana-
adobai, balair, embornar, a esclatacor, faldetes, faltriquera, gratar,
òliba, ...

Altres germanismes són reguardar , marrot (aquest del germàuric occidental
MARzuAN).

Hi ha pocs topònims d'origen germànic en les terres tortosines. Coromines (Esrudß
toponímia) esmenta Serra d'en Galceran i Xivert -de tota manera cal tenir en
compte que originàriament es tracta d'antropònims, tots dos al Maestrat. Pel que fa a
I'antroponímia, són cognoms germànics molt habituals: Berenguer, Bertran,
Guimerà, Alifonso, Arnau, Mir, Miró, Gilabert, Argemir, Bericat
(Vericat).

El mossàrab és la llengua derivada del llatí dels cristians que vivien en domini
àrab.En el tortosí hi ha restes d'apel.latius probablement mossàrabs -ja coneixem la
incredulitat creixent respecte I'existència de mossarabismes- i també de
topònims.Entre els apel.latius podem esmentar:els acabats amb -o, fondo, gaiato,
pando ('lent'), Iligallo ('camí ramader');efs que tenen palatal com a resultat de C
llatina, xinxa, catxel, catxull, clevill/clavill, còquero, clòtxina ; els que
conseryen els grups mb i nd sense simplificar, com gamba 'crustaci', o els seus
derivats gambairot i gambosí ('animal imaginari' en tortosí i mallorquí, i també
'xiuladissa del vent' en tortosí), morranda/morrandes 'restes de menjar o beure
que queden a la vora dels llavis', usat en valencià i tortosí; els que tenen la terminació -
átxo, com galatxo('braç o canal d'un riu', a les terres de I'Ebre), fardatxo
('llargandaix' en tortosí i valencià), senâtxo, borratxo. I altres com ganxo,
espehtolat/espendolat, fi cto-fi cto, foia, fregitel.la, gar ranxa, ll aça,
(potser yasa i en pasar al català jaç, jaça, probabilitat que el mateix Coromines creu
aventurada), malfull, manto, tormo -pre-romà, probablement- escoquerar,
arroscat 'ben vestit' , barjola, capsot (variant catalanitzada o arabitzada segons
Coromines). Alguns dels mots que podrien considerar-se mosssarabismes ens han
arribat ben segur a través de I'aragonès : aquest és el cas, per exemple de lligallo,
gaiato,

En la toponímia de la zona abunden els mossarabismes: Buda, Cabanes, Canet
lo Roig, Catí, Coratxà, Cretes, Morella, Pàndols, Peníscola, Rossell,
Tírig, Todoletta, Vinallop, Xert...I encara són molt més abundants en la
toponímia menor (Cova de l'Aumendiella a Benifallet (on es troben restes del
neolítiþés antic que coneixem a Catalunya) .

Els àrabs ens deixaren restes en la toponímia i en el lèxic però no en el sistema
fonològic ni en el morfosintàctic.Els a¡abismes representen una bona porció del lèxic
català. N'esmentarem només uns pocs exemples:

matalap 'matalàs', on la f més antiga (àrab matrah) per facilitat de pronunciació s'ha
mudat en p,en posició final, en el País Valencià i també en tortosí.
Corominss(DECLIC) diu que la gènesi per posició final es comprova pel fet que al
País Valencià pertot diuen matalafer i fins matalafet, i no amb -p.
En el tortosí, però, els derivats de matalap tenen també p: matalapet, matalaper.
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bell& és el nom de I'aglà en punts del català nord-occidental, en tortosí, valencià i
eivissenc.

tramús 'llobf és segons el DCVB només mot propi del valencià, però en realitat és
l'única forma usada també en tortosí.

llima'llimona'és la forma valenciana i de les telres de lEbre.

alfàbrega es pronuncia en tortosí aufábiga, sense r com el balear i valencià
(alfàbega) i amb i com en alguns punts del sud del Pais Valencià .

màquÍla'mesura d'oli o gra', que el DCVB dóna com a propi únicament de Tortosa,
és també viu, segons Coromines (DECLIC)ral País Valencià..

taleca 'sac per posar-hi especialment cereals o llegums', que és encara viu en tortosí i
Camp de Tarragona, balear i valencià.

rabera 'ramat', mot peculiar del tortosí i viu també en alguns punts del valencià.

Altres arabismes són : algeps/argeps, aleuna, alfacraumànguina, bacora,
de bades, baldana, barbada, batà, borja, borratxet, botnada, cadap, cadup,
cafís, cas càmfora, caraba, cataifa, cuscús, farga, magarrufa, magasim,
ensobecar-se (subec), esbalafiador (balafiar), farga (olivera, olives), garbo,
galèpia, galipau, galvana, de ganzell ( potser amb modificacions per influència
de la fonètica mossàrab) , rabera, ressago, safa, safranòria, sagasseta,
tafarra...

Molt pocs noms de persona d'origen àrab han perviscut com a cognoms en català.
En la zona que estudiem són coneguts Albacar i Maimó.

Els topònims, en canvi, són abundants: La Fatarella, Pobla de Massaluca,
Benissanet, Miravet, Beseit, Calaceit, L'Aldea, Aldover, Els Alfacs,
Alfara, Benifallet, La Ràpita, La Sénia, Pobla de Benifassà, Rafalgarí
(Fredes), Benicarló, Vinaròs, Albocàsser, Benassal...

Aquests exemples de reminiscències lexicals d'altres llengües ens permeten de
veure la proximitat del tortosí amb el valencià i el balear, com comprovarem també
després en I'apartat general de lèxic.

Occitanismes
Potser gambeto; latr'c{"|, c.r^txa i*ahd<ln.

Mots que comparteix amb I'aragonès:
gambeto
gambosí (i amb alres parlars de I'espanyol).
garganxo
gârranxa, garranxo
garré
lloma .

Hel.lenismes
gúmena
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Gal.licismes : pitxer,pitxell

Italianismes'
(córrer) I'andante
ensèmit

7 .9.2 Llistes de coincidències

Les coincidències lexicals valenciVnord-occidental atenyen aproximadament el 85
7o dels casos (Fenando(ffif ,414),

Els percentatges més alts d'occidentalismes es donen a les comarques
castellonenques @orella i Maestrat). En canvi al Sud del Millars es fa més visible la
barreja d'elements lingüístics.

El tortosí s'atansa des del punt de vista lexical més al valencià que no pas al català
nord-occidental i al central i això és lògic.

Els percentatges de coincidències que podem donar aquí es refereixen només al
lèxic que no és comú a la gran part del cat., ja que hem obviat els mots coneguts per
tot¡,Per això ha de quedar molt clar que són dades que no es poden generalitzar a la
globalitat del lèxic. D'aquests mots que presgntel pq,niçqlatitats re_specte de la resta
del cat., el tortosí en comparteix amb el valencià el42Vo i un 337o d'una manera
exclusiva en val. i tort. A més, per zones, un t57o amb el Maest. que no són de la
resta del val. i un 37o només amb Cast. i Maest. Dels que el Maestrat no comparteix
amb la resta del val. un 62Vo són exclusius de Tort. i Maest.

El tortosí coincideix amb el nord-occ.(comptant també els casos només
PalVtort.,Rib/tort.,Urg/tort. i Rib.del Cinca/tort.) en un 22Vo dels mots estudiats, dels
quals ,però un 1,A 7o els té també en comú amb el val., de manera que només unl27o
dels mots és exclusiu del tort. i nord-occ.

D'altra banda hi ha un 14 Vo de coincidències lexicals amb el camp de Tarragona;
ara bé, només un 4,5Vo són mots exclusius dels dos suMialectes.

Les coincidències amb el balea¡ són del 18,57o (7,25Vo amb tot el balear, 67o antb
eImall.,3%o amb I'eivissenc, i la resta amb el menorquí (L,37o) o mall. i m;en. alhora
(0,87o).

Les coincidències amb la resta dels dialectes orientals d'aquest inventari, són
poques: 2,67o amb I'alguerès, 3,37o amb I'Emp. i6,757o amb altres dialectes orientals
(Ross.,Pen.,Vic.Rip....)
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Podem concloure, doncs, que pel que fa a les particularitats lexicals. el tortosf és
més similar al valencià que no pas al nord-occidental, i aquest resultat lhem de sumar
ara a les conclusions que vam treure en el capítol de comparació del voc. bàsic , on els
resultats eren ben similars (vegeu ací també la proporció tl3 en les similaritats
tort/nord-occ respecte de les similaritats tort./va1.)(veg, Massip(1986b).

7 .9.4 Conclusions generals

Hem pogut constatar la gran riquesa lexical del dialecte tortosí, que, com la major
part dels dialectes catalans, està en perill de pèrdua perquè els parlants tendeixen a la
simplificació i a la substitució de mots genuihs per préstecs de I'espanyol o, en el
millôr dels casos, per I'equivalent estàndard

El model d'estructura de les entrades que proposem en 7.4 creiem que és prou
interessant i que podria servir de model per a futurs estudis monogràfics de cara a
poder aprofitar al màxim l,! aportació que aquestes monografies suposen.

Creiem que la sistematització del lèxic tortosí que fem en aquest treball pot ésser
útil no només als escriptors d'aquelles teres sinó també als estudiosos de llengua.


