9. Annexos
(1) Freqüència d’obertures simples al DIEC
[p] + a = 1340
[p] + e = 1212
[p] + vocal

[p] + i = 648

Total = 4407

[p] + o = 925
[p] + u = 282

[b] + a = 1327
[b] + e = 961
[b] + vocal

[b] + i = 918

Total = 4359

[b] + o = 798
[b] + u = 355

[t] + a = 645
[t] + e = 861
[t] + vocal

[t] + i = 331
[t] + o = 461
[t] + u = 197

[d] + a = 186

Total = 2595

[d] + e = 2851
[d] + i = 966
[d] + vocal

[d] + o = 275

Total = 4384

[d] + u = 106

[k]+ a = 2453
[k]+ e = 83
[k] + vocal

[k]+ i = 213

Total = 4363

[k]+ o = 1025
[k]+ u = 349 + 172

[g]+ a = 684
[g]+ e = 30
[g] + vocal

[g]+ i = 88
[g]+ o = 186
[g]+ u = 102

[f] + a = 551

Total = 1090

[f] + e = 425
[f] + i = 476
[f] + vocal

[f] + o = 570

Total = 2292

[f] + u = 270

[s] + a = 852
[s] + e = 1326
[s] + vocal

[s] + i = 1000

Total = 4689

[s] + o = 823
[s] + u = 688

[z] + a = 7
[z] + e = 26
[z] + vocal

[z] + i = 46
[z] + o = 56
[z] + u = 7

[ʃ] + a = 251

Total = 142

[ʃ] + e = 97
[ʃ] + i = 144
[ʃ] + vocal

[ʃ] + o = 54

Total = 608

[ʃ] + u = 57

[ʒ] + a = 71
[ʒ] + e = 24
[ʒ] + vocal

[ʒ] + i = 1
Total = 337
[ʒ] + o = 94
[ʒ] + u = 147

[m] + a = 1589
[m] + e = 802
[m] + vocal

[m] + i = 633
[m] + o = 826
[m] + u = 376

[n] + a = 224

Total = 1995

[n] + e = 388
[n] + i = 172
[n] + vocal

[n] + o = 250

Total = 1148

[n] + u = 114

[ɲ] + a = 13
[ɲ] + e = 7
[ɲ] + vocal

[ɲ] + i = 11

Total = 35

[ɲ] + o = 3
[ɲ] + u = 1

[l] + a = 320
[l] + e = 182
[l] + vocal

[l] + i = 328
[l] + o = 103
[l] + u = 94

[ʎ] + a = 276

Total = 1027

[ʎ] + e = 233
[ʎ] + i = 166
[ʎ] + vocal

[ʎ] + o = 115

Total = 880

[ʎ] + u = 90

[r] + a = 568
[r] + e = 13271
[r] + vocal

[r] + i = 180

Total = 2701

[r] + o = 452
[r] + u = 174

[j] + a = 16
[j] + e = 3
[j] + vocal

[j] + i = 0
[j] + o = 40
[j] + u = 3

[w]+ a = 3

1

Nombre real 2272 (veg. el §5.1).

Total = 62

[w]+ e = 0
[w]+ i = 7
[w] + vocal

[w]+ o = 1
[w]+ u = 0

Total = 11

(2) Freqüència d’obertures complexes al DIEC
[pɾ] + a = 32
[pɾ] + e = 466
[pɾ] + vocal

[pɾ] + i = 105

Total = 1230

[pɾ] + o = 598
[pɾ] + u = 29

[pl] + a = 233
[pl] + e = 87
[pl] + vocal

[pl] + i = 8

Total = 464

[pl] + o = 63
[pl] + u = 73

[bɾ]+ a = 156
[bɾ]+ e = 60
[bɾ] + vocal

[bɾ]+ i = 177
[bɾ]+ o = 151
[bɾ]+ u = 90

Total = 534

[bl] + a = 85
[bl] + e = 36
[bl] + vocal

[bl] + i = 3

Total = 138

[bl] + o = 12
[bl] + u = 2

[tɾ] + a = 461
[tɾ] + e = 19
[tɾ] + vocal

[tɾ] + i = 356

Total = 1031

[tɾ] + o = 147
[tɾ] + u = 48

[dɾ] + a = 52
[dɾ] + e = 18
[dɾ] + vocal

[dɾ] + i = 14

Total = 116

[dɾ] + o = 22
[dɾ] + u = 10

[kɾ] + a = 36
[kɾ] + e = 129
[kɾ] + vocal

[kɾ] + i = 165
[kɾ] + o = 120
[kɾ] + u = 50

Total = 500

[kl] + a = 186
[kl] + e = 30
[kl] + vocal

[kl] + i = 59

Total = 382

[kl] + o = 96
[kl] + u = 11

[gɾ]+ a = 291
[gɾ]+ e = 79
[gɾ] + vocal

[gɾ]+ i = 56

Total = 515

[gɾ]+ o = 51
[gɾ]+ u = 38

[gl]+ a = 64
[gl]+ e = 11
[gl] + vocal

[gl]+ i = 34
[gl]+ o = 78
[gl]+ u = 44

Total = 231

[fɾ] + a = 113
[fɾ] + e = 120
[fɾ] + vocal

[fɾ] + i = 46

Total = 352

[fɾ] + o = 24
[fɾ] + u = 49

[fl] + a = 98
[fl] + e = 40
[fl] + vocal

[fl] + i = 15
[fl] + o = 86
[fl] + u = 54

Total = 293

(3) Freqüència d’obertures especials del català al DIEC
ps-

pn-

pt-

gn-

mn-

107

21

25

18

4

(4) Taula de correspondències fonètica-ortografia
OBERTURES C+V
OCLUSIVA (o aproximant) + VOCAL
pa

[pa], [pə]

pe

[pe], [pɛ], [pə]

pi

[pi]

po

[po], [pɔ], [pu]

pu

[pu]

ba, va

[ba], [bə]

be, ve

[be], [bɛ], [bə]

bi, vi

[bi], [βi]

bo, vo

[bo], [bɔ], [bu], [βo],
[βɔ], [βu]

bu, vu

[bu], [βu]

ca, ka

[ka], [kə]

que, ke

[ke], [kɛ], [kə]

qui, ki

[ki]

co, ko

[ko], [kɔ], [ku]

cu, ku, qu*

[ku]

ga

[ga], [gə]

gue

[ge], [gɛ], [gə]

gui

[gi]

go

[go], [gɔ], [gu]

gu**

[gu]

ta

[ta], [tə]

te

[te], [tɛ], [tə]

ti

[ti]

to

[to], [tɔ], [tu]

tu

[tu]

da

[da], [də], [ða], [ðə]

de

[de], [dɛ], [də], [ðe],
[ðɛ], [ðə]

di

[di], [ði]

do

[do], [dɔ], [du], [ðo],
[ðɔ, [ðu]

du

[du], [ðu]

FRICATIVA + VOCAL
fa

[fa], [fə]

fe

[fe], [fɛ], [fə]

fi

[fi]

fo

[fo], [fɔ], [fu]

fu

[fu]

sa, ça

[sa], [sə]

se, ce

[se], [sɛ], [sə]

si, ci

[si]

so, ço

[so], [sɔ], [su]

su

[su]

za

[za], [zə]

ze

[ze], [zɛ], [zə]

zi

[zi]

zo

[zo], [zɔ], [zu]

zu

[zu]

xa

[ʃa], [ʃə]

xe

[ʃe], [ʃɛ], [ʃə]

xi

[ʃi]

xo

[ʃo], [ʃɔ], [ʃu]

xu

[ʃu]

ja

[ʒa], [ʒə]

je

[ʒe], [ʒɛ], [ʒə]

ji

[ʒi]

jo

[ʒo], [ʒɔ], [ʒu]

ju

[ʒu]
NASAL + VOCAL

ma

[ma], [mə]

me

[me], [mɛ], [mə]

mi

[mi]

mo

[mo], [mɔ], [mu]

mu

[mu]

na

[na], [nə]

ne

[ne], [nɛ], [nə]

ni

[ni]

no

[no], [nɔ], [nu]

nu

[nu]

nya

[ɲa], [ɲə]

nye

[ɲe], [ɲɛ], [ɲə]

nyi

[ɲi]

nyo

[ɲo], [ɲɔ], [ɲu]

nyu

[ɲu]
LÍQUIDA + VOCAL

la

[la], [lə]

le

[le], [lɛ], [lə]

li

[li]

lo

[lo], [lɔ], [lu]

lu

[lu]

lla

[ʎa], [ʎə]

lle

[ʎe], [ʎɛ], [ʎə]

lli

[ʎi]

llo

[ʎo], [ʎɔ], [ʎu]

llu

[ʎu]

ra

[ra], [rə]

re

[re], [rɛ], [rə]

ri

[ri]

ro

[ro], [rɔ], [ru]

ru

[ru]

SEMIVOCAL + VOCAL
ia

[ja], [jə]

ie

[je], [jɛ], [jə]

ii

[ji]

io

[jo], [jɔ], [ju]

iu

[ju]

ua

[wa], [wə]

ue

[we], [wɛ], [wə]

ui

[wi]

uo

[wo], [wɔ], [wu]

uu

[wu]

(5) Llista de mots: obertures simples
[p] + a
pa paborde pabordessa pabordia pàbul en pac de paca¹ paca² pacana pacaner pacció
paccionar paciència pacient pacientment pacífic pacificable pacificació pacificador
pacíficament pacificar pacifisme pacifista pacòmetre pacotilla pactar pacte pactejar
pactisme pactista padda padellàs padral padrastre padrí padrinatge padrinejar padró
paduc paella paellada paellaire paeller¹ paeller² paer paeria paf pafart paga pagà pagable
pagador¹ pagador² pagadoria pagaia pagament paganisme paganització paganitzar pagar
pagaré pagell pagellera pagellida pagerès pageresa pagerol pagès pagesada pagesalla
pagesam pagesejar pagesia pagesívol pagesívolament pàgina paginació paginada
paginar pago pagoda pagofigo pagre pàguera païble païda paido- paidocentrisme
paidòleg paidologia paidològic paidometria paidomètric païdor paiformatge pailebot
païment paio pai-pai pair pairal pairalisme pairar paire país paisà paisanatge paisatge
paisatgisme paisatgista paisatgístic paixà paixellera pàixer pàixera paixtu pakistanès pal
pala palabordons palada paladar paladeig paladejar paladí palafanga palafangar palafit
palafrè palafrener palafrugellenc palaí palaia palamosí palanc palanca palangana
palangre palangrer palangret palangró palanquejar palanqueta palanqui palanquí palar
palastre palat palatabilitat palatal palatalització palatalitzar palatí¹ palatí² palatina
palatinat palato- palatoalveolar palatògraf palatografia palatograma palatreca palau palepàlea paleaci paleàrtic paleig palejador palejar paleo- [o pale-] paleobatimetria
paleobiogeografia paleobiologia paleobiològic paleobotànica paleocanal paleocarst
paleocè

paleocènic

paleoclima

paleoclimatologia

paleocorrent

paleocristià

paleoecologia paleogen paleogènic paleogeografia paleògraf paleografia paleogràfic
paleoicnologia paleòleg paleòlit paleolític paleollera paleologia paleomagnetisme
paleomastologia paleontografia paleontogràfic paleontòleg paleontologia paleontològic
paleoplacer paleorelleu paleosalinitat paleosiberià paleosol paleotemperatura paleoteri
paleotropical paleozoic paleozoologia paler palera palès palesament palesar palestí
palestinenc palestra palet¹ palet² paleta¹ paleta² paletada paleter paletí paletina paletista
paletó paletuvi pali- palier palim- palimpsest palin- [o palim-, o pali-] palíndrom
palingenèsia

palingenètic

palinòdia

palinologia

palinspàstic

palinur

palissada

palissandre palista palitroca palla pal·la pallaca pallada pal·ladi pal·làdic pal·ladós
pallanga pallar pallard pallarès pallassada pallasso pallat pallejar paller pallera palleró
pallet palleta palleter pal·li pàl·lia pal·liació pal·lial pal·liar pal·liatiu pàl·lid

pàl·lidament pal·lidesa pallissa¹ pallissa² palló pallol pallola palloler pallós pallot pallús
palm palma palmàcies palmar¹ palmar² palmar³ palmarès palmari palmàs palmat
palmaticompost palmatífid palmatilobat palmatilobulat palmatinervat palmatinervi
palmatipartit palmatisecte palmatòria palmejar palmell palmellada palmellat palmer
pàlmer palmera palmerar palmereta palmerina palmerola palmesà palmeta palmetada
palmetejador palmetejar palmi- palmiforme palmípede palmitat palmític palmitina
palmó paló paloma palometa palomí palomida palomina palp palpable palpablement
palpació palpada palpador palpaire palpament palpar palpebra palpebral palpebrat
palpebritis palpeig palpejar palpiforme palpígrads palpinyar palpís palpissera palpitació
palpitant palpitar palplantar-se palplantat palplanxa palpotejar palpunyar paltó paltrigar
paltruc palúdic paludina paludisme paludós palustre pam¹ pam² pamela pàmfil¹ pàmfil²
pamflet pamfletari pamfletista pamfont pampa¹ pampa² pampa³ pampallugueig
pampalluguejar pampallugues pampana pàmpena pamperol pampeta pampinella
pamplonès pàmpol pàmpola pampolada pampolam pampolat pampolatge pampolós
pàmula pan- pana¹ pana² panacea panada panadera panadís panadó panafricanisme
panamà

panameny panamericà

panamericanisme

panamericanista

panarabisme

panarabista panarquia panarra panarrejar panàtica pancaritat pancarta pancatalanisme
pancatalanista panconia pancraci pancreàtic pancreatina pancreatitis pàncrees
pancromàtic pancuit panda pandanàcies pandèmia pandèmic pandemònium pandereta
pandero

panderola

pandiculació

pandora

panduriforme

panegíric

panegirista

panegiritzar panel [o pànel] panell panellet paner panera panerada panerer paneret
panerola panescalm paneslavisme paneslavista panet panetela panfigo pangermanisme
pangermanista pangolí panhel·lènic panhel·lenisme panhel·lenista pànic panical
panicografia panicor panícula paniculat paniculiforme panificable panificació
panificadora panificar panigroc paniquera panís panislamisme panislamista panissa
panissalla panissar panissola panistra panistre panjabi panmíctic panmixi panna
pannicle panniculitis panolla panòplia panòptic panorama panoràmic panoràmicament
panot panotxa panotxo pansa pansiment pansir pansit pansofia pansòfic pantà
pantagruèlic pantalà pantalla pantaló pantaloner pantanós panteisme panteista panteístic
panteix panteixar pantena panteó pantera pantina pantis pantisocràcia pantisocràtic
panto- pantoc pantògraf pantografia pantogràfic pantòmetre pantomim pantomima
pantomímic pantotenat pantotènic panxa panxabuit panxacontent panxada panxarrut
panxell panxó panxut pany¹ pany² paó paona¹ paona² paor paorós paorosament pap
papa¹ papa² papà papabenet papable papada papadiners papafigues papagai papaia

papaier papaïna papal papalló papallona papalloneig papallonejar papamosques
papanovia papaorelles papapeixos papar paparota paparotes paparra papat papaterra
papau papaveràcies papaverina papellida paper paperada paperaire paperam paperassa
paperejar paperer paperera papereria papereta paperets paperina paperot papessa
papiament papilionaci papil·l- papil·la papil·lar papil·li- papil·liforme papil·litis
papil·lo- [o papil·li-, o papil·l-] papil·loma papillota papió papir papiraci papiropapiroflèxia papiròleg papirologia papirològic papisme papissot papissotejar papista
pap-roig papu papú pàpula papulació papular papulós papus paput paquebot paquet
paquetaire paqueteria paqui- paquiderm paquidèrmia paquidèrmic paquimeningitis par par a la par para- paraallaus parable paràbola parabòlic parabòlicament parabolicitat
parabolista

paraboloidal

paraboloide

parabrisa

paracaigudes

paracaigudisme

paracaigudista paracentesi paracentral paracinèsia paracmàstic paracme paraconformitat
paracorol·la

paracronisme

paracúsia

parada

paradella

paradiàstole

paradigma

paradigmàtic paradís paradísia paradisíac paradista parado parador¹ parador² paradoxa
paradoxal paradoxalment paradoxisme paraescut paraestatal parafang parafàsia
parafernals parafília parafils parafina parafinar paràfisi parafonia parafrasejar paràfrasi
parafrast parafràstic parafràsticament parafrènia parafum paragènesi paragèusia
paragoge paragògic paragonita paràgraf paraguaià paraheli parahidrogen paraigua
paraigüer¹ paraigüer² paraigüeria paraigüet paraire parairia paralàlia paràlic paralipsi
paràlisi paraliteratura paralític paralització paralitzant paralitzar paralla paral·làctic
parallamps paral·laxi paral·lel paral·lelament

paral·lelepípede paral·lelepipèdic

paral·lelinervi paral·lelisme paral·lelogram paral·lelogramàtic paralogisme paramà
paramagnètic paramagnetisme parameci parament¹ parament² paràmetre paramètric
paramil paramilitar paramitjal paramnèsia paramola paramorf paramòrfic paramorfisme
paraneu parangó parangona parangonació parangonar paranimf paranoia paranoic
paranòmia paranormal parany paranyer paraordit parapent parapet parapetar paraplegia
paraplègic parapsicòleg parapsicologia parapúblic parar pararosanilina parasanga
parasceve paraselene parasimpàtic parasíntesi parasintètic paràsit parasitar parasitari
parasitat parasitisme para-sol paràstada parat paratàctic parataxi paratext paratextual
paratge¹ paratge² paratgívol paratiroidal paratiroide paratjal paratonia paratònic
paratrama paraula paraulada paraulejar parauler paraulota paravent para-xocs parc¹
parc² parca¹ parca² parcament parcejar parcel·la parcel·lació parcel·lar parcel·lari parcer
parceria parcial parcialitat parcialment parçoner pardal pardala pardalada pardalera
pardaleria pardessú pardina pare paredar paredat paregòric parèixer parell¹ parell²

parella parellada pareller¹ pareller² parèmia paremio- paremiògraf paremiòleg
paremiologia paremiològic parença parencer parencerament parenceria parençós
parènesi parenètic parenostre parènquima parenquimàtic parenquimatós parent parental
parentat parentela parenteral parentesc parèntesi parentètic parentiu parer parèsia
parestèsia paret paretó parheli pari- paria pària pariatge paridor paridora pàrids parietal
parietària parieto- parificació parificar parió paripinnat parir parisenc parisil·làbic parit
paritari paritat parkinsònia parla parlada parlador¹ parlador² parlaire parlament
parlamentar parlamentari parlamentàriament parlamentarisme parlant parlar¹ parlar²
parler parlera parleria parlotejar parmèlia parmesà parnàs parnassià parnassianisme
paròdia parodiable parodiador parodiar paròdic parodista parola parolejar paroler
parònim paronímia paronímic paronomàsia paronomàstic paròpsia paròsmia parot
paròtide parotiditis paroxismal paroxisme paroxíton parpalló parpella parpelleig
parpellejar parquedat parquet parquímetre pàrquing parra parrac parraca parracaire
parral

parraquer

parrell

parricida

parricidi

parroquià

parròquia

parroquial

parroquianatge parrot parrup parrupar parrupeig parrupejar parrús parsec parsi
parsimònia parsimoniós parsimoniosament parsisme part¹ part² part³ partel·la partença
parteno- partenocàrpia partenocàrpic partenogènesi partenogenètic partera parteratge
parterejar parterot parterre partible particel·la partició particioner partícip participació
participant participar participatiu participi participial partícula particular particularisme
particularista particularitat particularització particularitzar particularment partida
partidament partidari partidisme partidista partidor¹ partidor² partiment partió
partionament partionar partioner partiquí partir partisà partisana partit partitiu partitura
parturició parusia parva parvitat parvovirosi pàrvul parvulari parvulista parxís Resultats:
134 pas¹ pas² pascal pascor pasdoble pasqua pasqual pasquari pasquer pasquera
pasqüeta pasqüetes pasquí pasquinada passa passable passablement passacamins
passacavall passacintes passacorreu passada passadís passador¹ passador² passadora
passadorament passafaves passaforadí passamà passamanar passamaner passamaneria
passament passamuntanyes passant passantia passa-passa passaport passapunt passapuré
passar

passarel·la

passa-rius

passat¹

passat²

passatemps

passatge

passatger

passatgerament passatú passavant passavetes passavila passavins passavolant passeig
passejada

passejador

passejant

passejar

passera

pàssera

passerell

passerella

passeriformes passi¹ passi² passibilitat passible passifloràcies pàssim passió passional
passionari passioner passionera passiu passivació passivament passivar passivitat past
pasta pastac pastada pastador¹ pastador² pastament pastanaga pastar pastat¹ pastat²

pasteca pastel pastell pastellar pastera pasterada pasterejar pastereta pasterol pastetes
pasteurització pasteuritzador pasteuritzar pastifa pastifejar pastilla pastim pastís¹ pastís²
pastisser pastisseria pastisset pastitx pastitxo pastiu pastor pastoral pastoralisme
pastoralment pastorella pastorel·la pastoreta pastorívol pastorívolament pastós pastositat
pastrim pastura pasturant pasturar pasturatge -pata patac¹ patac² patacada patacó patafi
patafier patagi patagó patamoll patapam pataplaf patapluf pataplum patapuf pataquejar
patarí patarisme patarrugues patata patatada patataire patatar patatera patatuf patatum
patatxap patatxup paté patel·la patel·lar patén patena patent patenta patentable patentar
patentitzar patentment pàtera pater familias patern paternal paternalisme paternalista
paternalment paterner paternitat paternòster patètic patèticament patetisme patge pati
patí -patia patíbul patibulari patidor patilla patiment pàtina patinada patinador patinar
patinatge patinet patir patllari pato- patogen patogènesi patogenètic patogènia patogènic
patogenicitat patognòmia patognòmic patognomonia patoia patòleg patoll patolla
patollar patologia patològic patologista patota patr- patracol patri- patri pàtria patriarca
patriarcal patriarcalment patriarcat patrici patriciat patrilateral patrilineal patrilinealitat
patrilocal patrimoni patrimonial patriota patrioter patrioterisme patriòtic patriòticament
patriotisme patrístic patro- [o patri-, o patr-] patró¹ patró² patrocinador patrocinar
patrocini patrologia patronal patronat patronatge patronejar patronia patrònim
patronímic patronista patrulla patrullar patruller patuès patufet patuleia patum patxaran
patxet patxoca patzeria pau¹ pau² pauciflor paül paula paulí paul·línia paulònia
pauperisme paupèrrim paüra pausa pausa dament pausat pauta pautat
[p] + e
pe peany peanya peatge pebrada pebràs pebrassa pebre pebrella pebrer pebrera
pebrerera pebret pebreta pebrina¹ pebrina² pebrosa pebrot pebroter pebrotera pebroterar
pec peça pecable pecador pecaminós pecaminosament pecar pècari pecat peceta
pechblenda pecílids pecilític pecilo- pecilòcit peciloterm pecíol peciolar peciolat
peciòlul peciolulat peçol pècora pèctic pectina pectinat pectini- pectinibranqui
pectiniforme pècton pectoral pecuari peculat peculi peculiar peculiaritat peculiarment
pecúnia pecuniari pecuniàriament ped- -peda pedaç pedacer pedagog pedagogia
pedagògic pedagògicament pedal pedalada pedalar pedaleig pedalejar pedaler
pedaliàcies pedani pedania pedant pedantejar pedanteria pedantesc pedantescament
pedantisme pedat pedati- -pede pederasta pederàstia pedestal pedestre pedestrement
pedi pedi- -pèdia pedial pediatre pediatria pediàtric pedicel pedicel·lat pedicle pedicular

pediculat pediculosi pedicur pediforme pedigrí pediluvi pediment pedió pedipalp pedo-¹
[o ped-, o paido-] pedo-² [o pedi-] pedo-³ pedobiologia pedocentrisme pedoclima pedòfil
pedofília pedofílic pedogènesi pedòleg¹ pedòleg² pedologia¹ pedologia² pedològic¹
pedològic² pedòmetre pedometria pedomètric pèdon pedosfera pedra pedrada pedraire
pedral pedralló pedralta pedram pedrapiquer pedraplè pedrega pedregada pedregam
pedregar¹ pedregar² pedregat pedregós pedreguer pedrejar pedrenc pedrenca pedreny
pedrenyal pedrenyera pedrer¹ pedrer² pedrer³ pedrera pedreria pedrerol pedreta pedrís
pedrissa pedró pedrol pedrolí pedrós pedrosa pedrusca pedruscada pedruscall peduncle
peduncular pedunculat pega pegada pegadella pegaire pegallós pegament pegar pegaroques pegàs pegat pegater pegatera pegmatita pegmatític pego- pegós pegot peguera
peguesa peguissaire peguisser pegunta peia peier peiot peirada peiró peita peitaví peix
peixada peixalla peixar peixard peixater peixatera peixateria peixejar peixena péixer
peixera peixet peixigà peixopalo pejoratiu pejorativament pel pèl pela¹ pela² pelable
pelabou pelacanyes pelada peladella peladís peladits pelador peladures pèlag
pelagianisme pelàgic pelagrí pelaguer pelaí pelaia pelalla pelar pelargoni pela-roques
pelasg pelàsgic pelat pelatge pèl-blanc pèl-curt peleà pèlec pelecànids pelecaniformes
pelegrí¹ pelegrí² pelegrina pelegrinar pelegrinatge pelfa pelfar pelfeta pelfó pelfut pelicà
pelicans pelicosaures pelilla pelita pelític pelitre pelitxó pell pella pelladura pel·lagra
pellaire pellam pellanc pellar pellenya peller pelleringa pelleró pellerofa pellerot pèl·let
pelleter pelleteria pel·letierina pellicar pel·lícula pel·licular pellingot pellissa pellissaire
pellisser pellisseria pèl-llarg pelló pellobrir-se pellofa pellpartir-se pellroja pelltrencarse pellucalles pellucar pellut pelmatozous pelobàtids pelodítids peloia peloide pèlon
peloponesi pelòria pelós pelosella pèl-ras pèl-roig peltat peltinervi peltre peluix pelura
pelussa pelussera pelut pelutxo pelvià pelvímetre pelvimetria pelvis pèmfig pemfigoide
pena¹ pena² pena³ penable penal¹ penal² penalista penalitat penalització penalitzar penar
penat penats penca pencaire pencar pencut pendeló pendeloc pendent pendís pendó
pèndol pèndola pendolada pendolar pendonista pèndul pendular¹ pendular² penedesenc
penediment penedir-se penegal penell penelló peneplà peneplana penetrabilitat
penetrable penetració penetrador penetral penetrament penetrant penetrar penetratiu
penetròmetre pengim-penjam penià penible peniblement penic penicil·li penicil·lina
península peninsular penis penitència penitencial penitenciar penitenciari penitencier
penitencieria penitent penjada penjadís penjadissa penjador penjall penjament penjant
penjar penjarella penja-robes penjaroll penjarolla penja-sargantanes penjolar-se penjoll
penna pennals pennat penni- penniforme penníger penninervi pennsilvanià penó penol

pènol penombra penombrós penoner penós penosament penquer penques pensa pensada
pensadament pensador pensament pensamentera pensant pensar pensarós pensatiu
pensió pensionar pensionari pensionat pensionista pensiu pensívol pent- penta- [o pent-]
pentà pentacord pentadàctil pentadecàgon pentadodecaedre [o pentadodecàedre]
pentaedre [o pentàedre] pentaeritritol pentàgon pentagonal pentagrama pentalfa
pentàmer pentàmetre pentanol pentasíl·lab pentasil·làbic pentastòmids pentatleta
pentatló pentatònic pentè pentecosta pentenill penthemímera pentinador¹ pentinador²
pentinar pentinat pentinella pentlandita pèntode péntol pentosa pentosan penúltim
penúria peny penya¹ penya² penyal penyalar penyaler penyalós penya-segat penyater
penyatera penyora penyorament penyorar peó peonada peonalla peonar peonatge peoner
peònia peoniàcies pepa pepida pèplum pepònide pepsina pepsinogen pèptic pèptid
peptídic peptització peptitzar peptona peptonat pequinès per¹ per² per- per capita pera
peràcid peralt peraltar peraltatge perboc¹ perboc² perbocar¹ perbocar² perborat perbòric
perbullir perca percaç percaça percaçament percaçar percaceries percala percalina
percaluci percebe percebre percentatge percentil percentual percepció perceptibilitat
perceptible perceptiblement perceptiu perceptivitat perceptor pèrcids perclorat perclòric
percolació percolador percolar percucient percudida percudir percussió percussionista
percussor perdedís perdedor¹ perdedor² perdible perdició perdigaia perdigana
perdiganya perdigó perdigonada perdigot perdiguer perdiguera perdiment perdis perdiu
perdiueta perdó perdonable perdonador perdonança perdonar perdonavides perdre
pèrdua perdudament perdulari perdurabilitat perdurable perdurablement perdurar
perdut¹ perdut² peregrí peregrinació peregrinament peregrinar peregrinitat perelló¹
perelló² perelloner perempció peremptori peremptòriament peremptorietat perennal
perennalment perenne perennement perennifoli perennitat pereopodi perepunyetes
perequació perer perera pererar perereda peresa peresívol peresós peresosament
perfecció perfeccionador perfeccionament perfeccionar perfeccionisme perfeccionista
perfectament perfecte perfectibilitat perfectible perfectiu perfer perfet perfetamor pèrfid
pèrfidament perfídia perfil perfilar perfilat perfoliat perforable perforació perforador
perforament perforant perforar perforat perforista performatiu perfum perfumador
perfumar perfumat perfumer perfumeria perfumista perfuntori perfusió pergamí
pergaminer pergirar pèrgola perhom peri- periant periantal periàntic periàpside periastre
perible períbol perica pericardi pericardíac pericarditis pericarpi pericèntric perícia
pericial pericicle períclasi periclinal periclini periclitar pericó pericon pericondri
pericondritis perícope pericot pericrani periderma peridi peridot peridotita perídrom

peridural periec periesperit perifèria perifèric perifèricament perífiton perifrasar
perifrasejar perífrasi perifràstic perifràsticament perigeu perigin periglacial perigoni
perigordià periheli perilè perill perillar perillós perillosament perillositat perímetre
perimètric perínclit perineal perineo- perineu periodat període periòdic¹ periòdic²
periòdicament periodicitat periodisme periodista periodístic periodització perioditzar
periodonci periodontitis periople periosteo- periosti periostitis periostosi peripatètic
peripatetisme peripècia periplasma periple períploca perípter periqueci periquito perir
perisci

periscopi

periscòpic

perisístole

perisperma

perispermàtic

perispèrmic

perissodàctil perissologia perista peristalsi peristàltic peristaltisme peristèdids peristil
perístole perístoma perit [o pèrit -a] peritar peritatge periteci periteli peritoneal
peritoneoscòpia peritoneu peritonitis periurbà perjudicador perjudicar perjudici
perjudicial perjudicialment perjuí perjur perjurador perjurar perjuri perla perlat perlejant
perlejar perlejat perler perleria perles perlí perlita perlític perllonga perllongament
perllongar perló perlocutiu permanència permanent permanentment permanganat
permangànic permanganimetria permeabilitat permeable permeàmetre permeància
permetedor permetre permià permís permissibilitat permissible permissió permissionari
permissiu permissivament permissivitat permitent permitivitat permixtió permòdol
permuta permutable permutació permutador permutant permutar pern perna pernabatre
pernada pernejar perniciós perniciosament pernil pernill pernoctar pernoliar però perol
perola perolada perolaire peroler peroné peroneal peronisme peronista peronosporals
peroració perorar perovskita peroxi peròxid peroxidació peroxidar peroxoàcid
peroxodisulfat peroxodisulfúric peroxomonosulfúric perpal perpaler perpalina perpany
perpendicle perpendicular perpendicularitat perpendicularment perpetrable perpetració
perpetrador

perpetrar

perpetu

perpetuable

perpetuació

perpetuador

perpetual

perpetualment perpètuament perpetuar perpetuïna perpetuïtat perpinyanès perplex
perplexament perplexitat perpunt perpunter perquè¹ perquè² perquirir perquisició
perquisicionar perquisidor perranya perroquet perruca perruquer perruqueria persa persà
persecució persecutor persecutori perseguidor perseguiment perseguir persever
perseverança perseverant perseverantment perseverar persiana pèrsic persicària
persignar persimó persistència persistent persistentment persistir persona personal
personalisme personalista personalitat personalització personalitzar personalment
personar-se personat¹ personat² personatge personer personificable personificació
personificar perspectiu perspectiva perspectivisme perspectivista perspicaç perspicàcia
perspicacitat perspicaçment perspicu perspicuïtat perspiració perspirar perspiratori

perstricció persuadir persuasibilitat persuasible persuasió persuasiu persuasivament
persulfat persulfúric pertanyent pertànyer perthita pertinaç pertinàcia pertinacitat
pertinaçment pertinença pertinència pertinent pertinentment pertocar pertorbable
pertorbació pertorbadament pertorbador pertorbar pertot pertret pertús peruà pervenir
pervers perversament perversió perversitat pervertible pervertidor pervertiment pervertir
pervinca perviure pervivència pervivent perxa perxada perxador perxar perxat perxatge
perxe perxejar perxell perxer perxera perxerat perxeró perxista pes¹ pes² pesaàcids
pesabebès pesable pesacartes pesada pesadament pesadesa pesador pesadura pesafiltres
pesainfants pesal pesalicors pesant pesantor pesar¹ pesar² pesarós pesa-sals pesat
pesatge pesca pescada pescador pescaire pescall pescallar pescamines pescant pescar
pescater pescateria peso pèsol pesolar pesoler pesolera pesolípesquer pesquera
pesqueria pesquis pessari pessebre pessebrisme pessebrista pessebrístic pesseta pesseter
pessic pessigada pessigaire pessiganassos pessigar pessigolleig pessigollejar pessigolles
pèssim pèssimament pessimisme pessimista pesta pestanya pestanyeig pestanyejar
pestell pesti- pesticida pestífer pestilència pestilencial pestilent pestiu pet peta- petaca
petada petador petaire pètal petalisme petalita petaloide petament petanca petaner petar
petarc petard¹ petard² petardejar petarder petardista petarquera petarrell petarrellada
petarrelleig petarrellejar petejar petèquia petequial peter petge peticànon petició
peticionar peticionari petifloc petimetre petit pètita petitament petitburgès petitesa
petitori petja petjada petjapapers petjar petó petoneig petonejar petoner petorrera
petrarquisme petrarquista petrell petrerí petri petricó petrificable petrificació petrificar
petro-¹ petro-² petrodòlar petrogènesi petròglif petrografia petrogràfic petrolàtum petroli
petrolier¹

petrolier²

petrolieria

petrolífer

petrologia

petrològic

petromizòntids

petroquímic petrós petrosílex petrosilici petulància petulant petulantment petúnia
petxina peu peuada peüc peucalcigar peucrist peuets peugròs peülla peüllar peüngla
peuterrós pevet peveter peziza pezizals
[p] + i
pi¹ pi² pi- pia piadós piadosament piaf piafar piamàter piamatral pian pianissimo
pianista pianístic piano pianola piastra pic¹ pic² pic³ pica¹ pica² pica³ pica⁴ pica⁵
picaaranyes picabaralla picacancell picacarrasques picada picadís picador¹ picador²
picadura picaferro picaflor picallós picamà picamatalassos picament picant picantment
picantor picapedra picapedrell picapedrer pica-pica¹ pica-pica² picapinyes picaplatges
picaplets picapoll picaport picaporta picaportes picapunt picar picard picarda picardia

picardiós picardona picardonet picaresc picarescament picarol picaroleig picarolejar
picarot pica-soques picassa picassó picassor picat picatatxes pícea pícids piciformes
pícnic¹ pícnic² picnidi picnidiòspora picnoconidi picnogònids picnòmetre picnòspora
pico- picó¹ picó² picola picoladora picolar picolina picona piconador piconament
piconar piconatge picor picornell picossada picossejar picot picota picotejar picotera
picotí picràmic picrat pícric picrotoxina picte picto- pictografia pictogràfic pictograma
pictòric pidgin pidolaire pidolar pielitis pielo- pielografia pielonefritis piemont
piemontès pierrot pietat pietisme pietista pietós pietosament piezo- piezoelèctric
piezoelectricitat piezòmetre piezometria piezomètric pífia pífol pifoler pif-paf pifre pigpiga pigall¹ pigall² pigallat pigallós pigard pigardós pigarg pigat pigeonita pigidi
pigment pigmentació pigmentar pigmentari pigmeu pignoració pignorar pignoratiu
pigo- [o pig-] pigós pigostil pigot pigota pigotera pigotós pigre pigrícia pijama pila
pilada pilanets pilar pilastra pilastró pilater pileal pileic piler pilera píleu pili pili- pilífer
piliforme pillada pillar pillard pillardejar pillatge pilleria pillet pilloc pilloscar pil·lular
pilo- [o pili-] piló pilona pilonar pílor pilòric piloroplàstia pilorriza pilós pilositat pilot¹
pilot² pilota pilotada pilotaire pilotar pilotari pilotatge piloteig pilotejar piloter pilotí
pilotilla pilú pimelitis piment pimentó pim-pam pimpinella pimpineta pinàcies pinacle
pinaco- pinacoide pinacòleg pinacologia pinacoteca pinar pinassa pinastre pinates pinc
pinça pinçada pinçador pinçament pinçanàs pinçar pindàric píndola pinè pineal pineda
pinenc pinenca pinetell pinetella pinetenca pinetó pingdai ping-pong pingponguista
pingüí pingüícula pinífer pinna pinnat pinnaticompost pinnatífid pinnatilobat
pinnatilobulat pinnatinervat pinnatinervi pinnatipartit pinnatisecte pinnípedes pínnula
pinocitosi pinòpsids pinós pinsà pinsap pinso pinta¹ pinta² pinta³ pintacoques pintada¹
pintada² pintador pintaire pintallavis pintar pintat¹ pintat² pintat³ pintatge pinte pinter
pintor pintoresc pintorescament pintoresquisme pintura pinxar pinxejar pinxo pinya
pinyac pinyata pinyer pinyera pinyin pinyó¹ pinyó² pinyoc pinyoca pinyol pinyola
pinyolada pinyolar pinyolenc pinyolet pinyonada pinyonaire pinyonat pinyonenc
pinyoner pinyonets pinzell pinzellada pinzellar pio- [o pi-] pió pioc¹ pioc² pioc³ pioca
piodèrmia piogen piogènesi pioide pioixa piola piolet pioner pioquejar pioquer piorna
piorrea pipa pipada pipar pipella pipellejar piperàcies piperazina piperidina piperina
piperita piperonal pipeta pipí pipínid pipioli pipirigall pipiripip pipiu piqué piquer
piquet¹ piquet² piquet³ pir- pira piracant piragua piragüisme piragüista piral piramidal
piramidalment piramidat piràmide piramidó piran pirandó piranòmetre piranosa piranya
pirar pirargirita pirata piratejar pirateria pirazina pirazole pirazolona pírcing pirè

pirenaic pirenoide pirenolíquens pirenomicets pirètic pireto- piretogen piretre pirèxia
pirheliòmetre píric piridina piridínic piriforme pirimidina pirimidínic pirineisme
pirineista pirinenc pirita piriti- piritífer piritització pirito- [o piriti-] piritoedre [o
piritòedre] piritós piro- [o pir-] pirocatecol pirocatequina piroclast piroclàstic piroclor
piroelèctric piroelectricitat piròfan piròfil pirofil·lita piròfit pirofitisme piròfor pirofòric
pirofosfat pirogal·lol pirogènesi pirogènic pirognòsia pirognòstic pirogravar pirogravat
pirolàcies pirolignit pirolignós piròlisi pirolusita piromagnètic piromagnetisme piròman
piromància piromania pirometamorfisme piròmetre pirometria piromètric piromorfita
piromusical pirona pirop piròscaf piroscopi pirosi piròstat pirosulfat pirotècnia
pirotècnic piròtic piroxènic piroxenoides piroxens piroxilina piroxmangita pirral pírric
pirriqui pirròfits pirrole pirrolidina pirrolidona pirrònic pirronisme pirrossa pirrotina
pirrotita pirueta piruleta pirulí piruvat pirúvic pis pisa pisà pisada pisana¹ pisana² pisar
piscar piscatori pisces pisci- piscícola piscicultor piscicultura piscifactoria pisciforme
piscina piscívor piscolabis pisiforme pisòlit pisolita pisolític pispa pispar pissarra
pissarrenc pissarrer pissarreria pissarrí pissarrós pista pistatxer pistatxo pistil pistil·lar
pistil·lat pistó pistola¹ pistola² pistoler pistolera pistolerisme pistolet pistonera pistrincs
pit pita pitafi pitagòric pitagorisme pitalassa pitam pitança pitancer pitavola pitecantrop
pitejar pitera¹ pitera² pitet piteu piti pític pítima pitiriasi pitja pitjada pitjador pitjallida
pitjament pitjapapers pitjar pitjor pitjora pitjorar pitjoria pitnegre pitó¹ pitó² pitof pitoliu
pitònids pitonissa pitòspor pitosporàcies pitrada pitral pitralada pitram pitrera pitrerada
pit-roig pituïta pituïtari pituïtós pitxell pitxella pitxer pitxol pitxola pitxolí piu¹ piu²
piuar piula¹ piula² piulada piuladissa piulador piulaire piular piulejar piulet piuleta piuló
piu-piu piúria pivet pivot pivotar pixa pixacà pixaconill pixada pixadina pixador¹
pixador² pixallits pixaner pixar pixarada pixa-reixes pixarelles pixat pixatinters
pixavagant pixaví píxel pixera píxide pixidi pixis pixosa pixota¹ pixota² pixotera pixum
pizza pizzer pizzeria pizzicato
[p] + o
poàcies poagre poagrós poal poalanca poalera poar poater pobla població poblacional
poblador poblament poblar poblat poble poblejar pobletà pobrament pobre pobrejant
pobrejar pobresa pobretalla pobretat pobretejar pobric pobrissalla pobrissó poc¹ poc²
pocapena poca-roba poca-solta poca-soltada pocatraça pocavergonya poció poda podada
podador podadora podaire podal podall podar podària podàric -pode podeci poder¹
poder² poder³ poderdant poderejant poderejar poderós poderosament pòdex podi

podicipèdids podicipediformes podiforme pòdium podo- podocarp podocarpàcies
podofil podòleg podologia podòmetre podosperma podridura podrimener podriment
podrimer podrir podrit poema poemàtic -poesi poesia poeta poetastre poetessa poètic
poèticament poetització poetitzar pogonòfors pogrom poinciana poiquilític poiquiloterm
poise pol polacra polaina polar polari- polarímetre polarimetria polariscopi polaritat
polaritzabilitat polaritzable polarització polaritzador polaritzar polaro- [o polari-]
polarògraf polarografia polaroide polca pòlder polèmic polemista polemitzar
polemologia polemoniàcies polenta poli- -poli¹ -poli² poliàcid poliacrilonitril
poliaddició poliadelf poliadenomatosi poliamida poliamídic poliandre poliàndria
poliàndric

poliarquia

poliàrquic

poliartritis

poliatòmic

polibàsic

policarbonat

policarpel·lar policàrpic policèfal policia policíac policial policíclic policitèmia
policlínica policlorur policondensació policondensat policopiar policoral policord
policrest policroic policroisme policrom policromar policromàtic policromia policultiu
policultura polidament polidesa polidípsia polidor polídrom poliè pòlie poliedre [o
políedre] polièdric poliesportiu polièster poliestèsia poliestirè polièter polietilè
polifacètic polífag polifàgia polifàsic polifilètic polifiodont polifonemàtic polifonia
polifònic polifonista polifosfat polifosfòric polígala poligalàcies polígam poligàmia
poligàmic poligènesi poligenètic poligenisme poligenista poligin poligínia poliglobúlia
poliglot poliglotisme polígon poligonàcies poligonació poligonal polígraf poligrafia
poligràfic polihalí polihalita polihídric polihidroxílic polimatia polimàtic poliment
polímer polimeria polimèric polimerització polimeritzar polimetacrilat polimetàl·lic
polimetínic polimetria polimètric polimodalitat polimorf polimòrfic polimorfisme
polinesi polinomi polinòmic polinuclear polinucleòtid poliol poliolefina poliomielitis
poliopia poliorama pòlip polipèptid políper poliplacòfors poliploide poliploïdia polipodi
polipodials polípor poliporals polipós poliposi polipròtic políptic poliquets polir
polirítmia polis -polis [o -poli] polisacàrid polisaprobi poliscopi polisèmia polisèmic
poliserositis polisíl·lab polisil·làbic polisil·logisme polisiloxà polisíndeton polisintètic
polisintetisme polispast polisperm polispèrmia polispèrmic pòlissa polissó polisson
polisulfur

polit¹

polit²

politana

politècnic

politeisme

politeista

politereftalat

politetrafluoroetilè polític políticament politicastre politico- politicòleg politicologia
politípic politiqueig politiquejar politiqueria polititzar politja politjó politòleg
politologia politonal politonalisme politonalitat politonia politònic politraumatisme
politricals poliuretà poliúria poliúric polivalència polivalent polivinil poll¹ poll² poll³
polla¹ polla² pollacra pollacrí pollada pollalla pollam pollanc pollancó pollancre

pollancreda pollancró pollar pollar-se pollastrada pollastraire pollastre pollastrejar
pollastrer pollataire pollatenc pollater pollegana pollegó polleguera pol·len pollencí
pollera pollereda pollerenca polleria pollet pollí pol·licitació pollina pollinada pollinar
pol·linari pol·lini pol·lini- pol·línic pol·linífer pol·linització pol·linitzador pol·linitzar
pollís pollós pol·lució pol·lucita pol·luent pol·luir polo polonès poloni polp polpa polpís
polpós pols¹ pols² pols³ polsada polsador polsament polsant polsar¹ polsar² polsegada
polsegós polseguera polseguina polsejar polsera¹ polsera² polset polsim polsina polsinar
polsinera polsós poltra poltrada poltre poltrer poltró poltrona poltronament poltroneria
pólvora polvorer polvorera polvorí polvorista polvoritzable polvorització polvoritzador
polvoritzar polzada polze polzejar pom poma pomacèntrids pomaci pomada pomadàsids
pomar pomatòmids pomejat pomell pomel·la pomelo pomer pomera pomerar pomereda
pomerola pomi- pomífer pomiforme pomo- [o pomi-] pomòleg pomologia pomològic
pompa pompeià pompejar pompó pompós pomposament pompositat pòmul poncell
poncellar poncellatge poncelló poncem poncemer poncemerar poncir poncirer
ponderabilitat ponderable ponderació ponderadament ponderal ponderar ponderat
ponderatiu ponderativament ponderós ponderosament ponderositat pondoestatural
pòndol pondre ponedor¹ ponedor² ponència ponent¹ ponent² ponentada ponentejar
ponentí ponentol pòngids pongis poni poniol ponitana ponsètia pont pontar pontarrí
pontarró pontatge ponter pontet pontífex pontifical pontificalment pontificar pontificat
pontifici pontó pontona pontonada pontoner pontsicà ponx ponxera ponxo pop popa¹
popa² popar popelín poper¹ poper² popliti popular popularisme popularista popularitat
popularitzable popularització popularitzar popularment populatxer populatxo populeó
populicultura populisme populista populós popurri poquedat poquejar pòquer poquesa
por -por poral porat porc porca¹ porca² porcada porcairol porcament porcar porcastrell
porcastrella porcater porcatera porcell porcella porcellada porcellana porcellaner
porcellanita porcellar porcellera porcí porcicultura porció porcioner porciúncula
porcupina poregós porfídia porfidiejar porfidiós porfidiosament porfina pòrfir pòrfira
porfíria porfíric porfiridials porfirina porfirínic porfirita porfirització porfiritzar porfiroporga porgada porgador porgadora porgadures porgar¹ porgar² porgueres porgueries
porgues porials poricida porífers poriol porisma porístic pornografia pornogràfic porós
porositat porpra¹ porpra² porprat porquejada porquejar porquejat porquer porquera
porqueria porquerol porquet porquí porquícia porquim porra porraci porrada porradell
porrassa porrassar porrassera porrassina porrat porrecció porrer porro¹ porro² porró
porrona porronaire porsavant port¹ port² porta portaaeronaus portaavions portabandera

portabilitat

portable

portabombetes

portabroques

portabugia

portacarbons

portacarrabina portacigarretes portacigarrets portacigars portaclaus portaclips portacreu
portada¹ portada² portadella portadocuments portador portadorer portaeines portaembut
portaempelt

portaencenser

portaequipatge

portaescombretes

portaescuradents

portaestendard portaestrep portafarcells portafeixos portafileres portafils portafirmes
portafusell portaguió portahelicòpters portal portalà portalada portalàmpades portalatge
portalenca portaler portalera portallàntia portallapis portalliços portalliteres portaló
portam portamaletes portamantes portamascles portament portamines portamonedes
portanoves portant portantveus portanyola portaobjectes portaobjectius portapau
portaploma portar porta-revistes porta-rotlles porta-segells portataules portatge portatger
portàtil portatiu portavent portaveu portaviandes portell portella portelló portent
portentós portentosament porter porteria pòrtic porticat porticó portitxol pòrtland
portlandita porto portolà porto-riqueny portuari portuguès portulaca portulacàcies poruc
porugament porus porxada porxat porxo posa posada posador posar posat posella
posició posicionar posidònia posidoniàcies pòsit positiu positivament positivar
positivisme positivista positivitat positró positura posobra posologia posològic posposar
posposició pospositiu posseïdor posseir possés possessió possessional possessionar
possessiu possessor possessori possibilisme possibilista possibilitar possibilitat possible
possiblement post¹ post² post- posta postada postal postalveolar postam postcomunió
postdata postdatar postdental postdiluvià postdorsal pòster postergable postergació
postergar posterior posterioritat posteriorment posteritat posterma postermejar
postermera postermós postero- posteroanterior postglacial postgraduat postgrau
postguerra posticar postil·la postil·lar postilló postimpressionisme postimpressionista
postís postitis postkantià postlimini postlingual postludi postmeridià postmodern
postmodernisme postmodernista postmodernitat postnominal postoperatori postor
postpalatal postpart postprandial postprecipitació postrar postrem postremitat postres
postsinàptic posttesar posttònic posttraumàtic postulació

postulador postulant

postulantat postular postulat pòstum postura posturejar posturer postvenda postverbal
pot pota potabilitat potabilitzador potabilitzar potable potaco potada potamopotamogetonàcies potamoplàncton potassa potassi potàssic potatge potejar potença
potència potenciació potenciador potencial¹ potencial² potencialitat potencialment
potenciar potenciòmetre potenciometria potenciomètric potent potentat potentment
potera poterna potestat potestatiu potials pòtil potinejar potiner potinerament potineria

potinga poti-poti potó pòtol potollar potos potra potrós potser potto potxó pou poua
pouada pouador¹ pouador² pouaire pouar pouataire pouater
[p] + u
pua puada puafuig puagra puaire puat pub púber puberal pubertat pubescència
pubescent pubià púbic pubil pubill pubilla¹ pubilla² pubillatge pubis públic publicà
publicable publicació publicades publicador públicament publicar publicata publicista
publicitari publicitat puça pucer puçós pudelació pudelar pudent pudenta pudibund
púdic púdicament pudicícia pudicitat púding pudinga pudir púdol pudor¹ pudor² pudorós
pudorosament pudós pudu puell puella puerícia puericultor puericultura pueril puerilitat
puerilment puerperal puerperi puf pufí pugesa púgil pugilat pugilisme pugilista
pugilístic pugna pugnaç pugnacitat pugnar pugó puig puigcerdanenc puix puixança
puixant puixantment puja pujada pujador¹ pujador² pujall pujament pujança pujant pujar
pujat pujol pujolar pularda pulcrament pulcre pulcritud pulla pullejar pul·lulació
pul·lular pulmó pulmonar pulmonària pulmonat pulmonia púlpit pulpitis pulquèrrim
pulsació púlsar pulsatil·la pulsatiu pulsímetre pulsió pulverimetal·lúrgia pulverulent
pulvínul pum puma pumicita puna punció punctiforme pungent punible púnic
punicàcies punicina punició punidor puniment punir punitiu punt punta puntacorrent
puntada puntaire puntal puntala puntalets puntar puntegut punteig puntejadora puntejar
puntellàs de puntelletes punter¹ punter² punteria de puntetes puntill puntillisme puntilló
puntimirat puntona puntós puntosament puntuable puntuació puntual puntualitat
puntualització puntualitzar puntualment puntuar puntura puntut punxa punxada punxant
punxar punxa-sàrries punxegut punxent punxerut punxó punxonadora punxonament
punxonar punxós punxoset punxut puny punya punyada punyal punyalada punyaler
punyar punyent punyentment punyera punyeta punyeter punyeteria punyida punyiment
punyir puó pupa¹ pupa² pupil pupil·lar pupil·laritat pupil·latge pupitre puput pur
purament puré puresa purga purgable purgació purgador purgament purgant purgar
purgat purgatiu purgatori purí purificable purificació purificador purificament purificar
purificatori puriforme purina purínic purisme purista purità puritanisme puritat purna
púrpura purpurat¹ purpurat² purpureo- purpurescent purpuri purpurí purpúric púrria
purrialla purulència purulent pus¹ pus² pusil·lànime pusil·lànimement pusil·lanimitat
pústula pustulació pustulós puta putada putaner putatiu puteria pútid putrefacció
putrefacte putrefactiu putrescència putrescent putrescibilitat putrescible pútrid putridesa
putriditat putrílag putxinel·li putzolana puzle

[b] + a
ba baba babaia a la babalà babarota babau babeca babel babèlic babiloni babilònic
babirussa bable baboia baboiada babol bàbol babord babovisme babuí babutxa bac¹ bac²
bac³ bac⁴ baca bacada bacallà bacallaner bacallaneria bacallar bacanal bacanard bacant
bacarà bacci- baccífer bacciforme baccívor bací bacil bacil·l- bacil·làcies bacil·lar
bacil·lariofícies bacil·lèmia bacil·li- bacil·liforme bacil·lo- [o bacil·li-, o bacil·l-]
bacil·losi bacina bacinada baciner bacinet baciu bacivada bacivar baciver bacó bacona
baconada baconera bacora bacoreta bacteri bacteri- bacterià bacterial bactericida
bacterièmia bacterio- [o bacteri-] bacteriocecidi bacterioclorofil·la bacteriòfag
bacteriòleg

bacteriòlisi

bacteriolític

bacteriologia

bacteriològic

bacterioscòpia

bacterioscòpic bacteriosi bacteriòstasi bacteriostàtic bacterioteràpia bacteriotoxina
bacteroide bàcul baculi- baculiforme baculimetria bada badabadoc badada badadís
badador badadura badaina badaine badaire badall¹ badall² badallaire badallar badallera
badaloc badaloní badalot badaluc badana badar baddeleyita baderna badge badia¹ badia²
badiana badiella badiguer badina badiu badívol badland bàdminton badoc¹ badoc²
badocar badola badomeries badomies badoquejar badoquera badoqueria baf bafada
bafanejar bafaner bafaneria bafarada bàfia bafor baga¹ baga² bagaleu bagant bagarella
bagàs bagassa¹ bagassa² bagassejar bagasser bagasseria bagatel·la bagatge bagatger
bagauda bagenc bagol bagolar bagot bagotar bagra bagràtida baguejar bagueny baguer
baguet bagueta bagul bagulada bagulaire baguler bah bahaisme bahaista bai baia
baiadera baiard baieta baietó baila baina baiona baioneta baionetada baix¹ baix² baix³
baixa baixà baixada baixador baixamar baixament¹ baixament² baixant baixar baixejar
baixesa baixest baixista baixó baixura baixúrria bajà bajanada bajaneria bajania bajoc
bajoca bajocada bajocar bajocó bajoquera bajoqueta bala¹ bala² balada baladrar baladre
baladreig baladrejar baladrer balafiador balafiament balafiar balafiu balaguerí balaix
balalaica balan- bàlan balanç balança balançada balançar balancé balanceig balancejar
balancer balancera balancí balancímetre balançó balandra balandram balandre
balandreig balandrejar balandrim-balandram balandró balani- balànic balanífer balanitis
balano- [o balani-, o balan-] balanoide balast balastatge balata balàustia balb balbar-se
balbejar balboa balboteig balbotejar balbuç balbuceig balbucejar balbucient balbucitar
balç balca balcànic balcanització balcanitzar balcar balcar-se balcera balcó balcona
balconada balconer balda baldada baldador baldadura baldament¹ baldament² baldana¹
baldana² baldaquí baldar¹ baldar² baldell baldelló balder balderament baldereig

balderejar baldeta baldó baldor baldraca baldraga baldragues baldric baldriga baldufa¹
baldufa² baldufell baldufer balear baleàric bàlec balegar baleguer baleig baleja balejador
balejadures balejar balena balener balenera balènids balenó balenoide balenoptèrids
balera balí baliga-balaga balilla balinès balir-se balisa balista balístic balístids baliva
ball balla ballable ballada ballador¹ ballador² balladores ballaire ballar ballarí¹ ballarí²
ballarida ballaruc ballaruga ballarusca ballera ballesta¹ ballesta² ballestada ballester¹
ballester² ballestera¹ ballestera² ballesteria ballestrinca ballet ballmanetes ballotejar
balm balma balmar-se balmat balneari balneo- balneologia balneoteràpia baló¹ baló²
balot balou balquena balquer balsa bàlsam balsamer balsamera balsàmic balsamífer
balsamilla balsamina balsaminàcies balsera bàltic balto- baltoeslau baltofinès baluard
baluern baluerna balun balustrada balustre balutxi bamba bamber bambo bàmbol
bambolejar bambolina bambotxada bambú ban¹ ban² banal¹ banal² banalitat banalització
banalitzar banalment banana bananer banasta banastell banastra banat banau banc banca
bancada bancal bancalada bancalejar bancaler bancar bancari bancarrota bancarroter
bancassa banda¹ banda² bandada¹ bandada² bandarra bandarrada bandat bandeig
bandejament bandejar bandejat bander bandera banderejar banderer bandereta banderí
banderilla banderiller banderó banderola bàndicut bandidatge bandiment bandinella
bandir bandit bandó bàndol bandola¹ bandola² bandola³ bandolejar bandoler bandolera
bandolerisme bandolí bandolina bandositat bandúrria bandurrista baner bangials
bangiofícies banjo banquer banquet¹ banquet² banqueta banquetejar banquisa banteng
bantú [o bantu] banús bany banya banyabaix banyada¹ banyada² banyadaurat banyador¹
banyador² banyadura banyam banyar banyarriquer banyarriquerar banyat banyegaire
banyegar banyer¹ banyer² banyera banyeta banyista banyó banyolí¹ banyolí² banyot
banyut¹ banyut² banzim-banzam baobab baptismal baptisme baptista baptisteri baquelita
baqueta baquetejar bàquic bar¹ bar² bar- baraca baralla baralladís barallar barallós
barana baranatge barandat barat¹ barat² barata¹ barata² baratador baratar barater barateria
barator bàratre barb¹ barb² barba¹ barba² barbablanc barbacana barbaclar barbaclòs
barbacoa barbada barbaespès barbaflorit barbafort barbafresc barbagrís barballa
barballera barballó barbamec barbanegre barbapunyent barbar bàrbar bàrbarament
barbarejar barbaresc barba-reveixí barbàric barbàricament barbàrie barbarisme
barbaritat barbaritzar barba-roig barba-ros barba-serrat barbat barbejar barbelló barber
barberia barbet barbeta¹ barbeta² barbíger barbim barbiquell barbís barbiturat barbitúric
barbiturisme barbó barbol barbolla barbollaire barbollar barbós barbotegar barboteig
barbotejar barbre bàrbula barbulat barbull barbullent barbullir barbullós barbut barbutir

barca barcada barcarès barcarola barcassa barcatge barcella barcelonès barceloní
barcelonisme barcelonista bard barda¹ barda² bardaix bardaixa bardana barder bardissa
bardissaire bardissam bardissar bardissenc bardisser barem barestesiòmetre bargalló bari
bari- baria bàric baricentre baricèntric barimetria barió bariònic barisfera barita baritina
baritocalcita baríton¹ baríton² barjaula barjola barlet barliqui-barloqui bàrman barn
barnilla barnillatge barnús baro- [o bar-] baró baroclinitat barògraf barograma baròmetre
baromètric baronet baronia baronial baronívol baronívolament baroscopi barosinusitis
barotermògraf barotraumatisme barotropia barquejar barquer barquet barqueta basa
basal basalt basàltic basaltiforme basaltoide basament basanita basar¹ basar² basarda
basardós basc basca bascar bascós bàscula basculació bascular base basel·làcies baser
basera basi basi- bàsic basicitat basidi basidial basidio- basidiocarp basidioliquen
basidioma basidiomicets basidiomicots basidiòspora basificar basilar basileu basilià
basílica¹ basílica² basilical basilicó basilisc bàsion basipodi basòfil basqueig basquejar
basquet bàsquet basquetbol basquetbolista basquisme basquista basraloc basralocus
bassa bassada bassal basseta bassetja bassi bàssia bassinyol bassiol bassiot bassó bassol
bassot bast¹ bast² bast³ basta bastaix bastaixar a bastament bastanaga a bastança bastant
bastantment bastar bastard bastardia bastejar¹ bastejar² baster bastet basteta bastetà
bastida bastidor bastigi bastillat bastiment bastimentada bastió bastir bastnäsita bastó
bastonada bastonejar bastoner bastonera bastonet bastos bat¹ bat² bata batà batagúrids
batall batalla batallada batallador batallaire batallant batallar¹ batallar² batallarós bataller
batallívol batalló batallola batan batanar batanatge bataner batanet batanga batata
batàvia batcoll batculada batec bàtec batedor¹ batedor² batega bategada bategant bategar
bateig batejar batement batent bateó bater baterell bateria baterola bati- batial batialles
batiar batibull baticor baticul batifullar batifuller batigràfic bàtik batimans batiment
batímetre batimetria batimètric batipelàgic batiport batiscaf batisfera batisser batista
batle batlle¹ batlle² batllia batlliu bato- [o bati-] batocròmic batofòbia batoïdeus batòlit
batolla batollar batòmetre batraci batraco- batre batuda batussa batusser batussó batut¹
batut² batuta batxillejar batxiller batxillerat batxilleria batzac batzacada batzegada
batzegar batzoler batzoles bau baud baula bauprès bausia bauxa bauxita bauxític
va¹ va² vaca vacació vacacional vacada vacança vacant vacar vacària vacassa vaccí
vaccinació vaccinador vaccinar vaccínic vacil·lació vacil·lant vacil·lar vacu vàcuament
vacuïtat vacum vacuna vacunació vacunador vacunar vacúol vacuòmetre vacuòstat
vademècum vaga vagabund vagabundejar vagabunderia vagal vagament vagància

vagant vagar vagareig vagarejar vagarívol vagarívolament vagarós vagarosament
vagarro vagassejar vagatiu vàgil vagin- vagina vaginal vaginat vaginisme vaginitis
vagino- [o vagin-] vagínula vaginulat vagit vagó vagoneta vagós vagotomia vague
vaguejar vagueries vaguetat vaguista vailet vainilla vair vairat vaire vairó vaitot vaivé
vaiver vaiverejar vaixell vaixella vaixellada vaixeller vaja val valdès valdre valedor¹
valedor² valença valencià valència valencianisme valencianista -valent valent
valentament valentí valentia valer valerat valeriana valerianàcies valerianat valeriànic
valèric valerós valerosament valetudinari valg valí vàlid validable validació validadora
vàlidament validar validesa validitat valiment valina valinomicina valisa vall¹ vall² vallde-rourà valldostà vallejar vallenc vallesà vallespirenc val·lisoletà való valona valons
valor valoració valorant valorar valoratiu valorós valquíria vals valsar vàlua valuós
valva valvar valvat valviforme vàlvula valvular valvulitis vamba vampir vampiressa
vampirisme vanadat vanadi vanàdic vanadil vanadinita vanadós vanaglòria vanagloriarse vanagloriejar-se vanagloriós vanagloriosament vanament vanar-se vàndal vandàlic
vandàlicament vandalisme vanejar vaníl·lic vanil·lina vanitat vanitós vanitosament vano
vànova vanover vantar-se vapor vaporació vaporada vaporador vaporar vaporatge
vapori- vaporífer vaporiforme vaporitzable vaporització vaporitzador vaporitzar vaporós
vaporosament vaporositat vaquer¹ vaquer² vaqueria vaquerís vaqueta vaquí var vara
varà varactor varada varador¹ varador² varal varànids varar varec varenga varengatge
vareta varetatge vari variabilitat variable variablement variació variacional variada
variadament variador vàriament variància variant variar variat variça varicel·la varicovaricocele varicós varicositat variegació variegat variejar varietal varietat variola
variolita variolític varioloide variolós variscita varistància varistor variu varroasi
varsovià varva varvassor varvassoria vas vasa vascó vascular vasculós vasectomia
vaselina vaso- vasoconstricció vasoconstrictor vasodilatació vasodilatador vasopressina
vassall vassallatge vassallia vast vastament vastitud vàter vaticà vaticanisme vaticanista
vaticinador vaticinar vaticini vatua vau vauma vauquerials
[b] + e
be¹ be² bé¹ bé² bé³ beabà beaces bearnès beat beatamaria beateri beateria beatífic
beatificació beatíficament beatificar beatitud beaumontès bebè bec beç beca becada¹
becada² becadell becafigues becaina becaire becar¹ becar² becari becarrada becassina
becat beceda beceroles becfí becgroc becgròs becllarg beçosa becplaner becquerel
bectort beçull becut becvermell bedoll bedollar bedosa beduí befa befar beffroi begallar

begard begoleig begònia begoniàcies beguda beguder beguí beguinatge begut bei¹ bei²
beina beiner beisa beisbol beix beixamel bel¹ bel² belaberquí belador belai belar belarús
belegar belemnític belemnits belga belitrada belitralla belitre belitrejar bell belladona
bellament bellaombra belleraca bellesa bel·li- bèl·lic bel·licisme bel·licista bel·licorós
bel·licorosament

bel·licós

bel·licosament

bel·licositat

bel·líger

bel·ligerància

bel·ligerant bel·lipotent bel·lita bellor bellota bellotera bellparler bèl·lua bellugadís
bellugadissa bellugar bellugó bellugor bellugós bellugueig belluguejar belluguet bel·luí
bellumes belònids beluga bemoll ben bena benafecte benamat benanada benanança
benanant benasquès benastruc benastrugança benauradament benaurança benaurat
benavarrès benavenir benaventuradament benaventurança benaventurat benaventurós
benaventurosament benavinença bencossat bendir benedicció benedictí benefactiu
benefactor benèfic benèficament beneficar beneficència benefici beneficial beneficiar
beneficiari beneficiat beneficiós beneir beneit beneït beneitejar beneitera beneiteria
beneitó beneitura benemèrit benentès beneplàcit benestant benestar beneventana
benèvol benèvolament benevolència benfactor benfer bengala bengalada bengalí
bengalina benhaja benhumorat benicarlando benidormer benifet benignament benigne
benignitat benimerí benintencionat benjamí benjuí benlloc benmereixença benmereixent
benparlant benparlat benpensant bentònic bentonita bentos benveure benvinguda
benvingut benvist benviure benvolença benvolent benvoler benvolgut benz- benzaldehid
benzè benzedrina benzènic benzenoide benzhidrol benzidina benzil benzílic benzina
benzinera benzo- [o benz-] benzoat benzofenona benzofuran benzoic benzoïl benzoïna
benzol benzopirè benzoquinona benzotiazole beoci bequerada bequeruda bequerut
bequetejar bèquic berbena berber berberidàcies berberina bèrbol berbolós berena
berenada berenador berenar¹ berenar² bereneta bergamasc bergamiol bergamota
bergamoter bergansí bergant bergantejar bergantell berganteria bergantí bergantina
bergistà bergsonià berguedà beri-beri beribèric beribrace beril beril·li berkeli berla
berlandieri berlina berlinès berlinita berma bermudes bermudiana bernat¹ bernat² bernès
bèrnia berruga berrugós berruguera bersim berthòl·lid bertran bertranada bertrandita
bertrol bertrola bertrolada bes¹ bes² bes- besada besador besadura besamà besamans
besament besanca besant besantat besar¹ besar² besavi besàvia bescambra bescambrilla
bescantador bescantament bescantar bescanvi bescanviable bescanviador bescanviar
bescara bescavar bescoll bescollada bescollejar bescollut bescomptar-se bescompte
bescordella bescuit bescuitada bescuitar bescuiter beset besllaurar besllum besllumar
besneboda besnebot besnet besneta besneula besoncle besoteig besotejar bessa bessac

bessó¹ bessó² bessona bessonada bessoner bestenaga bestia bèstia bestial bestialitat
bestialment bestiam bestiar bestiari bestiejar bestiesa bestina bestinal bestiola bestioler
bestornar bestraure bestreta bestreure besuc besunya besunyar besurt bet beta¹ beta²
betatró bètel bètic betlemita betol betònica betulàcies betum betza betzarrut a betzef
betzoar betzol beuarra beurada beuratge beure¹ beure² beurim beutat bevedor¹ bevedor²
bevenda bevent beverri bevèrria bevible bevotejar
ve veça veçar vecera veçot veçota vectació vectigal vector vectorial veda vedar vedat
vedell vedella vedellada vedellar vedet vedetisme vèdic vediguera vedisme vedruna
veedor veedoria vega vegà vegada veganisme vegetabilitat vegetable vegetació vegetal
vegetalisme vegetalista vegetant vegetar vegetarià vegetarianisme vegetatiu veguer
vegueria vehemència vehement vehementment vehicle vehiculació vehicular¹ vehicular²
veí veient veïnal veïnat¹ veïnat² veïnatge veïner veire veixiga veixina vel vela velació
veladura velam velar¹ velar² velari velarització velaritzar velàrium velat velatxo velejar
veler¹ veler² veler³ veleria¹ veleria² vèlic vèlit vell¹ vell² vellard velledat vel·leïtat
vel·leïtós vellesa velló vellós¹ vellós² vellositat vellotejar vellura vellúria vellut vellutàs
vellutat vellutejar velluter vellutet velnegrat veloç velocímetre velocípede velocipedista
velocista velocitat veloçment velòdrom velomotor velutina vena¹ vena² venable
venació¹ venació² venal¹ venal² venalitat venalment venatori vencedor vèncer vencible
vencill vencillar vencilló venciment vençó venda¹ venda² vendaval vendibilitat vendible
vendició vendre vendrellenc venecià veneçolà venedissa venedor¹ venedor² venedures
venenífer venenífic venenós venera venerabilitat venerable venerablement veneració
venerador venerar veneri vènet venguí veni- vènia venial venialitat venialment venidor
venir vènit venja venjable venjador venjament venjança venjar venjatiu venjativament
veno- [o veni-] venós vent ventada ventador ventafocs ventall ventalla ventallada
ventallar ventaller ventalló ventallola ventallot ventament ventana ventar ventegar
venteguera ventejar ventijol ventilable ventilació ventilador ventilar ventim ventolà
ventolejar ventoler ventolí ventolina ventós ventosa ventositat ventrada ventral ventre
ventregada ventrell ventrellada ventrellut ventrera ventresca ventri- ventricle ventricular
ventríloc ventrilòquia ventro- [o ventri-] ventrut ventura venturer venturi ventúria
venturina venturós venuda vènula venus venust venustat venut ver veraç veracitat
veracreu verada veral verament veranda verat veratera veratre veratrina verb verba
verbal verbalisme verbalista verbalització verbalitzador verbalitzar verbalment verbejar
verbenàcies verberació verberar verbigràcia vèrbola verbomania verbós verbosament

verbositat verd verdader verdal verdaleta verdanc verdassegar verdaula verdejant
verdejar verderol verderola verdesca¹ verdesca² verdet verdiell verdiella verdol
verdolaga verdor¹ verdor² verdós verdosenc verduc¹ verduc² verdugada verduguet
verdulaire verduler verduleria verdum verdura verdurer verdureria vereda vereder
veredicte verema veremada veremador¹ veremador² veremall veremar verera verga¹
verga² vergallada vergançó vergàs vergassa vergassada vergassejador vergassejar
vergat¹ vergat² verge vergella vergència verger vergera vergonya vergonyant vergonyarse vergonyós vergonyosament verguejar verguer¹ verguer² verguera vergueró vergueta
verguetat verí verídic verídicament veridicitat verificabilitat verificable verificació
verificador verificar verificatiu verinada verinar verinor verinós verinosament verinut
verisme verista veritable veritablement veritat verjura verjurat verm vermell vermellejar
vermellenc vermellet vermelleta vermelló vermellor vermellós vermener vermivermicida vermicular vermiculat vermiculita vermiforme vermífug vermina verminós
vermis vermitxol vermívor vermut vern¹ vern² vernació vernacle vernacular vernal
vernalització verneda vernier vernís vernissatge verol verola verolada verolar verolejar
verolós¹ verolós² veronal veronès verònica verós verpa verra verratell verrim verro
verrucària verrucarials verruciforme verrucós vers¹ vers² versació versal versaleta
versallesc versar versat versàtil versatilitat versejar versemblança versemblant
versemblantment verset versicle versicolor versiculari versificació versificador
versificar versim versió versista verso versor versta vertader vèrtebra vertebració
vertebrador vertebral vertebrar vertebrat vertell vèrtex vertical verticalisme verticalitat
verticalment verticil verticil·lastre verticil·lat vertigen vertiginós vertiginosament
vertisol vèrtola ves vesània vesànic vesar vesc vescomtal vescomtat vescomte vescós
vesí vesicació vesical vesicant vesicatori vesico- vesícula vesicular vesiculoarbuscular
vesiculós vespa vesper vespertí vespertiliònids vespra vesprada vespral vespre vesprejar
vesquera vesquercí vessa vessada vessador vessadures vessament vessana vessant
vessar vesta vestal vestíbul vestibular vestició vestidor vestidura vestigi vestiment
vestimenta vestir vestit vestuari vesuvianita vet veta¹ veta² vet ací vetaire vet aquí vetar
veta-segat veterà veterinari veterotestamentari vetesifils vetla vetlada vetlador vetlar
vetlla vetllada vetllador vetllaire vetllar veto vetó vetust vetustat veu veure vexació
vexador vexant vexar vexatori vexil·lar vexil·lari vexil·lòleg vexil·lologia vexil·lològic
[b] + i

bi- [o bis-] -bi biaix biamperimetria biamperometria biangular bianual biarticulat
biatleta biatló biauricular biaxial bibàsic bibelot biberó bíblia bíblic biblio-¹ biblio-²
bibliobús biblioclasta bibliocleptòman bibliòfil bibliofília bibliofilisme bibliofòbia
bibliognosta bibliògraf bibliografia bibliogràfic bibliolatria bibliòleg bibliologia
bibliològic bibliòman bibliomania biblioteca bibliotecari bibliotècnia biblioteconomia
biblioteràpia biblista bibotella bicable bicameral bicameralisme bicarbonat bicarpel·lar
bicèfal bicel·lular bíceps bicicle bicicleta bicíclic bicicròs bicipital bicircular bicoca
bicolor bicòncau biconcavitat bicondicional bicònic biconvex biconvexitat bicorn
bicorne bicornuat bicorporal bicorpori bicromat bicromia bicrucífer bicursal bicuspidat
bicúspide bidell bident bidentat bidet bidigitat bidimensional bidó biela bielorús biennal
bienni biestable bifaç bifacial bifàsic bifenil bífer bifi bífid bifiditat bífidus bifilar
bifistular bifòbia bifocal bifoli bífora biforat biforme bifront biftalat bifurcació bifurcarse bifurcat biga¹ biga² bigal bigalot bigam bígam bigàmia bigarrat bigeminat bignònia
bignoniàcies bigòrnia bigòs bigot bigota bigotera bigoti bigotut bigudí bigueta bijecció
bijectiu bijuteria bilabial bilabialització bilabialitzar bilabiat bilabiovelar bilàmina
bilateral bilateralitat bilbaí bili- biliació biliar bilífer bilineal bilinealitat bilinga bilingüe
bilingüisme bilió bilionèsim biliós bilirubina bilirubinèmia bilirubinúria bilis biliteral
biliverdina bill billar billarista billeta billó billonar bilobat bilobulat bilocal bilocular
biloculat bilorda bimà bimanual bimba bimbatxe bimbell bimbirimboies bimembre
bimensual bimestral bimestre bimetàl·lic bimetal·lisme bimetal·lista bimolecular
bimotor binadora binar binari binarisme binaural bingo binocle binocular binodal
binode

binomi

binomial

binturong

binuclear

binucleat

bio-

bioacumulació

biobibliografia biobibliogràfic biocatalitzador biocenologia biocenosi biocenòtic
bioclima bioclimatologia bioclina bioclínic biòcron biodegradable biodegradació
bioderma

biodesfibril·lació

biodiversitat

bioenergia

bioerosió

bioestratigrafia

bioestratigràfic bioètica biofàcies biòfag biofísic biogàs biogènesi biogènic biogeografia
biogeogràfic biògraf biografia biografiar biogràfic bioherm bioindicador biòleg biologia
biològic biologisme bioluminescència bioma biomagnetisme biomassa biomèdic
biomedicina biometria biomètric biomolècula biomòrfic biomorfisme biònic bionomia
bionòmic biont biòpsia bioquímic bioritme a la biorxa bioscopi biosfera biosíntesi
biostàsia biostroma biota biotecnologia biotecnològic biòtic biotip biotipologia biotipus
biotita biòtop bioturbació biozona bipalmat bípar bipartible bipartició bipartidisme
bipartir bipartit bípede bipenne bipinnat bipiramidal bipiràmide biplà biplaça biplanar
biplanari biplosió bipolar biport biprisma biquadrantal biquadrat biquadràtic biquars

biquini biradiat birbador birbar birbillejar birectangle birefringència birefringent biret
biribís birimboies birla birmà birrem birret birreta bis¹ bis² bis- bisanual bisar bisbal
bisbalenc bisbat bisbe bisbessa bisbètic bisbetó biscaí biscutel·la bisecció bisector
bisectriu bisell bisellament bisellar bisellatge biserial biseriat bisetmanal bisexual
bisexualisme bisexualitat bisexuat bisíl·lab bisil·làbic bisimetria bisimètric bismarck
bismut bismutat bismútic bismutífer bismutina bismutinita bismuto- bismutós bismutur
bisnaga bisó bisolcat bissextil bissus bistec bístia bistorta bistre bisturí bisulfat bisulfit
bit bita bitàcola bitadura bitangent bitar bitartrat bitcoin bitè bitemàtic bíter bitlla
bitllada bitllaire bitllar¹ bitllar² bitllera bitllet bitlleta bitlletaire bitlletat bitlletera bitllobitllo bitllot bitó¹ bitó² bitò bitoc bitol bitonal bitonalitat bituminós bitxa bitxac bitxera
bitxo bitzac bitzega biunívoc biunivocitat biuret bivac bivalència bivalve bivaquejar
bivariable bívia bivitel·lí bixa¹ bixa² bixàcies bixest bizantí bizantinisme bizantinista
bizantinística
vi via¹ via² viabilitat viable viacrucis viador viaducte vial vialet vianant vianda viander
viar viarany viari viaró viat viatge viatger viàtic viaticar viatjador viatjant viatjar vibra
vibració vibracionisme vibrador vibràfon vibrant vibrar vibràtil vibratilitat vibratori
víbria vibrió vibrissa viburn vicari vicaria vicarial vicariant vicariat vice- vicealmirall
vicealmirallat vicecanceller vicecancelleria viceconsolat vicegerència vicelegació
vicennal vicenni vicepresidència vicerectorat vicesecretaria vicesenescal viceversa vici
viciable viciador viciar viciat viciós viciosament viciositat vicissitud vicissitudinari
víctima victimari victimisme victimista víctor victorejar victorià victòria¹ victòria²
victoriat victoriós victoriosament vicunya vida vidalba vidalbar vidalbí vidassa vident
video-¹ video-² vídeo videocasset videoclip videoclub videoconferència videodisc
videòfon videofonia videojoc videoteca videotext vídia vidicó vidiella vidrat vidre
vidrenc vidret vidriaire vidriat vidrienc vidrier vidriera vidrieria vidriol vidriola vidriós
vidriositat vidu vidual viduatge viduïtat vieira vienès vietnamita vigatà vigència vigent
vigèsim vigesimal vigilància vigilant vigilantment vigilar vigília vigir vigor vigoria
vigorització vigoritzador vigoritzar vigorós vigorosament viking vil vila vilà vilafranquí
vilania vilanoví vila-realenc vilatà vilatge vilatjà viler¹ viler² vilesa vilipendi vilipendiar
vilipendiós vil·la villancet vil·lanovià villener vilment viltat viltenir viltinença vim
vimassa vimenar vimenera vimenerar vimera vímet vimetera vimeterar vinaci vinader
vinagrada vinagre vinagrella vinagrer vinagrera vinagret vinagreta vinagrós vinari
vinarossenc vinassa vinater vinateria vinca vinça vincamina vincapervinca vinçat

vincenzi vinclada vincladís vinclament vinclar vincle vinculable vinculació vinculant
vincular vindicació vindicador vindicar vindicatiu vindicta vindre vinent viner vinet
vinga vinguda vini- vínic vinícola vinicultor vinicultura vinífer vinificació vinificar
vinil vinilbenzè vinílic vinós vinositat vint vintè vintejar vintena vintenejar vintenni
vinya vinyar vinyataire vinyater vinyer vinyet vinyeta vinyòvol vió viola¹ viola² viola³
violable violaci violació violador violament violar¹ violar² violari violat violència
violent violentament violentar violer¹ violer² violerar violeria violeta violí¹ violí²
violinista violista violó violoncel violoncel·lista vionar viot viperat viperí vipèrids
viperina vira virada virador virago virar¹ virar² virasi virat¹ virat² virater viratge virató
virescència virescent viret virginal¹ virginal² virginalista virginalment virginitat vírgula
virgular víric viril virilisme virilitat virilment virió virior viró¹ viró² viroide virolai
virolar virolat viròleg virolet virolla virologia vironer virós virosi virosta virot virotja
virregnal virregnat virrei virtual virtualitat virtualment virtuós virtuosament virtuosisme
virtuosístic virtuositat virtut virulència virulent virulentament virumbella virus vis¹ vis²
visar¹ visar² visat visatge vis-a-vis visc visca viscatxa víscera visceral visceralitat viscós
viscosímetre viscositat visera visibilitat visible visiblement visigot visigòtic visigotisme
visió visionadora visionar visionari visir visirat visita visitable visitació visitador
visitant visitar visiu visó visor visquercí en vist vista vistaire vistent vistiplau vistós
vistosament vistositat visual visualitat visualització visualitzador visualitzar visura
visurador visurar vit vitàcies vital vitalici vitalicista vitalisme vitalista vitalitat
vitalització vitalitzador vitalitzar vitalment vitamina vitaminat vitamínic vitaminós
vitand vitel vitel·la vitel·lí vitenc vitet viteta viti- vitícola viticultor viticultura vitiligen
vitiligo vitivinícola vitivinicultura vitrac vitrall vitraller vitralleria vitre vitri- vitri vítric
vitrificable vitrificació vitrificar vitrina vitrinita vitrita vitro- [o vitri-] vitroceràmica
vitualla vitulí vituperable vituperablement vituperació vituperador vituperar vituperi
vituperiós vituperiosament vitxo viu¹ viu² viuda viudetat viudo viure¹ viure² viu-viu
vivaç vivacitat vivaçment vivament vivari vivàrium vivència vivent viver vivèrrids
vivesa vivi- vivianita vívid vividor vivífic vivificable vivificació vivificador vivificant
vivificar vivificatiu vivípar viviparisme viviparitat vivisecció vivor
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bo¹ bo² boa boà boal bobanys bòbila bobina bobinadora bobinar bobinatge bobinot
bobiot bobò boc¹ boc² boç boca bocaample bocabadant bocabadat bocabarra bocaclòs
bocada de bocadents bocadolç bocadolça bocadur bocaestret bocafí bocafluix bocafort

bocafresc bocagròs bocal bocam bocamànega bocamàniga bocamoll bocana bocanegre
boçar¹ boçar² bocarrut boca-rugat boca-sec bocassa bocassí bocat bocaterrós bocatge
bocatort bocelles bocí bocinada bocinalla bocinejar bocoi a bocons bocut boda bodega
bodegó bodi bodris boehmita bòer boet bòfega bofegament bofegar bòfia boga¹ boga²
boga³ bogal bogamarí bogar¹ bogar² boga-ravell bogarró bogejar bogeria bogo bogomil
bogomilisme bohemi bohemià böhmita bohri boia boiar¹ boiar² boïc boicot boicotar
boicotejar boids boiet boig boïga boïgaire boina boira boirada boirar-se boirassa boirat
boirenc boirim boirina boirós boirosament boirum boix¹ boix² boixa¹ boixa² boixac
boixadura boixar¹ boixar² boixar-se boixat boixeda boixerica boixerola boixet boixeta
boiximà bojac bojal bojament bojor bol¹ bol² bol³ bola¹ bola² bolada bolado bolangera
bolc bolca bolcada bolcador bolcall bolcament bolcant bolcar bolcavagonetes bolda
boldo¹ boldo² boldró bolei boleia boleiar boleng bolenga boleres bolero boleros bolet
boletada boletaire boletals boletera bolic bòlid bolig¹ bolig² bolígraf bolina bolineta
bòlit bolitger bolitjada bolívar bolivià boll bolla bollador bollament bollar¹ bollar²
bollar³ bollat bolleta bolletí bolló boló bolòmetre bolomètric bolondo bolonera bolonyès
bolquer bolquet bolquim bolxevic bolxevisme bomba¹ bomba² bombable bombacàcies
bombada

bombament¹

bombament²

bombar¹

bombar²

bombarda

bombardeig

bombardejar bombarder bombardí bombardó bombat bombatge bombatxo bombeig
bombejament bombejar¹ bombejar² bomber bombeta bombí bombicíl·lids bòmbix
bombo bombó bombolla bombollar bombolleig bombollejar bombona bombonera
bombosí bon¹ bon² bonament bonança bonancenc bonapartisme bonàs bonastre
bonaventura bonda¹ bonda² bondadós bondadosament bondat a bondó bonegada
bonegador bonegar bonegó bonent bonera bonesa bonet boneta boneter¹ boneter² bonets
bonhomia bonhomiós bonic bonicària bonicor bonics bonidor bonifaci bonificació
bonificar bonior boniquesa bonir bonítol bonitolera bonó bonsai bony bonyarrut
bonyegut bonyiga bonyigar bonze booleà boom boquejar boquer boquera boquet
boquina boquir bor borà boracita boraginàcies boral borar borat boratat bòrax borboll a
borbollades borbollaire borbollar borbolleig borbollejant borbollejar a borbollons
borbònic borborigme bord¹ bord² borda¹ borda² bordada¹ bordada² bordadissa bordador
bordall bordalla bordanya bordar bordatge bordegàs bordejar¹ bordejar² bordelès bordell
bordeller bordenc border borderia borderís bordet¹ bordet² bordeus bordiol bordís
bordissalla bordissenc bordisser bordissot bordó¹ bordó² bordó³ bordó⁴ bordoi
bordonadora bordonament bordonar bordonat bordonejar bordoner bordura borèada
boreal bòrees boreo- boreoalpí borgenc borgià borgonya borgonyó bòria bòric borina¹

borina² borina³ borinar borino borinor borinot borinotejar borja borla borlar borlet
borleta borlí borlista borm born bornada bornador bornar bornejar borneol borni bornita
bornoi bornoiera bornós boro- boroglicerina borosilicat borra borradura borraina
borraire borraix borrall borralló borrallut borràs borrasca borrascada borrascall
borrascós borrasquejar borrasquer borrassa borrassó borratgenca borratja borratxa
borratxada borratxejar borratxel·lo borratxera borratxeria borratxo¹ borratxo² borrec
borrega borregada borrego borreguer borrejar borrell borrena borrer borreu borrianenc
borrianer borriga borrim borrimejar borrissó borrissol borró borromba borrombí
borrombori borronada borronadura borronar borroner borrós borrosament borrufa
borrufada borrufar borrufejar borrut borsa borsari borseguí borsista borumballa borur
bosc boscà boscaler boscam boscana boscany boscar boscarla boscat boscater boscatge
boscós boscúria bosnià bosó bosònic bosquer bosqueró bosquerol bosquet bosquetà
bosquetó bosquí bosquina bossa bossada bossanya bossarrera bossat bossell bossellar
bosser bossic bossoc bossoga bossonalla bossot bossut bòston boswèl·lia bot¹ bot² bot³
bot⁴ bota¹ bota² botada botador botafió botafoc botafora botall botaló botam botana
botànic botano- botar¹ botar² botàs botatge botavant botavara botedor¹ botedor² botejar
botell botella boteller botelleria boter botera boterat boterell boteria boterola boterut
botet botgeta botí¹ botí² bòtids botifarra botifarrada botifarrer botifarró botifler botiga
botiguer botija botijós bòtil botilla botillós botina botinflament botinflar-se botir botiró¹
botiró² botit botja botjar botjosa botó botonada botonador botonadura botonar botonat
botoner botonera botoneria botorn botornons botós botre botri botridi botriocèfal
botrioide botriomicosi botuliforme botxa botxí botxinejar botzina botzinaire botzinar
botzinejar bou¹ bou² bouada boual bouejar bouenc bouer bouet boulangerita bournonita
boutique bouvaca bova bovada boval¹ boval² bovalar bovatge bovenc bover¹ bover²
boveral boví bovicultura bòvids bovor box boxa boxador boxar boxejador boxejar bòxer
vobulador vocable vocabulari vocació vocacional vocal vocàlic vocalisme vocalista
vocalització vocalitzar vocalment vocatiu vociferació vociferant vociferar vodevil
vodka vodú voga vogada vogador vogar vogi vogidor vogir voivoda vol volada voladís
voladissa volador voladura voladúria volander volandera volant¹ volant² volant³ volantí
volantiner volar volat volateria volàtil volatilitat volatilitzable volatilització volatilitzar
volcà volcànic volcanicitat volea voleiar voleibol volejador volença volenter volenterós
volenterosament volenterositat voler¹ voler² voleteig voletejar voliac voliaina voliana
volició volior volitiu volt¹ volt² volta voltadits voltaic¹ voltaic² voltairià voltam

voltàmetre

voltampere

voltamperímetre

voltampèrmetre

voltamperòmetre

voltamperometria voltamperomètric al voltant voltants voltar voltatge voltcoulomb
volteig voltejar voltera volterià voltímetre voltonera voltor voltzials volubilitat voluble
volublement volum volumetria volumètric volumètricament volúmica voluminós
voluntari voluntàriament voluntariat voluntarietat voluntariós voluntarisme voluntarista
voluntat voluntatiu volunter voluptat voluptuós voluptuosament voluptuositat voluta
volva volvària volvocals volvós vòlvul vòmer vòmic vòmit vomitada vomitar vomitejar
vomitiu vomitori vomiturició -vor vora vorà voraç voracitat voraçment vorada
voraginós voral voravia voraviu vorejar vorell vorellar vorer vorera voretar vori vòrtex
vorticel·la vorticisme vorticitat vos vós vosaltres vostè vostre vot votació votant votar
votiu vòxel
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bua¹ bua² buanya buata buba búbal bub-bub bubi bubinga bubó bubònic bubota buc
bucal bucaner búcar buccí bucentaure bucle buco- bucòlic bucrani buda budell
budellada budellam budeller budellera buderol búdic budisme budista budleia
budleiàcies buf¹ buf² bufa¹ bufa² bufa³ bufacanyes bufada bufadera bufador¹ bufador²
bufafocs bufaforats búfal bufalaga bufallejar bufallums bufament bufanaga bufanda
bufanúvols bufar bufarell¹ bufarell² bufarut bufassa bufat¹ bufat² bufec bufegar bufera¹
bufera² bufet¹ bufet² bufet³ bufeta bufetada bufeteig bufetejar bufetó bufit bufó¹ bufó²
bufoga bufolla bufonada bufonejar bufonesc bufònids bufor bufotenina bugada
bugadejar bugader¹ bugader² bugaderia bugat bugia bugiot bugiu buglossa bugonar
bugre buguenvíl·lea búgula buida buidaampolles buidabots buidabutxaques buidada
buidador¹ buidador² buidament buidar buidarada buidat buidatge buidedat buidesa
buidor buina buirac buit buixarda buixardada buixardar buixerot buixir buixol buixot
bujol bujola bujot bulb bulbar bulbífer bulbil bulbil·lífer bulbocodi bulbós buldau
buldog buldòzer bulevard búlgar bulímia bulímic bull¹ bull² bullabessa bullanga
bullangós bullent bullentor bullici bullícia bulliciós bulliciosament bullida bullidera
bullidor bulliment bullionisme bullir bullit bullor bultra bum bum-bum bumerang buna¹
buna² búndel bungalou bunodont búnquer bunyol bunyoler bunyoleria buós buquet
burat burata buratí burballa burca burda burela burell¹ burell² burell³ burenc bureta burg
burgès burgesia burggravi burggraviat burgmestre burguera burgundi burí burilla
burinada burinar burja burjador burjar burjassoter burla burlador burlaner burlar-se
burler burleria burlesc burlescament burleta burlot búrnia buró burocràcia buròcrata

burocràtic burocratisme burocratització burocratitzar burot¹ burot² buròtica burra
burrada burral burret burriàs burriassada burrínids burrita burro¹ burro² bursada bursera
burseràcies bursitis burxa burxada burxador burxanc burxar burxeta burxinar burxó bus¹
bus² bus³ bus⁴ busaroca busca buscador buscagatoses buscall buscallada buscallam
buscallar buscar busca-raons busqueret busquereta busqueta busseig bussejador bussejar
bussi bussó bust bústia bustrofèdic butà butaca butadiè butanal butaner butanol but-but
butè butilè butílic butiraci butiraldehid butirat butíric butiril butirina butiro- butlla
butllador butllaire butllari butlleta butlletí butllofa butoni butxaca butxacada butxacó
butxacós butxaquejar bútxara butza buvàrdia buxàcies buxbaumials
vudú vuit vuitada vuitanta vuitantè vuitantejar vuitantena vuitantenni vuitantí vuitavat
vuit-centè vuitcentista vuit-cents vuitè vuitena vuitmesó vulcani- vulcanià vulcanisme
vulcanista vulcanita vulcanització vulcanitzar vulcano- [o vulcani-] vulcanogènic
vulcanòleg vulcanologia vulgar vulgarisme vulgaritat vulgaritzable vulgarització
vulgaritzador vulgaritzar vulgarment vulnerabilitat vulnerable vulneració vulnerant
vulnerar vulnerari vulpí vult vulturí vulv- vulva vulvar vulvitis vulvo- [o vulv-] vúmetre
[t] + a
ta¹ ta² taba¹ taba² tabac¹ tabac² tàbac tabacada tabacaire tabacar tabal tabala tabalada
tabalejar tabaler tabalet tabalot tabanc tabaquejar tabaquer tabaquera¹ tabaquera²
tabaquera³ tabaqueria tabaquisme tabard tabarra tabasco tabel·la tabel·lari tabel·lió
tabernacle tabes tabescència tabescent tabètic tàbic tàbid tabífic tabissot tabloide tabola
tabolada tabolaire tabolejar taboll tabolleria tabú tabuat tabuista tabuístic tabulació
tabulador tabular¹ tabular² tabulari tabulats tabulatura tabust tabustol tabustoll tac taca
tacada tacadís tacaé tacany tacar tacat tàcit tàcitament taciturn taciturnament taciturnitat
taco- [o taqui-] tacó tacògraf tacòmetre tacometria tacte tàctic tacticitat tàctil tactilitat
tactòmetre tactus tadjik taenita tafanari tafanejar tafaner tafanerament tafaneria tafarra
tafarrejar tafarrer tafetà tafia tafilet tafileter tafileteria tafo- tafocenosi tafoi tafona
tafoner tafonomia tafrinals taf-taf tafulla tafur tafurejar tafurer tafureria tagal tagarí
tagarot tagmema tahitià tai taiasuids taifa taigà tailandès taiwanès tal tala talabard¹
talabard² talabarder talaia talaier talaiot talaiòtic talàmic talar¹ talar² talassèmia talàssic
talasso- talassocràcia talbotípia talc talcoesquist talcós talec taleca taleia tàlem talemer
talent talentejar talentós tàler talí taliacis talibà talió talismà tall talla tallaarrels
tallabarder tallabosses tallacames tallacigars tallacircuit tallada tallador¹ tallador²

talladura tallaferro tallafoc tallagespa tallahams tallamar tallament tallant tallanta
tallantar tallantó tallapapers tallaplomes tallar talla-rajoles tallaret tallareta tallarina
talla-robes tallarol tallarola talla-roques tallat¹ tallat² tal·là-tal·lera tallaungles tallavent
tallent taller¹ taller² tallgirar-se tal·li tàl·lic tallicó tallista tal·lit talló tal·lòfit tal·lofític
tal·lós¹ tal·lós² tallserrat tallucar tal·lus tallusquejar talma talment talmúdic talmudista
taló taloja talonari talonejar talonera talòs talp talpa talpejar talper talpera tàlpids
talpinar talpinera talpó talponera a les talúries talús tàlveg talvina talvinada tamàndua
tamarell tamarellar tamaricàcies tamarigar tamarinde tamarit tamarità tamaritar tamariu
tamaró també tambor tambora tamborer¹ tamborer² tamboret tamborí tamborinada
tamborinaire tamborinar tamborinejar tamboriner tamborino tàmil tamín tamís
tamisador tamisar tamisatge tammuz tampa tampanada tampany tampatantam tampó
tampoc tampografia tamponament tamponar tam-tam tan tana tanagra tanaidacis
tanarida tanasi tanato- tanatocenosi tanatofòbia tanatologia tanatori tanc¹ tanc² tanca
tancada tancador¹ tancador² tancadura tancament tancar tancat¹ tancat² tancó tanda
tàndem tanga tàngara tangència tangencial tangencialment tangent tangerí tangibilitat
tangible tangiblement tango tangó taní tanka tanmateix tannat tànnic tanoca tanqueta¹
tanqueta² tanqueta³ tant¹ tant² tàntal¹ tàntal² tantalat tantàlic tantalita tantalitzar tanteig
tantejar tantost tàntric tantrisme tany tanyada¹ tanyada² tanyar tanzà taoisme taoista tap
tapa¹ tapa² tapaboques tapabruts tapacoll tapacostures tapaculs tapada tapador tapadura
tapaforats tapajuntes tapajunts tapall tapament tapany tapaporus tapapunts tapar tàpara
taparada taparot tapàs taper tàpera taperera taperot tapet tapeta tapí tàpia tapiada
tapiador tapiar tapiera tapiner tapineria tapioca tapir tapírids tapís tapisser tapisseria
tapissot tapit taponament taponar tàpsia taquera taqui- taquí taquicàrdia taquiglòssids
taquígraf taquigrafia taquigràfic taquigràficament taquilla taquillatge taquiller¹ taquiller²
taquimecanògraf taquimecanografia taquímetre taquimetria taquimètric taquineria tar
tara taral·la taral·larà taral·larejar taral·lejar taral·lirot tarambana tarannà taranta
tarantel·la tarantisme taràntula tarar tararà tararí tararot tarasca tarbener tarbení tard¹
tard² tarda tardà tardador tardanament tardança tardaner tardaneries tardanies tardaó
tardar tardejar tardígrad tarditat tardívol tardívolament tardo- tardor tardorada tardoral
tardorenc targarí targeta targeter targum targúmic tarida tarifa tarifació tarifar tarima
tarit-tarot tarja tarlatana taro¹ taro² taronger tarongerar tarongereda tarongina taronja
taronjada taronjaire taronjar tarós tarot¹ tarot² tarota tarpan tarquim tarraconense
tarragoní tarranc tarràs tàrrec tarró tars tars- tarsal tarsià tàrsids tarso- [o tars-] tartà
tartamudeig tartamudejar tartamudesa tartamut tartana tartanada tartaner tartany tartanya

tàrtar¹ tàrtar² tartàric tarter tartera tartessi tartrà tartrat tartrazina tàrtric tarumba tas
tasca¹ tasca² tascar tascó tasconar tasconer tasconera tasmanià tassa tassada tasser tassó
tassonada tast tastador tastament tastanejar tastaolletes tastar tastavent tastavins tastet tat
tatà tatami tàtar tato tatú tatuador tatuar tatuatge tatx tatxa¹ tatxa² tatxar tatxó tatxolí
tatxolinar tatxonar tatxoneria tatxós tatxot tau taujà taül taula taulada tauladora taülalla
taulaplom taular taulat taulatge taulatger taulejar taülejar taulell tauleller taulelleria
taulellet tauler¹ tauler² tauleta tauló taumaturg taumatúrgia taumatúrgic tauó taupatia
taure taurí taurina tauro- tauró tauròfil tauròmac tauromàquia tauromàquic taüt tau-tau
tauto- tautofonia tautofònic tautograma tautologia tautològic tautòmer tautomeria
tautònim tautosil·làbic tavà tàvec tàvega tavella tavellar tavellat tavellera tavelleta
taverna tavernari taverner taxa taxable taxàcies taxació taxador taxar taxatiu
taxativament taxema taxi taxi- -taxi taxidèrmia taxidèrmic taxidermista taxímetre taxista
taxo- [o taxi-] taxodi taxodiàcies tàxon taxonomia taxonòmic taxonomista taylorisme
[t] + e
te¹ te² te³ te- teàcies teàndric teantrop teantròpic teantropisme teatí teatral teatralitat
teatralment teatre teatrí tebà tebaïna tebeo tebi tèbiament tebiesa tebior tec¹ tec² tec³
teca¹ teca² teca³ -teca tecal teci tecla teclat tecleig teclejar teclista tecneci tecnetró tecni-tècnia tècnic tècnicament tecnicisme tecnificar tecno- [o tecni-] tecnocràcia tecnòcrata
tecnocràtic tecnòleg tecnologia tecnològic tecodonts tectibranqui tectita tectofàcies
tectogènesi tectònic tector tectosilicats tedèum tedi tediós tediosament tefló tegell
teginar teginat tegument tegumentari tei teia teids teiera teïforme teïna teiós teisme
teista teix teixar teixeda teixell teixidor¹ teixidor² teixidura teixim teixir teixit teixó
teixonera tejú tel¹ tel² tel-¹ tel-² tela telaire telamó telar telarany tele-¹ tele-² [o tel-]
teleapuntador

telearrossegador

telecabina

telecinematògraf

telecinematografia

telecomunicació

teleconferència

telecadira

telecinesi

telecontrol

telecine

telecomandament
teledetecció

telecinema
telecomandar

teledirigir

teledirigit

teleespectador teleesquí telefax telefèric telefilm telèfon telefonada telefonar telefonema
telefonia

telefònic

telefònicament

telefonista

teleforals

telefoto

telefotògraf

telefotografia telefotograma telègraf telegrafia telegrafiar telegràfic telegràficament
telegrafista telegrama teleinformàtic telejoc telemàtic telemesura telèmetre telemetria
telemètric telencèfal telenotícies telenovel·la teleo- [o telo-] teleobjectiu teleologia
teleològic teleomorf teleomòrfic teleosaure teleosti telepatia telepàtic telepàticament
telepeatge teleperiòdic teleprocés teleprocessament teler telera telerada teleradar

teleregulació teleret telereunió teleria telescopi telescòpic telesella telesenyalització
telesèrie teletermal teletext teletip teletípia teletipista televident televisió televisiu
televisor tèlex teli- teligonàcies telitis tell tella¹ tella² telleda tellerina tellina tellol tel·lur
tel·luri tel·lúric tel·lurós telo-¹ telo-² [o tel-] teló telofase telolecític telòmer teloner
teloneu teloni telugu tem tema temari temàtic tematització temedor temença tement
témer temerari temeràriament temeritat temible temiblement temor temorec temorejar
temorenc temorós temorosament tempanell temperadament temperament temperamental
temperància temperant temperar temperat temperatura temperi tempesta tempestat
tempestejar

tempestita

tempestiu

tempestivament

tempestívol

tempestós

tempestosament tempestuós tempestuosament tempial tempir tempirada tempirar templa
templàs temple templer templet tempo temporada temporal¹ temporal² temporalada
temporalisme

temporalitat

temporalitzar

temporalment

temporalós

temporani

temporàniament temporer témpores temporització temporitzador temporitzar temporotemprador temprament temprança temprar tempre temps tempsut temptable temptació
temptador temptar temptatiu temptativa tempteig temptejant temptejar tempura tentenaç tenacitat tenacle tenaçment tenalla tenallada tenallar tenaller tènar tenassa tenassar
tenasser tenca¹ tenca² tençó tenda tendal tendència tendenciós tendenciosament
tendenciositat tender tènder tenderol tendinós tendir tendó tendovaginitis tendral
tendrament tendre tendrejar tendrer tendresa tendror tendrum tendur tenebra tenebrari
tenebrisme tenebror tenebrós tenebrosament tenebrositat tenell tenella tenellut tenesme
teni- tènia tenicida tenidor tenidoria teniforme tenífug teniment tenir tenis tenista
tenístic tennantita tennis tennista tennístic teno- [o ten-, o tenon-, o tenonto-] tenontenonitis tenonto- tenor tenora tenosinovitis tenrec tens tensar tensi- tensímetre tensio[o tensi-] tensió tensioactiu tensioactivitat tensional tensiu tensor tensorial tentacle
tentacular tentaculat tentaculiforme tentaculits tentinejar tentines a tentipotenti tènue
tènuement tenuïtat tenuta tenutari tenyida tenyidor tenyiment tenyir tenyit teo- [o te-]
teobromina teocèntric teocentrisme teocràcia teòcrata teocràtic teocràticament
teocratisme teodicea teodolit teodolític teofania teofil·lina teòfor teogonia teogònic
teòleg teologal teologat teologia teològic teològicament teologitzar teomàquia teomorf
teomorfisme teorema teoremàtic teorètic teoria teòric teòricament teorització teoritzador
teoritzar teòsof teosofia teosòfic tèpal tepidari tepui tequila tèquina ter tera- teranyina
terapeuta terapèutic teràpia teràpsids terato- teratogen teratologia teratològic teratoma
teratomatós terbi tèrbic tèrbol tèrbolament terbolenc terbolesa terbolí terbolina
terbolinar terç terça terçament terçana terçanell terçar terçat tercejar tercejat tercer

tercerament tercerejar terceria tercermundisme tercermundista tercerol tercerola tercet
tèrcia terciaire terciana terciari tercina terciogènit terçó terebè terebentè terebint
terebració terebrant terebràtula terebratúlids tereftalat tereftàlic tereseta teresià tergal
tergiversable tergiversació tergiversador tergiversar teringa teriomorf teriomorfisme
teris terliç term- -term termal termalisme termalitat termàntic termatologia terme
termenal termenar termenejar termener termes tèrmia -tèrmia tèrmic terminable
terminació terminador terminal terminant terminantment terminar terminatiu termini
terminòleg terminologia terminològic termistància termistor tèrmit termita termiter
termo- [o term-] termocauteri termoclina termocroic termocroisme termocrosi
termodifusió

termodinàmic

termoelèctric

termoelectricitat

termoelectrònic

termoendurible termoestable termòfil termofília termofixar termòfon termogen
termogènesi

termogènic

termògraf

termografia

termograma

termogravimetria

termohigrògraf termohigroscopi termoiònic termolàbil termolabilitat termòlisi termolític
termologia termològic termoluminescència termoluminescent termomecànic termòmetre
termometria termomètric termomotor termonuclear termoparell termopausa termopila
termoplàstic termoquímic termoregulador termoretracció termos termosfera termosifó
termòstat termoteràpia termotropisme tern terna ternal ternari ternat teròfit teròpodes
terpè terpènic terpenoide terpineol terpinol terra terrabastada terrabastall terrabastejar
terrabuit terracota terrada terraire terral terralada terraló terralta terramicina terranc
terrancós terrandòs terranova terraplè terraplenada terraplenament terraplenar terraprim
terraqüi terrari terràrium terrassa terrassà terrassenc terrat terratge terratger terratinent
terratrémer terratrèmol terrè terregada terregall terregaller terregam terreguer terrejador
terrejant terrejar terrella terreller terrellera terrelló terrelloner terrenal terrenalment
terrenc terrenejar terreny terrenyar terrer¹ terrer² terrera terrerol terrerola terrestre
terrestritat terreta terretita terretitona terri- terri terribilitat terrible terriblement terrícola
terrífic terrigen terrina terrissa terrissaire terrisser terrisseria territ territori territorial
territorialitat terrola terrolà terrolenc terror terrorífic terroríficament terrorisme terrorista
terroritzar terrós terròs terrossada terrossar terrossenc terrossós terrotxa terrús-terrús
tertulià tertúlia tes tesar tesaurismosi tesaurus tesi tesina tesla tesor tessali tessàlic
tessel·la tessel·lat tessitura test¹ test² test³ testa testaci testador testaferro testament
testamentari testamentaria testar testard testarrada testarral testarrer testarrudament
testarrudesa testarrut testavirar testera testerola testicle testicular testificable testificació
testificador

testifical

testificar

testificatiu

testimoni

testimonial testimoniança

testimoniar testimoniatge testimoniejar testó testosterona testudinat testudínids tet teta

tètan tetània tetànic tetanina tetanització tetanitzar tètanus tetartoedre [o tetartòedre]
tetartoèdria tetartoèdric tetartoide tetera tetina tètol tetr- tetra- [o tetr-] tetrabàsic
tetrabòric tetrabromofluoresceïna tetraciclina tetràcid tetracloroetilè tetraclorometà
tetracoral·laris tetracord tètrada tetradàctil tetradínam tetraedre [o tetràedre] tetraèdric
tetraedrita tetraetilplom tetrafluoroetilè tetrafluorometà tetrafonia tetràgon tetragonal
tetragrama

tetrahexaedre

[o

tetrahexàedre]

tetrahexaèdric

tetrahidrofuran

tetrahidronaftalè tetralina tetralogia tetràmer tetrametilendiamina tetràmetre tetramorf
tetraònids tetraplegia tetrapolar tetràpter tetraqueni tetrarca tetrarcat tetrarquia
tetrasíl·lab tetrasil·làbic tetravalència tetraxial tètric tètricament tètrode tetrosa teu teula
teulada teulader teuladí teular¹ teular² teulat¹ teulat² teuler teuleria teulís teürg teúrgia
teúrgic teutó teutònic tevet tex texà text tèxtil textual textualista textualment textura
texturació texturar
[t] + i
tia tiama tiamina tiara tiastra tiazina tiazole tibadament tibament tibant tibantor tibar
tibat tiberi tibetà tibetobirmà tíbia tibial tibio- tibiotars tible tibossa tic tic-tac tifa
tifàcies tifarada tifejar tiferia tífic tifl- tiflitis tiflo- [o tifl-] tifó tifoidal tifoide tifort tifus
tigmotropisme tigrat tigre tigressa tija tijat til tílburi tiliàcies til·la til·ler tíl·lide til·lita
tilòpodes tim tímal timàlids timba timbal timbala timbalejar timbaler timbarro timbera
tímbola timbrar timbrat timbratge timbre timbro- timbròfil timbròleg timbrologia
timeleàcies -tímia tímic¹ tímic² tímid tímidament timidesa timidina timiditat timina
timo- timó¹ timó² timocràcia timòcrata timocràtic timol timolada timolftaleïna timoneda
timonejar timoner¹ timoner² timonera timonet timorat timpà timpan- timpànic
timpanisme timpanític timpanitis timpano- [o timpan-] timpanoplàstia timúrida timus
tina tinamiformes tinamú tinard tindre tinell tinença tinència tinent¹ tinent² tingla tinglat
tinguda tinoi tinquicultura tint tinta tintada tintar tintatge tinter tintillaina tintinabulació
tintinabular tintínids tintorell tintorer tintorera tintoreria tintori tintorial tintura tinya
tinyadura tinyar-se tinyeta tinyol tinyós tio- tió tioàcid tiobacil tiocianat tiociànic tiocol
tioèter tiofè tiol tiolat tionada tiònic tionil tiorba tiosulfat tiosulfúric tiourea tip¹ tip² -tip
tipi -típia típic típicament tipicitat tipificació tipificar tipisme tiple tipo- tipògraf
tipografia tipogràfic tipogràficament tipòleg tipolitografia tipolitogràfic tipologia
tipològic tipòmetre tipometria tiptologia tipuana típula tipus tiquet tir tira¹ tira² tirà
tirabec tiraborra tirabotes tirabotó tirabou tirabuixó tirabuquet tiracrín tirada tirador¹
tirador² tiradora tiraespasa tirafons tiralínies tirallet tiralliços tirallonga tiramina tiramoll

tirana tirandes tiranejar tirania tirànic tirànicament tiranicida tiranicidi tiranitzar
tiranosaure tirant tirany tirapeu tirapits tirar tiràs tirassa tirassar tirat tiratac tiratge tiratira tiratró tiravaques tiravira tireganyós tirella tireta tireter tireteria tiri tirià tiristor tirotiró¹ tiró² tirocele tirocini tiroia tiroidal tiroide tiroïdina tiroïditis tirolès tiroliro tirolles
tirona tirós tirosina tiroteig tirotejar tiroxina tirrè tírria tirs tisa tisana tisanurs tisi tísic
tisora tisorada tisoreta tissatge tissú tissular tit tita¹ tita² tità titanat titani titànic¹ titànic²
titànicament titanífer titanita titanós titanoteris titaranya titella titellaire títera titet titeta
tití titil·lació titil·lant titil·lar titina titit titlla titllar titllet títol titola titolet titolot titònids
titot titota titubació titubant titubar titubeig titubejant titubejar titulació titular¹ titular²
titularitat titulat titulomètric tixotropia tixrí
[t] + o
to toaleta tobogan toc toca¹ toca² tocable tocaboires tocacampanes tocada tocadís
tocadiscos tocadiscs tocador¹ tocador² tocadura tocament tocar toca-son tocat tocata
tocatardà toco- tocoferol tocoginecòleg tocoginecologia tocòleg tocologia tocològic
tocom todorokita tofa tofenc tòfol tòfola tòfona tofonaire tofoner tofut toga togat
togolès toia toís toisó toïssa toix toixarrudesa toixarrut toixó tola toldre toledà
tolerabilitat tolerable tolerablement tolerància tolerant tolerantisme tolerar tolidura tolirse toll tolla tol·le-tol·le tolosà tolta tolú toluè toluïdina tolus tom -tom tomaca tomacó
tomador tomaní tomany tomanyí tomaquera tomàquet tomar¹ tomar² tomata tomàtec
tomateguera tomatera tomàtic tomàtiga tomatiguera tomatiquera tomb tomba tombac
tombada tombal tomballar tomballejar tomballó tombant tombar tombarell tombarella
tombassejar tombejar tómbol tómbola tomell toment tomentós -tomia tomisme tomista
tomografia ton -ton tona tonada tonaira tonal tonalita tonalitat tonant tonatge tondosa
tondosar tondosatge tondre tonedís tonedor tonell tonema tòner tonètica tongada tònic
tonicitat tonificació tonificant tonificar tonòmetre tonometria tonsil·l- tonsil·la tonsil·lar
tonsil·lectomia tonsil·litis tonsura tonsurar tonus tonya tonyina¹ tonyina² tonyinaire
tonyiner top¹ top² top- -top topada topadís topador topall topament topants topar topazi
tòpic topo- [o top-] topoclima topògraf topografia topogràfic topoguia topologia
topològic topometria topònim toponímia toponímic toponimista toponomàstic toquejar
toquer toquerejar toqueta tor tora¹ tora² torac- toràcic toraco- [o torac-] toracocentesi
torada toral tòrax torb torba¹ torba² torbació torbadament torbador torbament torbar
torbera torbernita torbonada torbós torcaboques torcacoltells torçada torçal torçalet
torcamans torçament torcar torçar torca-raor torcebraç torcecoll torcedís torcedor

torcedura torcejar tòrcer torciment torcívol torçó torçonera torçor tòrcul tord¹ tord²
toreig torejador torejar torell torelló torellonenc torer torera torero toret torèutica tori
tòria toriam tòric¹ tòric² torinès toriscar torita torlit torn torna tornaboda tornada tornado
tornador tornagauxes tornaguia a tornajornals tornall tornapunta tornar tornassol
tornassolar tornassolat tornaveu tornavís torneig tornejador tornejament tornejar¹
tornejar² tornejat torner torneria tornès tornet torniol torniola torniolar torniquet toro
toroidal toroide torpede torpedinar torpediner torpedínids tòrpid torpor torr torracollons
torrada torrador torrapà torrapipes torrar torrassa torrat¹ torrat² torratxa torre torredà
torrefacció torrefacte torrefactor torrejar torrejat torrelló torrencial torrencialitat
torrencialment torrent torrentada torrental torrentera torrentí torrentol torrentós torrer
torreta torricó tòrrid torrilló torrinyada torró torronada torronaire tors torsimany torsió
torsiòmetre torsiu tort¹ tort² torta tortament tortejar tortell tortellat tortellatge tortel·lini
torter tortera torterol torticoli tortó tórtora tortosí tortuga tortugada tortugueta tortuós
tortuosament tortuositat tortura torturadament torturador torturar torturat torulós torus
torxa torxó tos¹ tos² tosa tosc tosca toscà toscador toscament toscar¹ toscar² toscatge
toscós tosell tosella tosquedat tosquejar tosquera tosquirar tossa tossada tossador tossal
tossar tossegós tossera¹ tossera² tossida tossiguera tossina tossir tossol tossoló
tossudament tossuderia tossudesa tossut tost tostemps tostorro tot¹ tot² tot³ total totalitari
totalitarisme totalitat totalitzable totalització totalitzador totalitzar totalment tòtem
totèmic totemisme totestiu tothom tothora tòtil¹ tòtil² tòtina totipotent totpoderós totxana
totxeria totxesa totxo¹ totxo² tou tova tovalla tovalló tovallola tovalloler tovenc tovera
tovor tovot toxèmia toxi- tòxic toxicitat toxico- [o toxi-, o toxo-] toxicogènic toxicòleg
toxicologia toxicològic toxicòman toxicomania toxicosi toxigen toxina toxo- toxoide
toxoplasmosi
[t] + u
tu tuàreg tuatara tuàutem tub tuba tubari túber tuberals tubercle tubercul- tubèrcul
tubercular

tuberculi-

[o

tubercul-]

tuberculiforme

tuberculina

tuberculització

tuberculitzar tuberculoide tuberculós tuberculosi tuberculostàtic tuberi- tubericultura
tuberiforme tuberós tuberositat tubet tubi- tubiflor tubiforme tubo- [o tubi-]
tubocurarina tubotimpànic tubovaginal túbul tubuladura tubular tubulat tubulidentats
tubuliflor tubulina tubulós tuc tuca tucà tudar tudell tudó tuejar tuf¹ tuf² tufaci tufejant
tufejar tufític tuguri tuia tuïció tuït tuïtiu túixec tuixegós tul tularèmia tuli tulipa tuliper
tulipera tulostomatals tumbaga tumefacció tumefacte tumèric tumescència tumescent

túmid tumiditat tumor tumoració tumoral túmul tumulari tumult tumultuari
tumultuàriament tumultuós tumultuosament tundra túnel tuneladora tungstat tungstè
túngstic túnica tunicat tunicel·la túnids tunisenc tunisià tupaia tupar tupè tupí¹ tupí² tupí³
tupí-guaraní tupina tupinada tupinaire tur turac turànic turba turbamulta turbant
turbel·laris turbidímetre turbidimetria turbidita turbiditat turbina turbinar turbinat turbit
turbo- turboalternador turbobomba turbogenerador turboreactor turborotor turbot
turbulència turbulent turbulentament turc turca turcman turcople turcotàtar turdetà
turgència turgent turgescència turgescent túrgid túrgidament turíbul turífera turiferari
turió turisme turista turístic turma turmalines turmassot turmell turmellera turment
turmentador turmentar turmentós turmera turnedó turnícids turo turó¹ turó² turonada
turpitud turquesa turquí turriforme tururut tussar tussigen tussílag tussor tust tusta
tustada tustar tut tuta¹ tuta² tuteig tutejament tutejar tutela tutelar¹ tutelar² tuti tutor
tutoria tutsi tutú
[d] + a
daci dació dacoromanès dacri- dacrio- [o dacri-] dacró dacsa dacsar dàctil¹ dàctil² -dàctil
dactilar dactilat dactilera dactili- -dactília dactílic dactilífer dactilo- [o dactili-]
dactilocomposició dactilògraf dactilografia dactilogràfic dactilologia dactilòpter
dactiloptèrids dactiloscòpia dactiloscòpic dad dada dadà dadaisme dadaista dador dàfnia
dàfnids daga daguer dagueria daguerreotip daguerreotípia daguerreotípic daguet daic
dàimio daina daixò daixo-daixo daixonses dakota dal dalai-lama dàlet dalí dàlia daliera
dalinar daliner dall dalla dallada dallador¹ dallador² dallaire dallar dallò dallonses
dàlmata dalmàtica dalt daltabaix dalton daltonià daltònic daltònid daltonisme dama¹
dama²

damà

damajoana

damalisc

damàs

damascè

damasquí

damasquinar

damasquinatge damassè damisel·la damnable damnablement damnació damnar damnat
damnatge damnejar damnificació damnificador damnificar damnós damunt dàncing
dandi dandisme danès dansa dansada dansador¹ dansador² dansaire dansar dansarí
danser dantesc danubià dany danyar danyós danyosament dar dard dardada dardaire
dardar¹ dardar² dardell darder dardera darga dargó dàric darmstadti darrer darrerà
darrerament darrere darrerenc darreria dàrsena dartos darwinià darwinisme darwinista
dasia dasiàtids dasicladals dasipòdids daso- dasocràcia dasonomia dasonòmic data
datació datador datar datari dataria dàtil datiler datilera datisme datiu¹ datiu² datxa dau
daurada dauradella daurador dauradura daurar daurat¹ daurat² davall davallada

davallador davallament davallant davallar davant davantal davantalada davantalat
davantejar davanter davantera dàvia davídic
[d] + e
de¹ de² de- de facto de iure dea deadjectival deadverbial deambular deambulatori
debades debanador debanall debanament debanar debanat debanell debat debategament
debategar debatiment debatre debatuda debel·lador debel·lar dèbil debilesa debilitació
debilitament debilitant debilitar debilitat dèbilment dèbit¹ dèbit² debitori de debò debolit
debut debutant debutar dec- deca- [o dec-] decà deçà decabrista dècada decadència
decadent decadentisme decadentista decaedre [o decàedre] decàgon decagonal
decaïment decalar decalatge decàleg decalina decalvació decalvant decalvar decàmer
decampament

decampar

decandiment

decandir

decant

decantació

decantador

decantament decantar¹ decantar² decapador decapant decapar decapatge decapitació
decapitar decàpodes decasíl·lab decasil·làbic decàstil decatir decatissatge decatleta
decatló decaure decebedor decebre decemvir decemviral decemvirat decència decennal
decenni decent decentment decepció deceptiu decés deci- decibel decibèlic decidibilitat
decidible decididament decidir decidit decidu decil dècim dècima decimador decimal
decímetre decisió decisiu decisivament decisori declamació declamador declamar
declamatori declamatòriament declaració declaradament declarador declarament
declarant declarar declarat declaratiu declaratori declinable declinació declinador
declinant declinar declinatori declivi declivitat decocció decol·lació decolorant
decolorar decomís decomissar decor decoració decorador decorar decorat decoratiu
decorativisme decorativista decorós decorosament decórrer decorriment decorticació
decorticar decòrum decreixement decreixença decreixent decréixer decrement decrèpit
decrepitació decrepitar decrepitud decrescendo decret decretació decretal decretalista
decretar decretori decúbit decuit decumbent dècuple¹ dècuple² decuplicar decúria
decurió decurrència decurrent decurs decursiu decurtació decurvació decurvar
decussació decussat dèdal dedàlic dedicació dedicar dedicatori dedició al dedins de
deducció deductiu deductivament deduïble deduir deessa defalca defalcació defalcar
defallença defallent defalliment defallior defallir defalt defecació defecar defecció
defecte defectibilitat defectible defectiu defectuós defectuosament defectuositat
defeminació defendre defenedor defenestració defenestrar defensa defensable defensar
defensat defensió defensiu defensivament defensívol defensor defensori defensoria
deferència

deferent

deferentment

deferir

defervescència

deficiència

deficient

deficientment dèficit deficitari definibilitat definible definició definidor definir definit
definitiu definitivament definitori deflació deflacionista deflactar deflagració deflagrar
deflectir deflector deflegmació deflegmador deflegmar deflex deflexió defloració
defoliació defoliador defoliant defoliar defora deformable deformació deformador
deformar deforme deformement deformitat defraudació defraudador defraudar defugi
defugible defugir defunció degà deganat degeneració degenerar degeneratiu
degenerescència degenerescent deglució deglutició deglutinació deglutir degolla
degollació degollada degolladissa degollador¹ degollador² degolladura degollament
degollar degollat degotador degotall degotament degotant degotar degoteig degotejar
degoter degotim degotís degradable degradació degradador degradant degradar degradat
degudament degustació degustador degustar degut dehiscència dehiscent dei- deïcida
deïcidi deïdor deífic deïficació deïficar deïforme deípara deisi deisme deista deïtat deix
deixa deixada deixadesa deixador deixalla deixalleria deixament deixant deixar deixat¹
deixat² deixatar deixeble deixia deixondar deixondiment deixondir deixondit deixuplina
deixuplinant deixuplinar dejecció dejectar dejecte dejectiu dejector dejorn dejú
dejunador dejunar dejunat dejuni dejús del delació delat delatable delatant delatar
delator delco deleàtur deleble deleció delectable delectablement delectació delectança
delectar delegació delegar delegat delegatori delejant delejar deler delera delerar delerós
delerosament deleteri delfí dèlfic delfina delfinaptèrids delfinari delfínids delga deli
delibat deliber deliberació deliberadament deliberant deliberar deliberat deliberatiu
delicadament delicadesa delicadura delicat delícia deliciós deliciosament delicte delictiu
delictuós delimitació delimitar delimitatiu delineació delineament delineant delinear
delinqüència

delinqüencial

delinqüent

delinquiment

delinquir

deliqüescència

deliqüescent deliqui delir delirant delirar deliri delirium tremens delirós delit delitable
delitar delitescència delitós delitosament dellà dellà-ahir delmable delmació delmador
delmar delmari delme delmer¹ delmer² delta deltaic dèltic deltoedre [o deltòedre]
deltoidal deltoide delusió delusori delusòriament dem- demà demacració demacrar
demacrat demagog demagògia demagògic demagògicament demanadissa demanador
demanaire demanar demancar demanda demandant demandar demandat demani
demanial demarca demarcació demarcador demarcar demarcatiu dematí demble
demència demencial dement dementre demèrit demeritori demersal demés demesia
demesiadament demesiat demetre demiürg demiúrgic demo- [o dem-] democràcia
demòcrata democratacristià democràtic democràticament democratisme democratització
democratitzador democratitzar demògraf demografia demogràfic demolició demolidor

demolir demoníac demono- demor demora demorança demorar demosofia demosponges
demostrabilitat

demostrable

demostració

demostrador

demostrança

demostrar

demostratiu demostrativament demòtic dempeus dena denari¹ denari² dendridendriforme dendrita dendrític dendritiforme dendro- [o dendri-] dendrobàtids
dendrocronògraf dendrocronologia dendrograma dendrologia dendròmetre dendrometria
denegable denegació denegar denegatori denejament denejar dener denerit dengue
denier¹ denier² denigració denigrador denigrant denigrar denim denominable
denominació denominador denominal denominar denominatiu denotació denotar
denotatiu denou¹ denou² dènou dens densament densi- [o densito-] densificació
densificar densímetre densitat densito- densitòmetre dent dentada dentadora dentadura
dental¹ dental² dentalització dentalitzar dentar dentari dentat dentcurta dentegada
dentelat dentell denteta denti- dentició denticitat denticle denticulat dentiforme dentífric
dentifrici dentíger dentilabial dentina dentista déntol dentut denudació denudar denúncia
denunciable denunciació denunciador denunciant denunciar denunciatori deònim
deòntic deontologia deontològic departament departamental departença departiment
departir depassar depauperació depauperar dependència dependent¹ dependent²
dependentment dependre depenjar deperdició deperir depervaller depilació depilar
depilatori depleció depletiu deplorable deplorablement deploració deplorar deponent
depopulació deport deportació deportar deportar-se deposant deposar deposició
deposicional depòsit depravació depravadament depravador depravar depravat
deprecació deprecatiu deprecatori depreciació depreciador depreciar depreciatiu
depredació depredador depredar depressió depressionari depressiu depressivament
depressor depriment deprimir depuració depurador depurar depuratiu depuratori derbi
derelicte derelinquir dèria derisió derisori derisòriament deriva derivable derivació
derivada derivant derivar¹ derivar² derivat derivatització derivatitzar derivatiu derm- derm derma -derma dermàpters dermat- dermatitis dermato- [o dermat-, o dermo-, o
derm-] dermatoesquelet dermatòfit dermatòleg dermatologia dermatològic dermatosi dèrmia dèrmic dermis dermo- dermoide dermopatia dermòpters dermoquèlids derna
derogable derogació derogar derogatori derrama derramar derrapada derrapar derrapatge
derris derroc derrocament derrocar derrota derrotar derroter derrotisme derrotista derruir
dervís dervix des¹ des² des- [o de-] desabellar desabillament desabillar desabonament¹
desabonament² desabonar¹ desabonar² desabonyegador desabonyegar desabrigar
desabrigat

desacalorar

desacatament

desacatar

desacceleració

desaccelerar

desaccentuació desaccentuar desacerar desacidificació desacidificar desaclimatació

desaclimatar desacoblament desacoblar desacollir desacomodadament desacomodat
desacompanyat

desaconductament

desaconductar

desaconduïment

desaconduir

desaconduït desaconselladament desaconsellar desacord desacordadament desacordança
desacordar desacordat desacorralar desacostar desacostumadament desacostumament
desacostumar desacostumat desacreditar desactivar desacuradament desacurat desada
desadherir

desadobar

desadornament

desadornar

desafavorir

desafecció

desafeccionament desafeccionar-se desafectació desafectar desafectat desafecte¹
desafecte² desaferrar desafiador desafiament desafiar desafillar desafinació desafinada
desafinadament desafinament desafinar desafinat desafiu desaforat desafortunat
desagafar desagençament desagençar desagermanar desagradable desagradablement
desagradar desagradós desagraïment desagrair desagraït desagregable desagregació
desagregar desagreujament desagreujar desaiguar desairar desairós desairosament
desajuntar desajust desajustar desalbardar desalenar-se desalienar desalineació
desalineament desalinear desallitar desallotjament desallotjar desalterar desamagar
desamar

desamarrar

desament

desamic

desamigar

desaminació

desaminar

desamistançar desamistat desamor desamorar-se desamorós desamorrar desamortitzable
desamortització desamortitzador desamortitzar desamurar desanat desancorar desànim
desanimació

desanimadament

desanimador

desanimar

desansiat

desaparedar

desaparèixer desaparell desaparellament¹ desaparellament² desaparellar¹ desaparellar²
desapariament desapariar desaparició desaparionament desaparionar desaparroquianar
desaparroquiar-se
desapercebudament

desapassionadament
desapercebut

desapassionar-se

desapiadadament

desapiadat

desapassionat
desaplegar-se

desaplicació desaplicadament desaplicar desaplicat desapoderament desapoderar
desaprendre desaprensió desaprensiu desaprofitable desaprofitament desaprofitar
desaprofitat

desapropi

desapropiació

desapropiament

desapropiar

desaprovació

desaprovar desapuntalar desapuntar¹ desapuntar² desaqueferat desar desarborament
desarborar desarcaïtzar desarçonar desarenar desargentar desargollar desarmable
desarmament desarmar desarmat desarnar desarnesar desarraconar desarramadar
desarrambament desarrambar desarranjador desarranjament desarranjar desarranjat
desarrapament desarrapar desarrebossar desarregladament desarreglament desarreglar
desarreglat desarregnar desarregussament desarregussar desarrelament desarrelar
desarrelat desarremangar desarrendament desarrendar desarrengament desarrengar
desarrengat desarrenglament desarrenglar desarrenglat desarrenglerament desarrenglerar
desarrenglerat desarrestar desarrimar desarrissar desarroentar desarromangar desarrufar

desarrugament desarrugar desarticulació desarticuladament desarticular desarticulat
desartillar desassedegar desassenyadament desassenyat desassetjar desassimilació
desassimilar desassossec desassossegar desastradament desastrat desastre desastrós
desastrosament

desastruc

desastrugament

desatacar

desatansament

desatansar

desatapeïment desatapeir desatenció desatendar desatendre desatent desatentament
desatracar desatrossar desautorització desautoritzadament desautoritzar desavantatge
desavantatjós desavantatjosament desaveïnament desaveïnar desavenç desavençar
desavenir-se desavesar desavinença desavinent desavinentesa desavingut desbalbar
desballestadament desballestador desballestament desballestar desballestat desbancada
desbancament

desbancar

desbandada

desbandar

desbandejament

desbarat

desbaratadament desbaratador desbaratament desbaratar desbaratat desbarbador
desbarbar desbarbat desbarrament desbarrar desbast desbastar¹ desbastar² desbastir
desbatallat desbatejar desblocar desblocatge desbloqueig desbloquejar desbocadament
desbocament desbocar-se desbocat desbolcar desbordament desbordant desbordar
desborrador desborrar desboscament desboscar desboscassar desboscat desbotada
desbotar desbotonar desbragat desbraguetat desbrancar desbraonar desbrescar desbridar
desbridat desbrinar desbrocar desbrollar desbrossador desbrossament desbrossar
desbudellar desbullat desca descabalar descabdell descabdelladament descabdellament
descabdellar descabdellat descabellar descabestrat descada descafeïnament descafeïnar
descalç descalçador descalçament descalçar descalcificació descalcificador descalcificar
descamació descambuixar descaminar descamisar descamisat descampat descans
descansadament descansador descansar descansat descantar-se descantell descantellar
descanviar

descapitalitzar

descapotable

descapotar

descaradament

descaradura

descaragolador descaragolament descaragolar descarar-se descarat descarbonatació
descarbonatar descarbonitzar descarboxilació descarboxilar descarboxilasa descarburar
descarnadament descarnador descarnament descarnar descarnat descàrrec descàrrega
descarregada descarregador¹ descarregador² descarregar descarregat descarreradament
descarrerament descarrerar descarrilament descarrilar descart descartar descasament
descasar descastar descastat descastellanització descastellanitzar descatalanització
descatalanitzar descavalcador descavalcar descelar desceleració descelerar descendència
descendent descendiment descendir descens descensió descentori descentralitzable
descentralització descentralitzador descentralitzar descentrament descentrar descentrat
descenyir descimalar descinglar descintrar desclassament desclassar desclavador
desclavar desclavillar desclosa descloure desclucar descoagular descobert descoberta

descobertament descobridor descobriment descobrir descodificació descodificador
descodificar descofat descolgament descolgar descollar descol·locació descol·locar
descol·locat

descolonització

descolonitzar

descoloració

descolorant

descolorar

descolorat descoloriment descolorir descomandar descompartir descompassadament
descompassar

descompensació

descompensar

descomplaent

descompondre

descomponedor

descomponible

descomplaure

descomposició

descompost

descompostament descompressímetre descompressió descomprimir descomprometre
descomptable descomptar descompte descomunal desconcentració desconcentrar
desconceptuar

desconcert

desconcertadament

desconcertador

desconcertant

desconcertar desconcòrdia desconegut desconeixedor desconeixement desconeixença
desconeixent desconeixentment desconèixer desconfiadament desconfiança desconfiar
desconfiat desconfir desconfita desconfort desconfortar descongelació descongelar
descongestió

descongestionar

descongestiu

desconhortament

desconhortar

desconjuntador

desconnectador

desconnectar

desconnexió

desconsideradament

desconsiderar

desconhort

desconhortadament

desconjuntament
desconsellar

desconsiderat

desconjuntar
desconsideració

desconsol

desconsolació

desconsoladament desconsolador desconsolar desconsolat desconstrucció desconstruir
descontaminació
descontentar

descontent

descontextualitzar

descontentació

descontentadís

descontentament

descontrol

descontrolar-se

desconveniència

desconvenient desconvenientment desconvenir desconvidar desconvocar desconxar
descoratge descoratjadament descoratjador descoratjament descoratjar descordadament
descordament descordar descordat descoronament descoronar descorporar descórrer
descortès descortesament descortesia descosir descosit¹ descosit² descossar descossolar
descostum descotxar descovar-se descrèdit descreença descregut descreient descremar
descremat descrestar descreure descripció descriptibilitat descriptible descriptiu
descriptivament descriptor descriure descrostar descrosterar descruar descruatge
descucadora

descucar

descuidadament

descuidar

descuidat

descuit

descular

desculturació descurança descurar descurat descurós descurosament descurullar
desdaurament desdaurar desdebanar desdejunar desdejuni desdelitar desdentat
desdentegat desdeny desdenyar desdenyós desdenyosament desdibuixament desdibuixar
desdinerar desdir desdita desdoblament desdoblar desdoblegar desdonar desdotar
desdramatitzar desdubtar-se desè desedificació desedificant desedificar deseixida
deseixidament

deseiximent

deseixir-se

deseixit

deselectrització

deselectritzar

desembabaiar desembadalir desembadocar desembafar desembagular desembalar

desembalatge desembalatjar desembalbar desembalbir desembalcar desemballestar
desembalumar desembanyonar desembaràs desembarassadament desembarassament
desembarassar

desembarassat

desembarcada

desembarcador

desembarcament

desembarcar desembargament desembargar desembarrancar desembarrar desembarrilar
desembassar desembastar¹ desembastar² desembastonar desembeinar desembenar
desembocadura desembocar desemboçar desembogar desemboirar desembolcallar
desembolcar desembolic desembolicar desemborrar desemborratxar desemborsament
desemborsar desembós

desembosc desemboscador desemboscar

desembossada

desembossador desembossament desembossar¹ desembossar² desembotar desembotellar
desembotir desembotjar desembotonar desembotornar desembragament desembragar
desembral desembravir desembre desembriagar desembridar desembrocar desembroll
desembrollament

desembrollar

desembromallar

desembromar

desembrossar

desembruixar desembull desembullament desembullar desembús desembussada
desembussador desembussar desembutllofar desembutxacar desemmalesar desemmallar
desemmandrir desemmantar desemmantellar desemmarcar desemmascarar desemmatar
desemmatxucar

desemmelangir

desemmidonar

desemmerdar

desemmorrallar

desemmerletar

desemmotllament

desemmetzinar

desemmotllant

desemmotllar

desemmotllatge desemmurriar desempacar desempadronar desempalar desempallar
desempallegament

desempallegar-se

desempal·liar

desempalmar

desempantanar

desempantanegar desempapatxar desempaperar desempaquetar desemparadament
desemparament desemparança desemparar desemparat desemparaular desemparentat
desemparquetar desempastar desempastellar desempastifar desempat desempatar
desempatxar

desempavesar

desempedregar

desempedrament

desempedreir

desempegar

desempedrar

desempedregament

desempenyalar

desempenyorament

desempenyorar desemperesir desempernar desempesar desempescar desempestar
desempilar

desempipar

desemplomar

desempobrir

desempolainar

desempolsar

desempolsegar desempolvorar desempomar desemportinar desempostar desempostissar
desempotar desempouar desempresonament desempresonar desempudegar desempudeir
desempudentir desena desenaiguar desenal desenamorament desenamorar desenari
desenasprar desenastar desencabassar desencabestrar desencaboriar desencadellar
desencadenament
desencaixonar
desencalitjar

desencadenant
desencalcinament

desencallament

desencadenar
desencalcinant

desencallar

desencaixar

desencaixonament

desencalcinar

desencaminadament

desencalimar

desencaminament

desencaminar desencant desencantament desencantar desencaparrar desencapotar

desencapritxar desencapsar desencapullar desencaputxar desencarar desencarcarament
desencarcarar

desencarcerar

desencarrilament

desencarir

desencarrilar

desencarranquinar

desencartonar-se

desencarregar

desencasar

desencasellar

desencasquetar desencastar desencaterinar desencatifar desencativar desencauar
desencavalcar desencavallar desencebar desencepar desencerclar

desencercolar

desencert desencertadament desencertar desencertat desencimbellar desencís desencisar
desencistellar desenclavar desencoblament desencoblar desencofinar desencoframent
desencofrar desencofratge desencoixinar desencolar desencondolir-se desencongir
desencoratjar desencorbar desencordar desencordillar desencorralar desencortinar
desencossiar desencourar desencovenar desencrespar desencreuar desencreuellar
desencrostar

desencrostissar

desencubar

desencubellar

desendeutar

desendimoniar

desendogalar

desendolar

desencusa

desendegar

desendolcir

desendollar

desendreçament desendreçar desendreçat desendropir desenemic desener desenfadar
desenfadeir desenfangar desenfarcellar desenfardar desenfardellar desenfardissar
desenfarfec desenfarfegar desenfebrar desenfeinament desenfeinat desenfellonir
desenferrissar desenfetgegar desenfilar desenfitar desenflocar desenfocar desenfonyar
desenforcar

desenforinyar

desenformador

desenformar

desenfornar

desenfreït

desenfrenadament desenfrenament desenfrenar desenfrenat desenfundar desenfuriar
desenfurismar desenfustar desengabiar desengafetar desengalavernar desengandulir
desenganxar desengany desenganyar desengatjament desengatjar desengavanyar
desengavatxar desengolfar desengomar desengorjar desengormandir desengorroniment
desengorronir

desengramponador

desengrapadora

desengravar

desengreixar

desengrescament desengrescar desengrevir desengrillonar desengruixir desengrutar
desenguantar desenguerxir desenguixar desenjovar desenllaç desenllacar desenllaçar
desenllaminir desenllardar desenllardissar desenllatar desenllefernar desenllefiscar
desenlleganyar

desenllepissar

desenllepolir

desenlletgir

desenllorar

desenllosar

desenllotar desenlluernar desenllustrar desennuegar desennuvolar desenquadernar
desenquadrar desenquimerar desenrabiar desenrajolar desenrampar desenraonadament
desenraonat

desenravenar

desenredar

desenrederar

desenrivetar

desenrocar

desenrogallar desenrojolar-se desenrolar desenroscar desenrotllable desenrotllador
desenrotllament
desensarronar

desenrotllar
desensellar

desenrunar

desensabonar

desensenyar

desensenyorir

desensacar

desensarriar

desenseuar

desensitjar

desensivellar desensonyament desensonyar desensonyat desensopidor desensopiment
desensopir

desensorrar

desensostrar

desensostrat

desensucrar

desensuperbir

desentabanar desentaforar desentapissar desentatxonar desentaular-se desentelar
desentendre's desentenebrar desentenebrir desentenimentat desenterbolir desenterrament
desenterramorts desenterrar desentestar-se desentonació desentonadament desentonar
desentonat desentortolligar desentossudir-se desentrampar desentranyar desentravessar
desentrecuixar

desentrellar

desentrenament

desentrenar

desentrenat

desentristir

desentronitzar desentrullar desentumir desentusiasmar desenuig desenutjar desenvalisar
desenvelar desenvergar desenverinar desenvernissar desenvescar desenvitricollar
desenvolupable desenvolupament desenvolupar desenyorar desequilibrar desequilibrat
desequilibri deserció desermar desert desertar desèrtic desertificació desertització
desertitzar desertívol desertor desescumar desesma desesmar desesme desesment
desesmussar desesper desesperació desesperadament desesperador desesperadorament
desesperança desesperançador desesperançar desesperant desesperar desesperat
desespessir desespinar desésser desestabilització desestabilitzador desestabilitzar
desestalinització

desestancar

desestanyar

desestatitzar

desestibar

desestimable

desestimació desestimar desestorar desestovar desfaedor desfaiçonar desfaixar desfalc
desfalcament desfalcar desfanatitzar desfardar desfasament desfasar desfasat desfavor
desfavorable desfavorablement desfavoridor desfavorir desfeinar-se desfer desfermar
desfermat desferra desferracavalls desferrar desfet desfeta desfiar desfiat desfibrador
desfibrament desfibrar desfibril·lació desfibril·lador desficaci desfici desficiar
desficiejar

desficiós

desficiosament

desfigurable

desfiguració

desfigurador

desfigurament desfigurar desfila desfilada desfilador desfilar¹ desfilar² desflorament
desflorar desflorir desfocar desfogament desfogar desfolrar desfonament desfonamentar
desfonar desfonologització desforestació desforestar desformar desfornit desfosforació
desfosforar desfrarar desfregadament desfregament desfregat desfrenar desfrès
desfruitar desfrunzir desfullar desgalgat desgana desganar desganat desgasar desgast
desgastador desgastar desgavell desgavelladament desgavellador desgavellament
desgavellar desgel desgelar desglaç desglaça desglaçament desglaçar desglaciació
desglevar desglorificar desglossament desglossar desgolfar desgomar desgomatge
desgovern desgovernar desgràcia desgraciadament desgraciar desgraciat desgramar
desgranador desgranament desgranar desgranatge desgrapadora desgrat desgravació
desgravar desgreixador desgreixament desgreixar desgreixatge desgrenyar desgreuge
desgruixament desgruixar desguarnir desguàs desguassar desguerxar desguitarrament
desguitarrar desguitarrat deshabitar deshabitat deshabituació deshabituar desharmonitzar
desherbant desherbar desherbatge desheret desheretament desheretar desheretat

deshidratació deshidratador deshidratant deshidratar deshidrogenació deshidrogenar
deshidrogenasa deshipotecar deshonest deshonestament deshonestar deshonestedat
deshonor deshonorable deshonorant deshonorar deshonra deshonrança deshonrar
deshonrat deshonria deshonrívol deshonrós deshonrosament a deshora deshumanització
deshumanitzador deshumanitzant deshumanitzar desiderata desideratiu desideràtum
desídia desidiós desidiosament desig designabilitat designable designació designador
designar designatiu designi desigual desigualar desigualment desigualtat desil·lusió
desil·lusionar desimantació desimantar desimbolt desimboltament desimboltura
desimposar desimposició desinclinació desinclinar desincorporació desincorporar
desincrustant desincrustar desindustrialització desinència desinencial desinfatuació
desinfatuar desinfecció desinfectant desinfectar desinfestació desinfestar desinflamació
desinflamar desinflamatori desinflament desinflar desinflor desinformació desinformar
desinhibir

desinsaculació

desintegració

desinsacular

desintegrador

desinteressadament

desinsectació

desintegrant

desinteressament

desinsectar

desintegrar

desinteressar

desintegrable

desintercalar

desinteressat

desinterès

desinterlinear

desintoxicació desintoxicar desinversió desinvitar desionització desionitzar desistiment
desistir

desitjable

desitjablement

desitjar

desitjós

desjunyiment

desjunyir

deslabialització deslabialitzar desllaçar desllanar desllanatge desllastar desllavassar
deslleial deslleialment deslleialtat deslletament deslletar desllibertar deslligable
deslligament deslligar deslligat deslliurable deslliuració deslliurador deslliurament
deslliurança deslliurar deslliure deslloança deslloar desllodrigar desllogament desllogar
desllorigador desllorigament desllorigar¹ desllorigar² deslluïdament deslluïment deslluir
desllunat desllustrar deslocalització deslocalitzar desmagnetització desmagnetitzar
desmai

desmaiar

desmaiat

desmallar

desmamador

desmamament

desmamar

desmamellar desmanar desmanec desmanegadament desmanegament desmanegar
desmanegat desmantellament desmantellar desmantellat desmanyotat desmaquillador
desmaquillar desmarcar desmarcatge desmaridada desmaridar desmarxament desmarxar
desmarxat desmembrador desmembrament desmembrar desmemoriament desmemoriarse desmemoriat desmemoriejar desmenjament desmenjar desmenjat desmentible
desmentidor desmentiment desmentir desmereixedor desmerèixer desmèrit desmerletat
desmesclar

desmesura

desmesuradament

desmesurat

desmetilació

desmetilar

desmilitaritzar desmillorament desmillorar desminyonar desmitificació desmitificar
desmitologitzar desmobilització desmobilitzar desmoblament desmoblar desmoblat
desmodat desmodròmic desmodulació desmodulador desmodular desmonetització

desmonetitzar desmoralització desmoralitzador desmoralitzar desmorriar-se desmotador
desmotar desmotatge desmotivar desmòtrop desmotropia desmudar desmultiplicació
desmultiplicador desmunt desmuntable desmuntar desmuntatge desnacionalització
desnacionalitzador desnacionalitzar desnansat desnarigat desnasalització desnassar
desnatar desnatat desnaturalització desnaturalitzar desnaturalitzat desnaturar desnaturat
desnerit desniar desnicotinitzar desnierar desnitrificació desnivell desnivellació
desnivellador

desnivellament

desnivellar

desnivellat

desnodrir-se

desnombrar

desnonament desnonar desnuador desnuament desnuar desnucar desnuclearització
desnuclearitzar desnutrició desobediència desobedient desobedientment desobeir
desobligar desobstrucció desobstructiu desobstruir desocupació desocupar desocupat
desodoració desodorant desodorar desodoritzar desoir desolació desoladament
desolador desolar desolat desomplir-se desoperculador desopercular desopilació
desopilar desopilatiu desorbitar desorbitat desorció desordenadament desordenar
desordenat

desordir

desordre

desorellar

desorganització

desorganitzadament

desorganitzador desorganitzar desori desorientació desorientador desorientar desorientat
desormeig

desormejar

desornar

desossar

desoxidació

desoxidant

desoxidar

desoxigenació desoxigenar desoxiribonucleic desoxiribosa despacientar despagament
despagar despagat despalatalització despalatalitzar despallar despalmar despampolador
despampolaire despampolar despanyar desparar desparedar desparellament desparellar
desparençador desparençar despariar desparió desparionar desparterat despassar despatx
despatxar despecec despecegador despecegar despeceguesa despectiu despectivament
despedregar despenalització despenalitzar despendre despenedor despenjar despenser
despentinar

despenyador

despersonalitzador

despenyar

despersonalitzar

desperfecte
despert

desperfilar

desperta

despersonalització

despertada

despertador

despertament despertar despesa despietadament despietat¹ despietat² despintament
despintar

despistar

despistat

despit

despitar

despitós

despitralat

desplaçable

desplaçament desplaçar desplaçat desplaença desplaent desplaentment desplaer
desplaïment desplantació desplantada desplantar desplaure desplegable desplegadament
desplegament desplegar desplom desplomament desplomar despoblació despoblador
despoblament despoblar despoblat despoder despoderament despoderat dèspoina
despolarització despolaritzador despolaritzar despoliment despolir despolitització
despolititzar

desponcellament

desponcellar

despondre's

despopar

desposori

desposseïdor desposseïment desposseir despossessió despossessori dèspota despotat
despòtic

despòticament

despotisme

desprendre

despreniment

despreocupació

despreocupar-se despreocupat després desprès despresa al després-dinar desprestigi
desprestigiar desprevenció desprevingudament desprevingut desprisar desprofit
desproporció

desproporcionació

desproporcionadament

desproporcionar

desproporcionat despropòsit desprotegit desproveir desproveït despull despulla
despullament despullar despullat despumació despumar despuntar despús-ahir despúsanit despús-demà desqualificació desqualificar desqueferat desquiratar desraó desraonat
desratització desratitzar desrengar desroentar desrosar desrovellar dessabeït dessabor
dessaborir dessaborit dessacralització dessacralitzar dessagnament dessagnar dessalar
dessalatge dessalinització dessalinitzar dessecació dessecador dessecament dessecant
dessecar dessegellar desservei desservir desset dèsset dessobre dessolar dessolcar
dessoldar dessonillar dessorrar dessota dessoterrar dessuador dessuadora dessuar
dessuardar dessuardatge dessucar dessulfuració

dessulfurar dessús

destacable

destacament destacar destalent destalentat destalonament destalonar destapador destapar
destapiar destarifat destarotador destarotament destarotar destarotat desteixinar-se
desteixir destemençat destemperat destempradament destemprament destemprança
destemprar a destemps destemptament destemptar destensar destenyidor destenyiment
destenyir destermenar desterrament desterrar desterrossar destesar desteular destí
destil·lable destil·lació destil·lador destil·lar destil·lat destil·latori destil·leria destinació
destinar destinatari destintar destintatge destitució destituïble destituir destituït destorb
destorbador destorball destorbar destorçar destòrcer destra destrador destral destralada
destralejar destraler destraló destramar destrament destrar¹ destrar² destravar destre¹
destre² destrempadament destrempament destrempar destrenar destrènyer destrer
destresa destret destriable destriador destriament destriar destrompassar destronament
destronar destrossa destrossador destrossar¹ destrossar² destrucció destructible
destructiu destructivitat destructor destruir destrumfar desuet desuetud desullar
desunglar desunidament desunió desunir desunit desús desusadament desusar desusat
desvagament desvagar-se desvagat desvalgut desvaliment desvalisador desvalisament
desvalisar

desvaloració

desvalorar

desvaporar

desvari

desvariar

desvariat

desvariejament desvariejar desvear desvelar desventura desventuradament desventurat
desvergonyidament desvergonyiment desvergonyir-se desvergonyit desvesar desvestir
desvetllable desvetllador desvetllament desvetllar desvetllat desviable desviació
desviacionisme desviador desviament desviar desviat desvinculació desvincular desvirar
desvirgar desvironar desvirtuar desvitrificar desviure's desvorar desxifrable desxifrador
desxiframent desxifrar detall detalladament detallar detallat detallisme detallista

detardar detecció detectar detectiu detectivesc detector detenció deteniment detenir
detentor detergent detergir deterioració deteriorament deteriorar determinabilitat
determinable determinació determinadament determinant determinar determinat
determinatiu determini determinisme determinista detersió detersiu detestable
detestablement detestació detestar detingudament detingut detonació detonador detonant
detonar detracció detractar detractor detraure detreure detriment detrit detrític detritívor
detritus detumescència deturar deturpació deturpador deturpar deu déu deumesó déun'hi-do deure¹ deure² deure³ deute deuter- deuteri deutero- [o deuter-] deuteró
deuterocanònic deuteroliquen deuteromicets deutor dèutzia devaluació devaluar
devanir-se devastació devastador devastar deverbal devers devesa devessall devessell
devoció devocionari devolució devolut devolutiu devon devonià devora devorador
devorament devorant devorar devot devotament devuit dexio- dextrat dextrina dextro-¹
dextro-² dextrogir dextrorotatori dextrors dextrosa
[d] + i
di-¹ di-² dia dia- [o di-] diabasa diabètic diabetis diable diablejar diableria diablessa
diabló diabòlic diabolical diabòlicament diabolisme diàbolo diac diaca diacetil diàcid
diaclasament diaclasat diàclasi diaconal diaconat diaconessa diaconia diàcrisi diacrític
diacronia diacrònic diacústica diada diadelf diadema diademat diàdic diàdoc diàfan
diafanitat diàfisi diafonia diaforesi diaforètic diafragma diafragmat- diafragmàtic
diafragmato- [o diafragmat-] diagènesi diagenitzar diageotropisme diàglif diagnosi
diagnòstic¹ diagnòstic² diagnosticar diagòmetre diagonal diagonalització diagonalment
diàgraf diagrafia diagrama diagramació diagramar diagramàtic dial dialectal
dialectalisme dialectalització dialecte dialèctic dialècticament dialectòleg dialectologia
dialectològic diàleg diali- dialipètal dialisèpal diàlisi dialitèpal dialític dialitzable
dialització dialitzador dialitzar dialogar dialògic dialogisme dialogista dialogístic dialtea
diamagnètic diamagnetisme diamant¹

diamant²

diamantar diamantat diamantí

diamantífer diamantista diametral diametralment diàmetre diamina diana diantre dianye
diapalma diapasó diapausa diapedesi diapente diapir diapositiva diaprat diaprea diàpsids
diaqueni diaquiló diari diàriament diarrea diarreic diartrosi diascordi diasistema diàspor
diàspora diasprat diaspre diassa diastàltic diastasa diàstasi diastema diastemàtic
diastereoisòmer diastereoisomeria diastimòmetre diàstole diastòlic diastomàtic diastre
diatèrman diatermància diatèrmic diàtesi diatètic diatomees diatòmic diatomita diatonia
diatònic diatònicament diatòpic diatopisme diatreta diatriba diazina diazo diazocompost

diazocòpia diazoic diazole diazoma diazoni diazotable diazotació diazotar dibàsic
dibetú diborà dibuix dibuixant dibuixar dic¹ dic² dicarboxílic dicariòtic dicasi dicasteri
dicció diccionari dic-dic dicetona dicible diclamidi diclí diclorodifluorometà dicodicògam dicogàmia dicord dicorínia dicotiledoni dicòtom dicotomia dicotòmic dicranals
dicroic dicroisme dicromat dicromia dicroscopi dictador dictadura dictàfon dictam
dictamen dictaminar dictar dictat dictatorial dictatorialment dicteri díctic dictiodictiocals dictiòpters dictiosoma dictiotals dida didàctic didàcticament didal didalera
didalets didascàlia didascàlic didatge didèlfids didentat dídim didimi didínam dido
didodecaedre [o didodecàedre] didot diè diedre [o díedre] dielèctric diencèfal dienda
dienòfil dièresi dièsel diesfenoedre [o diesfenòedre] diesfenoide diesi dieta¹ dieta²
dietari dietètic dietilèter dietista difamació difamador difamant difamar difamatori
difàsic difenil diferència diferenciable diferenciació diferenciador diferencial diferenciar
diferent diferentment diferible diferir diferit dificerc difícil difícilment dificultar
dificultat dificultós dificultosament difidació difidència difident difiodont difluència
difluent difluir difondre difracció difractar difractiu difractograma difringent diftèria
diftèric diftong diftongació diftongar difuminar difunt difús difusament difusibilitat
difusible difusió difusionisme difusionista difusiu difusor digàstric digen digerible
digerir digest digestibilitat digestible digestió digestiu digestor dígit digitació digital
digitalina digitalització digitalitzar digitar digitat digiti- digitígrad digitoxina diglòssia
dignació dignament dignar-se dignatari digne dignificació dignificar dignitari dignitat
dígraf digrama digressió dihèlia dihexagonal dihidrogenfosfat díhuit dijous dilaceració
dilacerar dilació dilapidació dilapidador dilapidar dilatabilitat dilatable dilatació
dilatadament dilatador dilatància dilatar dilatat dilatatiu dilatori dilecció dilecte dilema
dilemàtic diletant diletantisme diligència diligenciar diligent diligentment dil·lènia
dil·leniàcies dilluns dilogia dilucidació dilucidar dilució diluent diluir diluvi diluvià
diluvial diluviar dimanació dimanar dimarts dimecres dimensió dimensional
dimensionar

dímer

dimerització

dimeritzar

dimetilamina

dimetilformamida

dimetilsulfòxid dímetre dimetrodont dimidiació dimidiar dimidiat diminut diminutiu
dimissió dimissionari dimissòries dimitent dimitir dimoni dimonial dimorf dimorfisme
dimorfoteca din- dina dinada¹ dinada² dinadaire dinal dinàmic dinàmicament dinamisme
dinamista dinamita dinamitar dinamiter dinamització dinamitzador dinamitzar dinamo
dinamo- dinamoelèctric dinamometamorfisme dinamòmetre dinamomètric dinar¹ dinar²
dinar³ dinasta dinastia dinàstic dinastisme dindar dindi diner dinerada dineral dinerari
dineret dingo dino- [o din-] dínode dinofícies dinòfits dinoflagel·lades dinoflagel·lats

dinosaures dinoteri dinou dinovè dins dintre dinyar diocesà diòcesi díode diofàntic dioic
diol dionea dionisíac diòpsid dioptasa dioptra dioptre diòptria diòptric diorama dioràmic
diorita dioscoreàcies dioxà diòxid dioxina dipiramidal dipiràmide dipl- diplegia diplo[o dipl-] diploblàstic diplococ diplodoc diplodocus díploe diploedre [o diplòedre]
diplografia diploide diploïdia diploma diplomàcia diplomar diplomat diplomatari
diplomàtic diplomàticament diplomatura diplopia diplòpic diplòpodes diplòpter
diplostèmon dipnous dipòdia dipol dipolar dipòsit dipositador dipositant dipositar
dipositari dipositaria dips- dipsacàcies dipso- [o dips-] dipsogen dipsòman dipsomania
dípter dipterocarpàcies díptic díptica diputació diputar diputat dir¹ dir² diradical direcció
direccional directament directe directiu directivitat director directori directorial directriu
dírham dirigent dirigible dirigir dirigisme dirigista diriment dirimible dirimir dis-¹ dis-²
disacàrid disàmara disàrtria disàrtric disbarat disbauxa disbauxar disbauxat disc discal
discant

discapacitat¹

discapacitat²

discent

disceptació

disceptar

discernibilitat

discernible discernidor discerniment discernir disci- disciforme discinèsia disciplina
disciplinable disciplinadament disciplinar disciplinari discipular discjòquei disco- [o
disci-] discòbol discòfil discòfor discoglòssids discografia discogràfic discoidal discoide
díscol discolíquens discolor discomicets disconforme disconformitat discontinu
discontinuació discontinuar discontinuïtat discordança discordant discordar discorde
discòrdia

discórrer

discorriment

discoteca

discràsia

discreció

discrecional

discrecionalitat discrecionalment discrepància discrepant discrepar discret discretament
discrim discriminabilitat discriminable discriminació discriminador discriminant
discriminar discriminatori disculpa disculpable disculpació disculpar discurs discursaire
discursejar discursiu discussió discutible discutidor discutir disenteria disentèric disert
disfàgia disfàsia disfemisme disfòria disforjo disfràsia disfressa disfressar disfunció
disgraciós disgregació disgregadament disgregador disgregant disgregar disgregatiu
disgust disgustar disilà disíl·lab disil·làbic disjunció disjunt disjuntiu disjuntivament
disjuntor dislàlia dislèctic dislèxia dislocació dislocar dismenorrea disminució disminuir
disminuït dismutació dismutar-se disomia disostosi dispar disparador disparament
disparar disparat disparitat dispendi dispendiós dispendiosament dispensa dispensable
dispensació dispensador dispensar dispensari dispenser dispèpsia dispèptic dispergir
disperm dispers dispersador dispersament dispersant dispersar dispersió dispersiu
dispersoide dispesa dispeser displàsia displàstic displicència displicent displicentment
dispnea dispneic disponibilitat disponible disposador disposar disposició dispositiu
dispositivament dispost disprosi disputa disputabilitat disputable disputació disputador

disputant disputar disquet disquetera disquisició disrupció disruptiu dissabte dissecació
dissecador dissecar dissecció disseccionar dissector dissemblança dissemblant
dissemblantment dissemblar dissèmia disseminació disseminar dissensió dissentiment
dissentir disseny dissenyador dissenyar dissertació dissertant dissertar disset dissetè
dissidència dissident dissimetria dissimètric dissimilació dissimilar dissimilatiu
dissimilitud dissimulació dissimuladament dissimular dissimulat dissipable dissipació
dissipadament dissipador dissipant dissipar dissipat dissipatiu dissociabilitat dissociable
dissociació dissociar dissociatiu dissoldre dissolubilitat dissoluble dissolució dissolut
dissolutament

dissolutiu

dissolvent

dissonància

dissonant

dissonar

dissort

dissortadament dissortat dissuadir dissuasió dissuasiu distal distància distanciació
distanciament distanciar distant distar distena distendre distensió distenta distès dístic¹
dístic² distímia distinció distingible distingir distingit distinguo distint distintament
distintiu distòcia distòcic dístoma distomatós distomatosi distòpia distopia distòrcer
distorsió distorsionar distracció distraure distret distretament distreure distribució
distribucional

distribucionalisme

distribuïble

distribuïdor

distribuir

distributari

distributiu distributivament districte distròfia distròfic disturbi disulfur disúria disúric
dit¹ dit² dita dità ditada diteisme diteista ditejar ditejat ditet ditetragonal ditionit
ditirambe ditiràmbic ditiràmbicament díton ditrema ditrigonal ditto- dittografia
dittologia diumenge diumengejar diumenger diumengí diumenjada diüresi diürètic diürn
diürnal diüturn diüturnitat divagació divagador divagar divalència divan divaricat
divendres divergència divergent divergir divers diversament diversi- diversificació
diversificar diversiforme diversió diversitat diversiu divertició diverticle diverticular
divertidament divertiment divertir divertit diví dividend dividir divinació divinal
divinalment divinament divinitat divinització divinitzar divís divisa divisar divisibilitat
divisible divisió divisional divisionari divisionisme divisiu divisor divisori divo divorci
divorciar divorciat divorcista divuit divuitè divulgable divulgació divulgador divulgar
divulgatiu divulsió dixi dizigòtic
[d] + o
do¹ do² a la doba dobla doblador dobladora doblament doblar doblària doblatge doble
doblec doblegable doblegada doblegadís doblegament doblegar doblement doblenc
dobler¹ dobler² doblet dobleta dobló doblonet doc docència docent dòcil docilitat
dòcilment docimàsia docimàstic doctament docte doctor doctoral doctoralment
doctorand doctorar doctorat doctorejar doctoressa doctrina doctrinal doctrinalment

doctrinari

doctrinàriament

documentació

doctrinarisme

documental

doctriner

documentalisme

document

documentalista

documentable
documentalment

documentar dodec- dodeca- [o dodec-] dodecà dodecaedre [o dodecàedre] dodecafàsic
dodecafònic dodecàgon dodecagonal dodecasíl·lab dodecasil·làbic dodecatònic
dodecatonisme dodecilbenzè dodo doella dofí dofinera doga dogal dogam dogma
dogmàtic dogmàticament dogmatisme dogmatitzador dogmatitzar dogon doi en doina
doiut a dojo dol¹ dol² dolador¹ dolador² doladora doladura dolar dòlar dolç dolçaina
dolçainer dolçamara dolçament dolçàs dolcejar dolcenc dolcesa dolceta dolçor doldre
dolença dolençós dolent dolenteria dolentia doler dolerita dolico- dolicocèfal
dolicocefàlia dolicocefalisme dolina dolípor doll¹ doll² dolla dollejar dòlman dolmen
dolomia dolomita dolomític dolomitització dolor dolorada dolorejar dolorit dolorós
dolorosament dolós dom¹ dom² doma¹ doma² domable domador domadura domar
domàs domatge domàtic domer domèstic domesticable domesticació domèsticament
domesticar domesticitat domicili domiciliació domiciliar domiciliari dominable
dominació dominador dominància dominant dominar domini dominic dominicà
domínica dominical dominicatura dominiquès dominó dòmino domòtica domtable
domtar domus dona donable donació donada donador donam donant donar donarda
donat donatari donatisme donatista donatiu doncs donegal donejar doner doneta dóngola
donívol donja donostiarra donzell¹ donzell² donzella donzellívol dopar dopatge dorada
doral dorca dordulla dori dòric doris dorment dormició dormida dormidor¹ dormidor²
dormidora dormilec dormilega dormiment dormir dormisquejar dormissó dormitar
dormitiu dormitori dors dorsal dorsi- dorval dos dosar¹ dosar² dosatge dos-centè doscents dosè doset dosi dosi- dosificable dosificació dosificador dosificar dosimetria
dosimètric dospeus dosser dosseret dossier dot¹ dot² dotació dotador dotal dotar
dotzavat dotze dotzè dotzena dovella dovellat dovellatge -dox -dòxia doxo- doxògraf
doxografia doxogràfic doxologia
[d] + u
dual dualisme dualista dualístic dualitat duana duaner duar dubitació dubitatiu
dubitativament dublé dublinès dubni dubtable dubtança dubtar dubte dubtós
dubtosament duc ducal dúcar ducat ducató dúctil ductilitat duel duelista duet duetista
dugong duja dujar dula dulcamara dulci- dulciaqüícola dulcificació dulcificant
dulcificar dulcimer duler dulia dull duma dumdum dúmper dúmping duna dunar dunita
duo duodè duodecennal duodecenni duodecimal duodècuple duoden- duodenal

duodeno- [o duoden-] duopoli duple dúplex duplexor dúplica duplicació duplicadament
duplicar duplicat duplicidentats duplicitat dupondi dur¹ dur² durabilitat durable
durablement duració durada durador duralinox durall duralló duralumini duramàter
duramen durament duran durant durar duratiu durbec duresa durícia dúrio duro
duròmetre duta dutxa dutxar dutxer duumvir duumviral duumvirat dux
[k] + a
ca¹ ca² ca³ ca⁴ cabal¹ cabal² càbala cabalatge cabaler cabalera cabalista cabalístic
cabalísticament cabalós cabana cabaner cabanera cabanya cabanyar cabanyera cabaret
cabareter cabàs cabassa cabassada cabassat cabassejar cabasset¹ cabasset² cabdal¹
cabdal² cabdell cabdellador cabdelladora cabdellar cabdill cabeç cabeça cabeçada
cabeçar cabeçatge cabeçó cabeçuda cabeçut cabell cabellblanc cabellera cabellut caber
cabermoni cabernet cabestrar cabestre cabestrejar cabestrell cabestrer cabestrera cabet
cabila cabilenc cabina cabiró cabirol cabiscol cabiscolia càbit cablar cablatge cable
cablejar cabler caboixó cabòria caboriejar cabot cabota cabotada cabotatge caboteig
cabotejar cabotí cabra cabrada cabrafiga cabrafigar cabrafiguera cabrafiguerar cabrales
cabrall cabre cabreig cabrejar cabrella cabrellot cabrer cabreria cabrerot cabrestant
cabreta càbria cabrida cabridada cabridar cabridella cabriola cabriolar cabriolat cabriolé
cabrissa cabrit cabriter cabritilla cabró cabronada cabrot cabrota cabrum cabruna cabuda
cabuderia cabussar cabusset cabussó cabussot cabut¹ cabut² caca caça caçada caçador¹
caçador² caçadora caçaescota caçaire caçamines caçamosques caçapapallones caçar
caçatorpediners cacatua cacau cacauer cacauet cacera cacic cacicat caciquejar
caciquisme caciquista caco- caçó cacodil cacodílic cacofonia cacofònic cacografia
cacologia cacoquímia cacoquímic cacostomia cactàcies cactiforme cactus cacuminal
cada cadaf cadafal cadafet cadagang cadamunt cadap cadarn cadarnós cadars cadascú
cadascun cadastral cadastre cadàver cadavèric càdec cadell¹ cadell² cadella cadellada
cadellar cadellet cadena cadenador cadenar cadenat cadència cadenciós cadenciosament
cadeneta cadenot cadequer cadernell caderner¹ caderner² cadernera cadet cadi cadira
cadiraire cadiral¹ cadiral² cadiram cadirat cadiratge cadirejar cadirer cadireta¹ cadireta²
cadmi cadmiar càdmic cadmopó cadolla caduc caducament caducar caduceu caducicaducifoli caducitat caduf cadup caduquejar caf cafè cafeïna cafeol cafetar cafeter
cafetera cafeteria càfila cafís cafissada cafit cafrada cafre caftà cagacalces cagada
cagadora cagadubtes cagadur cagaferrar-se cagaferro cagaire cagalatxa cagalló
cagamànecs cagamiques cagamuja caganer caganera caganiu cagar cagarada cagarel·la

cagarina cagarrines cagarro cagarulla cagat cagó càgola caguera caguerada caguerot
caguerri caguetes cai caiac caiaquista caid caient caiguda caiman caïment caïnita¹
caïnita² cairar cairat caire cairejar cairell caireta cairó caironar caironat cairota cairut
caixa caixabanc caixada caixer¹ caixer² caixer³ caixet caixeta caixetí caixista caixmir
caixmiri caixó caixonera caixot cal cala¹ cala² calabós calabre calabrès calàbria calabroa
calabrot

calabrotar

calabruix

calabruixa

calabruixada

calabruixar

calabruixó

calabruixonada calabruixonar calacabot calada caladís calador¹ calador² calafat
calafatador calafatament calafatar calafatejar calafetós calaguala calaix calaixada
calaixat calaixejar calaixera càlam calamac calamar calamars calamarsa calamarsada
calamarsejar calamarsó¹ calamarsó² calambuc calament¹ calament² calamenta calamida
calamina calamistre calamit calamitat calamitós calamitosament calamó calanca
calandra calandrar calandreta calàndria calandrieta calandrió càlao calapàndria calàpet
calapetenc calar calàsia calat càlat calatge calàtide calau calavera calaverada cala-xarxes
calaza calb calba calbejar calbesa calbot calc calc-¹ calc-² calç calca calça calçada
calçador¹ calçador² calçament calcaneo- calcani calcantita calcany calçapeu calcar
calçar calcarenita calcareo- [o calcario-] calcari calcario- calçasses calçat¹ calçat²
calcedònia calcedoniós calcèmia calceolària calcer calcés calceter calceteria calcetí calci
calci- [o calc-] càlcic calcícola calcida calcidar calciferol calcificació calcificar calcífug
calcigada calcigament calcigar calcilla calcímetre calcina calcinació calcinada calcinaire
calcinal¹ calcinal² calcinar calciner calcineria calcinobre calcinós calcinosi calcita
calcític calco- [o calc-] calçó calçobre calcocita calcogen calcogenur calcògraf
calcografia calcogràfic calcogravat calçol calcolític calcomania calcopirita calcosilicat
calçot calçotada calçotets càlcul calculabilitat calculable calculació calculador calcular
calculatori calculista calculós calculosi cald calda caldaic caldari caldejament caldejar
calder caldera calderada calderer caldereria calderers caldereta calderí calderó calderona
caldeu caldo caldós caldre calé calè caledonià calefacció calefactar calefactor calenda
calendar calendari calèndula calent calentejar calentor caler calessa calesser calet
calfament calfar calfred calibrador calibrar calibratge calibre calicant calicantàcies
calici- calicí caliciforme calicle calicó calicot calicular caliculat càlid calidesa caliditat
calidoscopi calidoscòpic calièmia califa califal califat californi californià califòrnia
càliga caliginós calima calimós calina calipàndria caliptra caliptrogen caliquenya
caliquenyo calissaia calitja calitjós calitx¹ calitx² caliu caliuada caliuejar caliuera calivós
call¹ call² call³ cal·la callada calladament callament callantívol callar callat callera
callerès

callet

cal·li-

callicida

cal·lígraf

cal·ligrafia

cal·ligrafiar

cal·ligràfic

cal·ligrafització cal·ligrama cal·lionímids callís callista cal·litricàcies callol callós
cal·losa callosí callositat cal·lus calm calma¹ calma² calmable calmant calmar calmat
calmós calmosament calmut caló¹ caló² caló³ calobrials calomelans calor calorada
calorejar calori- caloria calòric calorífer calorífic calorífug calorímetre calorimetria
calorimètric calorós calorosament calostre calota calotípia calpionel·la calpionèl·lids
calquejar calquejat calrada calta calua caluga caluix calúmnia calumniador calumniar
calumniós calumniosament calvados calvari calvície calvinisme calvinista calze cama
camabruna camacita camacoix camacurt camada camadejar camafeu camagroc camal
camaldulenc camaleó camaleònic camaleòntids camalets camàlic camall camallada
camallarg camallarga camalliga camallot camalluent camamilla camamil·la camàndula
camandulejar camanduler camanduleries camanegre camaobert camaprim camarada
camaraderia camarilla camarlenc cama-roig cama-roja cama-sec cama-seca cama-segat
camat camatge camatimó camatort camatrencar càmbium cambodjà cambra cambrada
cambrai cambrejar cambrer cambreta cambrià càmbric cambril cambró cambronera
cambrot camecíparis camedris camèfit camejar camèlia camèlids cameliera camell
camella¹ camella² cameller camellot camelot camembert camena càmera cameral
cameralisme cameralista cameràman camerino camerunès cameta cametó camfà
càmfora camforaci camforada camforar camforer camí camiller caminada caminador
caminaire caminal caminant caminar caminera caminoi camió camionatge camioner
camioneta camí-raler camisa camiser camiseria camiseta camisol camisola camissa
camita camitosemític camosa camosina camp campa campal campament campana
campanada campanar campaneig campanejar campanella campaner¹ campaner²
campanera campaneria campaneta campani- campaniforme campano- [o campani-]
campanòleg campànula campanulàcies campanulat campanut campanya campanyol
campar campejar camper camperol campestre campetx campidanès campilòtrop
càmping campió campionat campir campisme campista campmanya campus
camuflament camuflar camuflatge camús camussa camut can cana¹ cana² cana³
canabassa canac canada canadaire canadella canadenc canal¹ canal² canalé canalera
canaleta canalicle canalicular canaliculitis canalís canalitzable canalització canalitzar
canalla canallada canaller canaló canana¹ canana² cananeu canapè canar canareu canari¹
canari² canària canaricultura canaró canastra canastrell canastró canat canca cancan
cancaneta cancell cancel·lació cancel·lar canceller cancelleresc cancellerescament
cancelleria càncer cancerigen cancerós cançó cançonaire cançonejar cançoner¹
cançoner² cançonerament cançoneria cançoneta cançonetista cancriforme candalissa

candela candeler¹ candeler² candelera candeleta candent candi¹ candi² candial càndid
càndida càndidament candidat candidatura candidesa candidiasi candidosi candiment
candir candir-se candor candorós candorosament canèfora canejador canejar canell
canella canel·làcies canellera caneló canelobre cànem canemar canemàs canemera
canemuixa canequí canera canescent canesú canet¹ canet² cangrea cangrí cangueli
cangur caní caníbal canibalesc canibalisme canic canície canícula canicular canicultura
cànids canilla¹ canilla² canillera caninament cannabàcies cànnabis cannàcies canó canoa
canoca canòdrom canoer canoista cànon canonada canonar canoneig canonejar canoner¹
canoner² canonet canonge canongessa canongia canònic canònica canonical
canònicament canonicat canonicitat canonista canonitzable canonització canonitzar
canonja canor canós canot canotatge canotier cansalada cansalader cansaladeria
cansament cansar cansat cansós cant¹ cant² cantabile cantable càntabre cantàbric cantada
cantadissa cantador cantafaula cantaire cantal cantalada cantant cantar càntar cantarella
cantarel·lals cantarellejar cantàrida cantaridina cantata cantatriu cantautor cantell
cantellatge cantellejar cantellós cantellut cànter cantera¹ cantera² cantera³ càntera
canterada canterano canterell canterella canterera càntic canticela cantilena cantimplora
cantina cantiner càntir cantirer¹ cantirer² cantirera cantirets cantiri cantó canton
cantonada cantonal cantonalisme cantonalista cantonat cantoner cantonès cantor
cantoral cantúria cantussar cantussejar cantussol cantussolar canudera canuguera cànula
canusir canut¹ canut² canvi canviable canviador canviament canviant canviar canviari
canvista canya canyada canyaferla canyafístula canyamel canyamelar canyamet canyar
canyaret canyavera canya-xiula canyella¹ canyella² canyeller canyellera canyer canyet
canyeta canyís canyissa canyissada canyissar canyissat canyisser canyiula canyó¹
canyó² canyoca canyot canyota canyut caoba caodaisme caolí caolínic caolinita
caolinització caos caòtic caòticament cap¹ cap² cap³ capa capaç capacímetre capacitació
capacitar capacitat capacitatiu capaçment capada capadella capador capalçada capalçar
capalt capaltard capar caparàcies caparidàcies caparra caparrada caparràs caparreta
caparró caparrós caparrot caparrotada caparrudesa caparrut capat capatàs capavallós
capbaix capbaixar-se capblanc capblau capbreu capbrevació capbrevador capbrevar
capbrot

capbuidada

capbuit

capbuitada

capbussada

capbussador

capbussaire

capbussament capbussar capbussejar capbussó capça capçada capçal capçalada
capçalera capçalet capçana capçaner capçar capçat capcer capcetes capcinada capcinal
capcineig capcinejar capcinès capcingle capció capciós capciosament capciró capçó
capcot capçot capçuda capcurucull capçut al capdamunt capdanser al capdavall al

capdavant capdavanter capdret capejador¹ capejador² capejar¹ capejar² capel capell
capella capellà capellada capellanada capellanatge capellanejar capellaner capellaneria
capellanesc capellania capellanum capeller capellera capelleria capellet capelleta
capellina capellut capense caper caperó caperull caperulla caperutxa capesflorat capet
capeta capfermar capferrada capferrat capferrerico capficada capficall capficament
capficar capficat capficó capfinit capfluix capfoguer capgirada capgirament capgirar
capgirell capgirellar capgiró capgirolla capgròs capguardar capialçat capialt capiample
capibara capicausa capicua capicular capida capidansa capil·lar capil·laritat capil·lera
capil·lici capimoca capipota capir capironat capirot capirota capirotat capissar capisser
capissola capistrat capistre capità capitació capital¹ capital² capitalisme capitalista
capitalitat capitalitzable capitalització capitalitzar capitalment capitanejar capitania
capitell capítol capitoli capitolí capitomba capitombar capitonar capitonat capitós
capitost capítula capitulació capitulant capitular¹ capitular² capitulari capitularment
capitulejar capjup caplletra caplletrar caplleuta capllevador capllevar capmall capmàs
capmassar-se capmoix capmort capnegre capó¹ capó² capó³ capoc capol capolador
capolament capolar capolat capoll caponada caponar caponat caponera capoquer caporal
capot¹ capot² capota capotar capotatge capotejar capotell cappare capplà caprel·la càpric
caprici capriciós capriciosament capricorn capricultura caprificació caprificar
caprifoliàcies caprimúlgids caprimulgiformes caprins capritx capritxada capritxós
capritxosament capritxositat cap-rodo caproic caproids cap-roig capròmids cap-rossenc
capsa capser¹ capser² capserrat càpsida capsigrany capsigranyera caps-i-puntes
capsòmer capsot capsotera capsou càpsula capsular capta captació captada captador
captaire captar captard captener capteniment captenir-se capteny capterrera capterrerar
capterrerer captinença captinyós captiri captiu captivador captivar captiveri captivitat
captrencar captura capturar capulla caputxa caputxer caputxí caputxó capvesprada
capvespral capvespre capvesprol capvuitada caquèctic caquetó caquèxia caqui¹ caqui²
caquier car¹ car² car³ car⁴ cara caraalegre caraample carabao carabassa carabassada
carabassaire carabassal carabassar carabassat carabassejar carabassenc carabasser
carabassera carabasserar carabasseta carabassí carabassina carabassó carabassonera
carabassot carabassotada carabina carabiner carablanc carabrú carabrut caracal caracarà
caràcter caracterial característic característicament caracteritzable caracterització
caracteritzar caractero- caracterogènesi caracterologia caracterològic caracul caràdrids
caradriformes carafeixar carafresc caragana caragirar caragirat¹ caragirat² caragol
caragola caragolada caragoladís caragolaire caragolament caragolar caragolera caragolet

caragolí caragolina caragròs caraisme caraïta carall carallada carallarg carallet carallot
carallotada carals caram caramasera carambola¹ carambola² caramboler carambolista
caramel caramell caramella caramellaire caramel·lera caramelles caramel·lització
caramel·litzar caramellosa carament caramenut caramida caramot

caramuixa¹

caramuixa² caramull caramullar carandaí caranegre caràngids caranques carantoines
caràpids carapigat caraplè cara-rodó cara-roig cara-rugat cara-sol carassa carasseta
carassi carat caràtula caratxos caravaggisme caravana caravaner caravàning caravanista
caravanserrall caravel·la cara-xuclat carbaborà carbamat carbàmic carbamida carbamina
carbanió carbassa carbazole carbil carbinol carbo- carbó carbocatió carbohidrat carboncarbonada carbonar carbonari carbonarisme carbonat¹ carbonat² carbonatació carbonatar
carbonatat

carbonàtic

carbonatita

carbonatofluorapatita

carbonatohidroxilapatita

carboncle carboneig carbonejar carboner¹ carboner² carbonera carboneria carbonet
carboni carboni- [o carbon-, o carbo-] carbònic carbonífer carbonil carbonílic carbonissa
carbonitruració
carborúndum

carbonitrurar
carboxi-

carbonització

carbonitzador

carboxihemoglobina

carboxil

carbonitzar
carboxilat

carbonós
carboxílic

carboximetilcel·lulosa carbur carburació carburador carburant carburar carç carca
carcabà carcabòs carcaix carcaixentí carcanada carcanyell carcanyol carcarrínids carcàs
carcassa carcatràs carcellatge carceller càrcer carcera carcerari carcèrul carcinogen
carcinogènesi carcinoma carcinomatós carcomprar carculla card carda cardada cardador
cardaire cardalloba cardamom cardar cardassa cardassar cardat cardatge cardenal
cardenalat cardenalici carder carderola cardet cardeta cardi- -cardi -càrdia cardíac
cardiaci càrdies cardiga càrdigan cardigassa cardigot cardiguera cardina cardinal
cardinalitat cardinxa cardio- [o cardi-] cardiògraf cardiografia cardiograma cardioide
cardiòleg cardiologia cardiomegàlia cardiopatia cardiovascular carditis cardó cardolera
cardot cardús carei carejament carejar¹ carejar² carena carenada carenador¹ carenador²
carenar carenat¹ carenat² carència carenejar carener carés carestia carestiós careta càrex
carga cargol cària cariar-se cariàtide carib caribeny caribú caricatura caricaturar
caricaturesc caricaturista caricaturitzar carícia càries carilló carina carinal carinar
carinyena cario- carioca cariocinesi cariocinètic cariofil·làcies cariogàmia cariogen
cariogènesi cariopsi cariotip cariotipus carisma carismàtic caritat caritater caritatiu
caritativament carlà carlania carlet carleta carlí¹ carlí² carlina carlinada carlinalla
carlinga carlisme carlista carmanyola carmelita carmelità carmelitana carmenador
carmenar carmesí carmí carminat carminatiu carmínic carn carnació carnada carnadura
carnal carnalatge carnalitat carnal·lita carnal·lític carnalment carnassa carnatge

carnauba carnaval carnavalada carnavalesc carnell carner¹ carner² carnera carneral
carnestoltada carnestoltes carnet carni- carni carnificació carnificar-se carnissada
carnisser carnissera carnisseria carnívor carnós carnosa carnositat carnot carnotita
carnum carnús carnussa carnut caro carofícies carolí carolina carolingi carona caror
carossa carota carotè carotenoide caròtide carotidi carotina carp -carp¹ -carp² carpa¹
carpa² carpaccio carpanell carpanta carpel carpel·lar carpel·lat carpeta carpetà carpetada
-carpi carpí¹ carpí² carpià -càrpic carpicultura carpinus carpir-se carpo- carpó carpocèfal
carpòfor carpogoni carpologia carpòspora

carposporòfit carquèxia carquinyol

carquinyoli carrabina carrabiner carrabistell carrac carraca carrador carragahen
carraguenina carrall carranc carrandella carranquejar carranxa carrar carràs carrasca
carrascar carrascla carrasclar carraspic carrasser carrat carrau càrrec càrrega carregada¹
carregada² carregadet carregador¹ carregador² carregament carregar carregat carregós
carrejadores carrejar carrell carrer carrera carrerada carrerany carreratge carrereta
carreró carrerola carret carreta carretada carretal carretam carretatge carreteig carretejar
carretell carretel·la carreter carretera carretó carretonada carreu carreuada carric carril
carrilada

carrilaire

carrilet

carrincle

carrincló

carrinclonada

carrinclonament

carrinclonejar carrincloneria carrinya carriot carrisqueig carrisquejar càrritx carritxar
carritxer carritxera carro carroll carronada carronya carronyaire carronyer carròs
carrossa carrosser carrosseria carrota carrotxa carruatge carrutxes cars carst càrstic
carstificació carstificar carta cartabó cartaci cartada cartaginès cartaire càrtam carteig
cartejar càrtel cartell cartel·la cartellatge cartellera cartellisme cartellista cartenir carter
càrter cartera carteria carterista cartesià cartesianisme cartílag cartilaginós cartilla
cartipàs cartisme carto- cartó cartògraf cartografia cartografiar cartogràfic cartograma
cartoixa cartoixà cartolina cartomància cartomàntic cartometria cartonatge cartoné
cartoner cartoteca cartra cartre cartró¹ cartró² cartulari cartutx cartutxera carúncula
caruncular carunculat carura carussa carvacrol carvendre carxofa carxofar carxofer
carxofera carxot cas¹ cas² cas³ cas⁴ casa casaca casada casador casal casalici casalot
casamata casament casar casat casatinent casba casc casca cascada cascadeig cascadejar
cascadura cascall cascament cascar cascarres cascàrries cascaula cascavell cascavellada
cascavellat cascavelleig cascavellejar cascavellic cascavelliquer cascú cascun caseïficar
caseïna caseïnat casell casella caseós casera¹ casera² casera³ caseria caseriu caserna
casernari caseta càseum casimir casimiroa casino casinyot casmant casmo- casmògam
casmogàmia casolà casolanament casor casori casot caspa caspera caspi caspós casquet
casqueta casqueter cassa cassació¹ cassació² cassada cassal cassalla cassanell cassanella

cassar cassaret casserola casset casseta cassetó cassetonat càssia cassigall cassiterita
cassó cassogues cassola cassolada cassoleta cassot cassussa cast casta castament castany
castanya

castanyada

castanyar

castanyeda

castanyer¹

castanyer²

castanyerar

castanyereda castanyetes castanyó castanyola castanyoleta castanyot castedat castell
castellà¹

castellà²

castel·là castellanada castellanejar

castellania castellanisme

castellanització castellanitzant castellanitzar castellanoparlant casteller castellera
castellet castellologia castellonenc castelloner castelloní castellot castic càstig
castigament castigar castina càsting castís castlà castlania castor castori castòrids
castorina castració castrador castrametació castrar castrat castrense casual casualitat
casualment

casuari

casuariformes

casuarina

casuarinàcies

casuista

casuístic

casuísticament casull casulla casuller casulleria casunyet cat cat- cata- [o cat-]
catabalma catabàtic catabòlic catabolisme catabòlit cataclinal cataclisme catacrac
catacresi catacrèstic catacumba catacústica catadiòptric catàdrom catafil·le catàfora
cataifa català catalanada catalanejar catalanesc catalanisme catalanista catalanística
catalanitat catalanització catalanitzar catalano- catalanòfil catalanofília catalanòfob
catalanofòbia catalanòfon catalanoparlant catalèctic catàleg catalèpsia catalèptic catalexi
catalinoia catàlisi catalític catalitzador catalitzar catalogació catalogador catalogar
catalogràfic catalpa catamarà catameus cataplasma cataplexia catapulta catapultar càtar
cataracta catarisme catarobi catarqueà catarral catarrins catarro catarrogí catarrós catarsi
catàrtic catàstrofe catastròfic catastrofisme catastrofista catatímia catatonia catatònic
catau catavent catazona catecisme catecol catecolamina catecumen catecumenat càtedra
catedral catedralici catedralitat catedràtic categoremàtic categoria categorial categòric
categòricament categorització categoritzar catena catenària catequesi catequètic
catequina catequisme catequista catequístic catequitzable catequització catequitzar
caterètic caterina caterva catèrvola catet catèter cateterisme catetòmetre catetxina catgut
catifa catifaire catifer catilinària catió catiònic catipén cató càtode catòdic catòlic
catòlicament catolicisme catolicitat catòptric catorze catorzè catracòlica catre catriccatrac catúfol catxa catxalot catxamona catxap catxapit catxapó catxar catxaruta catxel
catxerulo catxeta catxo¹ catxo² catxola catxumbo catxurrera catxutxa cau¹ cau² caua
caucasià caucàsic caució caucionar caudal caudat caudatari caudi- caudícula caudo- [o
caudi-] cauet -caule caulerpa caulerpals caulescent cauli- caulicle caulícola caulidi
cauliflor cauliflòria cauliforme caulinar caulo- [o cauli-] caulogènic cauloide caure
causa causació causador causahavent causal causalitat causant causar causatiu causídic
càustic càusticament causticitat caut cautament cautela cautelar cautelós cautelosament

cauteri cauterització cauteritzar cautxú cautxutar cava¹ cava² cavada cavadís cavador
cavalcada cavalcador¹ cavalcador² cavalcadura cavalcant cavalcar cavall¹ cavall² cavalla
cavallada cavallar¹ cavallar² cavallbernat cavallejar cavaller¹ cavaller² cavallerejar
cavalleresc

cavallerescament

cavalleria

cavallerís

cavallerissa

cavallerívol

cavallerívolament cavallerós cavallerosament cavallerositat cavallet cavallfort cavallí
cavallina cavalló cavallonadora cavallonar cavallot cavapalles cavar cavatina càvea
càvec cavegada caveguell caveguet caverna cavernícola cavernós cavet caviar cavicorni
cavilat cavil·lació cavil·lador cavil·lar cavil·lós cavil·losament cavim cavista cavitat
cavó cavorca càvum
kaf kafkià kagú kàiser kamikaze kan kantià kantisme kaó kappa karaoke karate karateka
karité karri kart kartvelià katxina kauri kazakh
[k] + e
cerato- [o cerat-, o querato-, o querat-] que¹ que² que³ què quebequès quebratxo quec
queda quedada quedar quefer quefir queix queixa queixal queixalada queixalar
queixalejar queixaler queixar-se queixera queixós queixut quelació quelant quelat
quelcom queli- quelícer quelicerats queloide quelonídids quelonis quelve quema
quemenjar quemosi quemòtic quemullar quenopodi quenopodiàcies quepis quequeig
quequejar quequesa quequia quera querar-se querat- queratina queratitis queratoquercetina querella querellant querellar-se quermes quermesita qüern qüerna querogen
querosè querubí quest questa quèstia qüestió qüestionable qüestionador qüestionar
qüestionari qüestionejar qüestor qüestura queta quetètids quetoforals quetògnats
quetsémper quètxup quetzal queviures
kea kelvin kenaf kèntia kenyà keplerià kerigma kernita kèrria keynesià keynesianisme
[k] + i
qui quiasma quiasme quiastolita quibuts quic quica quico quicou quid quid pro quo
quídam quiditat quiditatiu quiescència quiescent quiet quietament quietisme quietista
quietud quil quil-¹ quil-² quili- quilífer quilificació quilificar quilla quil·laia quillar-se
quillat quilma quilmada quilmes quilo quilo-¹ [o kilo-] quilo-² [o quil-] quilo-³ [o quil-]
quilocaloria quilocicle quilogram quilogràmetre quilohertz quilometrar quilometratge
quilòmetre quilomètric quilomicró quilooctet quiloplàstia quilòpodes quilopond quilós
quilotona quilovolt quilowatt quilúria quim quimera quimèric quimèricament quimèrids

quimerós quimerut químic químicament quimicofísic quimificació quimificar quimioquimioadsorció quimioceptor quimiolitòtrof quimiolitotròfia quimioluminescència
quimioorganòtrof
quimiosintètic

quimioorganotròfia
quimiosintetitzador

quimioreceptor
quimiotactisme

quimiosfera

quimiosíntesi

quimiotaxi

quimioteràpia

quimioteràpic quimiotropisme quimisme quimo-¹ quimo-² quimògraf quimogràfic
quimograma quimono quimós quin quina¹ quina² quina³ quinaire quinaldina quinari
quinat quincalla quincallaire quincaller quincalleria quincunci quindecàgon quinina
quinisme

quinoa

quinoide

quinolina

quinona

quinquagenari

quinquagèsim

quinquagesimal quinque- quinqué quinquefoli quinquefoliat quinquennal quinquenni
quint quinta quintà quintacolumnisme quintacolumnista quintada quintaessenciar
quintana quintant quintar¹ quintar² quintarada quinter quintern quintet quinti- quintilló
quinto quíntuple¹ quíntuple² quintuplicació quintuplicar quinze quinzè quinzena
quinzenada quinzenal quinzenari quinzet quiono- quiosc quiosquer quipà quiquiriquic
quir- quiragra quiral quiralitat quirat quiratador quiro- [o quir-] quirògraf quirografia
quirogràfic quirologia quirològic quiromància quiromàntic quironomia quiropràctic
quiropterofília quiròpters quirra quirúrgic quirúrgicament qui-sap-lo¹ qui-sap-lo² quisca
quisleu quissa quisso quissó quissoi quissoia quissoiar quissona¹ quissona² quist quístic
quistós quisvulla quitació quitament quitança quitar quiti quitina quitinós quitrà quitridi
quitridiomicets

quitridiomicots

quitxalla

quítxua

quixot

quixotada

quixotesc

quixotescament quixotisme
kif kikuiu kilo- kilocaloria kilocicle kilogram kilogràmetre kilohertz kilòmetre kilooctet
kilopond kilotona kilovolt kilowatt kimberlita kimbundu kirguís kirieleison kirsch
kitsch kiwi quilo-¹ [o kilo-]
[k] + o
co-¹ co-² coa coacció coaccionador coaccionar coacervació coacervar coactiu coadjutor
coadjutoria coadjuvant coadjuvar coàgul coagulable coagulació coagulador coagulant
coagular coagulatiu coala coalescència coalició coalicionista coalitzar-se coana coanat
coanòcit coaptació coaptar coarrendatari coartació coartada coartar coarticulació coatí
coautor coaxial cob cobai cobalt cobàltic cobaltita cobaltós cobdícia cobdiciós cobejable
cobejament cobejança cobejar cobejós cobejosament cobert¹ cobert² coberta cobertada
cobertament cobertat coberteria cobertor cobertora cobertorat cobertura cobítids cobla
coblaire coble cobleig coblejador coblejar cobra cobrable cobrador¹ cobrador²

cobrament cobrança cobrar cobrebanyera cobrecalze cobrecap cobrellit cobrent
cobreobjectes cobretaula cobricel cobricelar cobriespatlles cobriment cobrir cobro coc¹
coc² coc³ coc⁴ coca¹ coca² coca³ coça cocaïna cocaínic cocaïnisme cocaïnòman
cocaïnomania cocarroi cocatedral còccic coccidiosi coccidis còccids coccigeal
coccigeo- coccigi coccinel·la coccini cocció còccix cocco- coccoide coccòlit
coccolitoforals cocentainer còclea coclear cocleària cocleariforme coco cocó cocodril
cocota cocotar cocoter cocotxa cocou cocouada cocouer còctel coctelera cocteleria
còcul coda codast codeïna coder codera còdex codi codicil codicil·lant codicil·lar¹
codicil·lar² codicòleg codicologia codicològic codificació codificador codificar codillo
codina codinar codinera codís codó còdol codolada¹ codolada² codolar codolell
codolenc codolí codolla codolós codominància codony codonyar codonyat codonyer
codonyerar coedició coeditar coeditor coeducació coeficient coent coentor coenzim coer
coercibilitat coercible coerció coercir coercitiu coercitivitat coesita coesposa coet
coetaire coetani coeter coetern coeternitat coexistència coexistent coexistir cof cofa
cofar cofat cofí còfia cofiador cofisimofis cofoi cofoiament cofoisme cofre cofrer
cofundador cofurna cogeneració cogestió cogitable cogitació cogitar cogitatiu cognació
cognat cognatici cognició cognitiu cognom cognomenar cognoscibilitat cognoscible
cognoscitiu cogoma cogomassa cogomat cogombrar cogombre cogombrera cogombret
cogomella cogulla cogullada cogulló cohabitació cohabitant cohabitar coherència
coherent coherentment cohereu cohereua cohesió cohesionar cohesiu cohibició
cohibidor cohibir cohipònim cohiponímia cohobació cohobar cohonestament cohonestar
cohort cohortatiu coi¹ coi² coincidència coincident coincidir coiot coipú coïssor coit
coïtja coix coixària coixejar coixesa coixí coixim-coixam coixinera coixinet col colcola¹ cola² -cola colada coladís colador colagog colament colamina colangiografia
colangitis colar¹ colar² colcada colcar colcòtar colcrem coldre cole- colecistitis colèdoc
colemanita colend coleòpters coleòptil colepoesi coler colera còlera¹ còlera² colèresi
colèric¹ colèric² colèricament coleriforme colerina colesterol colesterolèmia colet coleta
coletxó colflori colga colgafocs colgar colgat colibacil colibrí colibròquil còlic colicosa
coliflor coliforme coliformes colina colinap colinèrgic colínia colís¹ colís² coliseu
colistre còlit colitis colitx coll¹ coll² coll³ colla col·laboració col·laboracionisme
col·laboracionista col·laborador col·laborar col·lació col·lacionable col·lacionar
collada¹ collada² collada³ collada⁴ collada⁵ collader collador col·lador collage col·lagen
col·lagenosi col·lapsar col·lapse collar¹ collar² collaret collarí col·latari collater
col·lateral col·lateralitat col·lateralment col·latiu collblau a collbotet col·lecció

col·leccionable col·leccionador col·leccionar col·leccionisme col·leccionista col·lecta
col·lectar col·lectici col·lectiu col·lectivament col·lectivisme col·lectivista col·lectivitat
col·lectivització col·lectivitzar col·lector col·lectoria col·lega col·legatari col·legi
col·legiació col·legial¹ col·legial² col·legialitat col·legialment col·legiar col·legiat
col·legiata col·legir collejar col·lèmbols col·lènquima coller collera colleró collestret a
collibè col·líbia col·lidir collidor¹ collidor² col·ligació col·ligar col·ligatiu col·limació
col·limador col·limar col·lineal col·liquació collir col·liri col·lisió collita colliter
col·litigant collnegre colló col·locació col·locar col·locat col·locutor col·lodió col·loidal
col·loide collonada collonut col·loqui col·loquial col·loquier col·lotge col·lotípia
collpelat collportar colltorçar colltòrcer colltort¹ colltort² colltrencar-se col·ludir
col·lusió col·lusori collut¹ collut² col·lutori col·luvial col·luvió collverd collvinclar-se
còlob colòbids coloboma colobra colobrina colocàsia colofó colofònia colom coloma
colomaire colomar colomassa colombaire colombí colombià colomer colomí colomida
colomista colon còlon colonat colònia¹ colònia² colonial colonialisme colonialista
colonitzable colonització colonitzador colonitzar coloquinta color colorable coloració
coloraina colorament colorant colorar coloret colorímetre colorimetria colorimètric
colorista colorit colós colossal colossalisme colossalment colp¹ colp² colp- colpat
colpejador colpejament colpejar colpidor colpidorament colpiment colpir colpisme
colpista colpitis colpo- [o colp-] còlquic colquicina colrada colradura colrament colrar
colrave coltell¹ coltell² coltellada coltellejar colteller coltelleria colúbrids columbari
columbi- columbí columbiana columbicultura colúmbids columbiformes columbites
columbo- [o columbi-] columbòfil columbofília columel·la columna columnar
columnari columnata columneta columnista colur colúria colza colzada colzar colzat
colze colzera colzet com¹ com² com³ com- coma¹ coma² coma³ coma⁴ comada comal
comalada comanador comanadora comanadoria comanar comanda comandacions
comandament comandància comandant comandar comandita comanditar comanditari
comando comanxe comar comaratge comarca comarcà comarcada comarcal comare
comareig comarejar comareta comarmessor comatós combat combatedor combatent
combatible combatiment combatiu combativitat combatre combés combinable
combinació combinar combinat combinatori comble comboi comboiant combregador¹
combregador²

combregar¹

combregar²

combretàcies

comburent

combustibilitat

combustible combustió comdor comdoria comèdia comediant comediògraf comella
comellar començ començador començall començament començant començar comenda
comendatari comensal comensalisme coment¹ coment² comentador comentar comentari

comentarista

comerç

comerciable

comercial

comercialització

comercialitzar

comercialment comerciant comerciantalla comerciar comerciejar comesa comestibilitat
comestible cometa cometari cometedor¹ cometedor² cometes cometre comí comiat
còmic¹ còmic² còmicament comicastre comicial comicis comicitat cominassa comís
comissar

comissari

comissaria

comissariat

comissió

comissionar

comissionat

comissionista comissori comissura comissural còmit comitatiu comitè comitent
comitiva commelinàcies commemorable commemoració commemorar commemoratiu
commensurabilitat

commensurable

commensuració

commensurar

comminació

comminar comminatori comminució comminut commiseració commiseratiu commixtió
commixtura

commoció

commocionar

commonitori

commoure

commovedor

commovible commoviment commutabilitat commutable commutació commutador
commutar commutatiu commutativitat commutatriu còmoda còmodament comodant
comodat comodatari còmode comodí¹ comodí² comoditat comodor compacient
compacitat compactabilitat compactació compactadora compactament compactar
compacte

compactòmetre

compadir

compaginable

compaginació

compaginada

compaginador compaginar companatge companejar company companyet companyia
companyó companyonatge companyonia comparable comparablement comparació
comparador comparança comparar comparat comparatge comparatisme comparatista
comparatística comparatiu comparativament compare compareixença compareixent
comparèixer comparet comparsa comparseria compartible compartició compartidor¹
compartidor² compartiment compartimentació compartimentar compartir compàs
compassar

compassat

compatibilitat

compassió

compatibilitzar

compassiu

compatible

compassivament

compatiblement

compaternitat

compatir

compatrici

compatriota compatró compatronat compel·latiu compel·lir compendi compendiar
compendiós

compendiosament

compensació

compensador

compenetració

compensar

compenetrar-se

compensatori

compensable

competència

competent

competentment competició competidor competir competitiu competitivitat compilació
compilador compilar compixar complaença complaent complanta complànyer
complaure

compleció

complementari

complectiu

complementarietat

complement
complet

complementació

completament

complementar

completar

completes

completesa completiu completivament completori complex¹ complex² complexació
complexant

complexar

complexió

complexional

complexionat

complexitat

complexometria complexomètric complicació complicador complicar complicat
còmplice complicitat complidament complidor¹ complidor² compliment complimentar

complimentós complimentosament complir complit complot complotar componat
compondre componedor component componible componiment comport comporta
comportable comportablement comportador comportament comportar comportívol
composar composició compòsit compositiu compositor compost compostament
compostatge

compostel·là

compradissa

comprador¹

comprensibilitat

compostó

compota

comprador²

comprensible

compotera

comprar

compra

comprable

compravenda

comprendre

comprensió

comprensiu

comprensiblement

comprensivament comprès compresa compressibilitat compressible compressió
compressiu compressor comprimible comprimir comprimit compromès comprometedor
comprometement

comprometre

compromís

compromissari

compromissori

compromitent comprovable comprovació comprovador comprovant comprovar
comptabilitat comptabilitzar comptable comptador¹ comptador² comptadoria comptafils
comptagotes comptant comptapasses comptaquilòmetres comptar compta-revolucions
comptat comptatge comptavoltes compte comptecorrentista comptedant compulsa
compulsació compulsar compulsió compulsiu compulsori compunció compungiment
compungir compungit còmput computable computació computacional computador
computadora computar computista comsevulla comtal comtat comte comú comunal
comunalisme comunalista comunament comuner comunera comunia comunicable
comunicació comunicador comunicant comunicar comunicat comunicatiu comunicòleg
comunidor comunió comunir comunisme comunista comunitari comunitat con- [o com-,
o col-, o cor-, o co-] con con- [o com-, o col-, o cor-, o co-] conat conatiu conc conca¹
conca² concada concameració concassar concatenació concatenar concatenat còncau
concausa concavat concavitat concavoconvex concebible concebiment concebre
concebut

concedible

concentrador

concedir

concentrar

concelebrant

concèntric

concelebrar

concèntricament

concent

concepció

concentració
concepcionista

conceptacle concepte conceptisme conceptista conceptiu conceptuació conceptual
conceptualisme conceptualista conceptualitzar conceptuar conceptuós conceptuosament
concernència concernent concerniment concernir concert concertació concertador
concertant

concertar

concertat

concertina

concertino

concertisme

concertista

concertístic concessió concessionari concessiu concili conciliable conciliablement
conciliàbul conciliació conciliador conciliar¹ conciliar² conciliarment conciliatori
concinnitat concís concisament concisió concitació concitadament concitador
concitament

concitar

concitatiu

conciutadà

conclave

conclavista

concloent

concloentment concloure conclús conclusió conclusiu conclusivament conco concocció

concoidal concoide concolor concomitància concomitant concordable concordadament
concordador concordament concordança concordant concordantment concordar
concordat concorde concordement concòrdia concorporal concorregut concórrer
concorriment concreció concrecionari concrecionat concrescència concrescent concret
concretament concretar concretesa concretiu concriar concubí concubinari concubinat
concubinatge concúbit conculcació conculcar concunyat concupiscència concupiscent
concupiscentment concupiscible concurrència concurrent concurrentment concurs
concursal

concursant

condecentment

concursar

condecoració

concursat

condecorar

concussió
condeixeble

concussionari
condemna

condecent

condemnable

condemnació condemnador condemnament condemnar condemnat condemnatori
condensabilitat

condensable

condensació

condensador

condensar

condensat

condescendència condescendent condescendir condícia condició condicionadament
condicionador

condicional

condicionalitat

condicionalment

condicionament

condicionant condicionar condiciós condignament condigne condignitat còndil
condiloma condiment condimentar condir condó condol condoldre's condolença
condolir-se condolit condomini condonable condonació condonador condonar còndor
condormir condr- condral condret condrictis condrina condrita condro- [o condr-]
condroblast condròcit condrogènesi condropatia condroproteïna condrostis còndrula
conducció conducta conductància conducte conductibilitat conductible conductímetre
conductimetria conductimètric conductisme conductiu conductivitat conductòmetre
conductometria conductomètric conductor conduent conduïdor conduïment conduir
conduit conduït conduita conduplicació conduplicat conegut coneixedor¹ coneixedor²
coneixement coneixença conèixer conestable conestablia confabulació confabulador
confabular confecció

confeccionador

confeccionar confeccionista

confederació

confederadament confederal confederar confederatiu confegir conferència conferenciant
conferenciar conferiment conferir confés confessable confessant confessar confessió
confessional confessionalitat confessionari confessionista confessor¹ confessor²
confessòria confeti confí confiadament confiament confiança confiar confiat
confidència confidencial confidencialment confidenciari confident confidentment
configuració configurar configuratiu confinament confinar confirmable confirmació
confirmador confirmand confirmant confirmar confirmatiu confirmatori confiscable
confiscació confiscador confiscar confit¹ confit² confitar confitat confiter confitera
confiteria confitura confiturer confitureria conflagració conflent conflentí conflicte
conflictiu conflictivitat conflictologia confluència confluent confluir confocal confondre

conformació

conformadament

conformador

conformar

conformat

conforme

conformement conformisme conformista conformitat confort¹ confort² confortable
confortablement confortació confortador confortament confortant confortar confortatiu
confrare confraria confraternal confraternitat confraternitzar confront confronta
confrontable confrontació confrontant confrontar confucià confucianisme confucianista
confugir

confús

confusament

confusible

confusió

confusionari

confusioner

confusionisme confusionista confutable confutació confutar conga congelable
congelació congelador congelament congelar congelat congènere congenial congeniar
congènit congesta congestera congestibilitat congestible congestió congestionar
congestiu conglaçar conglobació conglobar conglomeració conglomerant conglomerar
conglomerat conglutinació conglutinant conglutinar congoixa congoixar congolès
congost congraciament congraciar-se congratulació congratular congratulatori congre¹
congre² congregació congregacional congregant congregar congreny congrenyar
congrenyat congrera congrés congressista congriar còngrids congru còngruament
congruència congruent congruentment congruïtat conhort conhortament conhortar cònic
cònicament conicitat conidi conidio- conidiòfor conidiogen conidioma coniell coníferes
coniferina coniferofitins coniforme coniïna conill¹ conill² conilla conillada conillaire
conillam conillar¹ conillar² coniller¹ coniller² conillera conillets conina conjectura
conjecturable conjecturablement conjectural conjecturalment conjecturar conjugable
conjugació conjugades conjugal conjugalment conjugar conjugat cònjuge conjugi
conjugicidi conjuminable conjuminació conjuminar conjunció conjunt¹ conjunt²
conjuntament conjuntar conjuntiu conjuntival conjuntivitat conjuntivitis conjuntura
conjuntural conjunyir conjur conjura conjurable conjuració conjurador conjurament
conjurar conjurat conlligar conlloc conlloga conllogar connacional connat connatural
connaturalització

connaturalitzar

connectable

connectador

connectar

connectiu

connectivitat connector connex connexament connexió connexitat connivència
connivent connotació connotar connotatiu connovici connubi connubial connumerar
conodonts conoidal conoide cononcle conopial conoscòpia conqueridor conquerir
conquès conquesta conquili- conquilífer conquilio- [o conquili-] conquiliologia
conquilla conquista conquistador conquistar conradís conrador¹ conrador² conrar
conreadís conreador conrear conreria conreu conró consagració consagrant consagrar
consanguini consanguinitat consciència conscienciació conscienciar conscienciejar
conscienciós conscienciosament conscient conscientment conscrit consectari consecució
consecutiu consecutivament consegüent consegüentment consell consellar conseller

conselleria consemblança consemblant consens consensual consensuar consentent
consentida consentidor¹ consentidor² consentiment consentir consentit consenyor
conseqüència conseqüent conseqüentment conserge consergeria conserva conservable
conservació conservador conservadoria conservadorisme conservament conservant
conservar conservatiu conservatori conserver conserveria considerabilitat considerable
considerablement consideració consideradament considerant considerar considerat
consigna consignació consignador consignar consignatari consiliari consir consirar
consirós consirosament consistència consistent consistentment consistir consistori
consistorial consistorialment consoci consogra consogre consol cònsol consola
consolable consolació consolador consolar consolat consolatiu consolatori consolda
consolessa consolidable consolidació consolidant consolidar consolidatiu consolva
consomé

consonància

consonant

consonantar

consonàntic

consonantisme

consonantització consonantment consonar consorci consòrcia consorciar consorciat
consort conspecte conspicu conspícuament conspicuïtat conspiració conspirador
conspirar constància¹ constància² constant constantà constantinopolità constantment
constar

constatable

constatació

constatar

constatatiu

constel·lació

constel·lar

consternació consternar constipació constipar constipat constitució constitucional
constitucionalisme constitucionalista constitucionalitat constitucionalment constituent
constituir constitut constitutiu constrenyedor constrènyer constrenyible constrenyiment
constretament constricció constrictiu constrictor constringent construcció constructiu
constructivament

constructivisme

consubstanciació

consubstancial

constructor

construïble

consubstancialitat

construir

consubstancialment

construït
consuet

consueta¹ consueta² consuetud consuetudinari consuetudinàriament consular consulta
consultable consultació consultant consultar consultiu consultor consultori consultoria
consum consumació¹ consumació² consumadament consumador consumar consumat
consumatiu consumer consumible consumició consumidor consumiment consumir
consumisme consumista consumpció consumptiu contabescència contabescent contactar
contacte contactologia contactor contagi contagiable contagiar contagió contagiós
contagiositat

contalla

contaminable

contaminar contar contarella conte
contemplació

contemplador

contaminació

contaminador

contaminant

contemperació

contemperant

contemperar

contemplar

contemplatiu

contemplativament

contemporaneïtat contemporani contemporàniament contemporització contemporitzador
contemporitzar contemptible contenció contenciós contenciosament contendent
contendir contendre contenidor conteniment contenir content contentació contentiu

conter conterrani contertulià contesa contesta contestà contestable contestació
contestador contestar contestatari conteste context contextual contextualització
contextualitzar contextura contia contigu contiguament contigüitat continença
continència continent¹ continent² continental continentalitat continentment contingència
contingent contingentment contingut continu continuabilitat continuable continuació
continuadament continuador contínuament continuar continuat continuatiu continuisme
continuista continuïtat contínuum contista contorbació contorbar contorçar-se contòrcerse contorn contornada contornar contornat contornejar contorsió contorsionisme
contorsionista

contort

contra

contra-

contraacusació

contraagulla

contraalisis

contraalmirall contraassegurança contraatac contraatacar contrabaix contrabalançar
contraban

contrabanda

contrabandat

contrabandista

contrabarana

contrabarra

contrabarrat contrabarrera contrabase contrabastiment contrabateria contrabatre
contracaixa contracalcar contracanal contracant contracantell contracanvi contracarril
contracció contracèdula contracepció contraceptiu contraceptor contraclaror contraclau
contracoberta contracoixinet contracop a contracor contracorrent contracta contractació
contractant

contractar

contractista

contractor

contractat

contracte¹

contractual

contracte²

contractualisme

contràctil

contractualista

contractilitat
contractura

contracultura contracultural contrada contradansa contradeclaració contradefensa
contradic contradicció contradictor contradictori contradictòriament contradient
contradiment

contradir

contraduna

contraelectromotor

contraelectromotriu

contraemboscada contraenquesta contraent contraenvidar contraenvit contraescarpa
contraescriptura
contrafacció

contraespionatge

contrafactual

contraestampa

contrafaedor

contraexemple

contrafaent

contrafagot

contraexposició
contrafaïment

contrafaixa contrafaixat contrafallada contrafallar contrafase contrafemella contrafer
contrafet a contrafibra a contrafil contrafilera contrafilet contrafinestra contrafirma
contrafirmar contrafloc contrafoc contraforadar contraforjar contrafort contrafuga
contrafulla

contrafur

contraguerrilla

contragalze

contraguieta

contragirar

contragrafisme

contraguàrdia

contraindicar

contraindicat

contraindicació

contrainformació contrallibre contrallum contralt contramà contramanar contramaniobra
contramarc

contramarca

contramarcar

contramarea

contramarxa

contramarxar

contramatriu contramestre contramesures contrametzina contramina contraminar
contramitjana

contramoll

contramostra

contramotlle

contramur

contramurada

contramuralla contramurar contranatural contranota contraobertura contraoferta
contraorde contraordenar contraordre contrapal contrapalat contraparet contrapart

contrapartida contrapàs contrapassa contrapassaire contrapassant contrapassar a
contrapel contrapendent contraperfil contraperfilar contraperna contrapès contrapesar
contrapetja contrapeu contrapicat contrapilastra contraplà contraplacar contraplacat
contraplacatge contraplegador contrapolitja contraporta contraportada contraposar
contraposició contrapou contrapresa contrapressió contraprestació contraproduent
contraprojecte

contrapropaganda

contraproposició

contraproposta

contraprova

contrapunt contrapuntar-se contrapuntejar contrapuntista contrapuntístic contrapunxó
contrapunxonar

contraquerella

contrareacció

contrarebut

contrareforma

contrareformista contraregistre contrarèplica contrarequesta contrarestar contrarevolució
contrarevolucionari contrari contràriament contrariar contrariejar contrarietat contrariós
contraroda contraronda contrarosca contrasegell contrasegellar contrasentit contrasenya
contrasignar contrasignatura contrast contrastable contrastació contrastament contrastar
contrastia

contrastiu

contrasubjecte

contratall

contratalla

contratapa

contratàs

contratemps contratenor contratestimoniatge contratip contratorta contratrinxera
contraure contravall contraval·lació contravenció contravenir contravent contraventor
contraverí contraveta contravidriera contraxapar contraxapat contraxapatge contraxifra
contreta contreure contribució contribuent contribuïdor contribuir contributari
contributiu contrició contrincant contristar contrit contritament control controlable
controlador controlar controvèrsia controversista controvertible controvertir contubal
contuberni

contumaç

contumeliosament

contumàcia

contundència

contumaçment

contundent

contumèlia

contundentment

contumeliós

contús

contusió

contusionar conulàrids conurbació conus convalescència convalescent convalidació
convalidar

conval·lària

convecció

convector

conveí

convèncer

convencible

convenciment convenció convencional convencionalisme convencionalment convençut
conveni convenible conveniència convenient convenientment convenir convent
conventícola conventual conventualitat conventualment convergència convergent
convergir convers conversa conversable conversació conversador conversar¹ conversar²
conversejar conversió conversiu convertibilitat convertible convertidor¹ convertidor²
convertiment convertir convex convexitat convicció convicte convictor convidador
convidar convidat convilatà convincent convincentment convinença convinent
convingut convit conviure convivència convivent convocació convocador convocar
convocatori convolució convolut convolvulàcies convuls convulsar convulsible
convulsió convulsiu convulsivament conxa conxar conxorxa conxorxar-se cony conya
conyac

cooficial

cooficialitat

cooperació

cooperador

cooperar

cooperatiu

cooperativisme cooperativista coopositor cooptació cooptar coordenada coordinació
coordinadament coordinador coordinament coordinant coordinar coordinat coordinatiu
coordinatògraf coordinatori coqueria coquessa coqueta coquetament coqueteig
coquetejar coqueteria coquí coquineria coquinesa coquització cor¹ cor² cor- -cor cora
coràcids coraciformes coracoidal coracoide corada coradella coragre coragror coral¹
coral² coral³ coralar coraler coralera coralet corall corallar corallejar coraller corallera
coral·li- coral·lí coral·lífer coral·ligen coral·lina coral·lins coral·loide coralment
corassot coratge coratgia coratjós coratjosament corb¹ corb² corba corbador corball
corbar corbassa corbat corbata corbater corbateria corbatí corbató corbell corbella
corbellot corbera corbesa corbet corbeta corbina corc corcadura corcar corcat corcó
corcoll corcollana corcorcar-se corcovat corcuitós cord cord- corda cordabotes cordada
cordaïtes cordal cordam cordar cordat¹ cordat² cordatge cordats cordejar cordell
cordellat corder¹ corder² corderar corderia cordial cordialitat cordialment cordierita
cordiforme cordilina cordill cordita corditis cordo- [o cord-] cordó cordòfon cordonada
cordoner cordoneria cordonet cordons cordovà cordovès cordur corea coreà coreic
corejar coreògraf coreografia coreogràfic coreòpside coreopsis coresforç coresforçar-se
corfa corferir corfondre corgelar corglaçar cori cori- -còria coriaci coriambe coriàmbic
coriandre coriariàcies coribant coricàrpic corifènids corifeu corimbe corimbi- corimbífer
corimbiforme corimboide corimori corindó corinti coríntic còrion corisèpal corísia
corissó corista corivell corivella coriza corm corma cormòfit cormofític cormorà corn
cornac cornàcies cornada cornadís cornal cornalera cornalina cornaló cornamenta
cornamusa cornamusaire cornar corne- corneal corneïtis cornell cornella corneller
corneo- [o corne-] corner córner cornera cornet corneta cornetí corni corniana còrnic
cornicabra corniculat corniforme corniol corniola cornisa corniülls cornuar-se
cornubianita cornucòpia cornuda cornúpeta cornut coroça corògraf corografia corogràfic
coroidal coroide coroïditis corol·la corol·lari corol·li- corol·lí corol·liflor corol·liforme
corologia corològic coromina corona coronació coronadís coronal coronament coronar
coronari coronària coronat coronatge corondell coronel coronell coronella coroneta
coronil·la corònim coronògraf coronoide coroplàstia corpenta corpetassa còrpora
corporació

corporal

corporalitat

corporalment

corporatiu

corporativament

corporativisme corporativista corporeïtat corpori corpòriament corporificar corprendre
corprenedor corpulència corpulent corpus corpuscle corpuscular corquim corra corral
corralada corraler corralera corralet corraleta corralina corraló corranc corranda corrasió
correbou còrrec correcames correcamins correcció correccional correccionalment a

correcorrents correctament correcte correctiu corrector a correcuita corredemptor
corredís corredissa corredor¹ corredor² corredora corredoria correferència correferent
correfoc corregada corregall corregència corregent corregibilitat corregible corregidor
corregiment corregimental corregir corregnant corregnar correguda correguera correig
correlació correlacional correlacionar correlar correlat correlatiu correlativament
correligionari corrença corrent correnteig correntia correntment correntòmetre corrents
córrer

correra

correspondència

correspondre

corresponent

corresponentment

corresponsal corresponsalia corretatge corretejar correter corretger corretgeria
corretgeta corretja corretjada corretjam corretjó corretjola corretjós corretjut correu
corrible corricabut corrigenda corriment corrinyar corriol¹ corriol² corriola¹ corriola²
corriola³ corriolada corrioleig corriolejar corrípies corró cor-robat corroboració
corroborant corroborar corroboratiu cor-rodat corroir corrompiment corrompre
corrompudament corronada corronera corrosible corrosió corrosiu corrua corrugació
corrugador corrugar corrugat corrugatiu corruixar-se corrupció corruptament corrupte
corruptela corruptibilitat corruptible corruptiu corruptor corruqueig corruquejar cors¹
cors² corsari corsec corsecador corsecament corsecar corser cort¹ cort² cortadèria cortal
cortaler cortejar cortès cortesà cortesament cortesania cortesia còrtex cortic- cortical
corticat cortici- corticícola cortico- [o cortici-, o cortic-] corticoesteroide corticoide
corticosterona corticotropina cortiella cortina¹ cortina² cortinari cortinarials cortinatge
cortiol cortisol cortisona cortrencar corunyer corunyès corutina corverd corvicida
còrvids corxera cos¹ cos² cos³ cosa cosac coscó coscoll coscolla coscollar coscolleda
cosconilla coscorra cosecant cosí cosidor¹ cosidor² cosidura cosificació cosificar cosina
cosinalla cosinatge cosinus cosir cosit cosm- cosmètic cosmetologia còsmic cosmo- [o
cosm-] cosmogonia cosmogònic cosmògraf cosmografia cosmogràfic cosmòleg
cosmologia cosmològic cosmonauta cosmopolita cosmopolitisme cosmorama cosmos cosmos cosmovisió cosó cosoneria cospell cospí cospinera cosquerelles cossar cossat
cossatge cosselet cossellet cosset cossetà cossi cossia cossiada¹ cossiada² cossier
cossiera cossigolles cossiguetes cossiol cossol cossolar cossura cost¹ cost² costa¹ costa²
costal¹ costal² costàlgia costaner costar costa-riqueny costat costejar¹ costejar² costell
costella costellada costellam costellut costenc coster costera¹ costera² costerejar costerós
costerut costós costosament costum costumari costumisme costumista costura costurer¹
costurer² cot¹ cot² cot³ cota¹ cota² cotador cotamaller cotangent cotar cotera cotí cotidal
còtids cotiflat còtila cotiledó cotilèdon cotiledoni cotilla cotillaire cotilleria cotilló
cotiloidal cotiloide cotilosaures cotissa¹ cotissa² cotissat cotitzable cotització cotitzar

cotna cotnar cotó cotó-en-pèl cotoliu cotonada cotonaire cotoner¹ cotoner² cotonera
cotoneria cotonet cotonia cotonina cotonitzar cotonitzatge cotonós cotorra cotorrejar
coturn cotutor cotx cotxa cotxada cotxe cotxer cotxera cotxeria cotxet cotxineal
cotxinilla cova covada covador coval covalència covalent covament covar covard
covardament covardia covariància covariant covarot covaterra cove covenada cover
covera coverbo coverol covolum cox- coxa coxal coxo- [o cox-]
koiné kosovar
[k] + u
cu cua cuaample cuabarrat cuablanc cuacurt cuada cuadret cuaenlairat cuafí cuaforcat
cuagra cualbra cuallarg cuanegre cuapunxegut cuaquadrada cua-rogenc cua-roig cuarutllat cuat cub cubà cubada cubeba cubell cubella cubellada cubeta cúbic cubicació
cubicar cubicatge cubiculari cubilet cubill cubilot cubisme cubista cúbit cubital cubitocubo- cuboidal cuboide cubooctaedre [o cubooctàedre] cuc cuca cucada cucala cucanya
cucar cucarella cucat cucleig cuclejar cucós cucúlids cuculiformes cuculla cucul·liforme
cucúrbita cucurbitàcies cucurbití cucurell cucurull cucurulla cucurutxa cucurutxo cucut
cudol cudú cuejar cuell cuer cuera cuereta cuesta cueta cuetejar cuetó cugot cuguç
cugucia cuguçós cugul¹ cugul² cugula cuïc cuidar cuidat cuina cuinada cuinar cuinat
cuinejar cuiner cuir cuiram cuirassa cuirassar cuirassat cuirasser cuireter cuireteria cuiro
cuirol cuit cuita¹ cuita² a cuitacorrents cuitada cuitadament cuitar cuitat cuitívol cuitor
cuitós¹ cuitós² cuitosament cuixa cuixabarba cuixal cuixarro cuixatrencar cuixé cuixera
cuixeró cuixític cuixot cul culà culada cular culassa culata culatada culatxo culblanc
culcosit culdellàntia cul-de-sac culejar culer culera culet culgròs¹ culgròs² culinari
culivat culla culler cullera cullerà cullerada culleraire cullerer¹ cullerer² cullereta
cullerot culminació culminant culminar culot culotar culoti culots culpa culpabilitat
culpabilització culpable culpar culpós culroget culroig cultament culte¹ culte² culterà
culteranisme cultia cultisme cultiu cultivable cultivador cultivar¹ cultivar² -cultor cultual
cultura -cultura cultural culturalisme culturisme culturització culturitzar cumarina cumè
cúmel cúmul cumulatiu cumulativament cumulè cumulo- cumulonimbus cúmulus
cuneal cuneïforme cuneta cuniculicultor cuniculicultura cunicultor cunicultura
cunnilinció cunnilingus cuny cunyat cuot cup cupatge cupè cupiditat cupido cuplet
cupletista cupó cuprat cupressàcies cupri- cúpric cuprífer cuprita cupro- [o cupri-]
cuproníquel cuprós cúpula cupular cupulat cupulí cupulífer cuquella cuquello cuquer

cuqueta cura curable curaçao curació curador curadoria curanderisme curandero curar
curare curat¹ curat² curatela curatiu curbaril curculiònids curculla cúrcuma curcumina
curenya cureta curi cúria curial curialesc curialitat curialment curibell curie curió curiós
curiosament curiositat curlera curolla curós curosament curra curraià curri cúrria curricà
curricular currículum curripeus curro curroc curs cursa cursaire cursar curset cursetista
cursi cursileria cursiu cursivitat cursivització cursor curt¹ curt² curtació curtament
curtària curtcircuit curtcircuitar curtedat curtejar curtesa curtmetratge curtosi curul
curull¹ curull² curullar curvatiu curvatura curvi- curvilini curvímetre curvitat cus
cuscanelles cuscús cuscussó cuscuta cuscutàcies cuspidat cúspide cussa cussol cussolí
custodi custòdia custodiar custodir cutani cúter cutícula cuticular cutina cutinització
cutis cutlerials cutxef
kurd kuwaitià
quadern quaderna quadernal quadr- quadra quadrada quadradament quadragenari
quadragèsim quadragesimal quadrangle quadrangular quadrant quadrantal quadrar
quadrat¹ quadrat² quadratí quadràtic quadratura quadraturisme quadraturista quadravi
quadràvia quadre quadrejadura quadrejar quadri- [o quadr-, o quadru-] quadribarrat
quàdric

quàdriceps

quadridimensional

quadricromia

quadriennal

quadrícula

quadrienni

quadriculació

quadrifoli

quadrifoliat

quadricular
quadrifonia

quadrifònic quadriga quadrigatus quadrigeminat quadrilàter quadrilió quadrilla
quadriller

quadrilòbul

quadrilong

quadrimestral

quadrimestre

quadrimotor

quadrineboda quadrinebot quadrinet quadrineta quadrioncle quadripol quadríptic
quadritia quadrivector quadrivi quadrívium quadro quadró quadru- quadrumà
quadrúpede quàdruple¹ quàdruple² quadruplicació quadruplicar qual qualcú qualcun
qualificable qualificació qualificador qualificar qualificat qualificatiu qualitat qualitatiu
qualitativament quall quallada quallallet quallar qualque qualsevol qualsevulla quan
quant¹ quant² quantia quàntic quantificable quantificació quantificador quantificar
quantitat quantitatiu quantitativament quantivalència quantra quàntum quàquer
quaquerisme quaranta quarantè quarantejar quarantena quarantenni quarantí quaresma
quaresmal quaresmer quark quars quarsífer quarsita quarsós quart quarta quartà quartal
quartana quartar quartat quartejar quarter quartera quarterada quarterar quarterat
quarterejar quarteró¹ quarteró² quarterola quartet quarteta quartí quàrtic quartil quartilla
quarto¹ quarto² quartó quartogènit quàsar quasi quasi- quasicontracte quasidelicte

quasipossessió quasiusdefruit quàssia quatern quaterna quaternari quaternat quaternió
quaternitat quatre quatrè quatre-centè quatrecentista quatre-cents quatrena quatreta
quocient

quòdlibet

quodlibetal

quòndam

quòniam

quòrum

quota

quotidià

quotidianament quotidianitat
[g] + a
gabar gabarrines gabella gabellot gàbia gabiaire gabial gabiejar gabier gabieta gabinet
gabió gabionar gablet gabonès gabre gabun gàdids gadità gadolini gadolla gadollaire
gaèlic gafa gafarda gafardeta gafarró gaferot gafet¹ gafet² gafeta gag gai¹ gai² gaia gaial
gaiament gaiat gaiata gaiatell gaiato de gaidó gaieta gaig gaiol gaire¹ gaire² gairebé de
gairell gairó al gairó gaironet gaita gaiter gaixiva gal¹ gal² gal³ gala¹ gala² galà galactgalactagog galactan galàctic galactita galacto- [o galact-] galactòfor galactòmetre
galactopoesi galactosa galactosèmia galacturònic galaic galaicoportuguès galalita
galamó galanejar galanesa galanga galania galanor galant galanteig galantejador
galantejar galanteria galantina galantment galanxó galàpet gàlata galavars galaverna
galàxia galba gàlban gàlbul galda galdiró galdós galega galeig galejar galena galènic
galeopitec galer¹ galer² galera¹ galera² galerada galereta galerí galeria galerista galerna
galet galeta¹ galeta² galfó galga galgar galgatge galiassa gàlib galibar galifardeu galilea
galileà galileu galimaties galindaina galindejar galindó galindoi galió galiot galiota
galipàndria galipot galivança galivar gall¹ gall² gallada gallard gallarda gallardament
gallardejar gallardet gallardia gallàrdia gallardó gallaret gal·lat gallec¹ gallec² galleda
galleguisme galleguista gallejar galler galleran gallerbo gal·lès gallet¹ gallet² gallet³
gal·li gàl·lic¹ gàl·lic² gal·licà gal·licanisme gal·licisme gal·liformes gallimarsot gallimó
gallina gallinaci gal·linaci gallinaire gallinam gallinassa gallinejar galliner gallineta
gal·lo- galló¹ galló² gallof gallofa gallofejar gallofer galloferia gallòfol gal·loitàlic
gal·loromà gal·loromànic gallorsa gallufa gal·lurès galó¹ galó² galonaire galonejar
galoner galop galopada galopant galopar galotxa galta galtada galtaplè galta-roig
galtejar galter galtera galtes galtitges galtut galvana galvanejar galvànic galvanisme
galvanització

galvanitzar

galvano-

galvanoelèctric

galvanògraf

galvanografia

galvanòlisi galvanòmetre galvanoplàstia galvanoplàstic galvanostègia galvanostègic
galvanotècnia galvanotip galvanotípia galzador galzar galze galzeran galzés galzet gam
-gam gamadiu gamadura gamar-se gamarús gamba¹ gamba² gambada gambaire
gambajó gambal gambaner gambar gambejar gamber gambera gamberrada gamberrisme

gamberro gambeto gambià gambina gambirol gambirola gambirot gambista gambit
gambot gambota gambuix gambúsia gàmeta gametangi gameto- gametòfit gametofític
gametogènesi -gàmia gamma gammacisme gammadió gammaglobulina gammagrafia
gammat gamó gamoi gamonet gamopètal gamosèpal gamotèpal gana ganàpia ganassa
gandalla gandesà gandià gandul gandula gandulejar ganduleria ganejar ganga¹ ganga²
ganga³ gangalla gangli gangli- gangliforme ganglio- [o gangli-] ganglió ganglionar
ganglionitis gangrena gangrenar gangrenós gàngster gangsterisme gànguil¹ gànguil²
ganivet ganiveta ganivetada ganiveter ganivetera ganiveteria ganoide ganoïdeus
gansalla gansallador gansallar gansament gansejar ganseria ganso gansol gansola
gansolar gansoner gansoneria ganta ganut ganxa ganxer ganxet ganxo ganxut ganya
ganyada ganyims ganyip ganyó ganyol ganyolar ganyoneria ganyonia ganyot¹ ganyot²
ganyota ganyotaire ganyoter ganyut gaó¹ gaó² gara-gara garagot garangola garant
garantia garantir garapinyar garapinyat garatge garatgista garba garballó garbejar
garbell garbella garbellada garbellador garbelladura garbellament garbellar garbelleres
garbellet garber garbera garberar garberol garbí garbinada garbinejar garbissos
garbitana garbó garbonar garbonera garbuix garbull garbuller gardana gardènia gardeny
gardenya gardenyar gardí gardina garding garfi garfinyar garfir garfiüt garfullar gargall
gargalla gargallejar gargallós gargamella gargamellejar gargamelló gargantejar
garganter garganxó gàrgara gargarisme gargaritzar gàrgola gargot gargotejar gàrguil
garguirot garibaldí garita garitjol garjol garjola garlaire garlanda garlandí garlar
garleries garlí garlopa garlopí garnatxa¹ garnatxa² garneu garnierita garoina garola
gàrola garolar garoler garota garoter garotera garra garracurt garrafa garrafera garrafó
garrallarg garrameu garranxa garranyic garranyigar garratibat garrell garrepa garreperia
garrés garreta garrí garric garridesa garriga garrigar garrigós garriguella garriguenc¹
garriguenc² garriguer garrina garrinada garrinar garrit garró garrofa garrofer garrofera¹
garrofera² garroferar garrofereda garrofí garrofina garrofó garroll garronar garroner
garrot¹ garrot² garrotada garrotador garrotar garrotejar garrotera garrotxa garrotxí
garrova garrover garroverar garroví garrulador garrular garrut garrutxo garsa garsar
garsejar garser garsotet gart garulla gas gasa gasador gasadora gasar gasca gascó
gasejadora gasejar gasela gaseta gasetilla gasetiller gasi- gasífer gasificació gasificant
gasificar gasiforme gasiu gasivament gasiveria gaso- [o gasi-] gasó gasoducte gasòfia
gasogen gasoil gasolina gasoliner gasolinera gasòmetre gasometria gasomètric gasós
gaspar-se gaspatxo gassa gassó gastador gastament gastar gastero- gasteromicets
gasteròpodes gasterosteids gasteròtrics gastr- gastràlgia gastrectomia gàstric gastritis

gastro- [o gastr-, o gastero-] gastrocòlic gastroentèric gastroenteritis gastrointestinal
gastrònom gastronomia gastronòmic gastronòmicament gastròpodes gastroscopi
gastroscòpia gastròstoma gastrotomia gastròtrics gàstrula gastrulació gat gata gatada
gatamoixeria gatassa gatejar gatell gatelleda gatera gatet gatge gatgejar gatinada gatinar
gatinyar-se gatmaimó gató gatolins gatoll gatonada gatonar gatonera gatosa gatosar
gatova gatovell gatsaule gatvaire gatxull gatzara gatzarejar gatzarós gatzerí gatzoll a la
gatzoneta gaubament gaubança gaubar-se gaudeamus gaudi gaudí gaudidor gaudiment
gaudir gauge gaullisme gaús gauss gautxesc gautxo gavadal gavany gavanyar gavardina
gavarra gavarrer gavarrera gavarro gavarró gavarrot gavatge gavatx¹ gavatx² gavatxí
gavatxó gavell gavella gavet gaveta gavià gavial gaviàlids gàvids gaviformes gavilans
gavina gavineta gavinot gavó gavot gavota gavotí gazània gazofilaci
[g] + e
guèiser güelf güell güellar guematria guenizà guenyo¹ guenyo² guepard guerra
guerrejador guerrejar guerrer guerrera guerrilla guerriller guerx guerxa guerxada
guerxament guerxar guerxària guerxejar guerxer guerxesa guerxo¹ guerxo² guerxós
gueto¹ gueto²
[g] + i
guia guiable guiador guiafils guiament guiar guiatge guier guiera guieta guilda guilla
guillada guilladura guillar guillat guilleume guilloixar guilloixat guillot guillotina
guillotinada guillotinar guilopada guilopejar guiloperia guilopo guimbar guimbarda
guimbarro guímel guinarda guinardera guinda¹ guinda² guindar guindaressa guinder
guinderar guindola guíndola guinea guineà guinet guineu guineuer guingueta guino
guinyada guinyar guinyol¹ guinyol² guinyolar guió guionet guionista guipar guipur
guipuscoà guirigall guirola guisa guisar guisat guiscar guisco guisofi guit guitar guitarra
guitarrer guitarrista guitarró guitza guiula guix guixa guixada guixaire guixar¹ guixar²
guixenc guixer guixera guixeria guixó guixot guixoter
[g] + o
goa gobelet gobi gòbids gobiesòcids gòbit godall godalla godallada godallar godí
godinar gódua goècia goethita goètic gofrar gofrat gofratge gogista gogístic goig goja
gojaire gojar gojat gojós gojosament gol gola golada golafre golafrejar golafreria
golanegre gola-roig golejador golejar goleró goleta golf¹ golf² golfa golfàs golfista

golfístic golfo goliard goliardesc goll golleta gollut golós golosament golosia
goludament golut de gom a gom goma goma-2 gomat gomboldar gomboldatge gomer
gomet gomfals gomfolita gomfosi gomífer gomós gomosi gomositat gon- -gon gònada
gonadal gonadotròpica góndol góndola gondoler gonella goneta gonfanó gonfanoner
gong gongorí gongorisme gongorista -goni -gonia goniatit gonidi gonimoblast goniogonió goniògraf goniòmetre goniometria goniomètric gono- [o gon-] gonòcit gonococ
gonocòccia gonoducte gonorrea gonorreic gord gordià gordiacis gorg gorga¹ gorga²
gorgera gorgerí gorgònia gorgonzola gorgorà gorguet gori-gori goril·la gorja gorjablanc
gorjada gorjagroc gorjal gorjut gormand gormandejar gormanderia gorra gorrada
gorrejar gorrer gorreter gorreteria gorrí gorrió gorrista gos gosadament gosadia gosar¹
gosar² gosat gossa gossada gosser gossera gosset gossets got¹ got² gota gotejar gotellada
gotellera gotellim gotellimar gotera goteró gotets gòtic goticista goticitat goticitzant
gotim gotimall gotirló gotós gotxa gotzo gouda govern governabilitat governable
governació governador governall governament governamental governança governant
governanta governar governatiu governativament
[g] + u
gúa guacamai guadamassil guadamassiler guadanyeria guaiaba guaiaber guaiac guaiacol
guaira guaita guaitar guaix¹ guaix² guaixada guaixar gual gualdrapa guanàbana
guanabaner guanac guanidina guanina guano guanosina guant guantellet guanter
guantera¹ guantera² guanteria guanxe guany guanyador guanyapà guanyar guapo guarà
guaranà

guaraní

guardacadena

guarda

guardaagulles

guardacadenot

guardacantó

guardabarrera
guardacaps

guardabosc
guardacors

guardabraç
guardacostes

guardacotxes guardador guardaespatlles guardafoc guardafred guardafrens guardajoies
guardamà guardament guardamobles guardanàs guardaobencs guardapesca guardapits
guardapols guardapunys guardar guarda-roba guarda-rodes guarda-segells guardatermes
guardaveles guarderia guardí guardià guàrdia guardiola guardó guardonador guardonar
guaret guaretar guarible guarició guaridor guariment guarir guarisme guarnició
guarnicioner guarnidor guarniment guarnimenter guarnir guarnit guaspa guatemalenc
guatla guàtlera guatlla guatllot
[f] + a
fa¹ fa² fabàcies fabària fabrià fàbrica fabricació fabricador fabricant fabricar fabril
fabriquer fabrisme fabrista fabulació fabulador fabular fabulista fabulós fabulosament

faç façana facció facciós facècia faceciós faceciosament faceta facial fàcies fàcil
facilitació facilitar facilitat fàcilment facinerós faco- facoma facomatosi facòpids
facoquer facsímil factible fàctic factici factíciament factitiu factiu factivitat factor
factoria factorial factòtum factual factura¹ factura² facturació facturador facturar¹
facturar² facturatge fàcula facultar facultat facultatiu facultativament facúndia facundiós
facundiosament fada fadador fadament¹ fadament² fadar fadejar fadesa fadiga fàding
fador fadrí fadrinalla fadrinatge fadrinejar fadrinesa fadrinot fadristern faedor¹ faedor²
faena faent faetó -fag fagàcies fageda fagedena fagedènic fagedenisme fagell -fàgia
fagina fago- fagòcit fagocitari fagocitosi fagony fagot fagotista fai faialita faiança faiçó
faig faïment faió faisà faisana faisandé faisanera faisme faisó faista faitó faixa faixada
faixador faixaire faixar faixat faixí faixó faja fajol fajolar fajosa falacrocoràcids falaguer
falaguerament falagueria falange falangèrids falangeta falàngic falangina falangisme
falangista¹ falangista² falansteri falansterià falaropòdids falb falc- falç falca falçada
falcament falcar falcat falçat falcejar falci- [o falc-] falcia falcídia falciforme falcilla
falcillot falciot falcó falçó falconada falconer falconeria falconet falcònids
falconiformes falda faldada faldar faldara faldejar faldellí falder faldeta faldilla faldiller
faldilletes faldistori faldó faldona falena falern falgar falguera falguerar falguereta
falguerola falinfaina fall falla¹ falla² falla³ fal·laç fal·làcia fal·laciós fal·laciosament
fal·laçment fallada fallaire fal·lals fallar fallat falleba fallença faller fal·lera falleva
fal·libilitat fal·lible fàl·lic fal·liforme falliment fallió fallir fallit fal·lus falòria falòrnia
fals falsabilitat falsable falsador falsament falsar falsari falsedat falsejament falsejar
falset falsetà falsia¹ falsia² falsificable falsificació falsificador falsificar falsiós falta
faltar faltat falua faluga falutx falzia falzilla fam fama famejant famejar famèlic
famèlicament família familiar familiaritat familiaritzar familiarment famolenc famós
famosament fàmul fan -fan fanal fanaler fanalera fanalet fanàtic fanàticament fanatisme
fanatitzador fanatitzar fandango faneca fanecada faner- fànera fanerític fanero- [o faner] fanerocristal·lí faneròfit fanerògam fanerogàmia fanerozoic fanfara fanfàrria fanfarró
fanfarronada fanfarronejar fanfarroneria fang¹ fang² fanga fangada fangador fangal
fangar¹ fangar² fangós fangot fangueig fanguejar fanguer fanguera fanguetejar
fanguissar -fania fanotró fantasia fantasiaire fantasiar fantasieig fantasiejar fantasiós
fantasista fantasma fantasmagoria fantasmagòric fantasmagòricament fantasmal
fantàstic fantàsticament fantotxe faquí faquir far farad faradaic faraday faràdic
faradímetre faradització faraditzar faralló faramalla farandola faràndula faranduler faraó
faraònic farbalà farcell farciment farcir farcit farda fardam fardassa fardatge fardatxet

fardatxo fardell fardot farell farfalleig farfallejar farfallós farfant fàrfara farfolla
farfutalla farga¹ farga² fargaire fargalada fargar fària farigola farigolaire farigolar farina
farinaci farinada farinaire fariner farineta farinetes faringalització faringe faringi
faringitis faringo- faringola faringoscopi faringoscòpia farinós farinot farisaic
farisaicament fariseisme fariseu faristol fàrmac farmacèutic farmàcia farmaciola
farmaco- farmacòleg farmacologia farmacològic farmacopea farmacoteràpia farnaca
farnat farneria farnesol faró farola farolejar faronejar faroner¹ faroner² faroneria farònia
farot farraginar farratge farratger farratjador farratjar farratjó farrigo-farrago farro
farroig farsa farsaire farsant farsanteria farser farsista fart¹ fart² fartada fartaner fartanera
fartaneria fartera fartet fartís fartó fartum fas fàscia fasciat fascicle fascicular fasciculat
fascinació fascinador fascinant fascinar fascíola fascolomis fase -fàsia fasiànids
fasianiformes fàsic fasmòpters fasos fasser fassera fasset fassina fassinaire fast fàstic
fastig fastigi fastigiat fastigós fastigosament fastiguejar fastijós fastos fasts fastuós
fastuosament fastuositat fat¹ fat² fatal fatalisme fatalista fatalitat fatalment fatic fàtica
fatídic fatídicament fatifat fatiga fatigació fatigant fatigar fatigós fatigosament fatimí
fatimita fato fàtsia fatu fàtua fàtuament fatuïtat fatxa¹ fatxa² fatxada fatxejar fatxenda
fatxendar fatxendejar fatxender fatxenderia faula faüllada fauna faune faunístic faust
faustament fautor fautoria fauve fauvisme fauvista fava favada favar favassa favater
faver favera favó favolí favoni favor favorable favorablement favorejar favorit
favoritisme favull fax
[f] + e
fe¹ fe² feble feblement feblesa febrada febre febrejar¹ febrejar² febrer¹ febrer² febrerada
febricitant febrícula febrífug febril febrilment febrós febrosament febrosenc februra
fecal fecaloide fecial fècula feculència feculent fecund fecundable fecundació
fecundament fecundant fecundar fecunditat feda fedaí fedal fedatari federació federal
federalisme federalista federar federatiu federativament federats fefaent feijoa feina
feinada feinador feinater feinejar feiner feix feixa feixar¹ feixar² feixar³ feixí feixina
feixinaire feixiner feixisme feixista feixó feixola feixuc feixugament feixugor
feixuguesa feixuració feixurar fel felanitxer feldespàtic feldespatoides feldespatoídic
feldespats felera felí felibre felibrenc felibritge feliç felicià felicitació felicitar felicitat
feliçment fèlids feligrès feligresia felinament felipa felipó fel·lació fel·lo- felló
fel·loderma fel·logen fellonament fellonia fel·loplàstica felsita feltrat feltre felús fem
femada femador femar femataire femater fembra fembrer femejar femella femellam

femellenc femeller femellot femení femenívol femenívolament fementit femer femeró
feminal femineïtat feminisme feminista feminitat feminització feminitzar femoral
femoro- femta femtar femto- femtós fèmur fen- fenacetina fenal fenalar fenaleda
fenantrè fenaquistoscopi fenar fenàs fenassar fenc fendir fendre fenedura fenella fenent
fener fenerola fenestració fenià fenianisme fenicat fenici fenicòpter fenicoptèrids
fenificació fenificar fenigrec fenil fenil- [o fen-] fenilalanina fenilè fenilhidrazina fènix
fennec feno- fenobarbital fenocòpia fenocristall fenol fenolat fenolftaleïna fenòlic fenoll
fenollar fenollera fenologia fenològic fenomen fenomenal fenomenalisme fenomenalitat
fenomenalitzar fenomenalment fenomènic fenomenisme fenomenologia fenomenològic
fenosa fenotiazina fenotip fenotípic fenotipus fenyedor¹ fenyedor² fènyer feo- feofícies
feòfits fer¹ fer² -fer feraç feracitat feral feram ferament feredat ferejar feresa ferest
ferestament feréstec feréstegament fèretre ferí fèria ferial feriat ferida¹ ferida² feridor
feridura ferir¹ ferir² feristela ferit ferla ferm¹ ferm² fermador fermall fermament¹
fermament² fermança fermar fermata ferment fermentabilitat fermentable fermentació
fermentador fermentar fermentatiu fermentescibilitat fermentescible fermesa fermetat
fermi fermió fermiònic fernet feroç ferocitat feroçment feroès feromona feror ferotge
ferotgia ferrada ferrador ferradura ferralla ferrallot ferrament ferramenta ferrandí ferrar
ferrassa ferrat¹ ferrat² ferratimó ferre ferredoxina ferregada ferregot ferrejar ferrenc
ferreny ferrenyament ferrer ferreret ferreria ferrerico ferreter ferreteria ferrets ferri¹
ferri² ferri- fèrric ferricianur ferrífer ferrihem ferrihemoglobina ferrimagnètic
ferrimagnetisme ferrís ferrita ferritina ferritja ferro ferro- ferró ferroaliatge ferrocarril
ferrocè ferrocianur ferrocrom ferroelèctric ferroelectricitat ferrohem ferrohemoglobina
ferromagnètic ferromagnetisme ferromanganès ferromolibdè ferroníquel ferroparet
ferroproteïna ferrós ferrosilici ferrotitani ferrotungstè ferrovanadi ferroveller ferroviari
ferruginós ferrussa fèrtil fertilitat fertilitzable fertilització fertilitzant fertilitzar
fèrtilment fertirrigació fèrula ferum ferumejar fervent ferventment fervor fervorós
fervorosament fes¹ fes² fes³ fesa fesol fesola fesolada fesolar fesoler fesolera fesolet
fesolí fesomia festa festaire festeig festejadís festejador¹ festejador² festejament festejant
festejar fester¹ fester² festí festiu festival festivament festivar festivitat festívol festós
festosament festosenc festuc festuca festucari fet¹ fet² feta fetal fet-fet fetge fetgera fètid
fètidament fetidesa fetiditat fetillar fetiller fetilleria fetitxe fetitxisme fetitxista fetjó
fetjut fetor fetorós fetus feu feuater feudal feudalisme feudalista feudalitat feudalment
feudatari

[f] + i
fi¹ fi² fi³ fi⁴ fiabilitat fiable fiacre fiador fiàlid fiança fiançador fiançament fiançar fiar
fiasco fiat fíat fiball fibla fiblada fiblar¹ fiblar² fible fibló¹ fibló² fiblonejar fibra fibrana
fibratus fibri- fibriforme fibril·la fibril·lació fibril·lar fibril·lat fibril·lós fibrina
fibrinogen fibrinòlisi fibrinolític fibrinós fibro- [o fibri-] fibroblast fibrocartílag
fibrociment fibròcit fibrocromatologia fibrocromia fibrògraf fibroide fibroïna fibrologia
fibroma fibromatosi fibrometria fibromiàlgia fibroproteïna fibrós fibrosi fíbula fibulífer
fic ficada ficar ficció ficel·la -fícia ficiforme fico- fiçó ficobilina ficobiont ficocianina
ficocol·loide ficoeritrina ficoide ficòleg ficologia ficomicets ficoteca fics fictament ficte
fictici fictíciament ficus fidedigne fideïcomès fideïcomís fideïcomissari fideïcomitent
fidejussió fidel fidelitat fidelment fideu fideuada fideuer fideueria fidúcia fiduciari figa
figaflor figle figuer figuera figueral figuerar figuerassa figuerenc figuereta figuerol
figura figurable figuració figuradament figurança figurant figurar figurat figuratiu
figurativament figurí figurinista figurista fil fil-¹ fil-² -fil fila filabarba filaberquí filacteri
filactèria filada¹ filada² filadís filador filagarsa filagarsós filamaria filament filamentós
filandre filaner filanera filantrop filantropia filantròpic filantròpicament filar filària
filariosi filassa filàstica filat filatèlia filatèlic filatelista filater filatura filaxi filempua
filera¹ filera² fileret filet fileta filetejar fileteria filetó filferrera filferro filharmonia
filharmònic filhel·lènic filhel·lenisme fília -fília filiació filial filialment filiar filibuster
filibusterisme filicals filicates filícic filiciforme filicofitins filicòpsids filiera filiforme
filigrana filigranar filipenc filipèndula filipí filípica filipista de filis filisteu fill fillada
fillastra fillastre -fil·le fillet fil·lidi fil·lita fil·lo- fil·locladi fil·lodi fil·loide fillol
fillolada fillolar fillolatge fillolejar fil·losilicats fil·lotaxi fil·loxera fil·loxerat film
filmable filmació filmador filmar filmet fílmic filmina filmo- filmografia filmologia
filmoteca filo-¹ [o fil-] filo-² [o fil-] filó filodendre filogènesi filogenètic filogènia
filogènic filogin filogínia filoja filòleg filologia filològic filològicament filomàtic
filoneisme filonià filós filosa¹ filosa² filosada filòsof filosofal filosofalment filosofar
filosofastre filosofema filosofia filosòfic filosòficament filosofisme filosop filotècnic
filots filtració filtrador filtrant filtrar filtrat filtratge filtre fílum filustrar fimbradís
fimbrament fimbrar fímbria fimbriat fimícola fimosi fimòtic final finalisme finalista
finalitat finalitzar finalment finament finança finançament finançar financer finar finca
fincar-se finejar finès finesa finestra finestrada finestral finestram finestrejar finestrell
finestrer finestreta finestró fineta fingidament fingidor fingiment fingir fingit finible

finiment finir finisecular finit finitud finlandès fino- finolis finor finoúgric fins finta
fintar fiola fiord fioritura fira firaire firal firandant firar firataire fireta firma firmament
firmant firmar firmiana fisc fisca fiscal fiscalia fiscalitat fiscalització fiscalitzador
fiscalitzar fiscorn físic físicament fisicomatemàtic fisicoquímic fisio- fisiocràcia
fisiòcrata fisiogènic fisiognomia fisiognomonia fisiognomònic fisiognomònicament
fisiògraf fisiografia fisiogràfic fisiòleg fisiologia fisiològic fisiològicament fisiopatia
fisiopatologia fisiopatològic fisioterapeuta fisioteràpia fiso- fisoclist fisonomia
fisonòmic fisonòmicament fisonomista fisòstom fisqueta fissa fissi- físsil fissilitat fissió
fissípede fissitunicat fissura fissuració fissurer fistó fistonar fistonat fistonejar fístula
fistular fistulització fistulós fit¹ fit² fit- -fit fita fitació fitador fitar¹ fitar² fitat fiter
fitiatria fitina fito- [o fit-] fitó fitocenòleg fitocenologia fitocenològic fitocenosi fitocida
fitòfag fitofàgia fitofàrmac fitofarmàcia fitofarmacologia fitogeografia fitografia
fitohormona fitolacàcies fitòleg fitòlit fitologia fitomassa fitònim fitonímia fitoparàsit
fitopatogènesi fitopatologia fitoplàncton fitor fitora fitorada fitorar fitosanitari
fitosociologia fitosterol fitotècnia fitoterapeuta fitoteràpia fitotopografia fitotoxicitat
fitotoxina fitxa fitxar fitxatge fitxer fix fixa fixable fixació fixador fixament¹ fixament²
fixar fixat fixatge fixatiu fixedat fixesa
[f] + o
-fob fòbia -fòbia foc foca focal focalització focalitzar foceu fòcids focus foehn fofo
fogaina fogainer fogal fogall fogalleig fogallejar foganya fogar¹ fogar² fogassa fogasser
fogassó fogata fogater fogatera fogatge fogatger fogatjador fogatjament fogatjar fogó
fogona fogonada fogonejar fogoner fogony fogor fogós fogosament fogositat fogot
foguejament foguejar foguer¹ foguer² foguera foguerada foguerer fogueró föhn foia
foie-gras foixarda fòlada folc folcat folga folgadament folgança folgar folgat folgós
folguera folguerila foli foli- -foli foliaci foliació foliar¹ foliar² -foliat fòlic folidots folio[o foli-] folíol foliolat foliós foliota folívor folklore folklòric folklorista foll follador
follament follar¹ follar² follejar follet follia folliaire fol·licle fol·licular fol·liculitis
folliga follor de folondres folradura folrar folrat folre folreria folro foment fomentació
fomentador fomentar fon fon- -fon¹ -fon² fona fonació fonador fonadura fonament
fonamentació fonamental fonamentalisme fonamentalista fonamentalment fonamentar
fonar fonda fondal fondalada fondant fondària fondejar fondista¹ fondista² fondo¹ fondo²
fondo³ fondre fondue fonedís fonedor fonell fonellar fonema fonemàtic fonendoscopi
foner fonera foneria fonètic fonèticament foneticista fonetisme fonetista fonèvol fong

fongo -fonia foniatre foniatria fònic fono- [o fon-] fonó fonocaptor fonoestilístic
fonògraf fonografia fonogràfic fonograma fonòleg fonolita fonoll fonollada fonollar
fonollassa fonolleda fonollosa fonologia fonològic fonologista fonologització fonòmetre
fonometria fonomètric fonoteca fons font fontada fontana fontanella fontanel·la
fontaner fontaneria fontinyó fontinyol fontinyola fontura fonyada fonyador fonyar
fonyegar for -for fora forà forabord forada foradada foradador foradament foradar
foragitament foragitar foral foralisme foralista forallançar foraminífers foranca foranell
foranies forària forassenyat foraster forasteralla forasteria forat foravial foraviament
foraviar foraviler forbir forc forca força¹ força² forcada forçadament forcadella forçador
forcadura forcall forçament forcar forçar forcat¹ forcat² forçat forcegut forcejament
forcejar fòrceps forcípula forcívol forcívolament forcó forçós forçosament forçut forejar
forenc forense forest forestal forestatge forester foresteria forfet forfollar forfollejar a
forfollons fòrint foriscapi forja forjable forjador forjar forjat form- forma formable
formació formador formaire formal formaldehid formalisme formalista formalitat
formalització formalitzar formalment formant formar format formatació formatar
formatge formatger formatgera formatgeria formatget formatiu formatjada formatjar forme forment formenter formenterenc formenterer formentós former¹ former² formeret
formi formiat fòrmic fòrmica formicació formicant formidable formidablement formiga
formigat formigó¹ formigó² formigonar formigonera formigueig formiguejar formiguer
formiguerenc formó formol formós formositat formosor fórmula formulació formular
formulari formulisme formulista forn fornada fornal fornall fornejar fornell forner¹
forner² forneret forneria fornicació fornicador fornicar fornicari fornici fornícula
fornidor fornillar forniment fornir fornit fornitura fòrnix forqueta forquilla forra forrellat
forrera forro forrolla forsterita fort¹ fort² fort³ fortalesa fortament fortatge forte fortesa
fortí fortificació fortificament fortificant fortificar fortissimo fortitud fortor fortuït
fortuïtament fortuïtat fortuna fortunal¹ fortunal² fòrum fosa fosc¹ fosc² fosca¹ fosca²
foscam foscament foscant foscor foscúria fosf- fosfà fosfamina fosfat fosfatar fosfatasa
fosfàtid fosfatúria fosfè fosfina fosfit fosfo- [o fosf-] fosfoglicèrid fosfolípid
fosfoproteïna fòsfor fosforar fosforejar fosforescència fosforescent fosfòric fosforilació
fosforisme fosforita fosforització fosforitzar fosforós fosforoscopi fosfur fosgen
fosquedat fosquejar fosquet fossa fossana fossar¹ fossar² fossat fosser fòssil fossilífer
fossilització fossilitzar fot¹ fot² fot- fotaire fotesa fotesejar fotgera fòtic foticó fòtil
fotimer fotims fotínia fotisquejar fotja¹ fotja² fotjar foto foto- [o fot-] fotó fotoacoblador
fotoautòtrof

fotobiont

fotocatàlisi

fotocàtode

fotocèl·lula

fotocolorímetre

fotocomponedor

fotocomposició

fotoconducció

fotoconductivitat

fotoconductor

fotocòpia fotocopiador fotocopiar fotocromia fotodíode fotodissociació fotoelàstic
fotoelasticitat

fotoelèctric

fotoelectricitat

fotoelectró

fotoelectrònic

fotoemissió

fotoemissiu fotòfil fotofòbia fotòfon fotòfor fotoforesi fotogen fotogènia fotogènic
fotògraf fotografia fotografiable fotografiar fotogràfic fotogràficament fotograma
fotogrametria

fotogravador

fotogravar

fotointerpretació

fotoionització

fotoluminescència

fotomagnètic

fotogravat

fotoheteròtrof

fotoimpressor

fotolit

fotolitografia

fotolitogràfic

fotòlisi

fotomagnetisme

fotomecànic

fotometal·lografia

fotometeor fotòmetre fotometria fotomètric fotomultiplicador fotomuntatge fotonovel·la
fotonuclear

fotoperíode

fotopila

fotoplà

fotòpsia

fotoquímic

fotoreceptor

fotoreproducció fotoreproductor fotoresistència fotosensibilització fotosensibilitzador
fotosensible fotosensor fotosfera fotosíntesi fotosintètic fototaxi fototeca fototelègraf
fototelegrafia fototípia fototiristor fototransistor fototropisme fotovoltaic fotral fotralada
fotre¹ fotre² fou fouling fòvea foxtrot
[f] + u
fua fucals fucofícies fúcsia fucsina fucus fuel fuell fuent fuet fuetada fuetejar -fug fuga
fugaç fugacitat fugaçment fugat fugida fugina fugir fugisser fugisserament fugitiu fuita
ful fulard fulardar fulcre fulé fulgència fulgent fúlgid fulgidesa fulgir fulgor fulguració
fulgural fulgurant fulgurar fulgurita fuliginós fuliginositat full fulla fullac fullaca fullam
fullar fullaraca fullareda fullat fullatge fullejar fullet fulletó fulletonesc fulletonista
fullola fullós fulmar fulmicotó fulminació fulminador fulminant fulminar fulminatori
fulmini fulvè fúlvic fum fumada fumadell fumador¹ fumador² fumagina fumaguera
fumall fumant fumar fumarada fumarat fumarell fumarel·la fumària fumàric fumarola
fumarolià fumassa fumassola fumat fumaterra fumatge fumdeterra fumeguera fumejant
fumejar fumer fúmer fumera fumerada fumeral fumereta fumerol fumerola fumerri
fumi- fumífer fumífug fumigació fumigador fumigant fumigar fumigatori fumigen
fumista fumisteria fumívor fumós funàmbul funambulesc funambulisme funarials
funció funcional funcionalisme funcionalista funcionalitat funcionament funcionar
funcionari funcionarial funcionariat functiu funda fundació fundacional fundador fundar
fundent fúnebre fúnebrement funeral a la funerala funerari funest funestament funestar
fungi- fungibilitat fungible fúngic fungicida fungiforme fungós fungositat funicle
funicular funyir fur fura furan furanosa furar furer furetejar fúrfur furfuraci furfural
furfuran furga furgada furgadents furgador furgall furgar furgó furgoneta furguinyar

fúria furibund furient furientment furiós furiosament furó furonar furóncol furoncolós
furonejar furoner furoquinolina furor furot furrier furro furt furtador furtar furtiu
furtivament furtívol furunculosi fus fusa¹ fusa² fusada¹ fusada² fusall fusany fusat fusel
fusell fusellada fuseller fuselleria fuserol fuset fusibilitat fusible fusiforme fusió
fusionar fusionista fust fusta fustaire fustal fustam fustany fustanyer fustat fustegal
fustegassa fusteguer fustejar fustell fusteny fuster fusterejar fusteria fustet¹ fustet² fustic
fustigació fustigar fusulina fusulínids futa futarra futbol futbolí futbolista futbolístic
fútil futilesa futilitat futil·la fútilment fúting de futris futur futurament futurari futurició
futurisme futurista futuritat futuròleg futurologia
[s] + a
sa¹ sa² sa³ saba sabadellenc saballó saballoner sabana sabaner sàbat sabata sabatada
sabatasses sabatejar sabater¹ sabater² sabater³ sabater⁴ sabatera sabaterada sabateria
sabateta sabatí sabàtic sabatilla sabatina sabatisme sabatitzar sabatona sabatot sabedor
sabeisme sabent sabentment saber¹ saber² saberut sabeu sabí sabir sable sabó saboc
saboga sabogal sabonaire saboner sabonera saboneria saboneta sabonós sabor saborall
saborija saboritzant saborós saborosament sabotatge sabotejador sabotejar sabre sabrejar
sabrista sabulós saburra saburral saburrós sabut sac saca sacabutx sacada sacar sacarsacarat sacari- sacarí sacàric sacàrid sacarífer sacarificable sacarificació sacarificador
sacarificar sacarigen sacarímetre sacarimetria sacarimètric sacarina sacaro- [o sacari-, o
sacar-] sacaroide sacaromicetals sacaromicets sacaromicosi sacarosa sacciforme
sacerdoci sacerdot sacerdotal sacerdotalment sacerdotessa saciable saciar sacietat saco
sacotell sacralització sacralitzar sacramental sacramentalment sacramentari sacratíssim
sacre¹ sacre² sacrificable sacrificació sacrificador sacrificant sacrificar sacrifici sacríleg
sacrílegament sacrilegi sacro- sacrococcigi sacrolumbar sacrosant sacsada sacsador
sacsar sacseig sacsejada sacsejador sacsejar sacsó sacsoner sacsonut sàcul sacular sad
sàdic sadisme sadoll sadollament sadollar sadomasoquisme sadomasoquista saduceu
safa safanòria safareig safaretger safaretjada safari safarós safata safaví safàvida safè
sàfic safir safirí safirina safra safrà safranada safranar safraner safranera safranet
safranina safranó safranol saga¹ saga² sagaç sagacitat sagaçment sagal sageta¹ sageta²
sagetera sagetia sagí saginada saginar saginera sagita sagital sagitari sagitària sagitat
sagnador sagnant sagnar sagnat sagnia sagnós sàgola sagradament sagrament
sagramental sagramentar sagramentat sagrari sagrat sagrer sagrera sagristà sagristanesc
sagristania sagristia sagú saguer saguntí saharià sahàric sahrauí saia saial saialer saig

saiga saïm saïmar saimiri sainet sainetesc sainetista saintsimonisme saió saiol saiola
saioner sajol sajola sajolida sake sal sala salabardà salabre salabret salabror salabrós
salaç salacitat salacot saladar saladí salador¹ salador² saladura salafarda salamandra
salamandrí salamàndria salamàndrids salament salami salamó salanc salanca¹ salanca²
salancar salangana salaó salar¹ salar² salari salarial salaritzar salat¹ salat² salbanda
salconduit saldable saldar saldista saldo salejar salenca salep saler salera salesià
salfumant sali- sali¹ sali² salí salic sàlic¹ sàlic² salicàcies salicall salicar salicària
salicilamida salicilar salicilat salicílic salicina salícola salicorn salicornar salicòrnia
salífer salificable salificació salificar saligar saligenina salímetre salimetria salina
salinaire salinar-se saliner¹ saliner² saliner³ salinitat salinització salinitzar salinós
saliquejar salispàs salispassa saliva salivació salivada salival salivall salivar salivejar
salivera salivós sallar sallent salm salmai salmaire salmàstica salmedina salmeig
salmejaire salmejar salmer salmiac salmista salmó salmòdia salmodiar salmonat
salmonel·la salmonel·losi salmonicultura salmònids salmorra salmorrar salmorro
salnitre salnitrera salnitreria salnitrós saló salobrar salobre salobrejar salobrenc salofèn
salol salomònic salomònida salpa salpar salpàs salpassa salpasser salpebrar salpebre
salpera salpetre salpicar salpicó salping- salpinge salpingo- [o salping-] salprendre
salprunella salpuga salroig salsa salsera salsifí salsir salsiró salsitxa salsitxaire salsufragi
salt saltabardissa saltabarrancs saltació saltada saltador¹ saltador² saltall saltamarges
saltamartí saltamurades saltant saltaparets saltar salta-regle saltarel·la saltat saltataulells
saltaterrats saltaülls saltejador saltejament saltejar saltell salteri saltimbanqui saltirec
saltiri saltiró saltironant saltironar saltironejar saltòmetre saltuari salubèrrim salubre
salubritat saluda saludable saludablement saludador saludar salums salut¹ salut²
salutació salutífer salutíferament salv salva salvable salvació salvador salvadorenc
salvadoreny

salvaespasa

salvaguarda

salvaguardar

salvallançadores

salvamare

salvament¹ salvament² salvant salvar salvat salvatel·la salvatge salvatgejar salvatgement
salvatgeria salvatgí salvatgia salvatgisme salvatjada salvatot salvavides salve sàlvia
salvinials salviníides salvió salze salzeda salzereda sama¹ sama² samaniat samànida
sàmara samari samaridi samarità samarlic samarra samarreta samarretaire samarró
samaruc samaruga samba sambac sambori sambra sambuca sàmec samer samfaina
samfoina sami samnita samoà samoiede samontà samotraci samovar samuga samurai
san sanable sanadella sanador sanament sanaporcs sanar sanatiu sanatori sanatruges
sancallós sanció sancionar sanctus sàndal sandàlia sandàraca sandra sandvitx
sandvitxeria sanedrí sanefa sanejable sanejador sanejament sanejar sang sangada

sangartilla sangassa sangcremar sangfluix sangglaçar sanglot sanglotar sangloteig
sanglotejar sango sangonejar sangonell sangonella sangonent sangonera sangonós
sangós sangota sangprès sangria sangtraït sanguejar sangui- sanguificar sanguina
sanguinari sanguinària sanguinàriament sanguini sanguinolent sanguinyol sanguívor
sanícula sanidina sanitari sanitat sanitós sansa sànscrit sansevièria sant santabàrbara
santaire santalàcies santament santanell santanella santbernat santboià santcrist santedat
santejar santfeliuenc santificable santificació santificador santificant santificar
santimònia santíssim santjoan santjoanada santjoanera santjoanista santjustenc
santmiquelada santó santònic santonina santoral santuari santvicenter santvicentí saó
saonada sap sapa¹ sapa² sapador sapan sapastre sapel·li sàpid sapidesa sapiditat
sapiència sapiencial sapient sapientment sapindàcies sapinde saplà saponaci saponària
saponificable saponificació saponificador saponificar saponina saporífer saporífic
sapotàcies sapote sapro- saprobi sapròfag sapròfit saprofític saprofitisme saprolègnia
saprolegnials saprolita saprotròfic sàput saqueig saquejador saquejar saquer saquera
saqueria sara sarabanda sarabandista saragata saragatona saragossà saragüells sarau
sarauista sarbatana sarcasme sarcàstic sarcàsticament sarcitis sarco- sarcocarpi sarcocele
sarcocist sarcocol·la sarcòfag sarcoïdosi sarcolemma sarcoma sarcomatós sarcomatosi
sarcoplasma sarcoplasmàtic sarcopterigis sarcosina sarcosporidis sarcòtic sard¹ sard²
sarda¹ sarda² sardana sardanejar sardanisme sardanista sardanístic sardina sardinada
sardinaire sardinal sardinaler¹ sardinaler² sardinalera sardinell sardiner sardinera
sardinyola sardònic sardònica sardònicament sardònix sarg sarga sargaire sargantana
sargantaner sargar sargàs sargé sarger sargeta sargidor sargil sargir sargit sarguer
sarguera sarguerar sarià sariga sarja sarment sarmentada sarmentós sarmenya
sarmenyera sarna sarnós saros sarpa sarpat sarraceniàcies sarraí sarraïnesc sarri sàrria
sarriada sarrianenc sarriassa sarrió sarró sarrona sarronar sarroner sarronets sarrussòfon
sarsa sarsaparrella sarsuela sartori sassafràs sassànida sasserès sàssola sassolada
sassolina sassolita sastre sastreria sastrinyol sastrinyoli satalia satànic satànicament
satanisme satèl·lit satel·lització sàtir sàtira satiriasi satíric satíricament satiritzar
satisdació satisfacció satisfactori satisfactòriament satisfaent satisfer satiu sàtrapa
satrapia saturabilitat saturable saturació saturador saturant saturar saturat saturn¹ saturn²
saturnal saturní saturnià saturnisme saüc saücar saudí saudita saule sauleda sauló
saulonar saulonenc saulós sauna saupa saüquer saüquera saur saures sauri saurí
saurisquis sauròpodes sauropterigis sautor sautoret savi sàviament saviejar saviesa

savina savinar savinosa savoià saxàtil saxhorn saxífrag saxífraga saxifragàcies saxó
saxòfon [o saxofon] saxofonista
ça
[s] + e
se seaborgi sebacat sebaci sebàcic sebel·lí sebest sebester sebi- sebífer sebo- [o sebi-]
sebó sebollir seborrea seborreic sec¹ sec² seca¹ seca² secà secada secall secalló secallós
secament secança secaner secant secany secardí secardinenc secció seccionador
seccionament seccionar seccionat secessió secessionisme secessionista secor secreció
secret secretament secretar secretari secretaria secretariat secretejar secreter secretina
secretisme secretor secretori secta sectari sectarisme sèctil sector sectorial secular
secularitat secularització secularitzar secularment secundar secundari secundàriament
secundina secundogènit securiforme seda sedació sedaire sedal sedalina sedan sedant
sedar sedàs sedassaire sedassar sedassejar sedasser sedasseria sedatiu sedec sedega
sedegar sedegós sedejant sedejar sedenc sedent sedentari sedentarisme sedeny seder¹
seder² sederia sedició sediciós sediciosament sediment sedimentació sedimentar
sedimentari sedimenti- sedimentívor sedimento- [o sedimenti-] sedimentologia
sedimentològic sedimentós sedós seducció seductor seduïble seduir seents sefardita sega
segabosses segada segador¹ segador² segaire segalar segall segalós segament segar
segarrenc segarreta segell segellador segellament segellar segetal segla seglar segle¹
segle² segler segment segmentació segmental segmentar segmentari segó sègol segolar
segolós segon¹ segon² segonament segonejar segonet segons segovi segovià segoviar
segregable segregació segregacionisme segregacionista segregar segregatiu segrest
segrestador segrestant segrestar segrià seguda sèguel següent seguici seguida
seguidament seguidilla seguidor seguiment seguir seguit¹ seguit² seguit³ segur
segurament segurança seguretat seiedora seient seitó seitonera seixa seixanta seixantanou seixantè seixantejar seixantena seixantenni seixanter seixantí selacis selaginel·la
selaginel·lals selecció seleccionador seleccionar seleccionista selectament selecte
selectiu selectivitat selector seleni selènic¹ selènic² selenita¹ selenita² selenitós selenoselenós selenur selèucida selfactina seljúcida sella seller selleter selló¹ selló² sellona
sellonera¹ sellonera² selva selvatà selvàtic sem sema¹ sema² semàfor semafòric semal
semalada semaler semaló semantema semàntic semantista semar semasiologia
semasiològic semat semblança semblant¹ semblant² semblantment semblar sembra

sembrada sembrador¹ sembrador² sembradura sembrament sembrar sembrat¹ sembrat²
semema semen semença sement semental sementer sementera sementici semestral
semestralment

semestre

semi-

semianticadència

semianular

semiautomàtic

semiautopropulsat semiautopropulsió semibàrbar semibituminós semibreu semicadència
semicarbazida semicarbazona semicercle semicilindre semicilíndric semicircular
semicircumferència

semicivilitzat

semiconductor

semiconserva

semiconsonant

semiconsonàntic semicorxera semicromàtic semicultisme semicursiva semideponent
semidesert semideu semidiàmetre semidièsel semidiferència semidiürn semieix
semiesfera semiesfèric semiespai semifil semifinal semifinalista semifluid semiforme
semifusa semigasa semiglassa semigrup semillí semilunar semiluni semimetall
semimetàl·lic semimicroanàlisi semimínima semin- seminal seminari seminarista
seminegra

semini-

seminífer

semino-

[o

semini-,

o

semin-]

seminòmada

seminomadisme semio- semioctava semioficial semiòleg semiologia semiològic
semiona semiopac semiopacitat semioscil·lació semiotècnia semiòtic semioval
semipalmat semipedal semiperíode semipermeable semiplà semiplena semiprova
semipúblic semireacció semirecta semiregular semiremolc semis¹ semis² semisalvatge
semisuma semisumador semita semític semitisme semitista semitística semitò semitònic
semitransparent semiuncial semivitrificació semivitrificat semivocal semivocàlic sèmola
semoler semolina semós semovent sempervirent sempitern sempiternal sempiternalment
sempiternament sempiternitat sempre sempredura semprenflor sempreviva sena senabre
senador senadoria senal senalla senallada senalló senar senari senat senatorial sencer
senda sendal sendemà sender sendera senderi senderisme senderista senderó senderola
sèneca senectut senegalès senès senescal senescalia senescència senet senglar sengles
sénia senier senigrec senil senilitat senill senillar senillosa senilment sènior senís senixó
senó sens sensació sensacional sensacionalisme sensacionalista sensat sensatament
sensatesa sense sensefeina sensibilitat sensibilitzable sensibilització sensibilitzador
sensibilitzar sensible sensiblement sensibler sensibleria sensitiu sensitiva sensitivitat
sensor sensori sensorial sensual sensualisme sensualista sensualitat sensualment
sentència sentenciar sentenciari sentenciós sentenciosament sentida sentidament
sentiment

sentimental

sentimentalisme

sentimentalitat

sentimentalment

sentina

sentinella sentiner sentir sentit¹ sentit² sentor seny senya senyador senyal senyala
senyalament senyalar senyaler senyalització senyalitzar senyar senyera senyor
senyorada senyoralla senyoratge senyorejador senyorejant senyorejar senyoreta senyoria
senyorial senyorida senyoriu senyorívol senyorívolament senzill senzillament senzillar

senzillesa sèpal sepalí sepaloide separabilitat separable separació separadament
separador separar separat separata separatisme separatista separatiu sepeli sèpia sepiola
sepiolita sèpsia septat septe septemvir septemviral septemvirat septenari septennal
septenni septentrió septentrional septet septi- sèptic septicèmia septicèmic septicida
sèptim septimí septuagenari septuagèsim sèptuple¹ sèptuple² septuplicar sepulcral
sepulcre sepultar sepultura sequaç sequedat seqüela seqüència seqüencial sequer
sequera sequerada sequeral sequi séquia sequiatge sequier sequió sequiol sequiola
sequoia ser¹ ser² ser- serac serafí seràfic seràficament serafina serapeu serapèum serbi
serbo- serbocroat serclet serè serena serenalla serenament serenata serendipitat serení
sereníssim serenitat sereno serenor sereny serf sergent sergenteria seri- seriació
seriadament serial serialisme seriar sèric¹ sèric² serici- [o seri-] sericícola sericicultor
sericicultura sericina sericita sericític sericitós sericultor sericultura seridoler sèrie
serietat serigrafia serina seriós seriosament seriositat serjant serliana sermó sermonador
sermonaire sermonar sermonari sermoneig sermonejador sermonejar sermoner sero- [o
ser-] seroaglutinació seroalbúmina serodiagnòstic seropositiu serós serositat seroteràpia
seroteràpic serotip serotipus serp serpejar serpent serpentari serpentària serpentejar
serpentí serpentiforme serpentinament serpentó serpeta serpetó serpiginós serpol serpoll
serra serrà¹ serrà² serrabiaixos serrabosses serracaps serrada serradell serradella serradís¹
serradís² serrador serradora serradura serral serralada serrall serraller serralleria serrana
serrandell serrànids serrar¹ serrar² serrat¹ serrat² serratge serreig serrejar serrell serreller
serrellera serrera serrerada serreta serrill sèrum serva servador serval servar servatge
servei servent¹ servent² server servera serverola servible servici servicial servicialment
servidor servil servilisme servilitat servilment serviment serviola servir servita servitud
servo servo- servocomandament servocontrol servodirecció servofrè servomecanisme
servomotor servosistema servovàlvula ses sèsam sesamoide sesquera sesqui- sesquiàlter
sesquilineal sesquiterpè sèssil sessió sesta sestador sestar sestejar sester sesterci sesterçó
sèston set¹ set² set³ seta setaci setanta setantè setantejar setantena setantenni setantí
setària set-centè setcentista set-cents setciències setè setembre setembrí setena setet
setge seti setí setial setiar setiforme setina setinar setinat setmana setmanada setmanal
setmanalment setmanari setmaner setmania setmesó setra setrill setrilla setrillada
setrilleres setze setzè setzena seu¹ seu² seu³ seuós seure sever sèver severament severitat
sevícia sevillà sevillenca sevir sex- sexagenari sexagèsim sexagesimal sexar sexatge
sexdigitat sexe sexennal sexenni sexisme sexista sexo- sexofília sexofòbia sexòleg

sexologia sexològic sexpartit sext sextant sextet sextifoli sextil sextina sèxtuple¹
sèxtuple² sextuplicar sexual sexualitat sexualment sexuat
ce -cè ceba cebaci ceballaire ceballar ceballot ceballut cebar cèbids ceboller cebollí
cebuà cec cecal cecidi cedent cedible cedir cedre cedreda cedrela cedrí cèdula cedulari
cefal- -cèfal cefalacàntids cefalàlgia cefalat cefalea -cefàlia cefàlic cefalisme
cefalització cefalo- [o cefal-] cefalocordats cefalodi cèfalon cefalòpodes cefalorraquidi
cefalotoràcic cefalotòrax cefeida cega cegall cegallós cegament cegar cegard cegesimal
cegó ceguda ceguera ceguesa ceguetat ceguí ceiba ceilan ceilòmetre cel -cel celacant
celacàntids celació celada celadament celar celastràcies celat celatge -cele celebèrrim
celebració celebrador¹ celebrador² celebrant celebrar cèlebre cèlebrement celebritat
celenterats celeritat celesta celeste celestí celestial celestialment celestina celíac
celiandre celiaquia celibat celibatari cèlic celidònia celístia celistre cell cella cel·la
cellablanc cellacanut cellajunt cellanegre cellarda cella-ros celler cellerat cellerer
cel·lobiosa cel·lofana cèl·lula cel·lular cel·lulitis cel·luloide cel·lulós cel·lulosa
cel·lulòsic cellut celo- celobert celoma celomat celomicets celòstat celsiana celsitud
celt- celta celtiber celtibèric cèltic celtisme celto- [o celt-] cèmbal cembra cement
cementació cementar cementeri cementiri cementita cen- cena cenacle cendra¹ cendra²
cendrada cendraire cendrar cendrejar cendrer cendrera cendrós cendrosa cendrosenc
cendrot cenestèsia cenetista ceno- [o cen-] cenobi cenobial cenobita cenobític
cenocàrpic cenòcit cenogàmeta cenotafi cenozoic cenozona cens censal censaler
censalista censar censat censatari censor censual censualista censura censurable
censurador censurar cent¹ cent² centau centaura centaure centàurea centcames centcaps
centè centella centellat centelleig centellejar centena centenar centenari¹ centenari²
centener centengrana centenni centenrama centèsim centesimal centi- centígrad centil
centilló cèntim centímetre centó centpeus centracàntids centració central centraleta
centralisme centralista centralitat centralitzable centralització centralitzador centralitzar
centrals centrar centre centreafricà centreamericà centreasiàtic centrecampista
centredreta centreesquerra centreeuropeu cèntric centrífug centrifugació centrifugador
centrifugar centríol centrípet centrisme centrista centro- centrobàric centrografia
centrolecític centrolòfids centròmer centrosfera centrosimètric centrosoma centumvir
centumviral centumvirat cèntuple centuplicar centúria centuriació centuriat centurió
cenyida cenyidor cenyiment cenyir cenyit cep cepada ceparrada cepat cepell cepellar
cepelló ceperó cepòlids ceptre cer cera ceramials ceràmic ceramista cerasina cerasta

cerasti cerat cerat- ceratina ceratinització ceratit ceratitis cerato- [o cerat-, o querato-, o
querat-] ceratofil·làcies ceratoma ceratosaures ceratosi ceràunia ceraunita cerber cerc
cerç cerca cercabregues cerçada cercadits cercador cercafresses cercapersones
cercapoals cercapous cercar cerca-raons cerca-renous cerca-renyines cerca-revolts
cercària cercatalents cercatòfones cercavila cercavores cercinyol cerciorar cerclada
cerclar cercle cèrcol cercolaire cercolar cercoler cercopitècids cerdà cereal cerealicerealícola cerealicultor cerealicultura cerealista cerealístic cerebel cerebel·litis
cerebel·lós cerebr- cerebració cerebral cerebri- cerebritis cerebro- [o cerebri-, o cerebr-]
cerebròsid cerer cereria ceresina cereta ceretà cerfull ceri¹ ceri² cèric cerífer cerificador
cerilla cerimetria cerimònia cerimonial cerimonier cerimoniós cerimoniosament cermet
cerndre cernedor cernedora cernuda cero cero- ceroferari ceroplàstia cerós¹ cerós² cerot
ceròtic cerra cerrell cerrioide cerro cerrut cert¹ cert² certamen certament certesa cèrtids
certificable certificació certificador certificar certificat certitud ceruli cerumen
ceruminós cerussa cerussita cerut cerva cerval cervatell cervató cervell cervellera
cervellet cervellina cerver cerverí cerverina cervesa cerveser cerveseria cerví cèrvia
cervical cervicitis cervico- cèrvids cervina cerviola cèrvix cervo cérvol cérvola
cesalpiniàcies cèsar cesari cesarià cesarisme cesarista cesaropapisme cescle cesi¹ cesi²
cespitós cessació cessament cessant cessantia cessar cessió cessionari cest cestodes
cestoide cèstrum cesura cet- cetacis cetil cetílic ceto- [o cet-] cetoàcid cetoèster
cetohexosa cetona cetonèmia cetònic cetonúria cetopentosa cetorrínids cetosa cetrària
[s] + i
si¹ si² si³ si⁴ sí sia sial sial- sialagog siàlic sialisme sialo- [o sial-] sialoide siamang
siamès sibarita sibarític sibaríticament sibaritisme siberià sibilació sibilant sibil·la
sibil·lí sibil·lític siboc sic sicari sicilià sicló sicofanta sicòmor siconi sicosi sícul
siculonormand sida sidecar sider- sideració sideral siderèmia sideri siderisme siderit
siderita sidero- [o sider-] siderobacteri sideròlit siderosa siderosi sideròstat siderúrgia
siderúrgic sidós sidra sidral siemens siena sienita sievert sifílide sífilis sifilític
sifilografia sifilogràfic sifó sifon- sifonal sifonàpters sifonat sifono- [o sifon-] sigil
sigil·lació sigil·lar¹ sigil·lar² sigil·lat sigil·lògraf sigil·lografia sigil·logràfic sigil·lós
sigla siglot sigma sigmàtic sigmatisme sigmoidal sigmoide signacle signador signament
signant signar signat signatari signatura signe signífer significació significador
significament significança significant significar significat significatiu significativament
sikh sikhisme sil sil- silà silanol silè silenci silenciador silenciar silenciós

silenciosament silent silesià sílex silf silicat sílice silici¹ silici² silícic silicícola
silicificació silicificar silico- silicoflagel·lades silicoflagel·lats silicona silicosi silícula
siliculós silicur silil sililació sililar síliqua siliqüiforme siliquós síl·laba sil·labació
sil·labari sil·labejar sil·làbic sil·labificació síl·labus sil·lepsi sil·lèptic sil·limanita
sil·logisme sil·logístic sil·logísticament sil·logitzar siloxà silueta silur silurià silúric
silúrids silva silvà silvestre silvestrè silvi- silvícola silvicultor silvicultura silvina
silvinita silvita silvo- [o silvi-] sim- sima¹ sima² simaruba simarubàcies simbiont
simbiosi simbiòtic simblefària simblèfaron símbol simbòlic simbòlicament simbolisme
simbolista

simbolització

simbolitzar

simbologia

simbomba

simetria

simètric

simètricament simetritzar simfisandre símfisi simfonia simfònic simfonista simi simiesc
símil similar similicadència similitud similitudinari similor simitarra simonia simoníac
simoníacament

simpatectomia

simpatia

simpàtic

simpàticament

simpaticolític

simpaticomimètic simpatitzant simpatitzar simpètal simpiezòmetre simple simplèctic
simplectita simplement símplex simplicidentats simplicíssim simplicitat simplificable
simplificació simplificador simplificar simplificatiu simplisme simplista simpodi
simpòdic simposi simpòsium símptoma simptomàtic simptomatologia simptomatològic
simulació

simulacre

simuladament

simulador

simular

simultaneïtat

simultani

simultàniament simultaniejar simun sin sin- [o sim-, o sil-] sina sinagoga sinagües
sinalbina sinalefa sinal·lagmàtic sinamai sinangi sinanteri sinantròpic sinapílic
sinapisme sinapsi sinàpsids sinàptic sinartrosi sinaxi sincàrpic sincer sincerament
sincerar sinceritat sincípit sincipital sinclàstic sinclinal sincondrosi sincopadament
sincopar sincopat síncope sincrasi sincrètic sincretisme sincro- sincrociclotró síncron
sincronia sincrònic sincronisme sincronització sincronitzador sincronitzar sincrono- [o
sincro-] sincrotró sindàctil sindactília sindactilisme sindèresi sindesmo- sindesmologia
sindesmosi síndic sindicable sindicació sindicador sindical sindicalisme sindicalista
sindicar sindicat sindicatura sindiotàctic síndria sindriar sindriera síndrome sindròmic
sine die sine qua non sinècdoque sinecdòquic sinecologia sinecura sinèquia sinèresi
sinergètic sinergia sinèrgic sinèrgida sinergisme sinestèsia sineurosi sinforme singalès
singàmia singènesi singenèsic singenètic singlada singladura singlar single singlet
singló singlonar singlot singlotar singnàtids singular singularitat singularització
singularitzar singularment sínia sinier sinistralitat sinistrament sinistrat sinistre
sinistrogir sinistrors sinització sinitzar sinizesi sino-¹ sino-² sinó sínoc sinodal
sinodalment sínode sinòdic sinodòntids sinoic sinologia sinònim sinonímia sinonímic
sinòpia sinople sinopsi sinòptic sinostosi sinotibetà sinòvia sinovial sinovitis sínquisi

sinsèpal sintàctic sintàcticament sintagma sintagmàtic sintaxi sintàxia sintema sintèpal
sinterització sinteritzar síntesi sintètic sintèticament sintetisme sintetitzable sintetitzador
sintetitzar sintexi sintoisme sintoista sintonema sintonia sintònic sintonització
sintonitzador sintonitzar sinuat sinuós sinuosament sinuositat sinurofícies sinus sinusal
sinusitis sinusoidal sinusoide sionisme sionista sioux sipai sipar sípia sipió sipo síquia
siquier siracusà sirena sirènids sirenis sirga sirgar siri sirià siríac siring- siringa siringe
siringina siringo- [o siring-] siringomièlia siringòtom siringotomia siro- sirte sirventa
sirventès sis sisal sisavat sisca siscall sis-centè siscentista sis-cents siscla sisè siset siseta
sisme sísmic sismicitat sismisme sismo- sismoestratigrafia sismògraf sismografia
sismogràfic sismograma sismòleg sismologia sismològic sismòmetre sisó sistàltic
sistema

sistemàtic

sistemàticament

sistematització

sistematitzar

sistematologia

sistematològic sistèmic sístole sistòlic sistra sistre sit sitar sitatunga sitger sitgetà siti¹
siti² sítids sitja sitjam sitjar sito- sitofòbia sitologia sitra sitrell situable situació situar
sítula siulador siular siurell siureny siuró sivan sivella siveller sivert sivina sizígia
cia cian cian- cianamida cianat cianel·la cianhídric ciànic cianina cianita ciano- [o cian-]
cianobacteri cianocobalamina cianòfag cianofícies cianofil·la cianòfits cianogen
cianòmetre cianoprocariotes cianosi cianòtic cianur cianuració cianurar cianurat cianúric
ciar ciati ciàtic ciavoga ciavogar ciberespai cibernètic cicadàcies cicadates cicadofitins
cicadòpsids cicatricial cicatritzable cicatrització cicatritzant cicatritzar cicatriu cícero
cicerone ciceronià ciclació cíclada ciclamat ciclamen ciclàmic ciclamor ciclantàcies
cicle¹ cicle² cíclic ciclisme ciclista ciclització ciclitzar ciclo-¹ ciclo-² cicló cicloalcà
cicloalquè cicloalquí ciclocròs ciclogènesi ciclohexà cicloidal cicloide ciclòlisi
ciclomotor cicloneure ciclònic ciclonita ciclop ciclopentadiè ciclopi ciclopia ciclorama
ciclosilicats ciclostil ciclostilar ciclòstom ciclotema ciclotró ciclotrònic cicònids
ciconiformes cicuta -cida -cidi cidrac cidrera ciència ciència-ficció a cient de científic
científicament cientificitat cientisme cientista cientment cifosi cifòtic cigala cigaló cigar
cigarrer cigarrera cigarret cigarreta cigarro cigne cigni cigonya cigonyal cigrell cigró
cigronaire cigronera cigronet cili ciliar ciliat cilici cilindrada cilindrador cilindraire
cilindrar cilindratge cilindre cilíndric cilindro- cilindroide cim cima cimaci cimadal
cimal cimalada cimall cimallejar cimar cimbaler címbals cimbell cimbiforme cimbori
cimè cimejar cimell ciment¹ ciment² cimentació cimentar¹ cimentar² cimentar³
cimentatge cimer cimera cimerol cimo- cimolsa cimós cinabarí cinabàric cinabri
cinamat cinàmic cinamílic cínamom cínara cinc cinc-centè cinccentista cinc-cents cinc-

en-rama cínclids cincnervis cincona cinconina cindri cine cine- cineasta cineclub cinèfil
cinefòrum cinegètic cinell cinema cinemascop cinemateca cinemàtic cinematògraf
cinematografia cinematogràfic cinerama cinerari cineri cinerita cinerític -cinesi cinèsic
cinètic cingla cinglada cinglant cinglantada cinglar cingle cinglera cíngol cínic
cínicament cinisme cino- cinocèfal cinocefàlia cinoglossa cinomorf cinomoriàcies
cinorrincs cinorròdon cinquagesma cinquanta cinquantè cinquantejar cinquantena
cinquantenari cinquantenni cinquantí cinquè cinquena cinquet cint cinta cintaire cintar
cinter cinteria cintiforme cintó cintra cintrar cintrat cintrell cintura cinturar cinturat
cinturó cinyell ciperàcies cipolí ciprinicultura ciprínids ciprinodòntids cipripedi cípsela
ciques cirater circ circa circassià circell circense circinat circuïció circuir circuit
circulació circulador circulant circular¹ circular² circularitat circularment circulatori
circum- circumcentre circumcidar circumcís circumcisió circumdant circumdar
circumferència circumflex circumfús circumlocució circumloqui circumnavegació
circumnavegar

circumpolar

circumscripció

circumscriure

circumspecció

circumspectament circumspecte circumstància circumstanciadament circumstancial
circumstancialitat circumstancialment circumstanciar circumstant circumval·lació
circumval·lar circumveí circumvolució cirenaic cirer cirera cirerar cirerer cirereta
cirerol cirerola ciri cirial cirialer cirialera cirier ciríl·lic cirineu cirnosard cirricirriforme cirrípedes cirro- [o cirri-] cirrocúmul cirrocúmulus cirroestrat cirroestratus
cirrós cirrosi cirròtic cirrus cirurgia cirurgià círvia cirviola cis- cisa cisador cisalla
cisallament cisallar cisalpí cisar cisell cisellada cisellador cisellar cisfòbia cisma
cismàtic cismuntà cissexual cissexualitat cissoidal cissoide cissura cist cist- -cist cista
cistàcies cisteïna cistell cistella cistellada cistellat cisteller cistelleria cistercenc cisterna
cisternó cisti- cístic cisticerc cistidi cistidiat cistina cistitis cisto- [o cisti-, o cist-]
cistocarpi cistografia cistoïdeus cistòlit cistoscopi cistoscòpia cistozigot cistre -cit cita
citació citador citar cítara citàrids citarista citaròdia citatori citerior citidina citinet citocitocrom citodiagnòstic citoesquelet citofaringe citogenètica cítola citòleg citologia
citopènia citoplasma citoplasmàtic citosina citosol citostàtic citotòxic citral citrat citrí
cítric citricultor citricultura citró citronat citronella citroner ciuró ciutadà ciutadania
ciutadejar ciutadella ciutadellenc ciutat civada civadar civader civadera civadeta civera
civet civeta cívic civil civilista civilitat civilitzable civilització civilitzador civilitzar
civilitzat civilment civisme
[s] + o

so¹ so² sobarbada sobec soberg sobergament soberguejar sobergueria de sobines sobirà
sobiranament sobirania sobiranisme sobiranista sobra sobralles sobrancer sobrances
sobrant sobrar sobrassada sobre¹ sobre² sobre- sobreabundància sobreabundant
sobreabundantment

sobreabundar

sobreafegir

sobreagut

sobrealçar

sobrealè

sobrealimentació sobrealimentar sobreample sobreany sobrearc sobreargentar sobreàtic
sobreatzembler sobrebaixament sobrebaixar sobrebanc sobrebò sobrebolina sobrebordó
sobrecalça

sobrecalze

sobrecanya

sobrecàrrec

sobrecàrrega

sobrecarregador

sobrecarregar sobrecarta sobrecel sobrecella sobrecingla sobreclaustre sobrecoberta
sobrecoc

sobrecoll

sobrecol·lecta

sobrecollida

sobrecollidor

sobrecompressió

sobrecongelació sobrecongelar sobrecopa sobrecor sobrecorrent sobrecòs sobrecreix
sobrecréixer sobredaurar sobredent sobredosi sobreedificar sobreeixidor sobreeiximent
sobreeixir

sobreempenya

sobreempenyorament

sobreentendre

sobreentès

sobreescalfament sobreescalfar sobreescrit sobreescriure sobreestant sobreestimació
sobreestimar sobreexcedir sobreexcitabilitat sobreexcitable sobreexcitació sobreexcitar
sobreexplotació sobreexposició sobrefaç sobrefil sobrefiladora sobrefilar sobrefusible
sobrefusió sobreguaita sobrehumà sobreimpressió sobreimprimir sobreintensitat
sobreïxent sobrejou sobrejunter sobrellavi sobrellinda sobrellit sobrellom sobremà
sobremànega sobremàniga sobremenjar sobremitjana sobremodulació sobremuntar
sobremuntat

sobrenaixement

sobrenaturalment

sobrenedar

sobrenaixença
sobrenéixer

sobrenàixer
sobrenom

sobrenat

sobrenatural

sobrenomenar

sobreòs

sobreoxidació sobreoxidar sobrepaga sobrepany sobreparalla sobrepart sobrepassar
sobrepellís sobrepesca sobrepeu sobreplè sobreplom sobreplomar sobreporta sobreportal
sobreposar sobreposat sobrepost sobreprendre sobrepressió sobrepreu sobreproa
sobreproducció sobreprotecció sobrepuig sobrepuja sobrepujar sobrequilla sobrer
sobrerament sobrereserva sobreria sobresalt sobresaltar sobresanar-se sobresang
sobresaturació sobresaturar sobresegell sobresegellar sobreseïment sobresembrar
sobreseure sobresolar sobresortint sobresortir sobresou sobretany sobretaula sobretaxa
sobreteixir sobretensió sobretítol sobretò sobretot¹ sobretot² sobrevaler sobrevaloració
sobrevalorar sobrevenir sobrevent sobrevesta sobrevingut sobreviure sobrevivent
sobrevolar sobrevoltatge sobri sòbriament sobrietat sobtà sobtada sobtadament
sobtadesa sobtar sobtat de sobte sobtós sobtosament soc¹ soc² soca socada socaire
socalivar socam de soca-rel socarrada socarrament socarrar socarrat socarrell socarrenc
socarrim socarrimada socarrimadora socarrimar soci sociabilitat sociable sociablement
social socialdemocràcia socialdemòcrata socialisme socialista socialització socialitzar

socialment societari societat socio- sociocentrisme sociocultural sociodrama sociogènesi
sociograma sociòleg sociolingüista sociolingüístic sociologia sociològic sociologisme
sociologista sociometria sociomètric socioteràpia sòcita socó sòcol socolada socorredor
socórrer socorriment socorrisme socorrista socors socoster socràtic socràticament
socratisme soda sodalita sodamida sodar sodat sodi sòdic sodio- sodomia sodomita
sodomític sodomitzar sofà sofert -sofia sofisma sofista sofisteria sofístic sofisticació
sofisticador sofísticament sofisticar sofisticat sòfora sofra sofraja sofre sofregall
sofreginar sofreginat sofregir sofregit sofrenada sofrenar sofrença sofrent sofrible
sofriment sofrir sofrós soga sogall sogar sogorbí sogra sograstra sograstre sogre
soguejador soguejar soguer soia soja sojorn sojornar sol¹ sol² sol³ sol⁴ sòl sola solà solaç
solaçar solacer solacívol solada solament solana solanàcies solanina solapa solar¹ solar²
solar³ solar⁴ solari solarització solàrium solatge solc solcada solcar solcatera solcuit
soldà soldabilitat soldable soldada soldader soldadesc soldador soldadura soldanat
soldar soldat¹ soldat² soldatge soldejar solear solecisme soledat soleids solejar solejat
solell solellada solellós solemne solemnement solemnial solemnialment solemnitat
solemnització solemnitzar solenodont solenodòntids solenoide soler¹ soler² solera soleta
solfa solfatara solfeig solfejador solfejar solfista soli¹ soli² sòlid¹ sòlid² sòlidament
solidar solidari solidàriament solidaritat solidarització solidaritzar solidesa solideu
solidificable solidificació solidificar soliditat solifluxió solífugs soliloqui solípede
solipsisme solipsista solista sòlit solitari solitàriament solitó solitud soliu soll sollament
sollar sól·lera solleric sollevament sollevar sol·lícit sol·licitació sol·licitador
sol·lícitament sol·licitant sol·licitar sol·licitud solmització solo solod solonetz solontxac
solpostada solraig sols solsida solsidar solsir-se solsonenc solsoní solstici solsticial solt
solta soltament soltar solter solteria soltesa solubilitat solubilització solubilitzant
solubilitzar soluble solució solucionar solucionari solut solutiu solutrià solvat solvatació
solvatar solvència solvent solvòlisi som soma somada somader somaia somali somall
somat somàtic somato- somatologia somatològic somatometria somatopsíquic somer
somera somerer somereta somerí sometent somiador somiar somiatruites somic
somicaire somicar somicó somicoi somieig somiejador somiejar somier sòmines somiós
somiqueig somiquejar sommelier somnàmbul somnambulisme somni somni- somniador
somniar somnífer somnífug somnolència somnolent somorgollaire somorgollar somort
somoure sompo somrient somrís somriure¹ somriure² son¹ son² sonable sonada sonador
sonall sonalla sonant sonar¹ sonar² sonat sonata sonatina sonda sondable sondar
sondatge sondeig sondejar sondroll sondrollar sonet sonetista sònic sonicitat sono-

sonoluminescència sonòmetre sonometria sonor sonorament sonoritat sonorització
sonoritzar sonorós sonós sonsada sonsament sonsejar sonsera sonso sonsònia sonsotera
sopa sopada sopador sopaller sopar¹ sopar² soper sòpit sopitesa sopluig soplujar en
sopols sopor soporífer soporífic soporós sopranista soprano soquet sor sora sorali
sorbefaent sorbet sòrbic sorbitol sord sordament sordària sordejar sordesa sòrdid
sòrdidament sordidesa sordiditat sordina sordmudesa sordmut sordó sordonaia sordor
soredi sorell sorella sorellera sorellet sorge sorgiment sorgir sorgo sorià sorícids sorites
sorn sorna sorneguer sorneguerament sornegueria sornejar sorneria sornudament sornut
soroll sorolla sorollar soroller sorollós sorollosament sororat sororitat sorosi sorosilicats
sorprendre sorprenent sorpresa sorra¹ sorra² sorral sorralenc sorramoll sorrar sorregar
sorrejador sorrejar sorrejat sorrenc sorrencós sorrer sorrera sorrós sorrudament
sorruderia sorrut sort sortat sorteig sortejable sortejador sortejar sortenc sorter sortida
sortidor sortija sortíleg sortilegi sortilla sortiller sortint sortir sortós sortosament sorus
sosa soscaire soscavament soscavar sòsia sospedrar sospès sospesable sospesador
sospesament sospesar sospir sospirall sospirar sospirós sospita sospitable sospitar
sospitós sospitosament sostenible sostenidor sosteniment sostenint sostenir sostingut
sostracció sostractiu sostrada sostrar sostraure sostre sostremort sostreta sostreure sot
sota¹ sota² sota³ sota- sotabanc sotabarba sotabatà sotabosc sotacinta sotacopa sotacor
sotaescrit sotaescriure sotagola sotaiguar sotal sotalada sotàlia de sotamà sotamànega
sotamàniga sotamola sotana sotaplujar sotapont sotaposar sotasignat sotateler sotatesta
sotateulada sotavent sotaventrera sotavolta sotbatre sotbatuda soterí soteriologia
soterrament soterrani soterrar sotil sòtil sotilesa sotjador sotjar sotmetiment sotmetre
sòtol sotrac sotragada sotragar sotragueig sotraguejar sots sots- sotsarrendador
sotsarrendament sotsarrendar sotsarrendatari sotsbatlle sotsdelegació sotsdelegat
sotsgovernador sotsinspecció sotsinspector sotsintendència sotsintendent sotsllogater
sotsobrar sotsobre sotsoficial sotsprefecte sotsprefectura sotsprior sotsprioressa
sotssecretari sotstinent sotsveguer sotsvegueria sou souet sovent soviet soviètic
sovinada sovint sovintejar
ço
[s] + u
suada suador suahili suar suara suarda suardós suau suaument suavitat suavització
suavitzador suavitzant suavitzar sub- subaeri subagut subalpí subaltern subalternament

subalternant subalternar subaquàtic subarbust subarbustiu subàrea subàrid subatòmic
subaxil·lar subbranquial subcampió subcategoria subcategorització subcategoritzar
subclasse subclavi subclínic subcomissió subconjunt subconsciència subconscient
subcontinent subcontractació subcontractar subcontracte subcontrari subcontrarietat
subcostal subcultura subcutani subdècuple subdelegable subdelegació subdelegar
subdelegat subdesenvolupament subdesenvolupat subdesèrtic subdialecte subdistinció
subdistingir súbdit subdividir subdivisible subdivisió subdominant subducció subduir
súbduple subèdric súber suberat subèric suberificació suberina suberització suberitzar
suberós subespai subespècie subespontani subestació subestimar subexposició
subfamília subfluvial subfusell subfusió subgènere subglacial subgrup subharmònic
subhasta subhastador subhastar subhipoteca subíndex subinfeudació subinfeudar
subinspecció subinspector subintrant subintrar subjacent subjecció subjectador
subjectament subjectar subjecte subjectiu subjectivament subjectivar subjectivisme
subjectivista subjectivitat subjugable subjugació subjugador subjugar subjuntiu subletal
sublim sublimable sublimació sublimar sublimat sublimatori subliminar sublimitat
sublingual sublunar subluxació submarí submarinisme submarinista submaxil·lar
submediterrani
submicroanàlisi

submergibilitat
subministrable

submergible

submergir

subministració

submersió

subministrador

submetàl·lic

subministrament

subministrar submís submisament submissió submúltiple subnivell subnormal
subnormalitat subnota subnutrició suboccipital suboctava subocupació subocupat
subopercular suborbital subordinable subordinació subordinadament subordinament
subordinant subordinar subordinat subordre suborn subornable subornació subornador
subornament subornar subpermanent subpolar subportadora subproducte subratllar
subratllat subrefredament subrem subrepció subreptici subreptíciament subreptiu
subrogació subrogar subrogatori subrutina subsaharià subscripció subscriptor subscrit
subscriure subsecció subsegüent subsegüentment subseguir subseqüent subseqüentment
subsidència subsidi subsidiari subsidiàriament subsidiarietat subsíndic subsistència
subsistent subsistir subsol subsolador subsolar subsolatge subsònic substància
substanciació substancial substancialitat substanciar substanciós substanciosament
substantiu substantivació substantivament substantivar substantivitat substitució
substituent substituïble substituïdor substituir substitut substitutiu substitutori substrat
subsumir subtangent subtendir subterfugi subterrani subterràniament subtil subtilesa
subtilitat subtilització subtilitzador subtilitzar subtilment subtítol subtitular subtracció
subtractiu subtrahend subulat suburbà suburbi suburbial suburbicari subvenció

subvencionable subvencionador subvencional

subvencionar subvenir subversió

subversiu subversivament subversor subvertir suc¹ suc² sucada sucamulla sucar
succedani succedent succeïdor succeïment succeir succeït succés successibilitat
successible successió successiu successivament successor successori succí succinat
succínic succint succintament succió succionadora succionar sucós sucosament sucraire
sucre¹ sucre² sucrer sucrera sucreria sucroclàstic suctor súcub súcube suculència
suculent suculentament sucumbir sucursal sucursalisme sucursalista sud suda sudació
sud-africà sud-americà sudanès sudànic sudari sudatori sudatòrium sud-eslau sud-est
sudet sudista sud-oest sudoració sudori- sudorífer sudorífic sudorípar sudorn suec suecà
suècia suera suèter sueu sufet sufí suficiència suficient suficientment sufisme sufix
sufixació sufixal sufixar sufixoide suflé sufocació sufocador sufocant sufocar sufossió
sufragani sufragar sufragi sufragisme sufragista sufrutescent sufruticós sufumigació
sufumigar

sufusió

suggerible

suggeridor

suggeriment

suggerir

suggestibilitat

suggestible suggestió suggestionar suggestiu suggestivament suggestivitat sugil·lació
sui generis suïcida suïcidar-se suïcidi suids suïformes suimanga suís suite sulciforme
suletí sulf- sulfà sulfàcid sulfamida sulfanilamida sulfanilat sulfanílic sulfat sulfatació
sulfatada sulfatador sulfatar sulfhídric sulfit sulfitació sulfitador sulfitar sulfo- [o sulf-]
sulfociànic sulfona sulfonació sulfonal sulfonamida sulfonar sulfonat sulfonftaleïna
sulfoni sulfònic sulfosals sulfòxid sulfur sulfurar sulfuri sulfúric sulfurós súlids sull
sulla sulsir sultà sultana sultanat suma sumable sumac sumacar sumació sumador
sumand sumar sumari sumàriament sumaríssim sumatori sumeri sumir summa
summament summe summitat súmmum sumoll sumpció sumptuari sumptuós
sumptuosament sumptuositat sunna sunnita sunyer suor suós supedani supeditació
supeditar super- súper¹ súper² superabilitat superable superabundar superació superar
superàvit superb superbament supèrbia superbiós superbiosament supercarburant
superconductivitat

superconductor

supercrític

supercúmul

superdotat

superego

supereminència supereminent supererogació supererogatori superestructura superfamília
superfetació superfí superficial superficialitat superficialment superfície superflu
supèrfluament

superfluïdesa

superhome superhumeral

superfluïtat

superíndex

superfosfat

supergènic

superheterodí

superintendència superintendent

superior¹

superior² superiorat superioritat superiorment superjò superlatiu superlativament
supermercat supernal supernova supernumerari supero- superordre superovàric
superòxid

superpoblació

superpoblat

superposar

superposició

superpotència

superproducció superpurgació superrealisme superrealista supersònic superstició

supersticiós supersticiosament superstrat supersubstancial supervenció supervisar
supervisió supervisor supervivència supervivent superxeria supí supinació supinador
supinament suplantable suplantació suplantador suplantar supleció suplement
suplementari suplementàriament suplència suplent supletiu supletivament supletori
súplica suplicació suplicador suplicant suplicar suplicatori suplici suplidor suplir suport
suportable suportablement suportar suposable suposadament suposador suposança
suposar suposició supòsit supositici supositiu supositivament supositori suprasupraaxil·lar supraconfessional supraescapular supraglotal supraglòtic suprajectiu
supramundà supranatural suprarenal suprasegmental suprasensible supraterrenal suprem
supremacia supremacisme supremacista supremament suprematisme supressió supressiu
supressor suprimible suprimir supuració supurar supuratiu suputació suputar suquejar
suquet sura surà surada sural surant surar sureda surenc sureny surer surera surf surfista
surgència suro surolí surós surra surrealisme surrealista surrejar surt suscepció
susceptància susceptibilitat susceptible suscitabilitat suscitable suscitació suscitador
suscitament suscitar susdit suslic suspecte suspendre suspens suspensió suspensiu
suspensívor suspensor suspensori suspicaç suspicàcia suspicaçment suspició sustentable
sustentació sustentacle sustentacular sustentador sustentar sutge sutja sutjós sutura
suturar sutzament sutze sutzesa sutzor sutzura
[z] + a
zain zairès zambià zanzibarès zàping zas zay
[z] + e
zebra zebrat zebú zèfir zefirar zeids zeïna zel zelador zelandès zelant zelar zelós
zelosament zelota zen zenc zenit zenital zeolites zeolític zepelí zero zeta zetètic zeugma
[z] + i
zig- ziga-zaga zigentomes zignematals zignematofícies zigo- [o zig-] zigodàctil
zigofícies zigofil·làcies zigofil·le zigoma zigomàtic zigomicets zigomicots zigomorf
zigòspora zigot zigurat zig-zag zigzagat zigzaguejar zim- zimasa zimbabuès zimo- [o
zim-] zimogen zimologia zim-zam zinc zincar zincat zíncic zincògraf zincografia zíngar
zingiberàcies zingiberè zing-zing zínnia zircó zirconat zirconi zircònia zircònic zirconil
zitzània

[z] + o
zo- zoantaris zoantropia zodíac zodiacal -zoic zoisita zoisme zombi zona zonació zonal
zonat zonificació zoo zoo- [o zo-] zoocecidi zooclorel·la zoocòria zoòfag zoòfil zoofília
zoòfit zoòfob zoofòbia zoogeografia zoografia zoogràfic zooide zoòlatra zoolatria
zoolàtric zoòleg zoologia zoològic zoom zoometria zoomorf zoomòrfic zoomorfisme
zoònim zoonosi zooplàncton zooplàstia zooscòpia zoosemiòtica zoòspora zoosporangi
zootècnia zootècnic zoòtrop zooxantel·la zopilot zoroastrisme zòster -zou
[z] + u
zuau zub-zub zulú [o zulu] zumzada zumzeig zumzejar zum-zum
[ʃ] + a
xa xabec xaberniscle xabià xabola xac xacal xacar xacó xacolí xacona xacota xacra
xacrat xacrós xacrosament xador xafada xafaldet xafallós xafar xafardeig xafardejar
xafarder xafarderament xafarderia xafarnat xafarot xafarotejar xafarranxo xàfec
xafegada xafeguer xafigar xafó xafogor xafogós xagrí xagrinat xai xaia xaiada xaiar
xaica xaienc xaier xaire xal xala xalambrí xalana xalapa xalar xalat xàldiga xalest
xalesta xalet xalina xalma xaloc xalocada xaloquejar xaloquell xalupa xaman
xamanisme xamar xamat xamba xamberg xamberga xambó xambonada xambra
xamellot xamerlí xamfrà xamor xamós xamosament xamosia xampany xampanyer
xampanyera xampanyeria xampanyització xampanyitzar xampinyó xampú xampurrar
xampurrat xampurreig xampurrejar xanca xancle xancleta xancre xandall xanguet xanoxano xanquer xant- xantat xantatge xantatgista xantè xàntic xantillí xantina xantinúria
xanto- [o xant-] xantofícies xantofil·la xantòfits xantogenat xantogènic xantoma
xantopterina xantre xantria xantung xanxa xanxejar xap¹ xap² xap³ xap⁴ xapa¹ xapa²
xapada xapadura xapall xapar¹ xapar² xaparro xapàs xapat xapatge xaperia xapeta xapo
xapó¹ xapó² xàpol xapolí xapolina xaponer xapot xapotejar xàquera xàquia xàquima
xaquiós xaquiosament xara xarada xaragall xaragallar xarambeco xarampió xaranga
xarbot¹ xarbot² xarbotada xarbotament xarbotar xarboteig xarbotejar xarcuter xarcuteria
xardor xardorós xardorosament xare xarel·lo xaria xarista xarlatà xarlatanisme xarleston
xarlot xarnego xarnera xaró xarol xarolar xarolat xarop xaropera xaropós xarot xarpa¹
xarpa² xarpada xarpar xarpellera xarpó xarrabascat xarrada xarradissa xarrador
xarrameca xarranca xarrar xarrasclet xarrec xarrera xarret xarreta xarretera xarrió xarrup

xarrupada xarrupar xarrupeig xarrupejar xàrter xaruc xaruga xarxa xarxada xarxaire
xarxet xarxó xarxot xassís xat xativenc xativí xato xató xatonada xatrac xàtxero xautarse xauxa xau-xau¹ xau-xau² xauxinar xauxineig xauxinejar xava xaval xavalla xàvega
xavegada xavegó xaveguer xaveta xavo
[ʃ] + e
xe xebró xebronat xebronet xec¹ xec² xec³ xec⁴ xef xefla xeflis xeic xeiene xeix xeixa
xelvà xemeneia xemic xemicar xena xenartres xenilla xenisme xenixell xeno- xenó
xenòfil xenofília xenòfob xenofòbia xenogàmia xenoglòssia xenòlit xenomorf xenotima
xeol xéquel xera xerec xereca xereix xeremell xeremia xeremier xeremina xerès xerevia
xeric xericar xerif xèrif xerifat xerigot xeringa¹ xeringa² xeringada xeringar xeringuilla
xerinola xerlovita xero- xeroacàntic xerocòpia xerocopiar xerofàgia xeròfil xeròfit
xerografia xerografiar xeromorf xerostomia xerpa xerra¹ xerra² xerrac xerracar xerrada
xerradissa xerrador xerraire xerrameca xerramenta xerraquejar xerrar xerrera xerri
xèrria xerric xerricada xerricar xerric-xerrac xerrim xerrola xerroteig xerrotejar xevat
xeviot
[ʃ] + i
xibec xibeca xibiu xibuc xic xicalla xicano xicarró xiclet xicó xicoia xicoira xicol xicot
xicotet xicra xicranda xífids xifla xifoidal xifoide xifosurs xifra xifrar xifratge xifreda
xifrer xiisme xiïta xiitake xilarials xilè¹ xilè² xilema xilemàtic xilenol xilidina xíling
xilla xilo- xilòfag xilòfon [o xilofon] xilofonista xilògraf xilografia xilografiar xilogràfic
xiloide xilologia xilòmetre xilòpal xilosa xilosti ximbla ximpanzé ximple ximplejar
ximpleria ximplesa ximplet xim-xim xin xinar xíndria xiné xinel·la xinès xino-xano
xintoisme xintoista xinxa xinxam xinxer xinxeta xinxilla xinxíl·lids xinxollar xinyell
xip xipell xipella xipoll xipollar xipolleig xipollejar xipòtol xiprer xiprera xiprerar
xipriota xip-xap xiquesa xiquet xiquina xiribec xiric xirigar xirigueig xiriguejar xirimoia
xirimoier a la xirinxina xiripia xirivia xirlot xiroi xiroiament xiruca xisca xiscada
xiscladissa xisclador xisclaire xisclar xiscle a la xisclera xisclet xiscló xisquejar xisqueta
xitar xitxarel·lo xítxero xiulada xiuladera xiuladissa xiulador xiulaire xiular xiulet
xiuletada xiulit xiu-xiu xiuxiuadera xiuxiuar xiuxiueig xiuxiuejar xivarri xivita xivitona
xixell xixella xixina xixonenc
[ʃ] + o

xo xoc¹ xoc² xocant xocar xocolata xocolatada xocolate xocolater xocolatera xocolateria
xocolatí xocolatina xofer [o xòfer xòfera] xoll¹ xoll² xolla xollada xollador xollar xona
xop¹ xop² xop³ xopada xopar xopina xopinejar xopoll xoquí xorc xoric xoriç xoriço
xoriguer xorigueresc xoriguerisme xoroll xorra xorrar xòrrec xorregall xorrencar xorroll
xot¹ xot² xot³ xotis xotro xotxo xou xovato xovinisme xovinista

[ʃ] + u
xubec xucla xuclada xucladit xuclador xuclamel xuclar xuclat xuclera xuclet xucrut
xueta xuetó xufa xufanc xufar xufer xufera xufla xuflaire xuflar xufler xuflera xuït
xuixar xuixo xulla xumada xumar xumet xunga xunt xupa xuplada xuplador xuplar
xuplat xuplit xup-xup xurla xurma xurmar xurmer xurra xurrer xurreria xurria
xurriacada xurriaquejar xurriaques xurro¹ xurro² xusma xut xuta xutador xutar
[ʒ] + a
ja jaborandi jaç jaça jacaranda jacent jacetà jaciment jacint jack jaco jacobeu jacobí
jacobià jacobinisme jacobita jacquard jactador jactància jactanciós jactar-se jaculatori
jade jadeïta jaenès jaguar jai jaia jaient jainisme jaio jalapa jaló jalonament jalonar
jamai jamaicà jan jangada janot jansenisme jansenista jansky japonès jaqué jaques
jaquès jaquet jaqueta jaquir jardí jardinatge jardiner jardinera jardineria jarosita jarret
jas jaspi jaspiar jaspiat jàssena jàssera jau jaumet jaumetar jaupar jaure javanès javelina
jazz
[ʒ] + e
jebuseu jeep jeia jejú jejunal jejúnum jerarca jerarquia jeràrquic jeràrquicament
jerarquització jerarquitzar jeremiada jeroglífic jerònim jerosolimità jersei jesuïta jesuític
jesuíticament jesuïtisme jesús jet jeure
[ʒ] + i
jim
[ʒ] + o

jo joana joaní joànic joaquimisme joc¹ joc² joc³ joca jocós jocosament jocoseriós
jocositat jocund jocundament jocunditat joell joeller jogasser joglar joglaresc joglaria
joguet joguina joguinaire joguinejar joguinós joia joiell joier¹ joier² joieria joiós
joiosament joliu jonc jonca jonça joncada joncar jonçat jonceda joncós jònec jònega
joneguer joni jònic jonqueda jonquera jonquet jonqueti jonquill jonquilla jonquillo
jonquina joquei joquer jòquer joquiner jordà jordànon jorn jornada jornal jornalada
jornalejar jornaler josefinisme josepet jota¹ jota² jou jouell joule jova jovada jove
jovenal

jovenalla

jovença

jovençà

jovencell

jovenejar

jovenesa

jovenívol

jovenívolament jovent joventut jover jovià jovial jovialitat jovialment

[ʒ] + u
jubilable jubilació jubilar¹ jubilar² jubilat jubileu judaic judaisme judaïtzant judaïtzar
judeo- judeocastellà judeocatalà judeocristià judeocristianisme judes judicable judicar
judicat judicatiu judicatura judici judicial judicialment judiciari judiciós judiciosament
judo judoka jueria jueu jugada jugador jugal jugament juganer jugar jugaroi
juglandàcies juguesca jugueta jugular juí juia jujitsu jujutsu julep juli julià¹ julià² juliana
juliol juliola julivert julivertassa jull juller jullós jumel junc junça juncàcies junci
junciforme junció jungermannials jungermanníides jungla júnior junt¹ junt² junt³ junta
juntament juntura juny junyent júnyer junyida junyidor junyir jup jupa jupetí júpiter
juponer jura jurador jurament juramentar-se jurar juràssic jurat¹ jurat² juratori jurcar
jurídic jurídicament jurisconsult jurisdicció jurisdiccional jurisperit jurisprudència
jurisprudencial jurisprudent jurista jusnaturalisme jusnaturalista jusquiam jussà jussiu
just¹ just² justa justacòs justador justament justar justejar justesa justet¹ justet² justícia
justicialisme justicier justifet justificable justificablement justificació justificadament
justificador justificant justificar justificatiu justinianeu jute jutge¹ jutge² jutipiris
jutjament jutjar jutjat juvenil juxta- juxtalineal juxtaposar juxtaposició
[m] + a
ma mà mabre mabritxol mac -mac maç maça macabeu macabre macaco macada maçada
macadam macadàmia macadís macadura macaleu maçam maçana maçanar maçanella
maçanera macar¹ macar² macarró¹ macarró² macarrònic macarulla macassar
maccarthisme macedoni macedònia macedònic macell macer maceració macerador

maceral macerar maceta macfarlan macilència macilent macip macís macla maclat
maclura maco maçó¹ maçó² maçola maçolador maçolar maçolatge macolí maçonar
maçonat maçoneria¹ maçoneria² maçònic macoré macr- macramé macro- [o macr-]
macroanàlisi macrobiòtic macroblast macrocèfal macrocefàlia macròcit macrocosmos
macrodàctil macrodactília macroeconomia macroestat macroevolució macròfag
macrofàgia

macroforaminífers

macromolècula

macroglòssia

macromolecular

macrografia

macroramfòsids

macroinstrucció

macroscòpic

macrosisme

macrosociologia macròspora macrosporangi macroteri macrúrids macrurs màcula
maculació macular maculatura maculós madapolam madeira madeixa madò madoganya
madona madràs madrassa madrastra madrèpora madreporaris madrepòric madreporita
madrigal madrigalejar madrigalesc madrigalista madrigalístic madriguera madrileny
madrilla madrilleta madrina madritxo madrona¹ madrona² maduixa maduixada
maduixaire maduixar¹ maduixar² maduixer maduixera maduixerar maduixot madur
maduració madurador madurament¹ madurament² madurar maduratiu madurès
maduresa màfia màfic mafiós mag magall magalla magallada magalló maganya
maganyament maganyar magarrinyes magarrufa magatzem magatzematge magatzemer
magatzemista magazín magdalena magdalenià magdaleó magenc magenca magencar
magenta magí màgia magiar màgic màgicament magisme magisteri magisterial
magistral magistralment magistrat magistratura magma magmàtic magmatisme magnali
magnament magnànim magnànimament magnanimitat magnat magne magnesi
magnesià magnèsia magnèsic magnesífer magnesita magnet magnètic magnèticament
magnetisme magnetita magnetitzable magnetització magnetitzador magnetitzant
magnetitzar magneto magneto- magnetocalòric magnetoelèctric magnetoestàtic
magnetoestratigrafia

magnetòfon

magnetofònic

magnetògraf

magnetograma

magnetohidrodinàmica magnetòmetre magnetomotor magnetomotriu magnetoòptic
magnetopausa
magnetostricció

magnetoquímica
magnetró

magnetoresistència

magni-

magnicida

magnetoscopi

magnicidi

magnetosfera

magnicó

magnífic

magníficament magnificar magníficat magnificència magnificent magnitud magnòlia
magnoliàcies magnoliates magnoliera magnoliofitins magnoliòpsids magolament
magolar magrament magrana magraner magraneta magre magrebí magrejar¹ magrejar²
magrentí magresa magreta magribí magrícia magriscolis magristó magritxol magror
maharajà maharaní mahatma mahometà mahometisme mahònia mai maia maià maièutic
maig maimó maimorrà maina mainada mainader mainaderia mainatge mainell maionesa
maire maître maixant maixé maixella maixerina majestat majestàtic majestuós

majestuosament majestuositat majola majòlica major majora majoració majoral
majorana majorant majorar majordom majordomatge majordomia majordona majoria
majorista majoritari majoritat majorment majúscul mal¹ mal² mal³ mala¹ mala² malabar
malabàric malabarisme malabarista malabua malac-¹ malac-² malacarós malàcia
malaco-¹ [o malac-] malaco-² [o malac-] malacòfil malacofília malacologia malacològic
malaconsellar malacopterigi malacostracis malacostumar malacura màlaga malagradós
malagraït malaguanyat malagueny malagueta malai malaiàlam malaiopolinesi malairós
malaisi malalt malaltejar malaltia malaltís malaltós malaltús malament malamorós
malanança malanat malandrí malànima malaparellat malapler malapte malaptesa
malaquita malar malarec malària malarmat malastre malastruc malastrugament
malastrugança malastruguesa malauradament malaurança malaurat malaveig malavejar
malaventura

malaventuradament

malaventurat

malaventurós

malaventurosament

malavesar malavinença malavinent malavingut malaxació malaxador malaxar malbarat
malbaratador malbaratament malbaratar malbé malbò malcarat malcasar malcompost
malcontent malcontentament malcorar malcoratge malcregut malcreient malcremat
malcriadesa malcriar malcriat malcuitor malcurós maldar maldat maldecap maldentat
maldestre maldiença maldient maldir maldit maldol maldulls maledicció maledicència
maleducat malefactor malèfic malèficament maleficència malefici maleficiar maleïda
maleïdament maleïdor maleir maleit maleït malejar malencaminar malencert
malencertar malenconia malenconiós malenconiosament malendreç malendreçat
malentendre malentès malentranyat malesa malespàrrec malestant malestar malestatger
maleta maleter¹ maleter² maletí malèvol malèvolament malevolència malfactor malfadat
malfaener malfaent malfaixat malfamar malfardat malfargat malfat malfeiner
malfeineria malferir malfiança malfiar-se malfixar-se malforjat malformació malgaix
malganós malgastador malgastar malginy malgirbat malgrà malgrat malgratenc
malguany malgustós malhaja malherbologia malhumorat malhumorós màlic malícia
maliciada maliciar maliciós maliciosament malicós malifeta malignament malignant
malignar maligne malignitat malintencionadament malintencionat maliquejar de maljust
mall malla¹ malla² malla³ mallada mallal mallar¹ mallar² mà-llarg mallat¹ mallat²
mallatge mal·leabilitat mal·leabilització mal·leabilitzar mal·leable mallenquera mal·lèol
mal·leolar mallerenga malleta mal-llevat malló mal·lòfags mallol mallola mallolada
mallorquí mallorquinisme mallorquinista mallosa mallot malm malmaridar malmenar
malmenjat malmesclador malmesclar malmetedor malmetement malmetre malmirança
malmirar malmirrós malnat malnodrit malnom malnutrició malobedient maloclusió

malonilurea malordenat malpaís malparat malparir malparit malparlar malparlat
malparler malpensar malpensat malplà malprendre malrecaptós malreeixit malrobat
malrodó malrubí malsà malsegur malservir malsofert malson malsonant malsonyós
malsucós malsurat malt malta maltasa maltatge maltempsada maltès malthusià
malthusianisme maltol maltosa maltractament maltractar maltret maluc malura malurat
malva malvàcies malvadament malvantar malvapeix malvapoma malvar malva-rosa
malvasia malvat malvendre malvera malversació malversador malversar malvesc
malvestat malveure malví malviatge malvinar malvist malviure¹ malviure² malvolença
malvolent malvoler¹ malvoler² malvolgut mam mama¹ mama² mamà mamada mamador
mamaire mamar mamari mamarratxada mamarratxo mamba mamballeta mambo mamei
mamella mamellada mamellam mamelló mamellut mameluc mamerri mami- màmia
mamífer mamiforme mamilinció mamil·la mamil·lar mamil·liforme mamo- [o mami-]
mamografia mamona mamotejar mampara mamperlà mamprendre mampresa mamussar
mamut -man mana manacorí manada manador mànager manaia manaire manament
manar manat manatí manc manca mancada mancament mançana mancança mançanera
mançanilla mancant mancar -mància manco de mancomú mancomunadament
mancomunar mancomunitat mancús mancusada mancusal mandala mandant mandarí¹
mandarí² mandarinat mandariner mandat mandatari mandíbula mandibular mandibulats
mandil mandinga mandioca mandola mandolina mandonguilla mandra mandràgora
mandrejar mandrí mandril mandrinadora mandrinar mandrinatge mandró mandronada
mandroner mandrós mandrosament manduca manducar mànec manefla maneflejar
manefleria mànega manegador manegaire manegament manegar manegat manegívol
manegot maneguet manegueta maneguí maneig manejabilitat manejable manejadís
manejadissa manejament manejar manent maner manera manerisme manerós manes
manescal manescalia maneta manetes maneula mangabei mangala mangan- manganat
manganell manganès manganesa mangani- mangànic manganífer manganina mangano[o mangani-, o mangan-] manganós manglar mangle mango mangosta mangostà
mangostaner mangra mangrana mangraner mànguil manguilatge mania -mania maníac
maniàtic manicomi manicord manicur manierisme manierista manifassejar manifasser
manifasseria

manifest

manifestable

manifestació

manifestador

manifestament

manifestant manifestar màniga manigot manigua maniguet manil manilla¹ manilla²
manillaire manillar maniobra maniobrabilitat maniobrable maniobrar maniobrer maniós
maniot maniple manípul manipulació manipulador manipular maniqueisme maniqueu
maniquí manisa maniser manista manlleu manlleuenc manlleuta manlleutar manllevadís

manllevador manllevar mannà mannan mannitol mannosa mano- manobre manoi
manoll manòmetre manometria manomètric manoreductor manós manòstat manotada
manoteig manotejar manovella manquejar manquesa manresà mans a mansalva
mansament mansarda mansega mansesa mansió mansionari mansiula mansoi mansuet
mansuetament mansuetud mant manta¹ manta² mantaire mantega mantegada mantegaire
mantegós manteguera mantejament mantejar manteleta mantell manteller mantellet
mantèl·lic mantellina mantenidor manteniment mantenir manter manteu mantí màntic
mantícora de mantinent mantingut mantissa mantó mantornada mantornar manumanual manualment manuar manubri manuelí manuella manufactura manufacturar
manufacturer manumetre manumissió manuscrit manutenció manx manxa manxador
manxaire manxall manxar manxec manxego manxell manxeta manxiula manxiuleta
manxiulot manxó¹ manxó² manxol manxú manxurià manxú-tungús manya manyà
manyac manyaga manyagadura manyagoi manyagueria manyec manyegar manyeria
manyoc manyoca manyopla manyós manyosament manyotera manyuclada manyuclar
manyucleig manyuclejar maó maoisme maoista maonès maori mapa¹ mapa² mapamundi
mapar mapatge màpula maqueta maquetació maquetar maquetista maqui maquí -màquia
màquia maquiavèl·lic maquiavèl·licament maquiavel·lisme maquiavel·lista màquila
maquillador maquillar maquillatge màquina maquinació maquinador maquinal
maquinalment maquinament maquinar maquinari maquinària maquineta maquinisme
maquinista maquinyó maquis maquisard mar mara marabú marabut maraca maracujà
maragda maragdí maranta marantàcies marasme marasmi marassa marató maratonià
marattiòpsids maravedís marbrar marbre marbrejar marbrenc marbrera marbrista marc¹
marc² març marca¹ marca² marcació marcada marçada marcador marçal marcancials
marcanciates marcancíides marcanciòpsids marcapassos marcar marcassita marcat
marcatge marcejar marcelina marcenc marcer marceries marcescència marcescent
marcescible marcet marcgravi marcgravial marcgraviat marcgravina marcià marcial
marcialitat marcialment marciment marcir marcolfa marcòlic mardà marduix marduixí
mare marea mareal marededeu maregassa mareig marejada marejador marejar marejol
maremàgnum marenda marengo mareny mareo- mareògraf mareòmetre mareperla
marer marès¹ marès² mare-selva maresma maresme maressar mareta marfanta màrfega
marfegó marfil marfondre marfuga marfull marfulleda marga margalida margall
margalló margar margarat margàric margarida margarideta margaridoia margarina
margarita marge margenada margenal margenar margener¹ margener² margenera
marginació marginador marginal marginalitat marginament marginar marginat margós

marguera marguiller marheixvan marí maria marià marial marialluïsa maridable
maridador maridar maridatge maridet marieta¹ marieta² marihuana marinada marinar
marinat marinatge marinejar marinenc mariner¹ mariner² marinera marineria marinesc
mariní marínida marinisme mariol·lo mariologia mariològic marioneta marisc
mariscada mariscador mariscal marisqueria marista marit maritable maritablement
marital maritalment marítim marjada marjal marjalenc marjaler marlí marmany
marmanya marmanyer marmessor marmessoria marmita marmitó marmori marmosa
marmota maroma maronita maror marquès marquesal marquesat marquesina
marquesota marqueter marqueteria màrqueting marrà marraco marrada marradejar
marraix marraixa marramau marrameu marranada marranejar marraneria marranís
marranxa¹ marranxa² marranxó marranxola marrar marràs marrasquí marrassà marrec
marreu marriment marrinxa marrinxó marrit marro¹ marro² marró marrofí marronós
marroquí marroquinar marroquiner marroquineria marrubí marruc marrucar marruix
marruixa marruqueig marruquejar marsala marsellès marsileals marsinada marsopa
marsuí marsupi marsupial mart¹ mart² marta martell martella martellada martelleig
martellejant martellejar martellejat martellet martensita martinenc martinet martingala
màrtir martiri martiritzador martiritzar martirologi marturi marulla marxa marxador
marxamo marxandatge marxando marxant marxantó marxapeu marxar marxià
marxisme marxista marxívol mas masada mascara màscara mascarada mascarar
mascarat mascarell¹ mascarell² mascaró mascarot masclament mascle masclejar masclet
mascletada

masclisme

masclista

mascota

masculí

masculinisme

masculinitat

masculinització masec masega masegada masegament masegar màser masera maseter
masia masiaire masmorra masmudina masoquisme masoquista masora masoreta
masorètic masover masoveria masqueta massa¹ massa² massacrar massacre massai
massaliota massalota massapà massatge massatgista massejar masser masseter màssic
massicot massificació massificar massilla massillar massini massís massissament
massissar massiu massot massota mast- mastaba mastec màstec¹ màstec² mastectomia
mastegada mastegador mastegall mastegament mastegaparaules mastegar mastegatatxes
mastegot masteguera masteler masteleret màster mastí màstic masticable masticació
masticar masticatori mastigonema mastitis masto- [o mast-] mastòcit mastodont
mastodòntic mastoidal mastoide mastoïditis mastòleg mastologia mastològic mastopatia
mastorràgia masturbació masturbador masturbar masturbatori masurca mat¹ mat² mata¹
mata² mataaranyes matablat matablats matabou matacà matacabra matacabrit a
matadegolla matadissa matadona matador matadura mataespurnes matafaluga matafaves

matafoc matafred matagallina matagent matalaf matalafer matalaferia matalàs
matalasser matalasseria matallops matallums matalot matament matamosques matança
matancer matapà mataparent matapoll matapuça matar¹ matar² mata-racons mata-rates
mataroní matarrada mata-segells mata-soldats¹ mata-soldats² matasser matavelles
matavinya matavius mate mateix¹ mateix² matemàtic matemàticament matèria material
materialisme materialista materialitat materialització materialitzar materialment matern
maternal maternalment maternitat maternització maternitzada matí -màtica matinada
matinador matinal matinar matiné matinejar matiner¹ matiner² matines matís matisació
matisar matisat matissar matitat mató matoll matolla matollada matollar matonaire
matoner¹ matoner² matonera matossar matr- matraca matràfola matràs matri- [o matr-]
matriarca matriarcal matriarcat matricària matricer matriceria matricial matricida
matricidi matrícula matriculació matriculador matricular matrifocal matrilateral
matrilineal

matrilinealitat

matrilocal

matrimoni

matrimonial

matrimonialment

matrimonier matrimonis matriu matrona matronal matroneu matrònim matsutake
maturació maturitat maturranga matusser matusserament matusseria matuta matuter
matutí matutinal matx¹ matx² matxet matxina matxo matxó matxot matxuc matxucar
matxutxa matxutxo mau maüix maula mauleria maulet maurada maurador maurar maurí
maurità màuser mausoleu mauveïna maxil·la maxil·lar maxil·li- maxil·lo- [o maxil·li-]
màxim màxima maximal maximalisme maximalista màximament maximitzar maximós
màximum maxwell mazdeisme mazdeista
[m] + e
me meandre meandriforme meat mec¹ mec² meca mecànic mecànicament mecanicisme
mecanisme mecanitzable mecanització mecanitzar mecano- mecanògraf mecanografia
mecanografiar mecanoscrit mecanoteràpia mecenatge mecenes meconi meconina
mecòpters medalla medaller medallística medalló mede medecina medecinaire
medeciner medi medià¹ medià² mediació mediador medial mediambiental mediana
mediant mediastí mediat mediatament mediateca mediatització mediatitzar mediatriu
mèdic¹ mèdic² medicable medicació medicament medicamentari medicamentós medicar
medicastre medicina medicinal medieval medievalisme medievalista medievalístic
medio- mediocre mediocrement mediocritat mediodorsal mediopalatal mediopassiu
medís meditabund meditació meditadament meditar meditatiu mediterrani mèdium
mediumitzar medul·la medul·lar medul·lós medusa mefistofèlic mefistofèlicament
mefític mefitis mefitisme meg- mega- megacèfal megacefàlia megacòlon megaduc

megaduquessa megàfon megafonia megafòrbia megafòrbic megal- -megàlia megàlit
megalític megalo- [o megal-, o mega-, o meg-] megalocèfal megalocefàlia megalòman
megalomania megalòpoli megalòpolis megalosaure megaoctet megàric megasclera
megascopi megàspora megasporangi megasporofil·le megateri megatona meiosi meiòtic
meitadella meitat meitneri meix meixa mel¹ mel² melada melamina melan- melancolia
melancòlic melanconials melanesi melangia melangiós melangiosament melànic
melanina melanisme melano- [o melan-] melanòcit melanodèrmia melanoma melanosi
melanterita melanúria melassa melat melca melcoratge melé melena meler meleta melga
melgó melgorès mèlia meliàcies melic mèlic melicotó melicotoner melilot melindrejar
melindro melindrós melioratiu melis melisma melismàtic melissa melissot mel·limel·lífer mel·lífic mel·lificar mel·liflu mel·lífluament melmelada melo- meló melodia
melòdic melòdicament melodiós melodiosament melodista melodrama melodramàtic
melodramàticament melòman melomania melona melonaire melonar meloner melonera
melopea melós melosament melositat melrosat melsa melsera mèlton melusina melva
mem membrana membranaci membrança membranòfon membranós membrar membrat
membre membrut memento memorable memorablement memoràndum memorar
memoratiu memòria memorial memorialista memoriós memorístic memorització
memoritzar men- mena¹ mena² mènada menador menairó menar menarquia menció
mencionar mendastre mendelevi mendelià mendelisme mendicant mendicar mendicitat
menejar mener menester menestral menestralalla menestralenc menestralia menfotisme
mengera mengia mengilla mengim mengívol mengo menhir meniant meniantàcies
meninge meningi meningític meningitis meningoencefalitis menisc menispermàcies
menja menjable menjacapellans menjada menjador¹ menjador² menjador³ menjadora
menjafestucs

menjafigues

menjaire

menjament

menjamiques

menjamoixines

menjamosquits menjança menjançó menjapà menjapinyols menjar¹ menjar² menjavents
menjotejar menjua menjuc menjucar menjuquejar menjussa menjussar meno- [o men-]
menologi menopausa menopàusic menor menorà menoressa menoret menorquí
menorràgia menorràgic menorrea menorreic menovell menstru menstruació menstrual
menstruar mensual mensualitat mensualment mènsula ment menta mentà mentagra
mental mentalitat mentalització mentalitzar mentalment mentastre mentè menter
mentida mentider mentiderament mentidor mentidorament mentir mentó mentol
mentona mentonera mentor mentre mentrestant mentrimentres menú menudall
menudalla menudament menuder menuderies menudesa menudista menuell menut
menxevic menys menyscabament menyscabar menyscapte menyscreient menyscreure

menyspreable menyspreador menyspreament menyspreança menysprear menyspreatiu
menyspreu menystenir menysvaloració menysvalorar mer -mer meràlgia merament
meravella meravellar meravellós meravellosament mercadal mercadeig mercadejar
mercader mercaderia mercant mercantil mercantilisme mercantilitzar mercantilment
mercantívol mercantívolament mercaptà mercaptur mercat mercatorià mercè mercedari
mercenari mercer merceria mercerització merceritzadora merceritzar merceritzatge
mercuri mercurial mercurialisme mercuriamoni mercúric mercurós merda merder¹
merder² merderada merdícola merdissaire merdisser merdós merdufai mereixedor
mereixement mereixent merèixer merenga merengat merescudament meretrici meretriu
meri- merí mericarpi meridià meridional merino meristema meristemàtic mèrit merita
meritable meritació meritar meritíssim meritori meritòriament meritós merla mèrlera
merlet merleta merletat merlot merlúccids mero mero- [o meri-] merocianina meromorf
meromòrfic meròpids merovingi mes¹ mes² mes- més mesa mesada mesader mesar
mesc mescal mescalina mescla mescladament mescladís mescladissa mesclador
mesclament

mesclantaigües

mesclar

més-dient

mesell

mesencèfal

més-enllà

mesènquima mesenquimàtic mesenteri mesentèric mesenteritis mesitilè mesmèric
mesmerisme meso- [o mes-] mesó mesocarpi mesocèfal mesocefàlic mesocefalitis
mesocràcia mesocràtic mesoderma mesodèrmic mesòfil mesofil·le mesòfit mesolabi
mesolecític mesolític mesòmer mesomeria mesomorf mesonefre mesònic mesopausa
mesopotami mesopotàmic mesosaprobi mesosfera mesosiderit mesostern mesostèrnum
mesotermal mesotòrax mesotori mesòtrof mesotròfia mesotròfic mesozoic mesozous
mesquer mesquí mesquinament mesquinejar mesquiner mesquineria mesquinesa
mesquita¹ mesquita² mesquite messalina messana messeguer messeguera messes
messiànic messianisme messies messió mestall mestallar mester mestís mestissatge
mestra mestral mestralada mestralejar mestraló mestrança mestrat mestratge mestre
mestrejar mestrejat mestre-sala mestrescola mestrescolia mestressa mestressejar
mestretites mestria mestrívol mestrívolament mestura mesturar mesura mesurabilitat
mesurable mesuradament mesurador mesurament mesurar mesuratge mesurer mesureta
mesuró met met- meta¹ meta² meta- [o met-] metà metàbasi metàbole metabòlic
metabolisme metaborat metabòric metacarp metacarpià metacentre metacèntric
metacognició metacognitiu metacrilat metacrílic metacromàsia metacromatisme
metacronisme metaestable metafase metàfisi metafisial metafísic metafísicament
metafonia metàfora metafòric metafòricament metaforista metaforitzar metafosfat
metafosfòric metàfrasi

metafrasta

metafràstic metalepsi

metalèptic metalimni

metalímnion metalingüístic metall metal·l- metal·lació metal·lar metallenguatge
metal·li- metàl·lic metal·lífer metal·liforme metal·lista metal·listeria metal·lització
metal·litzar metal·lo- [o metal·li-, o metal·l-] metal·locè metal·locromia metal·lòfon
metal·logènia metal·logènic metal·lògraf metal·lografia metal·logràfic metal·loide
metal·loproteïna

metal·loteràpia

metal·loteràpic

metal·lotèrmia

metal·lúrgia

metal·lúrgic metal·lurgista metamatemàtica metàmer metameria metamèric metamòrfic
metamorfisme metamorfitzar metamorfosar metamorfosi metanal metaner metànic
metanol metapelita metaplàsia metaplasme metaplàstic metapsicologia metapsicològic
metasèmia metasomatisme metàstasi metastàtic metastatitzar metastern metastèrnum
metatars metatarsià metateris metàtesi metatètic metatonia metatoràcic metatòrax
metazoic metazous metec mètel metempíric metempsicosi meteor meteòric meteorisme
meteorit meteorític meteorització meteoritzar meteoro- meteorògraf meteorografia
meteorogràfic meteoroide meteoròleg meteorologia meteorològic metge¹ metge² metgia
meticulós meticulosament meticulositat metil metilació metilamina metilar metilat
metilcel·lulosa metilè metilènic metílic metionina metjar metjastre mètode metòdic
metòdicament metodisme metodista metodització metoditzar metodologia metodològic
metol metonímia metonímic metonomàsia mètopa metòpic metopisme metoposcòpia
metoposcòpic metoxi- metoxil metr- metralla metrallador metrallament metrallar
metraller metralleta metratge metre¹ metre² -metre -metria mètric mètricament metritis
metro metro-¹ metro-² [o metr-] metrologia metròman metromania metrònom -metrop
metropatia metròpoli metròpolis metropolità metxa metxer metzgerials metzina
metziner¹ metziner² metzinós meu¹ meu² meu³ meuca meulo mexicà mezzosoprano
[m] + i
mi¹ mi² mi³ mi- mia miàlgia miasi miasma miasmàtic miastènia mic- mica micaci
micaco micado micaesquist micaquer micció miceli micelià micelioide micena micènic
micet micetologia mico mico- [o mic-] micobacteri micobiont micocecidi micoderma
micòfag micofàgia micofília micòleg micologia micològic micoplasma micorriza
micorrizació micorrizar micorrízic micorrizogen micosi micòtic micotoxina micr- micra
micrita micrític micro- [o micr-] micró microaeròfil microanàlisi microbalança microbi
microbià microbicida microbiòleg microbiologia microbiota microbisme microbús
microcèfal microcefàlia microcefalisme microcircuit microclima microclina microclínic
microcorifis microcòsmic microcosmos microcristal·lí microeconomia microeconòmic
microelectrònica

microestat

microestructura

micròfag

microfàgia

microfibra

microfilament
microfitxa

microfilm

micròfon

microfilmació

microfonia

microfilmador

microfònic

microfilmar

microforaminífers

microfísic
microforma

microfotografia microfotòmetre microftàlmia micrògraf micrografia microgràfic
micrograma microinformàtica microinstrucció microlingüística micròlit microlita
microlític micròmetre micrometria micromètric micromòdul micronesi micronització
microona microones microordinador microorganisme micropaleontologia micropia
micròpil

microplasmodesma

microprocessador

microprograma

microprogramat

micròpsia microquímic microruptor microsclera microscopi microscòpia microscòpic
microsisme

microsociologia

microsolc

microsoma

microsonda

micròspora

microsporangi microsporofil·le micròstom microtelèfon microtò micròtom microtomia
microtúbul microvil·li micturició mida midar midó midoner midraix miel- mièlic
mielina mielínic mielinització mielític mielitis mielo- [o miel-] mielofibrosi mielogènesi
mieloide mieloma mielopatia mieta mig¹ mig² mig³ migcampista migdia migdiada
migfondista migjorn migjornada migjornejar migjornell migmatita migmetratge
migpartir migpensionista migració migrada migradesa migrador migrament migrança
migrant migranya migranyós migrar¹ migrar² migrat migratori migrolar-se migtemps
mihrab miïtis mil milà milacre milana milanès milanta míldiu milè milenar milengrana
miler milfulles milhomes mili miliar miliard milicià milícia milió miliobàtids miliòlids
milionada milionari milionèsim militància militant militar¹ militar² militarisme
militarista militarització militaritzar militarment mill milla millar millarès millaroca
mil·lenari mil·lenarisme mil·lenarista mil·lenni miller mil·lerita mil·lèsim mil·limil·liamperímetre mil·liar mil·liari mil·limetrat mil·límetre mil·limètric milloc milloca
millor millora millorable millorament millorança millorar milloria miloca milonita
milord milotxa milpeus milpunts milratlles mim¹ mim² mimar mimesi mimètic
mimetisme mímic mímicament mimògraf mimosa mimosàcies mina¹ mina² mina³
minable minador minaire minar minaret minbar miner mineral mineraler mineralitzable
mineralització mineralitzador mineralitzant mineralitzar mineralogènia mineralogia
mineralògic mineralogista mineria mineromedicinal minerva minervista minestra mingo
mingueta mini mini- miniar miniatura miniaturar miniaturista miniaturització minibar
minibàsquet minicadena minifaldilla minifundi minifundisme minifundista minigolf
mínim mínima minimal minimalisme minimalista minimista minimitzar mínimum
miniordinador ministeri ministerial ministerialisme ministerialment ministrable
ministrar ministre ministrer ministril minoic minoració minorant minorar minoratiu
minoria minorista minoritari minoritat minotaure minova minsament minse minso

minúcia minuciós minuciosament minuciositat minuend minuet minúscul minusvàlid
minusvalidesa minut minuta minutant minutar minutari minutera minva minvada
minvadet minvament minvant minvar minvell mínvol minvós minyó minyonada
minyonejar minyoneria minyonesa minyonia minyonívol mio- [o mios-, o mi-] mioblast
miocardi miocardíac miocardiopatia miocarditis miocè miocènic mioclònia miodinàmia
miofibril·la mioglobina miògraf miografia miogràfic miol miolador miolaire miolar
miolemma miologia miològic mioma miop miopatia miopia miòpor mioporàcies miosmiosi miosina miositis miosotis miotomia miotonia miquel miquelet miquelí
miquelisme miquelista miques mira mirabajà mirabilita mirabolà mirabolaner miracle
miracler miraculós miraculosament mirada mirador¹ mirador² miraguà miraguaner
miraguano mirall mirallejar miraller mirallets mirambell mirament miranda mirar mirasol mirat miratge mirbà miria- miríada miriàpodes miricàcies mirífic miríficament
miringitis mirinyac mirístic miristicàcies mirlitó mirmeco- mirmecofàgids miroia mirota
mirotejar mirra mirrar mirtàcies mirtiforme mirtil mis- misàndria misantrop misantropia
misantròpic miscel·lani miscibilitat miscible míser miserable miserablement miseració
miserere

misèria

misericòrdia

misericordiós

misericordiosament

miseriós

miseriosament misèrrim misèrrimament mislater miso- [o mis-] misògam misogàmia
misogin misogínia misòleg misologia misoneisme misoneista misopèdia mispíquel
misquito missa missacantant missadient missaire missal missatge missatger missatgeria
misser¹ misser² misserejar míssil missilístic missió missioner missionista mississipià
missiva

mistagog

mistagògia

mistagògic

mistela

misteri

mistèric

misteriós

misteriosament místic místicament misticets misticisme misticitat mistificació
mistificador mistificar misto mitat mitcal mite mitena mitgenc mitger¹ mitger² mitger³
mitger⁴ mitgera mitgeria mitget mitgeta mític míticament mitificació mitificar mitigable
mitigació mitigador mitigament mitigant mitigar mitil mitilicultor mitilicultura mitiloide
míting mitja mitjà¹ mitjà² mitjacanya mitjacerilla mitjaire mitjallana mitjalluna mitjan
mitjana mitjanament mitjançant mitjançar mitjancer mitjanceria mitjania mitjanit
mitjapunta mitjó mito- mitocondri mitocondrial mitogonia mitògraf mitografia
mitogràfic mitòleg mitologia mitològic mitològicament mitologista mitologització
mitologitzar mitòman mitomania mitosi mitòtic mitra mitraisme mitral mitrat mitreu
mitridat mitridatisme mitriforme miula mix mix- mixa mixedema mixernó mixo- [o
mix-] mixobacterials mixococ mixoma mixomatosi mixomicets mixomicots mixorrer
mixt mixtilini mixtió mixtura mixturar

[m] + o
moa moabita moaré mòbil mobiliari¹ mobiliari² mobilitat mobilitzable mobilització
mobilitzar moblam moblament moblar moblatge moble moblista mobúlids moc moca¹
moca² mocada¹ mocada² mocader mocador mocadorada mocadorat mocallós mocallums
moçambiquès mocar¹ mocar² mocàrab mocassí mocat moció mocós mocosa moda
modal modalitat modalització modalitzador mode mòdega modeguí model modelable
modelador modelar modelat modelatge modèlic modelisme modelista modelització
modelitzar mòdem moderable moderació moderadament moderador moderança
moderantisme moderar moderat moderatiu moderato modern modernament modernisme
modernista modernitat modernització modernitzar modest modestament modèstia modi
mòdic mòdicament modicitat modificabilitat modificable modificació modificador
modificant modificar modificatiu modilló modisme modista modisteria mòdol modoló
mòdul modulable modulació modulador modular¹ modular² mofa mofador mofaire
mofar-se mofeta¹ mofeta² mogol mogrebí moguda mogut mohatra mohatrer moher
moianes moianès moira moix¹ moix² moixa moixaina moixama moixament moixarra
moixell moixera moixerdina moixereta moixerif moixernera moixernó moixeró moixet
moixeta moixí¹ moixí² moixiganga moixina¹ moixina² moixina³ moixó moixonada
moixoni mol mola¹ mola² molada molador¹ molador² molal molalitat molar¹ molar²
molar³ molar⁴ molaritat moldau moldre molècula molecular molecularitat moledís
moledor moler molera molesquí molest molestador molestament molestar molèstia
molestós molestosament moleta moletejador moletejar moletó molí molibdat molibdè
molibdenita molíbdic molibdo- mòlids molina molinada molinar¹ molinar² molinatge
moliner molineria molinet molínia molitja moll¹ moll² moll³ moll⁴ molla¹ molla² mollal
mollar mollatge mollejar mollenc mollera mòllera molleric molleró mollerol mollerosa
mollerussenc mollesa mol·li- mollic mol·lície mol·lificació mol·lificar mol·lificatiu
molló¹ molló² molls mol·luscoide mol·luscs moló molòssids molsa molsós molsut molt¹
molt² molta moltó moltonada moltonejar moltonina moltura molturar mom moma
moment momentani momentàniament mòmia momificació momificar mon- mon món
mona¹ mona² monacal monacalment monacat monada mònada monadal monadelf
monadisme monadologia monaquisme monarca monarquia monàrquic monàrquicament
monarquisme monasterial monàstic monàsticament monazita mondongo moneda
monedar monedatge moneder¹ moneder² monegasc monel moneres monestir monestrell
monetari monetarisme monetització monetitzar monge monger monget mongeta

mongetar mongetera mongí mongia mongívol mongol mongòlic mongolisme moniatar
moniatera moniato monició monilials moniliforme monisme mònita monitor monitori
monja monjo monjoia monjoiar monjola mono mono- [o mon-] monoàcid monoaleta
monoatòmic monoaural monoaxial monobàsic monoblèpsia monobloc monobotella
monocameral monocameralisme monocarpel·lar monocàrpic monocarril monocasi
monocèfal monocicle monocíclic monòcit monoclamidi monocle monoclí monoclinal
monoclínic monoclonal monocord monocotiledoni monocràcia monocràtic monocristall
monocristal·lí

monocrom

monocromàtic

monocular

monocultiu

monocultura

monodàctil monodia monòdic monodrama monòdrom monoespecífic monoesquí
monoestable monòfag monofàgia monofàsic monofiodont monofisisme monofisita
monofòbia monofonia monofònic monoftàlmic monoftongació monoftongar monògam
monogàmia monogènic monogenisme monogenista monogin monogínia monografia
monogràfic monograma monogramàtic monoic monoide monolatria monòleg
monolingüe monolingüisme monòlit monolític monologar monologuista monomania
monomaníac monomàquia monòmer monometal·lisme monometal·lista monòmfal
monomi

monomineral

monomorfisme

monomotor

mononuclear

mononucleosi

monoparental monopatí monopirè monoplà monoplaça monoplacòfors monoplegia
monopodi

monopòdic

monopoli

monopolisme

monopolista

monopolització

monopolitzador monopolitzar monopròtic monopsoni monòpter monoraïl [o monorail]
monorefringència monorefringent monorim monosacàrid monosèmia monosèmic
monosexual monosexualitat monosíl·lab monosil·làbic monosil·labisme monosomia
monosòmic monosperm monòstic monostròfic monot monotècic monoteisme
monoteista

monoteleta

monotelisme

monotip¹

monotip²

monotípia

monotípic

monotipista monòton monòtonament monotonia monotremes monovolum monòxid
monòxil monozigòtic monsenyor monsó monsònic monstera monstre monstruós
monstruosament monstruositat mont montà montanisme montanista montblanquí
montcadenc monte montemolinista montenegrí montgatí montgolfier monticle
montmoril·lonita montpeller montpellerí montserratí montuós monument monumental
monumentalisme monumentalitat monya monyeca monyica monyicot monyicotada
monyo monyó moquejar moqueta moquetes moquim moquís mor per mor de mora¹
mora² morabatí morabit moràcies moradenc moradís moraduix moradura moraga moral
moralisme moralista moralitat moralització moralitzador moralitzant moralitzar moralló
moralment morat moratilla moratori moravià morber morberia mòrbid morbidesa
morbiditat morbífic morbós morbosament morbositat morca morcadera morcaire morcar

mordaç mordacitat mordaçment mordala mordant mordassa mordent mordentar
mordicació mordicant mordicar morè morell morella¹ morella² morellà morena¹
morena² morena³ morenc morenell¹ morenell² morenella morenera morènic moreno
morenor morenot morent morer morera morerar moreria moresc morescar moret moreu¹
moreu² morf -morf morfea morfema morfemàtic morfèmic mòrfic -mòrfic morfina
morfinisme morfinòman morfinomania morfir-se morfisme morfo- morfofonema
morfofonemàtic morfofonologia morfofonològic morfogen morfogènesi morfogènia
morfogènic

morfologia

morfològic

morfològicament

morfometria

-morfosi

morfosintàctic morfosintaxi morganàtic morganàticament moribund moridor mòrids
morigeració morigeradament morigerar morigerat morir morisc moriscassa morisma
morlà morma mormó mormol mormolar mormoleig mormolejar mormonisme mornat
mornell moro morós morosament morositat morquenc morquera morra morrada morral
morralejar morralet morralla morraller morralles morratxa morrejar morrena morrenell
morrió morrissà morritort morro morró morrofès morrot morrotós morrut morsa mort¹
mort² mortadel·la mortal mortaldat mortalitat mortalla mortalment mortasa mortasadora
mortasament mortasar morter morterada morteraire morteret morterol morterot mortimortífer mortíferament mortificació mortificador mortificant mortificar mortificat
mortuori morú mòrula morvedrí mos mosaic¹ mosaic² mosaïcista mosaisme mosaista
mosca moscallejar moscalló moscam moscard moscarda moscat moscatell moscovita
mosquejar mosquejat mosquer mosquera mosquerola mosquet mosqueta mosquetada
mosqueter mosqueteria mosquetó mòsquids mosquit mosquitam mosquiter mosquitera
mossa mossada mossam mossàrab mossaràbic mossarabisme mossard mossardàs
mossardó mossat mossec mossega mossegada mossegador mossegaire mossegar
mossegós mossèn mossènyer mossicot mosso most mosta mostalla mostassa mostassà
mostassaf mostassaferia mostassera mostatxo mostatxoni mostatxut mostel mostela
mostós mostra mostrable mostrador mostral mostrar mostrari mostratge mostreig
mostrejador mostrejat mot¹ mot² mota motacíl·lids motada moteig motejador motejaire
motejament motejar motel motet motí¹ motí² motilitat motiu¹ motiu² motiuejar
motivació motivadament motivar motlada motle motllada motlle motllo motllura
motllurar motlluratge motlo motlura motlurar motmot moto moto-¹ moto-²
motoanivelladora motobomba motocicle motocicleta motociclisme motociclista
motocròs motocultor motonau motonàutic motor motorisme motorista motorització
motoritzar motoveler motricitat motriu motu proprio motxilla motxo moure mousse
movedís movent movible moviment moviola

[m] + u
muci- múcic muciforme mucílag mucilaginós mucina mucípar muco- [o muci-]
mucoide mucoproteïna múcor mucorals mucós mucositat mucró mucronat mucronífer
mucronulat mucus muda mudable mudablement mudada mudadís mudament¹
mudament² mudança mudancer mudar mudat mudèjar mudella mudesa muetzí mufar
mufla mufló muftí mugic mugilicultura mugílids mugiment mugir mugit mugró
mugronera muguet muig muixa muixera mujada mujol mújol¹ mújol² mul mula muladí
mular¹ mular² mulassa mulat mulater mulatí mulato mulenc muler muleta¹ muleta²
mulgènua mul·là mulla mullada mullader mulladiu mullador mullament mullant mullar
mullena mullenada muller mullerar-se múl·lids mullim mullinet multa multar multimultiaxial multibanda multibuc multicanal multicaule multicíclic multicine multicolor
multiconfessional multicopiar multicopista multicultural multífid multifilar multiflor
multiforme multilàter multilateral multilineal multilingüe multilingüisme multilobular
multilocular multimèdia multimilionari multinacional multípar multipartit múltiple¹
múltiple² múltiplex multiplexar multiplexatge multiplexor multiplicable multiplicació
multiplicador

multiplicand

multiplicar

multiplicatiu

multiplicitat

multipolar

multiprocessador multiprogramació multiracial multisecular multitud multitudinari
multivalent multivalve multivariable multivibrador mundà mundanal mundanament
mundanitat mundial mundialització mundialment mundícia mundificació mundificant
mundificar mundificatiu mundina mundovisió munició municionament municionar
municipal municipalisme municipalitat municipalització municipalitzar municipi
munífic muníficament munificència munificent munificentment munió muniquès munir
munt munta muntà muntacàrregues muntada muntador¹ muntador² muntadura
muntament muntaner muntant muntanya muntanyà muntanyejar muntanyenc muntanyès
muntanyisme muntanyós muntaplats muntar muntatge muntell munter munteria muntès
muntijol muntó muntura munyida munyidor¹ munyidor² munyidora munyiment munyir
muó muònic mur mura murada¹ murada² muradal mural muralista muralla murallar
muralleta murar murcarol murcarola murcià murènids múrex murexida murga¹ murga²
murgó múrgola murgolera murgonal murgonar múria muriac muriat muriàtic muricat
muricec múrids murmuració murmurador murmurar murmurejar murmuri murmuriós
muró muronat murri murrí murriada murriejar murrieria murriesc murta murtar murter
murtera murterar murtó murtra murtrar murtrer murtrera murtrerar murtró mus¹ mus²
musa musàcies musar musaranya musc muscarina musci- muscicàpids muscícola

múscids musciforme muscinal musclada musclaire muscle musclejar musclera¹
musclera² musclo muscologia múscul musculació muscular musculat musculatura
musculós museístic museïtzar musell museo- museografia museogràfic museòleg
museologia museològic muserola museu music músic¹ músic² musica música
musicadura musical musicalitat musicalment musicar musicastre musicat musicomusicògraf musicografia musicòleg musicologia musicològic musicòman musicomania
musicoteràpia musiquer musiqueries musiqueta musiu musivari muslim muslímic
mussa mussaca musseta mussitació mussitar mussol¹ mussol² mussola mussolina
musteir mustela mustèlids musti mustiar mústic mustiesa mústigament mustigar
mustiguesa musulmà mut mutabilitat mutable mutablement mutació mutagen mutant
mutarotació mutatis mutandis mútic mutilació mutilar mutilat mutis mutisme mutu
mutual mutualisme mutualista mutualitat mutualment mútuament mutuant mutuatari
mutxera
[n] + a
na

nabab

nabateu

nabera

nabí

nabinera

nabissera

nabiu

nació

nacional

nacionalcatolicisme nacionalisme nacionalista nacionalitat nacionalització nacionalitzar
nacionalment

nacionalsindicalisme

nacionalsindicalista

nacionalsocialisme

nacionalsocialista nacra¹ nacra² nacrat nacre nacte nadada nadador¹ nadador² nadal
nadala nadalenc nadant nadar nadilla nadillat nadiller nadir nadís nadiu nadó nafil nafra
naframent nafrar nafta naftacè naftalè naftalina naftè naftenat naftènic naftil naftol
naftoquinona nagana nahua naia nàiada naiadàcies naïf naip naiper naixedor naixedura
naixement naixença naixent nàixer naixó namibi nan nanisme nannar nano nanonanoelectrònica nanquins nansa¹ nansa² nansaire nansat nanser nanset nansú nap napa
napada napalm napar napbuf napea napejar napel napel·lina nàpia napicol napiforme
napís napoleó napoleònic napolità naquera naquis narbonès narc- narceïna narcís
narcisisme narcisista narco- [o narc-] narcosi narcòtic narcotina narcotisme
narcotització narcotitzar narcotràfic narcotraficant nard narguil naringina nariu naronger
naronja narrable narració narrador narrar narratari narratiu narrativament narratori
narriola nàrtex narval nas nasal nasalitat nasalització nasalitzar nasalment nasard nascut
naso- nasofaringe nasogàstric naspra nasprar nassada nassal nassejar nassí nassut nàstia
nat nata¹ nata² natació natal natalici natalitat natatori natgera natilla natiu nativament
nativisme nativista nativitat natja natjada natjar nató natró natura natural naturalesa
naturalisme naturalista naturalitat naturalització naturalitzar naturalment naturisme

naturista naturòpata natzarè natzarenisme nau¹ nau² nàufrag naufragar naufragi naufraig
naumàquia nàusea nauseabund nauta nàutic nàutil nautiloïdeus nauxer nauxeria navada
navader naval navalla navalló navarrès navegabilitat navegable navegació navegador
navegant navegar navei naveta navícula navicular navili navilier nazi nazireu nazisme
[n] + e
ne neandertal neàrtic neartrosi neboda nebodalla nebodastra nebodastre neboder
nebodera nebot nebular nebulat nebulitzador nebulitzar nebulós nebulosament
nebulositat necessari necessàriament necesser necessitar necessitat¹ necessitat²
necessitós neci neciesa nècora necr- necro- [o necr-] necrobiosi necrobiòtic necròfag
necrofàgia necròfil necrofília necrofòbia necrogen necrolatria necrologi necrologia
necrològic necromassa necròpoli necròpolis necròpsia necrosar necroscòpia necroscòpic
necrosi necròtic nèctar nectari nectarífer nectarina nectariner nècton nectònic nedada
nedador¹ nedador² nedant nedar nèdol neerlandès nefand nefandament nefari nefast
nefelina nefelínic nefelòmetre nefelometria nefo- nefologia nefòmetre nefoscopi nefrnefràlgia nefridi nefrita nefrític nefritis nefro- [o nefr-] nefró nefrogènic nefròleg
nefrolític nefrologia nefrona nefropatia nefrosi negable negació negada negadívol
negament negar¹ negar² negat negatiu negativament negativar negativisme negativitat
negligé negligència negligent negligentment negligible negligir negoci negociable
negociació negociador negociant negociar negociat negociejar negociós negra negrada
negral negrall negre negrejar negrelló negrenc negrentí negrer negret negreta negrilló
negritud negroide negror negrós neguit neguitejar neguitós neguitosament negundo
negus néixer nelumbe nemalionals nemat- nemati- nematicida nemato- [o nemati-, o
nemat-] nematodes nematohelmints nematòleg nematologia nemertins nemoral nemorós
nen nènia nenúfar neo- neó neoàtic neobabilònic neocapitalisme neocapitalista
neoclàssic neoclassicisme neoclassicista neocolonial neocolonialisme neodadaisme
neodadaista neodarwinisme neodarwinista neodimi neoescolàstic neoexpressionisme
neofeixisme neofeixista neofigurativisme neofigurativista neòfit neòfob neofòbia
neogen

neogènic

neohel·lènic

neogòtic

neohistoricisme

neogramàtic

neogrec

neoimpressionisme

neohegelià

neohegelianisme

neoimpressionista

neokantià

neokantisme neolamarckià neolamarckisme neolector neolingüístic neolític neollatí
neologia neològic neologisme neologista neomènia neonatologia neonazi neonazisme
neopal·li neopitagòric neopitagorisme neoplàsia neoplasma neoplàstia neoplàstic
neoplasticisme neoplasticista neoplatònic neoplatonisme neopositivisme neopositivista

neoprè neorama neorealisme neorealista neoromànic neoromàntic neoromanticisme
neossina neotectònica neotènia neotènic neotestamentari neotomisme neotomista
neotropical neozelandès nepalès nepentàcies nepentes neperià nepotisme nepta neptuni
neptunià neptúnic neptunisme neptunista nequícia nereida neret neretar nerita nerític
nero neró neronià nervació nervadura nervat nervi -nervi nerví nerviós nerviosament
nerviosisme nerviositat nerviüt nesosilicats nespla nespleda nespler nesplera nespra
nesprer nesprera nestorià nestorianisme net¹ net² net ³ neta netament netastra netastre
netedat netegies neteja netejada netejador netejament netejar netejavidres neu neula
neulada neular-se neulella neuler neulia neulim neuliment neulir-se neulit neulós neuma
neumàtic¹ neumàtic² neur- neural neuràlgia neuràlgic neurastènia neurastènic neurineurilemma neurític neuritis neuro- [o neuri-, o neur-] neuroblast neurocirurgià
neurocrani neuroesquelet neurofibril·la neurofisiologia neurofisiològic neurogàs
neurogènic neuròglia neurohipòfisi neurohormona neuròleg neurologia neurològic
neuroma

neuromotor

neuromotriu

neurona

neuronal

neuropatia

neuropàtic

neuropsicologia neuròpters neurosecreció neurosi neuròtic neurotitzar-se neurotòxic
neurotoxina neurotransmissor neurotropisme nèuston neutral neutralisme neutralista
neutralitat neutralitzable neutralització neutralitzador neutralitzar neutralment neutre
neutrí neutrino neutró neutròfil neutropausa neutropènia neutrosfera nevada nevar nevàs
nevassada nevater nevera neviscar nevisquejar nevós nevotejar nevus newton newtonià
nexe nèxia
[n] + i
ni¹ ni² niacina niacinamida niada niador nial niala niar nicab nicaragüenc nicaragüeny
nici niciesa nicol nicolaisme nicotina nicotinamida nicotínic nicotinisme nicrom nictnictaginàcies nictalop nictalopia nicti- nictitant nicto- [o nicti-, o nict-] nidificació
nidificar nidorós nidularials niell¹ niell² niella niellar niellat nieller nier niera nierada
nieró nietzscheà nigerí nigerià nigerocongolès nigromància nigromant nigromàntic
nigrosina nigua nigul nihilisme nihilista nilgau niló nilosaharià nimbar nimbat nimbe
nimbi- nimbífer nimbo- [o nimbi-] nimboestrat nimboestratus nimbós nimbus nimfnimfa nimfal nimfàlids nimfea nimfeàcies nimfeu nimfo- [o nimf-] nimfòman
nimfomania nimfosi nimi nimietat nin ninada ninesa nineta ning-nang ning-ning ningú
ningun nino ninó ninoi ninot ninotaire ninou nínxol niobat niobi niòbic niobita nipis
nipó níquel niquelador niquelar niquelat niquèlic niquelífer niquelina niquelós nirvana
nirvi nirviós nissaga nissan nistagme nit nítid nítidament nitidesa nítols nitr- nitració

nitrar nitrat nitratina nitre nitrera nítric nitrífer nitrificable nitrificació nitrificant
nitrificar nitril nitrit nitro nitro- [o nitr-] nitroalcà nitrobacteri nitrobenzè nitrocel·lulosa
nitrocompost nitroderivat nitròfil nitrogen nitrogenar nitrogenat nitroglicerina
nitroinjecció nitrometà nitròmetre nitroprussiat nitrós nitrosació nitrosil nitroso- nitroxil
nitrur nitruració nitrurar niu niuada niuet nivació nival nivell nivelleta nivi nivologia
nivòmetre nivós nivositat
[n] + o
no no- no-alineament no-alineat nobeli nobiliari nobiliarista nobilitat noble¹ noble²
noblement noblesa noblia noc nocar nocer noces noció nocional nociu nocivament
nocivitat noct- noctàmbul noctambulisme nocti- [o noct-] noctiluca nocturn nocturnal
nocturnitat nodació nodal node nodós nodositat nodridor nodriment nodrir nodrís
nodrissa nodrisser nodrissó nòdul nodular nodulós nodus no-electròlit noema noemàtic
noesi noètic noga nogada nogall nogassar nogat nogensmenys noguer noguera noguerar
noguereda noguereta noguerina noguerola noi noiada noïble noiejar noiesa noli nolició
noliejador noliejament noliejar nòlit nom -nom nòmada nomadisme nombra nombrar
nombre nombrós nombrosament nomenament nomenar nomenclàtor nomenclatura
nòmer només no-metall no-metàl·lic -nomia nòmina nominació nominal nominalisme
nominalista

nominalització

nominalitzador

nominalitzar

nominalment

nominar

nominatiu nomo- nomoblidis nomofil·le nomograma nomparell nona nonà nonagenari
nonagèsim nonagesimal nonat nonet nònius non-non nònuple¹ nònuple² nonuplicar noonopal nora noradrenalina norai noranta norantè norantejar norantena norantenni norantí
nord nord-africà nord-americà nordejar nord-est nòrdic nordista nord-oest no-res nori
norma normal normalista normalitat normalitzable normalització normalitzador
normalitzar normalment normand normat normatiu normativitat normativització
normativitzar norris noruec nos¹ nos² nos- nosa nosaltres noseana nosemiasi no-sé-què
noso- [o nos-] nosofòbia nostàlgia nostàlgic nòstoc nostocals nostramo nostrat nostre
nota notabilitat notable notablement notació notar notari notaria notarial notarialment
notariat¹ notariat² notícia noticiable noticiar noticiari notificable notificació notificador
notificar notocordi notori notòriament notorietat notosaures nòtula nou¹ nou² nou³
noucasat nou-centè noucentisme noucentista nou-cents nouer nouera noueta noümen
noümenal noümènic nounat noure nou-ric nouvingut nova novació novador novaiorquès
noval novament novatxer novè novelder novell novel·la novellada novellament

novel·lar novel·lesc novel·lescament novel·lista novel·lístic novembre novena novenari
novençà novenet novetat novici novicial noviciat novii noviluni no-violència
[n] + u
nu¹ nu² nuada nuadís nuador¹ nuador² nualós nuament¹ nuament² nuar nubècula nubià
nubífer núbil nubilitat nuc nuca nucel·la nuci- nucífer nuciforme nucleació nuclear
nuclearitzar nucleat nuclei- nucleic nucleïforme nucleïna nucleo- nucleó nucleòfil
nucleoide nuclèol nucleoplasma nucleoproteïna nucleòsid nucleosíntesi nucleosoma
nucleòtid nucli núclid núcula nudi- nudictenis nudisme nudista nuditat nuesa nuet
nugador nugar nugassa nugós nuïls nul nul·lament nul·li- nul·lípar nul·liparitat nul·litat
numantí numen numerable numeració numeradament numerador numeral numerar
numerari numèric numèricament número numerologia númida numídic numismàtic
nummiforme nummular nummuliforme nummulit nummulític nun nunci nunciatura
nuncupació nuncupatiu nundinal nuorès nuós nupcial nupcialitat núpcies nurag nus
nusosa nutació nutrici nutrició nutricional nutricionista nutrient nutritiu nutual nuu nuvi
nuvial nuviances nuviatge núvol nuvolada nuvolat nuvolós nuvolositat
[ɲ]+ a
nyac nyacar nyafa nyafegós nyam nyàmera nyam-nyam nyandú nyanyo nyap nyapa
nyaufar nyau-nyau
[ɲ]+ e
nyèbit nyec nyec-nyec nyepa nyerra nyerro nyeu-nyeu
[ɲ]+ i
nyic¹ nyic² nyic-i-nyac nyiclis nyic-nyic nyicris nyigo-nyigo nyinya nyinyola nyinyolera
nyivit
[ɲ]+ o
nyoca nyonya nyora
[ɲ]+ u
nyu

[l] + a
la¹ la² la³ làbarum label laberint laberíntic laberínticament labial labialització labialitzar
labiat làbil labilitat labio- labiodental labiovelar labiovelarització labiovelaritzar
labirint- labirinti- [o labirint-] labirintiforme labirintitis labirintodonts labirintulomicots
labor laborable laboral laboralista laborant laborar laboratori laboriós laboriosament
laboriositat laborisme laborista labortà laboulbenials labradorita labre làbrids labriforme
laburn laca lacai lacar lacat lacedemoni laceració lacerar lacerat lacerna lacèrtids
lacertiforme lacertilis lacetà laci lacínia laciniat lacòlit lacònic lacònicament laconisme
lacrar lacre lacrimació lacrimal lacrimatori lacrimi- lacrimiforme lacrimo- [o lacrimi-]
lacrimogen lact- lactació lactam lactància lactant lactar lactari lactasa lactat lacti lactilàctic lacticèmia lacticini lactífer lactiforme lactífug lactívor lacto- [o lacti-, o lact-]
lactobacil lactodensímetre lactoflavina lactoglobulina lactòmetre lactona lactosa
lactoscopi lactucari lacunar lacustre làdan ladanífera làdanum ladí lagena lageniforme
làgida lago- lagoftàlmia lagoftàlmic lagomorfs lagòpode lagrangià laguerstrèmia lagun
lai laic laical laicament laïcat laïcisme laïcista laïcitat laïcització laïcitzar laietà -làlia
lam lama lamaisme lamarckià lamarckisme lambda lambel lamé làmed lamel·la
lamel·lar lamel·lat lamel·li- lamel·libranquiat lamel·libranquis lamel·liforme lament
lamentable lamentablement lamentació lamentar lamentós làmia lamiàcies làmina
laminació laminador laminar¹ laminar² laminària laminarials laminarina laminat
laminatge laminós làmnids làmpada lampadari lampassat lampista lampisteria
lamprídids lampròfir lamproïta lanceolat lancinant landa landgravi landgravial
landgraviat landgravina landó lànguid lànguidament languidesa lànids lanífer lanital
lanolina lansquenet lantà lantana lantani lantànid lantanoide lanugen lanuginós laosià
laparo- laparoscòpia laparotomia lapiaz làpida lapidació lapidar lapidari lapidi
lapidificació lapidificar lapidós lapil·li lapislàtzuli laplacià lapó lapse lapsus lar larari
larghetto largo làrids laring- laringal laringe laringi laringitis laringo- [o laring-]
laringòleg laringologia laringoscopi laringoscòpia laringotomia larinx làrix larva larval
larvat larvi- larvicida larviforme larvípar las lasanya lascar lasciu lascivament lascívia
lasciviós lasciviosament làser laserteràpia lassar lassitud làstex lat lata latament latència
latent lateral lateralitat lateralització lateralitzar lateralment laterita laterític latero- làtex
lati- laticífer laticlavi latifoli latifundi latifundisme latifundista latitud latitudinal
latitudinari latitudinarisme -latra latria -latria latrina latzulita latzurita lauan lauda
laudabilitat laudable laudablement làudan laudanina làudanum laudatori laudatòriament

laude laudes laumontita lauraci laurat làurea laurèola làuric laurifoli lauril laurini lava
lavabo lavanda lavativa lavatori lawrenci lawsona lawsonita lax laxament laxant laxar
laxatiu laxitud
[l] + e
lecanora lecanorals leccionari lecitina lectina lectiu lector lectoral lectoralia lectorat
lectoria lectura ledeburita -leg legació legal legalisme legalista legalitat legalització
legalitzar legalment legat legatari legatori legió legionari legionel·la legislació
legislador legislar legislatiu legislativament legislatura legista legítim legitimació
legitimador legítimament legitimar legitimari legitimisme legitimista legitimitat
leishmaniosi leitmotiv lek lema lematització lematitzar lèmming lemnàcies lemnisc
lemniscata lempira lèmur lemúrids lemuriformes lenició lenificar leninisme leninista
lenitat lenític lenitiu lent¹ lent² lent³ lentament lenti- lentibulariàcies lenticel·la lentícula
lenticular lenticulat lentiforme lentigen lentilla lentitud leo leocials lepidi- lepidiforme
lepido- [o lepidi-] lepidoblàstic lepidodendrals lepidodendre lepidolita lepidòpters
lepidosaures lepidòtric lepisma leporí lepòrids lepra leprària leprós leproseria leptoleptó leptomeninge leptònic leptosomàtic leptospirosi leptosporangi leptosporangiades
leri-leri lerrouxisme lerrouxista les¹ les² lesbi lesbià lesbianisme lèsbic lesbofòbia lesena
lesió lesionar lesiu letal letalment letargia letàrgic letícia letífer letífic letó leu leucleucèmia leucèmic leucina leucita leucític leuco- [o leuc-] leucòcit leucocitosi
leucocràtic leucoderivat leucoencefalitis leucoma leuconíquia leucopatia leucopènia
leucoplàsia leucoplast leucorrea leucosi leucosina leviatan levigació levigar levirat
levita¹ levita² levitació levitar levitat levític levo- levogir levorotatori levulosa
levuriforme lewisita lexema lexemàtic -lèxia lèxic lexical lexicalització lexicalitzar
lexico- lexicó lexicògraf lexicografia lexicogràfic lexicòleg lexicologia lexicològic
lexicometria
[l] + i
li liana liasa liàsic libació libanès libar libel libel·làtic libel·lista libèl·lula líber liberal
liberalisme liberalitat liberalització liberalitzador liberalitzar liberalment liberià¹ liberià²
libèrrim libi líbic libidinal libidinós libidinosament libidinositat libido libocedre libra
libració librari liburna lic- licantrop licantropia licaó liceista liceu lícit licitació licitador
lícitament licitar licitatori licitud lico- [o lic-] licocèfal licofitins licoperdals licopodi
licopodials licopodiates licopodiòpsids licor licorera licorina licorista licorós lictor lidar

líder liderar lideratge lidi lidita lies lífting ligasa light ligne ligni- ligni lígnic lignícola
lignificació lignificar lignina lignit lignític ligno- [o ligni-] lignocèric lignós ligroïna
lígula ligulat liguliflor lígur lila lilà liliaci liliates liliïflores liliòpsids lil·liputenc lilós
limba limbe límbic limf- limfa limfadenitis limfadenopatia limfangièctasi limfangitis
limfàtic limfatisme limfo- [o limf-] limfòcit limfocitosi limfoide limfoma limícola
liminar límit limitació limitadament limitador limitar limítrof limni- límnic limnígraf
limnímetre limno- [o limni-] limnologia limnoplàncton limolita limonè limonina
limonita límpid límpidament limpidesa limpiditat limusina linàcies linalol lindane lineal
linealitat linealització linealment lineament linear lineatura lineòmetre lingala lingot
lingotera lingual linguat lingüi- lingüiforme lingüista lingüístic lingúlids linguo- [o
lingüi-] linguograma línia linier liniment linina linitis linneà linneïta linnèon linoleic
linolènic linòleum linotip linotípia linotípic linotipista linx linxament linxar lio- liòfil
liofilització liofilitzador liofilitzar liofilitzat liòfob lionès liòtric liotríquia lip- lipasa
lipèmia lípid lipo-¹ lipo-² [o lip-] lipòfil lipograma lipogramàtic lipòlisi lipolític lipoma
lipoproteïna liposoluble liposoma liposucció lipotímia lipsanoteca liquable liquació
liquadora liquar liqüefacció liquen liquènic liquenificació liqüescència liqüescent líquid
liquidable liquidació liquidador liquidàmbar liquidambre líquidament liquidar liquiditat
lira¹ lira² lirat líric lirisme liró lis lis- lisboeta lisèrgic lisi lisi- -lisi lisigen lisina lísing
liso- [o lisi-, o lis-] lisogen lisogènia lisosoma lit- -lit -lita litagog litargiri literal
literalisme literalista literalitat literalment literari literàriament literarietat literat
literatura liti litiasi lític -lític¹ -lític² litificació litigació litigant litigar litigi litigiós
litigiosament litina litínic litisconsorci litisconsort lito- [o lit-] litocromia litodema
litoestratigrafia litofàcies litòfag litofania litòfit litogen litogènesi litoglífia litògraf
litografia litografiar litogràfic litogràficament litòleg litòlisi litologia litològic litometeor
litopó litoral litoscopi litoscòpia litosfera litosfèric litosiderit litosoma lítote litòtom
litotomia litotòmic litotrícia litotrípsia litotriptor litotritor litràcies litre lituà litúrgia
litúrgic litúrgicament liturgista litxi livedo lívid lividesa lixiviació lixiviador lixiviar
lizardita
[l] + o
lo¹ lo² lobar lobat lobel lobel·lar lobotomia lòbul lobular lobulat lobus locació local
localisme localista localitat localitzable localització localitzar localment locatiu locaut
loció locionar locomòbil locomoció locomotiu locomotivitat locomotor locomotriu
locució lòcul locular loculicida loculomicets locus locutiu locutor locutori loel·lingita

loess lòfids lofòfor lofoforats loganiàcies logaritme logarítmic -logia lògia lògic
lògicament logístic logo- logogrif logomàquia logopeda logopèdia logotip logronyès
logudorès löl·lingita loment lona londinenc loneta longa longànime longànimement
longanimitat longeu longevitat longi- longilini longistil longitud longitudinal
longitudinalment longuis lopòlit loquaç loquacitat loquaçment loqui lora lorantàcies
lord lordosi lorenès lorica lorísids los losange losanjat löss lot¹ lot² loteria lòtic lotus
lox- loxo- [o lox-] loxodromia loxodròmic
[l] + u
lúbric lubricació lúbricament lubricant lubricar lubricatiu lubricitat lubrificació
lubrificant lubrificar lucà luci luci- lúcid lúcidament lucidesa luciditat lucífer lucífug
lucioperca lucisme lucrar lucratiu lucrativament lucre luctuós luctuosament luda
luddisme ludibri lúdic ludió ludo- ludòpata ludopatia ludoteca ludotecari lues luètic luge
lúgubre lúgubrement lújula lul·lià lul·lisme lul·lista lumaquel·la lumb- lumbago
lumbàlgia lumbar lumbo- [o lumb-] lumen lumin- luminància luminescència
luminescent

lumínic

luminisme

lumino-

[o

lumin-]

luminòfor

luminotècnia

luminotècnic lumpen lunar lunisolar lúnula lupa lupus lusità lustració lustral lustre
luteci luteïna luteínic luteïnització luterà luteranisme luti lutier lutita lux luxació luxar
luxe

luxemburguès

luxímetre

luxós

luxosament

luxúria

luxuriant

luxuriós

luxuriosament
[ʎ] + a
lla llac¹ llac² llaç llaca llacada llaçada llaçar llacer llacera llaceries llacor llacorós llacós
llàcova llacuna lladella lladern lladracà lladradissa lladrador lladraire lladrament lladrar
lladre lladregada lladregam lladregot lladregueig lladreguejar lladremaner lladreria
lladriola lladró lladronejar lladronera lladronia lladronici lladruc lladruny lladrunyar
lladruquejar llaga llagar llagast llagasta¹ llagasta² llagost llagosta llagostada llagoster
llagostera llagostí llagot llagotejar llagoter llagoteria llagranyer llàgrima llagrimall
llagrimeig llagrimejar llagrimer llagrimós llagrimosament llagut llama¹ llama² llama³
llamàntol llamborda llambordí llambrar llambrec llambrega llambregada llambregar
llambreig llambrejar llambrequí llambresc llambric llambritja llambroix llambroixar
llambrot llambroter llambrusca llambrusquer llamenc llamenqueria llament llamí
llaminadura llaminejar llaminer llamineria llamp llampada llampadura llampament
llampant llampar llampat llampec llampedona llampegadera llampegadissa llampegant

llampegar llampegueig llampeguejar llampera llamperó llampferit llampó llampoina
llamprea llampresa llampuc llampúdol llampuga¹ llampuga² llampugar llampuguera
llampurnar llampurneig llampurnejar llampurnetes llana llanada llanat llança
llançabombes llançacaps llançacoets llançada llançador llançadoraire llançaflames
llançagranades llançaire llançament llançamíssils llançar llançat¹ llançat² llançatorpedes
llancejar llancer llancera llanceta llancetera llancívol llanda llandós llanejar llaner
llaneria llanerol llaneta llangardaix llangor llangorós llangorosament llanguet
llanguiment llanguir llanós llanositat llanot llanta llanterna llanterner llanternó llàntia
llantier¹ llantier² llantió llantiós llantó llantoner llanut llanxa llanxada llanxer llaor llapa
llaparassa llapassa llapassera llapassó llapidera llapis llapissa llapissera llapó llaquim
llar llard llarder llardissós llardó llardós llardufa llarg¹ llarg² llarg³ llargada llargament
llargària llargarut llargmetratge llarguejar llarguer llarguerut llarguesa llas llassar llassís
llast llastar llàstima llastimós llastimosament llastrar llata llatador llatí llatinada
llatinisme llatinista llatinitat llatinització llatinitzar llatinoamericà llatinòrum llàtzer
llatzerat llatzeret llatzerí llatzèria llatzerós llau llauada llauna llaunar llauner llauneria
llaura llaurada llauradís llaurador llaurar llauró llausanger llaüt llaütista llautó llavador
llavadora llavaner llavar llavassada llavei llavi llaviejar llavifès llavigròs llavió llavor
llavora llavorar llavorer llavoreta llavors
[ʎ] + e
llebeig llebetjada llebetjol llebrada llebre llebrenca llebrer llebretí llebretó llebrós
llebroseria llebrosia llebrot llec llecadora llécol lledànies lledesme lledó lledoner
lledonosa llefardar llefardós llefec llefiscós llefre llefuc llegany lleganya lleganyós
llegar llegat llegenda llegendari llegibilitat llegible llegida llegidor¹ llegidor² llegidora
llegir llegit¹ llegit² llegítima llegívol llegó llegona llegua lleguda llegüina llegum
llegumet lleguminós llei lleial lleialment lleialtat lleidatà lleig lleixa¹ lleixa² lleixar
lleixiu lleixivació lleixivadora lleixivar lleixiver llema lleme llémena llemener¹
llemener² llemenera llemenós llemenosa llemosí llenasca llenat llenç llenca llença
llençaire llençar llencer llenceria llençol llençolet llendera llenega llenegable llenegada
llenegadís llenegall llenegar llenegós lleneguera lleneguívol llengot llengota llengotaire
llengotejar llengoter llengua llenguado llenguadocià llenguallarg llenguatge llenguerut
llengüeta llengüeteria llengut llentia llentilla llentillós llentiscla llentisclar llentiscle
llentisclera lleny llenya llenyada llenyaire llenyam llenyar llenyataire llenyater llenyer
llenyera llenyisser llenyós lleó lleona lleonat lleonera lleonès lleoní lleopard lleopardat

llepa llepacrestes llepaculs llepada llepadits llepadum llepafils llepaire llepaplats llepar
llepassa llepat llepet llepia llepissós llepó llépol llepolejar llepoleria llepolia llera llesca
llescador llescament llescar llessamí llest llesta llestament llestesa llet lletada lletania
lleter lletera¹ lletera² lleterada lleterassa lleteresa lletereser lleteria lleterola lletgesa
lletigada lletimó lletissó lletjament lletjor lletó lletós lletra lletrada lletraferit lletraga
lletrat lletrejar lletrera lletrista lletrut llets lletsó lletuga lletxa lleu¹ lleu² lleu³ lleuda
lleudar lleudari lleuder lleuger lleugerament lleugeresa lleugeria lleure¹ lleure² lleva¹
lleva² llevada llevadís llevador¹ llevador² llevaire llevamà llevaneu llevant llevantada
llevantejar llevantí llevantol llevar llevat¹ llevat² llevat³ llevataps llevataques
[ʎ] + i
lli¹ lli² llibant lliberal llibert llibertador llibertar llibertari llibertat llibertí llibertinament
llibertinatge llibre llibrell llibrer llibreria llibresc llibret llibreta llibreter llibreteria
llibretista lliç lliça lliçador lliçadora lliçatge llicència llicenciament llicenciand llicenciar
llicenciat llicenciatura llicenciós llicenciosament lliceró llicet lliçó llicorella lliga
lligabosc lligacama lligada lligador¹ lligador² lligadura lligall¹ lligall² lligallo lligam
lligament lligamentós lligamosques lligança lligand lligant lligar lligassa lligat lligó
lligona llim llima¹ llima² llima³ llimac llimada llimador llimadura llimaga llimalla llimar
llimató llimbs llimella llimer¹ llimer² llimera¹ llimera² llimerol llimó llimona llimonada
llimoner llimonera¹ llimonera² llimonerar llimós llimutja llimutjar llinar llinassa llinatge
llinda llindar llinet llinosa llinya llinyeta llinyol llinyola llipota llipoter llir llirga lliri
llirià llirijonc llis llisada llisall llisament llisar lliscada lliscadís lliscador¹ lliscador²
lliscament lliscant lliscar lliscós llisera lliseta llisó llisol llisona llisonar llisor llisquent
llisquet llisquívol llissa llissatge llíssera llissó llissol llista llistar llistat¹ llistat² llistell
llistó llistonar llit llitada llitaire llitar llitera lliterà llitja llitotxa lliura lliurador lliurament
lliurança

lliurar

lliurat

lliure

lliurea

lliurecanvisme

lliurecanvista

lliurement

lliurepensador llivanya llivanyós llivell
[ʎ] + o
lloa lloable lloador¹ lloador² lloança lloar lloba¹ lloba² lloba³ lloba⁴ llobacarda llobada
llobarrera llobarro llobatera llobató llobera llobí llobina llòbrec lloc lloca llocada lloçol
llocot lloctinència lloctinent llodrigada llodrigar llodrigó llodriguera llofrar lloga
llogadís llogador llogament llogar llogarenc llogaret llogarrenc llogarret llogarró
llogater llogre llogrer lloguer llom lloma llomadura llombard llombarda llombrígol¹

llombrígol² llombriguera llomello llomera llondro llong llongada llonganissa llongo
llonguet llonza llonze llonzí llop llopada lloparró llopet llor¹ llor² llora llorar llord
llordament llorderia llordesa lloreda lloredar llorejar llorejat llorell llorer llorer-cirer
lloreret lloriga llorigada llorigar llorigó lloriguera lloriola lloro llos llosa llosana llosarda
llosat llosc llosca llosella llosera lloseta llosquejar llossa llossada llossar llosser llostre
llostrejar llot llotejar llotim llotja llotós a lloure
[ʎ] + u
lluc¹ lluc² lluç lluça llucada llucana llucar¹ llucar² llucareta llucera llúcera llúdria
llúdriga lludrigot lludrió lluent lluenta lluentar lluentejar lluentó lluentor lluer lluerna
lluert lluertejar llufa¹ llufa² llufar-se lluïdament lluïdera lluïdesa lluïment lluir¹ lluir²
lluís lluïsme lluïssor lluït lluita lluitador lluitar llum llumejar llumener llumenera¹
llumenera² llumenerada llumeneta llumeta llumí lluminària lluminós lluminosament
lluminositat lluna llunació llunada llunari llunària llunat llunàtic llunell lluner lluneta
lluny¹ lluny² llunyà llunyania llunyària llunyedà llunyedar llunyedat llunyejar llunyer
lluor llúpia llúpol lluquet lluqueta llur llusc llussiar llustrar llustre¹ llustre² llustrejar
llustrí llustrina llustrós llustrosament
[r] + a
ra rabada rabadà rabassa rabassaire rabassell rabasser rabassó rabassola rabassot
rabassut rabasta rabatxet rabdo- rabdologia rabdomància rabdomàntic rabec rabeig
rabejar rabent rabequet rabera rabí ràbia ràbic rabietat rabínic rabiola rabior rabiós
rabiosament rabiüt rabosa raboseria rabosí rabosot raca raça racament racèmic
racemiforme racemització racemós racial ració raciocinació raciocinar raciocini racional
racionalisme racionalista racionalitat racionalitzable racionalització racionalitzar
racionalment racionament racionar racioner racisme racista racó raconada raconer
ràcord rad rada radar radi¹ radi² radiació radiador radial radialment radian radiància
radiant radiar radiat radicació radical radicalisme radicalitat radicalització radicalitzar
radicalment radicand radicant radicar radicel·la radici- radicícola radiciforme radico- [o
radici-] radicul- radícula radicular radiculitis radiculo- [o radicul-] radio-¹ radio-² radio-³
ràdio radioactiu radioactivitat radioafeccionat radioaficionat radioastronomia radiobalisa
radiocarboni radiocasset radiocomandament radiocomunicació radiodiari radiodifusió
radiodirigir

radiodirigit

radioelèctric

radioelectricitat

radioemissora

radioenllaç

radioestel radioestèsia radiofar radiòfon radiofonia radiofònic radiofont radiofreqüència

radiogalàxia

radiogoniòmetre

radiogoniometria

radiogoniomètric

radiografia

radiografiar radiogràfic radiograma radioimmunoassaig radiointerferòmetre radiolaris
radiolarita

radiòleg

radioluminescència

radiòlisi

radiolit

radiometal·lografia

radiolocalització
radiòmetre

radiologia

radiometria

radiològic

radionavegació

radionovel·la radionúclid radiooient radioquímica radioreceptor radiós radioscòpia
radioscòpic radiosonda radiotècnia radiotècnic radiotelèfon radiotelefonia radiotelefònic
radiotelefonista

radiotelègraf

radiotelegrafia

radiotelegrafiar

radiotelegràfic

radiotelegrafista radiotelegrama radiotelescopi radioterapeuta radioteràpia radó radom
radsimir ràdula raduliforme raent rafaelesc rafal rafània rafanistre rafe ràfec rafega
ràfega rafegada rafegut rafet rafflesiàcies rafi ràfia rafidi rafidofícies rafidòfits rafinosa
rafió ràfting ragatxo rager rai¹ rai² raid raids raier raig¹ raig² raigràs raiguer raïl¹ raïl² [o
rail] raïm raima raïmada raïmar raïmat raïmera raïmet raïmós raió rais raïssa raïssos rajà
rajada¹ rajada² a rajaploma rajar rajol rajola rajoler rajoleria rajoleta rajolí ral ralentí
ralet ralinga ralingar rall¹ rall² rall³ rallador¹ rallador² rallar¹ rallar² raller ral·li ràl·lids
ram rama¹ rama² ramada¹ ramada² ramadà ramader ramaderia ramal ramalada ramalar
ramalla ramallut ramanxola ramar ramària ramarol ramàs ramassa ramassada ramassar
ramassat ramat ramatge rambla ramblada ramblaire ramblejar rambler rambutan
ramegall ramejar ramejat ramell rameller¹ rameller² ramera rami rami- ramífer
ramificació ramificar-se ramiflor ramiforme ramillet ramitxó ramnàcies ramós rampa¹
rampa² rampant¹ rampant² rampell rampellada rampellar-se rampellut rampeu rampí
rampill rampillar rampinador rampinar rampinya rampinyador rampinyar rampoina
rampugoll rampugollar ramulla ramut ran ranc rancallós ranci ranciejar ranciesa
rancificació rancior rancor rancorós rancorosament rancúnia rancuniós rancuniosament
randa randaire randat randatge rander ranejar ranera rang raní ranicultura rànids rànker
ranquejar rànquing ransal rantell rànula ranular ranuncle ranunculàcies ranura ranvespre
ranxer ranxo raó raola raonable raonablement raonadament raonador raonament raonar
raor rap rapa rapaç rapacitat rapaçment rapada rapador rapar¹ rapar² rapè rapejar¹
rapejar² ràpel ràpid¹ ràpid² ràpidament rapidesa rapiditat rapidor rapinya rapinyador
rapinyaire rapinyant rapinyar rapinyer rapir a rapis rapissar rapsode rapsòdia rapsòdic
rapsodista raptar rapte raptor raqueta raqueter raqui- raquial raquidi raquio- [o raqui-]
raquis raquític raquíticament raquitis raquitisme rar rara avis rarament rarefacció
rarefactible rarefactiu rarejar raresa rarificable rarificació rarificant rarificar rarificatiu
raritat ras¹ ras² rasa rasadora rasament rasant rasar rascaculs rascada rascador rascadures
rascanyós rascar rascàs rascassa rascat rascla rasclada rasclador rasclar rascle rascler

rasclet rascleta rascletó rascló rasclonar rasclot rasclum rasclumejar raser¹ raser² raseret
a la raseta rasora raspa raspador raspadura raspall raspallada raspallament raspallar
raspallera raspament raspar raspat raspera raspeta raspinell raspor raspós rasquet
rasqueta rassa rast rastell rastellar rastellat rastellera rastral rastre rastreig rastrejador
rastrejament rastrejar rastrera rasura rasurar rat¹ rat² rata ratador ratadura ratafia ratània
ratapenada ratapeus ratapinyada ratar ratat ratbuf ratejar ratel rater ratera rateria rateta
raticida ratificable ratificació ratificar ratina ratinadora ratinar ratinatge ràtio ratlla
ratllada ratllador ratlladora ratlladura ratllar ratllat ratolí ratonejar ratoner ratpenat ratxa
ratxada ratxar ratxós ratxosament ràtzia rauc¹ rauc² raucador raucar rau-rau raure rautar
rautija rauxa rauxós rauxosament raval ravata ravatat rave ravebleda ravegalla raveguí
ravenar ravenell ravenera ravenet ravenissa ravioli
[r] + e
re¹

re²

re-

reabsoldre

reabsorbir

reabsorció

reacció

reaccionar

reaccionari

reaccionarisme reactància reactant reactiu reactivació reactivar reactivitat reactor
readaptabilitat readaptable readaptació readaptar readmetre readmissió readobatge
readopció

readoptar

reafirmació

reafirmar

reagravació

reagregació

reagregar

reajustament reajustar real¹ real² realç realçable realçament realçar realegrar-se realgar
realisme realista realitat realitzable realització realitzador realitzar realitzatiu realment
reamputació

reanimació

reanimar

reaparèixer

reaparició

rearmament

rearmar

rearranjament reassegurador reassegurança reassegurar reassumir reassumpció reat
rebaix rebaixa rebaixable rebaixador rebaixadures rebaixament rebaixar rebaixatge
reballar rebals rebalsar rebat rebatedor¹ rebatedor² rebatejar rebatent rebatible
rebatiment rebatre rebatuda rebava rebé rebec rebeca¹ rebeca² rebecament rebecar
rebedor¹ rebedor² rebedor³ rebel rebel·lar-se rebel·lia rebel·lió rebentada rebentador
rebentaire rebentament rebentapisos rebentar rebentat¹ rebentat² rebentisme rebequeria
rebesavi rebesàvia rebesneboda rebesnebot rebesnet rebesneta rebesoncle rebestia
rebeure reblada reblador rebladura reblaniment reblanir reblar reble rebliment reblir
rebló reblonar reblum reblumalla rebobinador rebobinar reboda rebogada rèbol
rebolcada rebolcador rebolcall rebolcament rebolcar a rebolcons reboll rebollada
rebollam rebollar¹ rebollar² rebollar³ rebolleda rebomboreig rebomborejar rebombori
rebordall rebordeïment rebordeir-se rebordoniment rebordonir rebordonit rebosillo
rebost rebostejar reboster rebosteria rebot rebotador rebotar rebotegar rebotiga rebotir
rebotre rebre rebrec rebregada rebregadís rebregadissa rebregar rebroll rebrollar

rebrostar rebrot rebrotada rebrotar rebrotim rebuda rebuf rebufada rebufar rebuig rebull
rebulla rebullida rebullir rebuscament rebuscat rebut rebutjable rebutjall rebutjar rec
recaceig recacejar recaiguda recalada recalar recalc recalç recalcable recalcada
recalcador recalcament recalcar recalçar recalcitrant recalcitrar recalescència recalmó
recam recamar recambra recambró recança recanvi recanviar recapiat recapitulació
recapitular recaptable recaptació recaptador recaptament recaptar recapte recaptós recar
recaragoladament recaragolament recaragolar recàrrec recarregable recarregar recaure
recautxutar recautxutatge recavar recció recel recelar recelós recelosament recensió
recensor recent recental recentment recenyir recepció recepcionista recepta receptable
receptacle receptacular receptador receptaire receptar receptari receptibilitat receptible
receptiu receptivitat receptor receptoria recer recerca recercador recercament recercar
recercat recés recessió recessiu recessivitat recialla reciari reciclable reciclar reciclat
reciclatge recidiva recidivar recidivista recinglar recinte rècipe recipiendari recipient
recíproc reciprocació recíprocament reciprocar reciprocitat recitació recitador recital
recitar recitat recitatiu reclam reclamable reclamació reclamant reclamar reclau reclavar
reclinació reclinar reclinatori recloure reclús reclusió reclusiu recluta reclutador
reclutament reclutar recoble recobrable recobrament recobrar recobre recobriment
recobrir recobro recogitar recognició recognitiu recognoscible recol·lecció recol·lectar
recol·lecte recol·lector recolleta recollida recollidament recollidor recolliment recollir
recollita recolonització recolonitzar recolzada recolzador recolzament recolzar recolze
recomanable recomanablement recomanació recomanar recombinació recombinar
recomençament recomençar recompensa recompensable recompensació recompensador
recompensar recomplir recompondre recomposició recompra recomprar recomptar
recompte

reconcentració

reconcentrar

reconciliable

reconciliació

reconciliador

reconciliar recondir recòndit reconditori reconducció reconduir reconegudament
reconeixedor¹ reconeixedor² reconeixement reconeixença reconeixent reconèixer
reconeixible reconfort reconfortació reconfortador reconfortant reconfortar reconnexió
reconquerible reconqueridor reconquerir reconquesta reconquista reconquistable
reconquistador reconquistar reconsagrat reconsiderar reconstitució reconstituent
reconstituïble reconstituïdor reconstituir reconstrucció reconstructor reconstruir
recontador recontar reconvenció reconvencional reconvenir reconversió reconvertir
recopilació recopilador recopilar recorbar record rècord recordable recordació
recordador recordança recordar recordatiu recordatori recordista recorregir recorregut
recórrer recosir recoure recreable recreació¹ recreació² recrear¹ recrear² recreatiu

recreixement recréixer recremada recremament recremar recrement recrementici
recreuat recria recriar recriminable recriminació recriminador recriminar recriminatori
recristal·lització recristal·litzar recruada recruar recrudescència recrudescent rect- rectal
rectament rectangle rectangular recte¹ recte² recti- [o recto-, o rect-] rectificable
rectificació rectificador rectificar rectificatiu rectilini rectilíniament rectímetre rectitis
rectitud recto recto-¹ recto-² rectòmetre rector rectoral rectorat rectoressa rectoria
rectoscopi rectoscòpia rectriu recuina recuit recuita rècula reculada reculant recular
reculat reculatac a recules [o de recules] recull a reculons [o de reculons] recuperabilitat
recuperable recuperació recuperador recuperar recuperatiu recurrència recurrent
recurrible recurs recursiu recursivitat recurvat recurviròstrids recusable recusació
recusant recusar redacció redaccional redactar redactor redall redallar redargució
redargüir redelmar redelme redelmer redempció redemptor redemptorista redescobrir
redescompte redeu redhibició redhibir redhibitori redimible redimir redingot redir
redistribució redistribuir rèdit redita reditici redituar rediviu redó redoblament redoblant
redoblar redoblec redoblegar redol redolar redolí redolta redona redonell redorta redós a
redossa redossar redox redreç redreçador redreçament redreçar redreçat redubtable
redubtar reducció reduccionisme reducte reductibilitat reductible reductiu reductor
reduïment reduir redundància redundant redundantment redundar reduplicació
reduplicar reduplicatiu reedició reedificació reedificador reedificar reeditar reeducació
reeducar reeixida reeiximent reeixir reeixit reelecció reelegible reelegir reembarcada
reembarcament reembarcar reemborsable reemborsament reemborsar reembossable
reembossament reembossar reemissor reempenyorament reemplaçable reemplaçament
reemplaçant reemplaçar reencarnació reencarnar reencunyar reenganxament reenganxar
reenganxat reenvidar reenvit reerecció reerigir reescalf reescalfador reescalfament
reescalfar reescalfat reescalfó reescriptura reescrit reescriure reesmerç reesmerçar
reestrena reestrenar reestructuració reestructurar reexaminació reexaminar reexpedició
reexpedir reexportable reexportació reexportar reexposició refacció refaccionari refallar
refecció refectori refegir refer referència referencial referenciar referendar referendari
referèndum referent referible referir¹ referir² refermança refermar referrar refertilització
refertilitzar refet refeta refetor refetorer refí refiadament refiança refiar-se refiat refiblar
refigurar refilada refiladissa refilador refilar refilet refillol refinable refinació
refinadament refinador refinament refinar refinatge refineria refistolat reflectància
reflectir reflectòmetre reflector reflex reflexament reflexibilitat reflexible reflexió
reflexionar reflexiu reflexivament reflexivitat reflexo- reflexogen reflexologia

reflexoteràpia reflorida refloriment reflorir refluent refluir reflux refocil·lació refocil·lar
refonamentar refondre refonologització reforç reforçador reforçament reforçant reforçar
reforestació reforestar reforjar reforma reformabilitat reformable reformació reformador
reformar reformatori reformisme reformista refosa refracció refractar refractari refracte
refractiu refractivitat refractòmetre refrangibilitat refrangible refrany refranyer refrec
refredament refredar refredat refregada refregament refregar refregir refrenable
refrenament refrenar refresc refrescada refrescador refrescament refrescant refrescar
refrigeració refrigerador refrigerant refrigerar refrigeratiu refrigeri refringència
refringent refringir refugi refugiar refugiat refulgència refulgent refulgir refús refusable
refusar refusible refutabilitat refutable refutació refutador refutar refutatori reg rega
regada regadiu regador regal regala regaladament regalaix regalament regalar¹ regalar²
regalat regalèssia regalia¹ regalia² regàlia regalim regalimar regalimós regalisme
regalíssia regalista regall reganar regant regany reganyador reganyaire reganyament
reganyar reganyol reganyós regar regata¹ regata² regata³ regatar¹ regatar² regatar³
regateig regatejador regatejar¹ regatejar² regatejar³ regater regatera regateria regatge
regatista regató¹ regató² regel regelació regelar regència regenerable regeneració
regeneracionisme regeneracionista regenerador regenerar regeneratiu regent regenta
regentar regera regest regi règiament regicida regicidi regidor regidorat regidoria règim
regiment regimental regina¹ regina² regineta reginjolat regió regional regionalisme
regionalista regionalitat regionalització regionalitzar regir regirada regirament regirar
regiró registració registrador registral registrament registrar registre regit regitar regla
reglament reglamentació reglamentador reglamentar reglamentari reglamentàriament
reglar reglat reglatge regle reglejar reglejat reglot reglotar regna regnant regnar regnat
regne regnícola regó regolf regolfada regolfar regolita regor regosol regraciable
regraciament regraciar regrés regressar regressió regressiu regròs regruar regruat regruix
regruixadora

regruixar

reguanyar

reguard

reguardant

reguardar

reguardejar

reguardonador reguardonament reguardonar reguardós reguer reguera reguerall regueró
reguerol reguerot reguitnador reguitnar reguitnós reguitzada reguitzell reguitzer reguiu
reguívol règul regulable regulació regulador regular¹ regular² regularímetre regularitat
regularitzable regularització regularitzar regularment regulatiu regurgitació regurgitar
regust rehabilitable rehabilitació rehabilitar rehidratació rehidratar rei reial reialenc
reialesa reialisme reialista reialme reialment reientí reientinc reietó reïficació reïficar
reïformes reig reimplantació reimplantar reimportació reimportar reimposar reimposició
reimpressió

reimprimible

reimprimir

reïna

reincidència

reincident

reincidir

reincorporació reincorporar reineta reinflament reinflar reingrés reingressar reïnós
reinserció reinserir reinstal·lació reinstal·lar reintegrable reintegració reintegrador
reintegrament reintegrar reinversió reinvertir reiteració reiteradament reiterar reiteratiu
reivindicable reivindicació reivindicador reivindicar reivindicatiu reivindicatori reix
reixa reixada reixadet reixaga reixaire reixat reixeta reixinxolat rejovenidor
rejoveniment rejovenir rejuntada rejuntar rel relació relacionable relacional relacionar
relapse relascopi relat relatar relatiu relativament relativisme relativista relativitat
relativització relativitzar relator relatoria relaxació relaxament relaxant relaxar relaxat
relé relectura relegable relegació relegament relegar relicte religió religionari religiós
religiosament religiositat relinquir relíquia reliquiari reliquier relisser rella rellançament
rellançar rellegir relleix relleixó rellent rellentar rellentir rellentor rellentós rellepar
relleu rellevada rellevador rellevament rellevància rellevant rellevantment rellevar
rellevista relligada relligador relligadura relligament relligar relligat relliscada relliscall
relliscar relliscós rellisquent de rellisquentes relló rellogar rellogat rellom rellotge
rellotger rellotgera rellotgeria relluc rellucar¹ rellucar² relluent relluir reluctància rem¹
rem² rem³ rema a remà remada remador remagencar remagrit remallar remallosa remar
remarca remarcable remarcablement remarcar remaridar remàstegues rematada
rematadament rematador rematant rematar rematat remei remeiable remeiar remeier
remembrable remembrament remembrança remembrar rememoració rememorar
rememoratiu remenada remenadissa remenador remenament remenar remena-rocs
remença remenjar rementerola remer remesa remetre remeulo remig rèmige
reminiscència remintolar remirament remirar remirat remís remisament remissibilitat
remissible remissió remissiu remissivament remissori remitent remitger remitjar remitjó
remízids remoció remodelació remodelar remoguda remoixell rèmol remolar¹ remolar²
remolatxa remolc remolcador remolcament remolcar remoldre remolejar remolest
remolí remoliment remolinada remolinador remolinar remoll remolliment remollir
remolquista remolta remor rèmora remordiment remordir remoreig remorejant
remorejar remorer remorós remorosament remosqueig remosquejar remost remot
remotament remoure removedor removiment remuc remuda remudar remugador
remugament remugant remugar remugó remugueig remuguejar remuguera remujot
remull remulla remullada remullador remullament remullar remunerable remuneració
remunerador remunerar remuneratiu remuneratori remunta remuntador remuntar
remuntista ren renà renadiu renadívol renaixement renaixença renaixent renaixentista
renàixer renal renard rencontre renda rendal render rendibilitat rendibilitzar rendible

rendició rendiment rendir rendista rendzina reneboda renebot rènec¹ rènec² renec
renegador renegaire renegament renegar renegat renéixer renet reneta reng renga rengla
renglar rengle renglera renglerall rengló renguera reni reni- reniforme renill renillador
renillar renís renitència renitent reno- [o reni-] renoc renocat renoi renom renòs renou¹
renou² renouejar renouer renovable renovació renovador renovament renovar
renovellable renovellador renovellament renovellar rent rentable rentacaps rentacares
rentada rentadís rentadissa rentador¹ rentador² rentadora rentamans rentament rentapeus
rentaplats rentar rentat rentatge rentívol rentussejar renuent renunci renúncia
renunciable renunciació renunciament renunciant renunciar renunciatari reny renyada
renyaire renyar renyina renyinar renyinós renyir renyoc renyoquejar renyós reoreobertura reobrir reocupació reocupar reòfil reòfor reògraf reologia reològic reòmetre
reometria

reomètric

reomplir

reordenable

reordenació

reordenador

reordenar

reorganització reorganitzador reorganitzar reorquestrar reoscopi reòstat reostàtic
reotactisme reotaxi reotró reovirus repadrí repadrina repairar-se repaire repalassa
repaleig repalejar repanxolar-se repapar-se repapieig repapiejar reparable reparació
reparador reparament reparar reparat reparatiu reparatori repartible repartició
repartidament repartidor¹ repartidor² repartiment repartir repàs repassada repassador
repassar repassat repatà repataneria repatani repatàniament repatriació repatriar repel
repelada repelar repelenc repel·lent repel·lir repeló repelós repenedit repenjar repensar
repercussió repercussiu repercutir repertori repès repesar repesca repescar repetell
repetellar-se repetible repetició repetida repetidament repetidor repetiment repetir
repetitiu repetjó repeu repeuar repic repicada repicadissa repicador repicament repicar
repicat repicatalons repicó repintada repintar repintat repix repixar replà replanar
replanell replantació replantada replantar replanteig replantejament replantejar replè
replec repleció replega replegament replegar replet rèplica replicació replicador
replicaire replicar replujar repoblació repoblador repoblament repoblar repodrir
repoliment repolir repolit repom repòquer report reportador reportar reportatge reporter
repòrter repòs reposable reposacaps reposadament reposador¹ reposador² reposament
reposapeus reposar reposat reposició repotegar repregunta repreguntar reprendre
reprenedor reprensible reprensiblement reprensió reprensiu reprensor reprès represa
represàlia

representable

representatiu

representació

representativament

representador

representativitat

representant

repressió

repressiu

representar
repressor

reprimenda reprimible reprimidor reprimir reprivatització reprivatitzar rèprobe
reproducció reproductibilitat reproductiu reproductor reproduïble reproduir reprografia

reprogràfic repropi repropiesa repropiós reprotxable reprotxar reprotxe reprovable
reprovació reprovador reprovar reprovatori reps reptació reptador reptament reptant
reptar¹ reptar² repte rèptil reptilià republicà república republicació republicanisme
repudi repudiació repudiament repudiar repugnància repugnant repugnar repujar
repul·lular repulsa repulsar repulsió repulsiu repulsori repunt repuntar¹ repuntar²
repunteig repuntejar repunxó repussall repussar reputació reputar requadre requadro
requenenc requeridor requeriment requerir requesta requestar requetè rèquiem
requincalla requint requisa requisar requisició requisit requisitori requisitòria reraltar
rere rere- rereclam rerecor rereduna rerefons rereguarda rerepaís reressaga rerevera
rerialles res¹ res² resaigües resar rescabalament rescabalar rescat rescatable rescatador
rescatar rescindible rescindir rescissió rescissori resclosa resclosir-se resclosit resclum
resclumejar rescripte rescriptori resecció resedàcies reserpina reserva reservable
reservació reservadament reservar reservat¹ reservat² reservista reservori resguard
resguardar residència residencial residenciar resident residentment residir residu
residual resignació resignadament resignant resignar resignatari resiliència resina
resinació resinar resinat resiner resini- resínic resinífer resinificació resinificar resinós
resipiscència resistència resistent resistibilitat resistible resistidor¹ resistidor² resistir
resistiu resistivitat resoldre resoluble resolució resoludament resolut resolutiu
resolutivament resolutori resolutòriament resolvent resorcina resorcinol resorció
respatler respatlera respatller respectabilitat respectable respectar respecte respectiu
respectivament respectuós respectuosament respir respirable respiració respirador¹
respirador² respirall respirar respiratori respit resplendent resplendentment resplendir
resplendor

respondre

responsabilitzar

responement

responsable

respons

responsió

responsabilitat

responsiu

responsori

responsabilització
respòs

resposta

respostejador respostejar resposter resquícies resquill resquitar resquitllada resquitllar
resquitx ressabagai ressaca ressaga ressagar-se ressagot ressaguer ressalt ressaltant
ressaltar ressanar ressec ressecada ressecament ressecar ressedimentar ressegar
ressegellar resseguidor resseguiment resseguir ressemblança ressemblar ressembrada
ressembrar ressentida ressentiment ressentir-se ressentit ressenya ressenyar ressituar
ressò ressobinar ressogra ressogre ressol¹ ressol² ressolar ressoldar ressonador
ressonància ressonant ressonar ressopar ressopó ressorgiment ressorgir ressort ressortir
ressurgència ressuscitar rest¹ rest² resta restablidor restabliment restablir restada restador
restant restar restaurable restauració restaurador restaurament restaurant restaurar
restauratiu restinga restitució restituïble restituïdor restituir restitutori restoblar restoble

restoll restrenyedor restrènyer restrenyiment restret restretament restricció restrictiu
restrictivament restringent restringible restringir resulta resultant resultar resultat
resultatiu resum resumidament resumir resumpció resupinat resurrecció ret retall
retallable retallada retalladura retallament retallar retaló retanyar retard retardable
retardació retardador retardament retardant retardar retardat retardatari retardatriu retast
retastar retaule retauló reteixir reteixit reteler retemptar retenció retenidor reteniment
retenir retentir retentiu retentivitat retenyir rètic reticència reticent reticle reticulretícula reticular reticulat reticulo- [o reticul-] reticulosi retiforme retiment retin- retina¹
retina² retinacle retinal retinè retinència retinguda retingudament retinina retinitis retino[o retin-] retinol retint retintar retintatge retir retirada retiradament retirament retirança
retirar retirat retiratge retoc retocador retocament retocar rètol retolació retolador
retolament retolar retolista retomb retondre retop retopada retopar rètor retorçar
retorcedor retòrcer retorciment retorçó retòric retòricament retoricisme retorn retornador
retornament retornar retoromànic retorquir retorsió retorsiu retort retorta retortilló
retracció retractabilitat retractable retractació retractar retracte retràctil retractilar
retractilitat retractor retraduir retraïment retranca retranga retransmetre retransmissió
retransmissor retrat retratable retratador retratar retratista retraure retre retreballar retret¹
retret² retreta retretament retreure retria retriar retribució retribuïble retribuïdor retribuir
retributiu retrinxament retrinxar retro- retrò retroacció retroactiu retroactivament
retroactivitat retroactor retrobable retrobador retrobament retrobar retrocàrrega
retrocedir retrocés retrocessió retrodonació retroexcavadora retroflex retroflexió
retrògrad retrogradació retrogradar retronar retronxa retropilastra retroprojector
retropulsió retrospectiu retrospectivament retrossament retrossar retrotracció retrotraure
retrotreure retrovenda retrovendre retroversió retrovirus retrovisor retruc retrucar
retrumfar retruny retrunyiment retrunyir returar retxa retxar retxillera reu de reüll reüllar
reüllós reuma reumat- reumàtic reumatisme reumato- [o reumat-] reumatòleg
reumatologia reunidora reunificar reunió reunir reusenc reva revaccinació revaccinar
revacunació revacunar revalenta revàlida revalidació revalidar revaloració revalorar
revaluació revaluar revegetació reveixí reveixinament reveixinar reveixinc revelable
revelació revelador revelar revelatge revell revellí revelliment revellir revel·lir revellit
revèncer revencillada revenda revendre revenedor revenedoria reveniment revenir
revenja revenjar-se revenxinament revenxinar reverber reverberació reverberant
reverberar reverberatori reverdiment reverdir reverència reverenciable reverencial
reverenciar reverenciós reverenciosament reverend reverent reverentment reverible

reverir revers reversibilitat reversible reversió revertir revés¹ revés² revessa revessament
revessar revessat revessegar revessejar revessejats revessí revessia revestiment revestir
revetla revetler revetlla reveure reví revifada revifador revifalla revifament revifar
revigoritzar revinclada revinclar revinguda revingut revirada revirar revisador revisar
reviscolament reviscolança reviscolar revisió revisionisme revisionista revisor revisoria
revista revistar revitalització revitalitzar reviure revivificació revivificant revivificar
reviviscència reviviscent revocabilitat revocable revocablement revocació revocador¹
revocador² revocar revocatori rèvola revolada revolar revolt¹ revolt² revolta¹ revolta²
revoltant revoltar revolter revolteria revoltillada revoltillar revoltilló revoltim revoltó
revoltonada revoltós revolució revolucionar revolucionari revolucionàriament revolut
revòlver revolví revulsió revulsiu rexistàsia
[r] + i
ria riada rial¹ rial² rialla riallada riallejar rialler riallera rialleta riallós riba¹ riba²
ribagorçà ribald ribalderia ribàs ribatge ribell ribella ribeller riber¹ riber² ribera riberada
riberal riberatge riberejar riberenc riboflavina ribonucleic ribosa ribosoma ribosòmic
ribot¹ ribot² ribotar ribotejar ric ricament ricar ríccia ricí riciner ricínic ricinoleat
ricinoleic ricinoleïna rickèttsia rickettsiosi ricor ric-rac ric-ric rictus ridícul ridículament
ridiculesa ridiculitzable ridiculització ridiculitzador ridiculitzar ridorta riell riellera rient
riera rierada rieral rierany rierenc rieró rierol rifa rifada rifaire¹ rifaire² rifar rifar-se
rifeny rifle rígid rígidament rigidesa rigiditat rigodon rigor rigor mortis rigorisme
rigorista rigorós rigorosament rim rima¹ rima² rimaia rimaire rimar rímel rimer rinrincocèfals rinconel·la rinconèl·lids ring riniofitins rinitis rino- [o rin-] rinobàtids
rinoceront rinoceròtids rinofaringe rinolàlia rinolòfids rinologia rinoplàstia rinxol rínxol
rinxolar¹ rinxolar² rioler riolera riolita riosta riota ripari ripícola ripoll ripollès ripuari
riquer riquerar riquesa ris risc riscla riscle riscós risibilitat risible risiblement rissada
rissar rístol ritidoma ritmar ritme rítmic rítmicament ritu ritual ritualisme ritualista riu
riuada riurau riure¹ riure² rival rivalitat rivalitzar rivet rivetaire rivetat rivetejar rizina
rizo- rizobi rizoderma rizòfag rizòfit rizòfor rizoforàcies rizoide rizoma rizomatós
rizòmenon rizomorf rizòpodes rizosfera rizotònic
[r] + o
ro roal roassa roba robada robador robament robar robatori robavellaire robaveller rober
roberia robí robínia roboració roborant roborar roboratiu robot robòtica robotització

robotitzar roburita robust robustament robustesa roc¹ roc² roca¹ roca² rocabertí rocafort
rocall rocalla rocallós rocam rocambolesc rocamorella rock rococó rocolar rocós roda
rodable rodada rodadits rodador rodaire rodal rodalanya rodalia rodam rodament
rodamon rodamot rodanxa rodanxó rodar roda-soques rodat rodatge rodeig rodejar
rodell rodella rodellaire rodeller rodenc rodenticida roder rodera rodesa rodet rodeta
rodetada rodeter rodetera rodetí rodi¹ rodi² rodimenials rodo- rodó rodocrosita
rododendre rodofícies rodòfits ròdol rodolada rodoladís rodolament rodolar rodolí a
rodolons rodona rodonament rodonenc rodonesa rodonita rodopsina rodorar roent
roentar roentgen roentgengrafia roentgeni roentgenlogia roentgenteràpia roentor rogació
rogall rogallós rogallosament rogatiu rogatori rogejar rogenc rogent roger roget rogeta
rogic rogle roí roig roina roïnament roinar roïndat roinejar roiner roïnesa roís roja rojal
rojalet rojor rol¹ rol² roldonissa roldor roldorassa roldoreda roleu roll¹ roll² rollar rom¹
rom² rom³ roma romà romaic romana romanalla romanç romança romancejar romancer
romanceria romancista romanço romandalusí romandalusisme romandre romanència
romanent romaner romanès romaní¹ romaní² romànic romanisme romanista romanística
romanitat romanització romanitzar romàntic romànticament romanticisme romanx
romanyès romàs romàtic rombal romball romballar rombe ròmbic romborombododecaedre [o rombododecàedre] romboedre [o rombòedre] romboèdric
romboencèfal romboidal romboide romboll rombollar romegosa romeguer romeguera
romeguerar romegueró romejar romer¹ romer² romeria romerola romesco romeu romeua
romiatge romiol rompedor rompent rompiment rompre rompsac rompuda rompudaire
ronc¹ ronc² roncadell roncadera roncadissa roncador roncaire roncal roncament roncar
roncor ronda rondador rondaire rondalla¹ rondalla² rondallaire¹ rondallaire² rondallari
rondallejar rondaller rondalleria rondallista rondallístic rondar rondejar rondell rondí
rondinada rondinador rondinaire rondinament rondinar rondineig rondinejar rondinós
rondó rònec rònegament ronquejar ronquera ronsa ronsal ronsejaire ronsejar ronser
ronseria röntgen röntgengrafia röntgeni röntgenlogia röntgenteràpia ronxar ronxet ronxo
ronya ronyac ronyagut ronyar ronyera ronyó ronyonada ronyonal ronyós roquejar
roquer¹ roquer² roquerar roquerol roquet roquetam roquetar roqueter roquetera roquill
roquís roquissar roquisser rorqual ros¹ ros² ros³ rosa rosaci rosada rosadenc rosanilina
rosar rosari rosariaire rosarier¹ rosarier² rosariera rosassa rosat rosbif rosca roscar rosec
rosegaaltars rosegada rosegador rosegaire rosegall rosegar rosegó roseguies rosella
roseo- rosèola roser roserar roseta roseti rosetó rosolis rosquilla rossa rossam rossec
ròssec rossegall rossegar a rossegons rosseguera rossejar rossejat rossell rossellona

rossellonès rossenc rosset¹ rosset² rosseta rossí rossinyol rossinyolic rossola rossolada
rossoladís rossolaire rossolar rossolera rossor rost rosta rostada rostar rostel rosteta
rostida rostidor rostidoria rostilló rostiment rostir rostit rostoll rostollada rostollar¹
rostollar² rostral rostrat rostre rostroconquis rosulat rot rota¹ rota² rota³ rota- rotaboc
rotaci rotació rotacional rotacisme rotaire rotàmetre rotang rotar rotatiu rotatori rotavirus
roter roti- ròtic rotífer rotllada rotllana rotllar rotllat rotlle rotllo rotlo roto- [o roti-, o
rota-] rotoconreadora rotocultor rotofricció rotogravat rotonda rotor rotòric ròtula rotund
rotundament rotunditat rou roure roureda roureny rouró rousseaunià rova rovalla rovell
rovellament rovellar rovelló rovellol rovellola rovellona rovellonaire rovellonera
rovellós rovellut rovina rovinada rovinós rovira royalty
[r] + u
rua ruà ruac ruandès rubefacció rubefaent rubèola rubescència rubescent rubiàcies
rubicund rubicundesa rubicunditat rubidi rubiginós rubina rubinada rubinós rubiol¹
rubiol² rubiola ruble rubor ruboritzar ruborós ruborosament rúbrica rubricador rubricar
rubricista ruc¹ ruc² ruca¹ ruca² rucada rucó ruda rude rudement ruderal ruderalitzar
rudesa rudiment rudimentari rudimentàriament rudistes rudita ruditat ruec ruera rufa¹
rufa² rufada rufaga rufagada rufagós rufejar rufera rufescent rufí rufià rufianejar
rufianeria rufianesc rufina ruflar ruflet rúfol ruga rugbi rugent rugir rugit rugós rugositat
rugosos ruibarbre ruïna ruïniforme ruïnós ruïnosament ruixa ruixada ruixador ruixament
ruixar ruixat ruixim ruixó ruleta rull rullar rullol rulot rumb rumba rumbatró rumbejar
rumbell rumbós rumbosament rumen rumiador rumiament rumiar ruminació ruminant
ruminar ruminat rumiós rumor rumorejar rum-rum runa¹ runa² runam runar runcinat
rúnic rupestre rupia rupícola rupit rupitet ruptor ruptura rupturisme rupturista ruquejar
ruqueria rural ruralia ruralisme ruralista ruralment rus rusc rusca¹ rusca² ruscador ruscall
ruscat rusquer russificació russificar russo- russòfil rússula russulals ruste rústec rústic
rusticà rústicament rusticitat rustiquesa ruta rutàcies ruteni rutènic rutenós rutherford
rutherfordi rutija rútil rutilant rutilar rutina¹ rutina² rutinari rutinàriament rutlla rutllar
ruvet
[j] + a
iac iacetà iai iaia iaio iambe iàmbic ianqui iar iarda -iasi -iatre -iatria iàtric iatroiatroquímica

[j] + e
ieisme iemen itaien
[j] + o
ió iod iodació iodar iodat iodatometria iode iodhídric iòdic iodimetria iodisme iodit
iodització ioditzar iodo- iodoform iodometria iodoteràpia iodur ioga iogui iogurt
iogurtera io-io iol iola ioleta ioni iònic ionitzable ionització ionitzant ionitzar ionona
ionosfera ioruba iot iota iotització iotitzar
[j] + u
iuan iuca iugoslau
[w] + a
uacari uadi ualabi
[w] + i
ui uigur uís uïssar uix¹ uix² uixer
[w] + o
uombat

(6) Llista de mots: obertures complexes
[pɾ] + a
pràcrit pràctic pràctica practicable pràcticament practicant practicar practicatge
pràcticum prada pradell pradella pradenc¹ pradenc² prader praderia pragmàtic
pragmatisme pragmatista praguès praliné prandial praseo- praseodimi prasi prasinofícies
prat pratenc praticultura pravitat praxeologia praxi
[pɾ] + e

pre- prea preaccentuació preaccentuat preacord preàmbul preament preamplificador
prear prearqueà preavís prebenda prebendat prebiòtic¹ prebiòtic² prebost prebostal
prebostat prec precambrià precari precàriament precarietat precaució precaucionar
precedència

precedent

precedentment

precedir

precepte

preceptista

preceptiu

preceptivament preceptor preceptoral preceptorat preceptoria preceptuar precessió
precintament precintar precinte preciós preciosament preciosisme preciosista preciositat
precipici precipitació precipitadament precipitant precipitar precipitat¹ precipitat²
precipitós precipitosament precipu precípuament precís precisament precisar precisió
precitat preclar preclarament preclàssic precoç precocció precocitat precoçment
precognició precolombí precombustió preconcebut preconització preconitzador
preconitzar precontracte precordial precuinat precursor predació predador predecessor
predelinqüència predelinqüent predel·la predestinació predestinar predeterminació
predeterminant predeterminar predi predial predic prèdica predicabilitat predicable
predicació predicador predicaire predicament predicant predicar predicat predicatiu
predicativament predicció predicibilitat predicible predicot predictibilitat predictible
predictiu predictor predilecció predilecte predir predisposar predisposició predominança
predominant

predominantment

preeminència

preeminent

predominar

preeminentment

predomini
preempció

predorsal

preelecció

preescolar

preestablir

preexcel·lència preexcel·lent preexcel·lir preexcels preexistència preexistent preexistir
prefabricació prefabricat prefaci prefecte prefectura preferència preferencial preferent
preferentment preferible preferiblement preferir prefiguració prefigurar prefix
prefixació prefixal prefixar prefixió prefixoide prefloració prefoliació preformació
preformacionisme preformacionista pregadeu pregador pregar pregària pregnant
pregnantment pregó pregon pregonament pregonar pregoner pregonesa preguera
pregunta preguntador preguntaire preguntar preguntat prehistòria prehistòric prehnita
preindustrial prejudici prejudicial prejuí prejutjar prelacia prelació prelada prelat
prelatici prelatiu prelatura prelibació preliminar preliminarment prelitoral prellegat
preludi preludiar prelusió premall prematrimonial prematur prematurament prematuritat
premaxil·la premeditació premeditadament premeditar premenstrual prémer premetro
premi premiable premiador premiar premissa premoció premolar premonició
premonitori premonstratès premoriència premorient premorir premsa premsada
premsador premsaestopa premsaire premsament premsar premsat premsatge premsista
premsot premuda premunir pren prenatal prendre prenedor¹ prenedor² prenoció prenom
prenotar prènsil prensió prensor prenunci prenunciar prenyar prenyat¹ prenyat² prenys

preocupació preocupant preocupar preoperatori preopercle preopinant preopinar
preordinació preordinar prepalatal preparació preparador preparar preparat preparatiu
preparatori prepirinenc preponderància preponderant preponderantment preponderar
preposar preposició preposicional prepòsit prepositiu prepositivament prepositura
prepòster

preposteració

prepòsterament

preposterar

prepotència

prepotent

prepotentment prepuci prepucial prerafaelita prerafaelitisme preregnant prerenaixement
prerequisit preromà preromànic preromàntic preromanticisme prerrogativa pres presa
presagi presagiar presagiós presantificat presbícia prèsbita presbiteral presbiterat
presbiteri presbiterià presbiterianisme presciència prescient prescindible prescindir
prescripció prescriptible prescriptiu prescrit prescriure preselecció presència presencial
presencialment presenciar present¹ present² presentable presentació presentador
presentalla presentar presentment presepi preservació preservador preservar preservatiu
preservativament presidència presidencial presidencialisme presidencialista president
presidi presidiari presidir presídium presó presocràtic presoner presonera pressa préssec
presseguer presseguera presseguerar pressentiment pressentir pressió pressionar
pressòstat pressuposar pressuposició pressupòsit pressupost pressupostar pressupostari
pressura pressut prest¹ prest² prestable prestació prestador prestament¹ prestament²
prestància prestanoms prestar prestatari prestatge prestatgeria prestatjat préstec prester
prestesa prestidigitació prestidigitador prestigi prestigiar prestigiós prestimoni presto
presumible presumiblement presumir presumit presumpció presumpte presumptiu
presumptivament presumptuós presumptuosament presumptuositat presura pretaller
pretendent pretendre pretensió pretensiós pretensiosament pretensor preterició
preterintencionalitat preterir pretèrit pretermissió preternatural pretesar pretext pretexta
pretextar pretònic pretor pretori pretorià pretorial pretorianisme pretura preu preuar
preufet preufetaire preufeter prevalença prevaler prevaricació prevaricador prevaricar
prevenció prevenient prevenir preventiu preventivament preverb preverbi prevere
preveure previ prèviament previngudament previngut previsible previsió previsor
[pɾ] + i
prim prima¹ prima² primacia primacial primal primala primall primari primària
primàriament primat primatxó primavera primaveral primaverenc primcernut primejar
primer¹ primer² primerament primerejar primerenc primeria primesa primfilar primiprimicer primícia primicial primigeni primina primípar primitiu primitivament
primitivisme primitivitat primitxol primmirat primnesiòfits primo- [o primi-]

primofílices primogènit primogenitura primoinfecció primor primordi primordial
primordialitat primordialment primorós primoter primparat primsenyar prímula
primulàcies primulina príncep prínceps principal principalitat principalment principat
principesc principescament principi principiant principiar prió priodont prior prioral
priorat prioratí prioressa prioritari prioritat prioritzar prisador prisar prisat prisatge
priscil·lianisme priscil·lianista priscoà prisma prismàtic prismatoide pristí privació
privacitat privadament privadejar privadesa privar privat privatització privatitzar
privatiu privativament privilegi privilegiadament privilegiar privilegiat privilegiatiu
[pɾ] + o
pro pro- proa probabiliorisme probabiliorista probabilisme probabilista probabilístic
probabilitat probable probablement probament probatori probe probiòtic pròbit probitat
problema problemàtic problemàticament probòscide proboscidis procaç procacitat
procaçment procariota procariòtic procedència procedent procedentment procediment
procedimental procedir procel·làrids procel·lariformes procel·lós procel·losament
pròcer procés processador processal processament processar processió processional
processionalment

processionària

processó

prociònids

proclama

proclamació

proclamador proclamar proclisi proclític procliu proclivitat procloròfits procònsol
proconsolat proconsular procordats procreació procreador procrear procronisme proctproctitis procto- [o proct-] proctòleg proctologia procumbent procura procuració
procurador procuradoria procurar prodelta pròdig prodigalitat pròdigament prodigar
prodigi prodigiós prodigiosament prodigiositat proditori proditòriament pròdrom
prodròmic producció producte productibilitat productiu productivitat productor
produïble produir proemi proemial proemialment proenzim proer proesa profà
profanació profanador profanament profanar profanitat profase profecia profecticis
proferidor proferiment proferir proferta profés professar professió professional
professionalisme professionalitat professionalització professionalitzar professionalment
professó professor professoral professorat profeta profetal profetar profetessa profètic
profèticament profetisme profetitzable profetitzar proficient proficu profícuament
profilàctic profilaxi profit profiterola profitós profitosament proforma pròfug profund
profundament profunditat profunditzar profús profusament profusió progènie progenitor
progenitura

progesterona

progimnasma

progimnospermes

proglotis

prògnat

prognatisme prognosi progradació programa programable programació programador
programar programari programàtic progre progrés progressar progressia progressió

progressisme progressista progressiu progressivament prohibició prohibicionisme
prohibicionista

prohibir

prohibitiu

prohibitori

prohom

prohomenia

proindivís

proindivisió proís proïsmal proïsme projecció projectable projectant projectar projecte
projectil projectista projectiu projectivitat projector projectura prolació prolapse prolat
prole pròleg prolegomen prolepsi prolèptic proletari proletariat proletarització
proletaritzar prolífer proliferació proliferar prolífic prolíger prolina prolix prolixament
prolixitat prologar prologuista prolongable prolongació prolongadament prolongador
prolongament prolongar proloqui prolusió promès prometatge prometedor prometença
prometi prometiment prometre prominència prominent promiscu promíscuament
promiscuar promiscuïtat promissió promissori promoció promocional promocionar
promontori promotor promoure promovedor promptament prompte¹ prompte²
promptesa promptitud promptuari promulgable promulgació promulgador promulgar
pron pronació pronador pronom pronominal pronominalització pronominalitzar
pronominalment pronòstic pronosticable pronosticació pronosticador pronosticaire
pronosticar

pronòstiga

pronúncia

pronunciable

pronunciació

pronunciadament

pronunciador pronunciament pronunciar pronunciat prop propà propagabilitat
propagable propagació propagador propaganda propagandista propagandístic propagar
propagatiu propàgul propalador propalar propanoic proparoxíton propdit propè
propedèutic propel·lir propendir propenil propens propensió proper propergol propi
propí pròpiament propici propiciable propiciació propiciador propíciament propiciar
propiciatori propietari propietat propil propilè propileu propílic propina propinar
propinc propinqüitat propionaldehid propionat propiònic pròpoli pròpolis proponent
proporció

proporcionable

proporcionadament

proporcional

proporcionalitat

proporcionalment proporcionar proporcionat proposable proposador proposant proposar
proposició proposicional propòsit proposta propparent proppassat propretor proptosi
propugnació propugnacle propugnador propugnar propulsant propulsar propulsió
propulsiu propulsor propvinent prorrata prorrateig prorratejar pròrroga prorrogable
prorrogació prorrogar prorrompre prosa prosador prosaic prosaicament prosaisme
prosàpia prosceni proscripció proscriptor proscriure prosector prosèlit proselitisme
proselitista prosificació prosificar prosil·logisme prosimis prosista prosòdia prosòdic
prosop- prosopo- [o prosop-] prosopografia prosopopeia prosopopeic prospecció
prospectar prospecte prospectiu prospectiva prospector pròsper pròsperament prosperar
prosperitat prosperós prosperosament prossecució prosseguir prostat- pròstata
prostatàlgia prostatectomia prostàtic prostatitis prostato- [o prostat-] prosternació

prosternar-se prostètic prostíbul prostibulari pròstil prostitució prostituïdor prostituir
prostitut prostració prostrar prostrat protagonisme protagonista protagonitzar protal·lus
protandre protargol pròtasi proteàcies proteasa protecció proteccionisme proteccionista
protector protectorat protectori protegir proteic proteïforme proteïn- proteïna
proteïnèmia proteïno- [o proteïn-] proteïnúria proteisme pròteles proteoclàstic proteòlisi
proteolític proter- proterandre protero- [o proter-] proterogin proterozoic protèrvia
proterviós proterviosament pròtesi protest protesta protestació protestament protestant
protestantisme protestar protestatari protestatiu protètic protetista proteu proti pròtir
protists proto- protó protoactini protobacteriòfag protocanònic protocol protocol·lari
protocol·lització protocol·litzar protoctists protoestel protòfit protohistòria protohistòric
protòlisi protolític protollengua protomàrtir protometge protonació protonema protònic¹
protònic² protonotari protopatia protopina protoplaneta protoporfirina protopteridíides
protosaures prototeris prototip prototípic prototipus protozous protràctil protrusible
protrusió protuberància protuberant protutor prou proustita prova provable provador
provança provar provatura provecte proveïdor proveïment proveir proveït provençal
provençalisme provençalista provenir proverbi proverbial proverbialment proveta
pròvid

pròvidament

providentment

providència

provincià

província

providencial
provincial

providencialment
provincialat

provident

provincialisme

provincianisme provinença provinent provirus provisió provisional provisionalitat
provisionalment provisor provisorat provisori provisoria provisòriament provitamina
provocable provocació provocador provocant provocar provocatiu provocativament
provocatori proxeneta proxenetisme pròxim proximal pròximament proximitat
[pɾ] + u
prudència prudencial prudencialment prudent prudentment pruenga pruent pruïja pruïna
pruïnós pruir pruna prunell prunella prunel·la pruneller prunèl·lids pruner prunera
prunerar prunyó prunyoner prurigen pruriginós prurit prussià prussianisme prussiat
prússic
[bɾ] + a
brabant brac¹ brac² braç braça braçada bracal braçal braçalada braçalera braçalet
braçalladora braçalot braçat braçatge braceig bracejador bracejant bracejar bracer¹
bracer² bracera bracerola de bracet bracista braçol braçola braçolada braçolí bràctea
bracteal bracteat bracteïforme bractèola bracteolat bradi- bradicàrdia bradipèpsia

bradipòdids braga bragada bragasses bragat bragot braguer bragueta bram¹ bram²
brama¹ brama² bramadissa bramador¹ bramador² bramaire braman bramànic
bramanisme bramar bràmids bramul bramular bran branc branca brancada brancadella
brancal brancall brancallós brancam brancament brancar brancatge brancó brancut
branda¹ branda² brandada brandador brandal brandar brandejar brandi brandir brandó
brandonera branquejar branquell branqui- -branqui brànquia branquial branquiat
branquictènia

branquífer

branquilló

branquio-

[o

branqui-]

branquiòpodes

branquiosaure branquiürs bransoleig bransolejar braó braol braolador braolar braqui-¹
braqui-² braquial braquiblast braquicèfal braquicefalisme braquicrani braquidactília
braquífer braquígnat braquignàtia braquígraf braquigrafia braquigràfic braquio- [o
braqui-] braquiodont braquiòpodes braquiosaure braquiquíton braquistòcrona braquiürs
brasa brasada brasejar braser braserada braseral braseret braseria brasil brasiler brasquer
brassicàcies brau¹ brau² brauell brauella braument brava bravada bravament bravata
bravatejar bravatell bravejar braverol bravesa bravo bravor bravura
[bɾ] + e
brea brec¹ brec² brega bregada bregador bregadores bregar bregat bregatge bregma
bregmàtic bregós breguejar brell brellador brellar bren brenc brèndola brendolat breny¹
breny² bres bresca brescador brescadura brescam brescar brescat¹ brescat² bresquilla
bressada bressar bressol bressola bressolar bressoleig bressoler bretessat bretó brètol
bretolada bretolalla bretxa bretxificació bretxificar breu breument breva brevetat brevibreviari brevilini brevipenne brevirostre brevíssim brevistil brevitura brèvol
[bɾ] + i
bri brià brial brials brianós brianxa briates bric bricallaire bricaller bricbarca bricolatge
brida bridada bridge bridó brie brigada brigadier brigadista brigola bríides brill¹ brill²
brilla brillador brillant brillanté brillantina brillantment brillantor brillar¹ brillar² brilló
brillós brimarada brinc brindar brindis brinet bringuera brinós brio brio- briòfits brioix
briol briòleg briolí briologia briòpsids briós brioteca briozous briqueta brisa¹ brisa²
brisaina brisall brisar brisat brisca brisot brisquet brisura brità britànic britó britònic
briva brivall brivalla brivallada¹ brivallada² brivant brivar brívia
[bɾ] + o

broc broca brocada brocal brocanter brocanteria brocar brocard brocat brocatell
brocatellat brocater brochantita brodada brodador brodadura brodar brodaria brodat
bròfec bròfegament brogent brogidor brogiment brogir brogit broida broix broixina
broll brolla brollador brollar¹ brollar² brolleria brollim brom¹ brom² brom³ broma¹
broma² broma³ broma⁴ bromació bromada¹ bromada² bromadora bromall bromallada
bromalló bromar bromar-se bromassa bromat bromato- bromatòleg bromatologia
bromatològic bromatometria bromatomètric bromeig bromejar bromèlia bromeliàcies
bromera bromereig bromerejar bromerós bròmic bromista bromitja bromo- bromoform
bromós¹ bromós² bromosa bromur bronc bronco- [o bronqui-] broncoespirometria
broncopneumònia broncopulmonar broncoscopi broncoscòpia bronja bronqui bronquibronquial bronquièctasi bronquina bronquinejar bronquinós bronquíol bronquitis bronsa
bronsar bronto- brontosaure brontoteris bronzar bronze bronzejador bronzejament
bronzejar bronzer bronzí bronzista brookita broquer broquerer broquet broqueta
broqueter bròquil brossa¹ brossa² brossador brossaire brossall brossam brossar¹ brossar²
brossat brossegar brossella brossenc brossós brosta brostada brostam brostar brostatge
brostejador brostejar brostim brot brotada brotam brotar brotó bròtola brotonar brotxa¹
brotxa² brotxadora brotxar brotxeta brou brouós brovós brownià
[bɾ] + u
bru bruc brucataire brucina brucita brúcol bruel¹ bruel² bruelament bruelar brufada
brufador brufar brufol brúfol brufolar bruga brugol brugolar brugosa bruguer bruguera
bruguerar bruguerola bruguerolar bruit bruixa¹ bruixa² bruixar bruixeria bruixó brúixola
bruixonada bruixot brull¹ brull² brulla brullar brullol brullola brum brument brumidor
brumir brunel·la brunenc brunet bruneta brunyidor brunyiment brunyir brunzent
brunzidera brunzidor brunzidora brunziment brunzinaire brunzinar brunzir brunzit brusa
brusc¹ brusc² brusca¹ brusca² brusca³ bruscament brusent brusidor brusir¹ brusir²
brusquedat brusquejar brusquer brusquina brusquinejar brussel·lès brut¹ brut² brutal
brutalisme brutalitat brutalment brutament brutedat brutejar brutesa brutesc brutícia
brutor
[tɾ] + a
tràbea trabècula trabocar trabuc trabucable trabucada trabucador trabucaire trabucament
trabucança trabucar trabujada trabujar trabuquet traç traca¹ traca² traça traçador
tracalada tracaleig tracalejar tracamanya traçament traçar traçat tracció traceria traci

tracoma traçós tractable tractació tractadista tractador tractament tractant tractar tractat
tracte¹ tracte² tractejar tractiu tractívol tractor tractorista tractriu traçudament traçut
tradescància

tradició

tradicional

tradicionalisme

tradicionalista

tradicionalment

tradicionari traducció traducianisme traducianista traductor traduïble traduir tràfec
trafegador trafegament trafegar trafegós trafeguejar trafegut tràfic trafica traficant
traficar trafiquejar trafolla trafolleria tragacant tragacanta traganeu tragèdia tragella
tragellar tragí tràgic tràgicament tragicomèdia tragicòmic tragina traginada traginador
traginar traginer tragirament tragirar tragit tragitar tragitós trago tragueig traguejar
traguinyol traguitxó tragúlids tragus traïció traïda traïdor traïdorament traïdorenc
traïdoria traiga traiguera tràiler traïment traïnya traïnyaire trair trairar traire trajecte
trajectòria tralla tram¹ tram² trama tramada tramador tramar tramat tramatge tràmec
tramesa trametiment trametre tràmit tramitable tramitació tramitar tramoia tramoista
tramostera trampa trampejador trampejar trampelar trampista tràmpol trampolí trampós
tramuntà

tramuntanada

tramuntanal

tramuntanejar

tramuntanella

tramuntanenc

tramuntar tramús tramussar tramusser¹ tramusser² tramusset tramvia tramviaire tranc
trancanell tràngol tranquil tranquil·lament tranquil·litat tranquil·litzador tranquil·litzant
tranquil·litzar trans- transacció transaccional transalpí transaminació transatlàntic
transbord transbordador transbordament transbordar transcendència transcendent
transcendental transcendentalisme transcendentalista transcendentalment transcendir
transceptor

transconductància

transcórrer

transcripció

transcriptor

transcriure

transculturació transcurs transducció transductor transesterificació transeünt transferasa
transferència transferibilitat transferible transferidor transferiment transferir transfèrmic
transfigurable transfiguració transfigurar transfixió transflorar transflorina transfòbia
transfondre

transfonologització

transformacional

transformabilitat

transformacionalisme

transformable

transformada

transformador

transformació
transformar

transformatiu transformisme transformista trànsfuga transfusibilitat transfusible
transfusió transfusor transgènere transgenerisme transgènic transgredir transgressió
transgressor transhumància transhumant transhumar transició transient transigència
transigent transigir transir transistor transistorització transit trànsit transitable transitar
transitat transitiu transitivament transitivitat transitori transitòriament transitorietat
translació translatici translatíciament translatiu translimitació translimitar transliteració
transliterar translocació translúcid translucidesa transluciditat transmarí transmetre
transmigració

transmigracionisme

transmigrar

transmissibilitat

transmissible

transmissió transmissivitat transmissor transmitància transmodulació transmutabilitat

transmutable

transmutació

transmutador

transmutar

transmutatiu

transmutatori

transoceànic transparència transparent transparentar transparentment transpirable
transpiració transpirar transpirinenc transport transportable transportació transportador
transportament transportar transportista transposar transposició transpositiu transpositor
transsepte

transsexual

transsexualitat

transsilvà

transsònic

transsubstanciació

transsubstancial transsubstanciar transsudació transsudar transsumpte transterminància
transurànid

transvasament

transvasar

transverberació

transvers

transversal

transversalment transvestir-se transvestisme transvestit de tranuita tranuitador tranuitar
trapa trapàcies trapasser trapatroles trapeig trapella trapellejar trapelleria trapenc trapezi
trapezi- trapezial trapeziforme trapezista trapezo- [o trapezi-] trapezoedre [o
trapezòedre] trapezoèdric trapezoidal trapezoide traque- tràquea traqueal traqueida
traqueïtis traquel- traquelo- [o traquel-] traqueo- [o traque-] traqueòfit traquèola
traqueotomia traquilins traquínids traquiptèrids traquita traquític trasbals trasbalsador
trasbalsament trasbalsar trascamar de trascantó trascol trascolament trascolar trascolins
traslladar trasllat traslluir-se trasmudament trasmudança trasmudar traspalament
traspalar traspaperar traspàs traspassacamins traspassament traspassar traspic traspintar
trasplantable trasplantació trasplantament trasplantar traspontí traspostar-se traspuament
traspuar traspunt traspuntar traspunxar trass trast¹ trast² trast³ trastaire trastam trasteig
trastejador trastejant trastejar traster trastets trasto trastocament trastocar trastorn
trastornador trastornar trasviament trasviar trau traucador traucar trauer traüll traüllar
trauma traumàtic traumatisme traumatitzar traumatòleg traumatologia traure traüt trava
travacavalls travada travador travar travelar tràveling travertí través travessa travessada
travessar travessat travesser travessia travessós traveta travó
[tɾ] + e
treball treballada treballador treballar treballat treballós treballosament treballotejar
treballuscar trebel·liànica trebinella trebol trefí trefilar trefilatge trefle trèfola treixor
trellat trema tremaire tremall tremar trematodes tremebund tremel·lals tremend
tremendisme trement trementina trémer tremir tremís trèmol¹ trèmol² tremolador
tremolament tremolar tremoleda tremolejar tremolenc tremolenca tremolí tremolina
tremolita tremolitja tremoló trèmolo tremoloia tremolor tremolós tremolosa¹ tremolosa²
tremolosament tremor tremp trempa trempabilitat trempable trempaplomes trempar
trempat trempera trempó trempolí tremuja tremujal trèmul trèmulament tremusal tren
trena trenar trenat trenc trenca¹ trenca² trencaaigües trencable trencacaps trencaclosques

trencacolls trencacorrents trencada trencadella trencadís trencadissa trencador
trencadura trencafila trencaglaç a trencajunts trencall trencallums trencalòs trencamates
trencament trencanous trencant trencaolles trencapassa trencapedra trencapins
trencapinyes trencapinyons trencar trencat trencatrama trencavent trencavits trenquívol
trenta trentè trentejar trentena trentenari trentenni trentepòlia trentí trentisme trenyella
trenzilla treonina trep trepa¹ trepa² trepà trepadella trepador trepadura trepanació
trepanar trepant trepar trepat trepidació trepidant trepidar trepig trepitjable trepitjada
trepitjador trepitjar trepó trepollar tres tresar tresavi tresàvia tresc tresca trescada
trescador trescament trescanador trescanadora trescanar trescar tres-centè tres-cents
tresè treset treseta tresflorina tresillo tresmall tresneboda tresnebot tresor tresorejar
tresorer tresoreria trespeus trespol trespolar tresquera tresquiornítids tressa tret¹ tret²
treta tretze tretzè tretzena treu treure treva trèvol trevolat trevolet
[tɾ] + i
tri- tri tria triabsidal triac triàcid triada tríada triadelf triadella triadissa triador triadures
triaga triaguer triaguera trial¹ trial² trialles triangle triangulable triangulació triangular¹
triangular² triangularment triangulat triapedrar triapedres triàquids triar triarquia triàsic
triat triatge triatleta triatló triatòmic triaxial triazina triazole triba tribal tribana tribanar
tribanella tribàsic tribo- triboelectricitat tribofícies tríbol triboluminescència tribòmetre
tribonematals tribopoliment tribu tribú tribulació tribular tribulet tribuna tribunal
tribunat tribunici tribut tributació tributador tributant tributar tributari -tric tricèfal
tricennal tricenni tríceps triceratop tricicle triclini triclínic triclorofenoxiacètic
triclorofluorometà trico- trícoc tricocist tricòfit tricofitosi tricogàmia tricògina
tricolomatals tricolor tricoma tricomatós tricòmic tricomicets tricomicosi tricònquid
tricòpters tricord tricorn tricorne tricorni tricosi tricot tricotar tricotatge tricòtom
tricotomia tricotòmic tricotosa tricroic tricroisme tricromàtic tricromia tric-trac
tricúspide tridaci tridàctil trident tridentat tridentí tridentífer tridigitat tridimensional
tridimita tridó tridu tríduum triedre [o tríedre] trièdric triennal trienni trient tries
triestearina trietilendiamina trifacial trifaldó trifàsic trifenilmetà trífid trifilita trifoli
trifoliolat triforat trifori triforme triformitat triftong trifulga trifurcació trifurcar triga
trígam trigàmia trigança triganer trigar trigemin trigeminat trigèsim trigesimal triglicèrid
tríglids tríglif trígon trigonal trigònia trigonometria trigonomètric trigonomètricament
trigós trígraf trigrama trigramàtic trihemímera trilateral trilema trilineal trilingüe trilió
trilionèsim trílit triliteral trill trilla¹ trilla² trillador trillaire trillar trilobat trilobits

trilobulat trilocular trilogia trimarà trimembre trímer trimestral trimestralment trimestre
trímetre trimorf trimorfisme trimotor trina trinar trinat trinc trinca¹ trinca² trinca³ trincar¹
trincar² trincó trincola trinco-trinco trinervat trinervi trineu trinitari trinitat trinitrofenol
trinitroglicerol trinitroresorcinol trinitrotoluè trinodal trinomi trinquet¹ trinquet²
trinqueta trinquetilla trinquis trinxa¹ trinxa² trinxadissa trinxador trinxant trinxar trinxat¹
trinxat² trinxera trinxeraire trinxet trinxolader trio tríode trioleïna triomf triomfador
triomfal triomfalisme triomfalista triomfalment triomfant triomfar trions triosa tripa
tripada tripaire tripalmitina tripanosoma tripanosomiasi tripartició tripartir tripartit triper
triperia tripijoc tripinnat triplà triple¹ triple² triplement triplet triplicació triplicar
triplicitat triplista triplita triploblàstic triplopia tripó trípode trípol tripolar tripolità trips
tripsina tripsinogen tripterígids tríptic triptòfan trípton trip-trap tripudi tripulació
tripulant tripular triquadrantal triquèquids triquetre triquiasi triquina triquinós triquinosi
triquiúrids triradiat trirectangle trirrem trisacàrid trisagi triscar trisecar trisecció trisector
trisetmanal trisíl·lab trisil·làbic trisme trisoctaedre [o trisoctàedre] trisolcat trisomia
trisòmic trisquela trist tristament tristesa tristetraedre [o tristetràedre] trístic tristor tristras trit triteisme triti tritiació tritiat tritici tritlleig tritllejar tritó tríton tritònids trits
triturable trituració triturador triturar triumvir triumviral triumvirat trivalència trivi
trivial trivialitat trivialització trivialitzar trivialment trívium
[tɾ] + o
tro troana troanella troba trobable trobada trobadís trobador trobadoresc de trobadures
troballa trobament trobar¹ trobar² trobat trobiguera troc troca trocaic trocànter trocantí
trocar trocisc tròclea troclear trocoide trof- -trof trofeu -tròfia tròfic trofo- [o trof-]
trofofil·le troglobi troglodita troglodític troglodítids troglòfil trogloxè trogoniformes
troià troica troina tròlei troleibús tromb- tromba trombe trombina trombo- [o tromb-]
trombó trombòcit trombocitopènia tromboflebitis trombogen trombopènia trombopoesi
trombosi trompa trompada trompar trompassada trompassar trompejar trompellot
tromper trompera trompet trompeta trompetada trompeteig trompetejar trompeter¹
trompeter² trompeteria trompetista de trompis trompitxol a trompons tron trona¹ trona²
tronada tronadissa tronador tronar tronat tronc tronca troncal troncalitat troncar
troncocònic troncut tronera trontoll trontollar trontollejar trontollós tronxo tronxon trop
-trop¹ -trop² tropa tropà tropell tropeolàcies -tropia tròpic tropical tropisme tropotropòfil tropòfit tropologia tropològic tropològicament tropopausa troposfera troqueu
troquí troquilló troquisc tròquiter tros trossa¹ trossa² trossada trossador trossar¹ trossar²

trossejament trossejar trossejat trossell trossellar trot trotada trotador trotaire trotar troter
trotllo trotó trotskisme trotskista
[tɾ] + u
truà truaneria truc truca¹ truca² trucada trucar trucatge tructicultura truculència truculent
trufa¹ trufa² trufador trufar trufar-se trufejar truger trugeta truita¹ truita² truitada truiter
truja trujada trull¹ trull² trullada trullaire trullar trullola trullós trumfa trumfada¹
trumfada² trumfar trumfau trumfera trumferar trumfo truncació truncadament
truncament truncar truncat trunyella trupial trust
[dɾ] + a
drac dracena dracma draconià draconina draconític dracòntic draga dragador¹ dragador²
dragador³ dragalina dragamines draganeu dragant dragar¹ dragar² dragatge dragea drago
dragó dragolí dragoman dragona dragonària dragonat dragonera dragonet drama
dramat- dramàtic dramàticament dramatisme dramatització dramatitzar dramaturg
dramatúrgia dramatúrgic drap drapada drapaire drapar drapejat draper¹ draper² draperia
drassana drassaner dràstic dràvida dravídic dravita
[dɾ] + e
dreçar drecera dren drenador drenar drenatge dret¹ dret² dretà dretament dretanitzar a
dretcient dreter drethavent dretor dretura dreturer dreturerament
[dɾ] + i
dríada driblar driblatge dries dril dring dringadera dringadís dringadissa dringar
dríngola dringuejar driografia drissa
[dɾ] + o
droga drogar drogoaddicció drogoaddicte drogodependència drogodependent droguer
drogueria droguet droguista -drom dromedari dromo- dron dròpax dropejar droperia
dropo dròpol dròsera droseràcies drosòmetre
[dɾ] + u
druida druïdessa druídic druïdisme drupa drupaci drupèola drus drusa drut

[kɾ] + a
crac¹ crac² cracant -cràcia cran cranar cranc cranca crancelí crani crani- cranià cranial
craniat cranio- [o crani-] craniometria craniomètric cranquejar cranquet crapodina
cràpula crapulós cras crasi -cràsia craspa crassament crasses crassifoli crassitud
crassulàcies -crata crater cràter cratícula crató
[kɾ] + e
creable creació creacionisme creacionista creador crear creatina creatinina creatiu
creativitat creaturitat crebant crebantar crebar crebassa crec credença credencer
credenceria credencial credibilitat crèdit creditici creditor credo crèdul credulitat
creença cregut creïble creïblement creient creïlla creïllera creixa creixement creixen
creixenar creixença creixenera creixent créixer crem crema¹ crema² cremació cremada a
cremadent cremadís cremadissa cremador¹ cremador² cremall cremallejar cremaller
cremallera¹ cremallera² cremallot cremallut cremar cremat crematístic crematori
cremona cremor crémor cremós¹ cremós² crenat creolina creosol creosota creosotar
creosotatge crep crepè creperia crepitació crepitant crepitar crepuscle crepuscular
crequier crescendo crescuda cresílic cresol¹ cresol² cresp¹ cresp² crespador crespar
crespell crespella crespinell crespó cresta crestador crestall crestallar crestallera
crestallut crestar crestat crestejar cresteria crestó crestomatia crestut creta cretaci
cretàcic cretenc cretí crètic cretinisme cretona creu creuar creuclavat creuenda creuer
creuera creueria creuerista creuet creueta creure crevillentí
[kɾ] + i
cria criador criança criançó criar criassó criat criatura criaturada criaturam criaturejar
criaturer cribel cribrós cric¹ cric² cric-crac cricètids crico- cricoide crida cridadissa
cridador cridaire cridaner cridar cridòria crim criminal criminalista criminalitat
criminalitzar criminalment criminòleg criminologia criminós criminosament crin crina
crinera crinoïdeus crinolina crinut crio- crioclastisme criogènia criogènic criohidrat
criolita crioll crioluminescència crioluminescent crioplàncton crioscòpia crioscòpic
criotró crioturbació cripsi cript- cripta críptic cripto- [o cript-] criptó criptobiosi
criptobrànquids criptocristal·lí criptoendolític criptòfit criptòfits criptògam criptogàmia
criptogàmic criptogamicida criptògraf criptografia criptografiar criptogràfic criptograma
criptomelana criptomèria criptonemials criptònim criptorquídia criptotip criptotipus

criptozoic criquesa criquet cris- crisalidació crisàlide crisantem crisè criselefantí crisi
crisma crismació crismal crismar crismó criso- [o cris-] crisobalanàcies crisoberil
crisòbul crisocol·la crisofícies crisòfits crisògraf crisografia crisolaminarina crisòlit
crisopa crisopras crisotil crispació crispar crispatiu crispeta cristall cristaller cristalleria
cristal·li- cristal·lí cristal·lífer cristallina cristal·litzable cristal·lització cristal·litzador
cristal·litzar cristal·lo- [o cristal·li-] cristal·lògraf cristal·lografia cristal·logràfic
cristal·loide cristí cristià cristianament cristianar cristiandat cristiania cristianisme
cristianíssim cristianitzar cristianodemòcrata cristina cristobalita cristologia cristològic
crit criteri criteriologia critèrium crític criticable criticador criticaire críticament criticar
criticastre criticisme criticista critiquejador critiquejar crivell crivellar
[kɾ] + o
croada croat¹ croat² croc croca crocant crocidolita crocodilians croera croissant
croissanteria crol crolista crom -crom cromanyó cromar cromat cromat- cromatable
cromatar cromàtic cromàticament cromaticitat cromàtide cromatina cromatisme
cromato- [o cromat-, o cromo-] cromatòfor cromatògraf cromatografia cromatogràfic
cromatograma cromatoplasma cromatró -cromia cròmic cromífer cromil crominància
cromistes cromit cromita cromitita cromlec cromo cromo- cromodinàmica cromòfor
cromofòric cromogen cromogènic cromògraf cromolitografia cromolitogràfic cromòmer
cromoplast cromós cromoscopi cromosfera cromosoma cromosòmic cromotipografia
cromotròpic cron cron- -cron -cronia crònic crònica crònicament cronicitat cronicó
cronista crono- [o cron-] cronoestratigrafia cronoestratigràfic cronògraf cronografia
cronogràfic cronograma cronogramàtic cronohistòria cronohistòric cronòleg cronologia
cronològic cronològicament cronologista cronometrador cronometrar cronometratge
cronòmetre cronometria cronomètric cronopotenciometria cronoscopi cronozona
croquer croquet croqueta croquis croquisar cros¹ cros² crossa crosseta crosta crostam
crostat crostera crostim crostís crostisser crostó crostós cròtal crotàlids cròton crotònic
[kɾ] + u
cru cruament cruany cruanya cruci- crucial cruciata cruciferari crucíferes crucificació
crucificar crucifix crucifixió cruciforme cruditat cruejar cruel cruela cruelment crueltat
cruenc cruent cruentament cruesa crugia crui cruia cruiar cruïlla cruïllada cruix cruixent
cruixidell cruixidera cruixidor cruiximent cruixir cruixit cruor crúor cruorina crup
crupal crupier crupó crural cruspir-se crustaci cruzado cruzeiro

[gɾ] + a
gra graben gràcia graciable graciar gràcil gracilitat gracíola graciós graciosament
graciositat -grad grada gradació graderia gradeta gradient graduable graduació
graduadament graduador gradual gradualment graduand graduar graduat graella
graellada graf -graf grafema grafia -grafia gràfic gràficament gràfila grafilar grafiosi
grafisme grafista grafit grafític grafitoide grafitós grafo- grafoespasme grafoestàtica
grafòleg

grafologia

grafològic

grafòman

grafomania

grafòmetre

grafomètric

grafoteràpia grall gralla grallar graller grallera gralló gram¹ gram² -grama gramalla
gramalleta

gramatge

gramàtic

gramatical

gramaticalitat

gramaticalització

gramaticalitzar gramaticalment gramaticastre gramatitzar gramenera gramenet gramera
gramini- gramínies graminífer graminiforme graminívor graminoide gramnegatiu
gramòfon gramofònic gramola gramós grampilló grampó gràmpola grampositiu gran
grana granada¹ granada² granadella granader granadí granadilla granadina¹ granadina²
granadura granalla granallar granar granat granatífer granats grandalla grandària
grandejar grandesa grandier grandiloqüència grandiloqüent grandiós grandiosament
grandiositat grandirostre grandolàs grandor granducal granejador granejar granejat
granejatge a granel granellada granelló granellons granellós granellut graner¹ graner²
granera granerada graneria granet granger grani- granífer graniforme granífug granís
granissa granissada granissar granissat granissó granissol granissolar granit granité
granític granitoide granívor granja granment grano- [o grani-] granoblàstic granodiorita
granollerí granor granot granota granoteta granul- grànul granulació granulador
granular¹ granular² granulat granuli- granulífer granuliforme granulita granullada
granulo- [o granuli-, o granul-] granulòcit granuloma granulomatós granulomatosi
granulometria granulomètric granulós grànum graó graonada graonat grapa grapada
grapadora grapaldina grapallut grapar grapat grapeig grapejament grapejar grapialtesa
grapiola grapiots grapissar grapissos graponar graponejar graponer graponerament
graponeria grappa graptòlits gras grassament grassesa grasset grassor grat¹ grat²
gratabous gratacel gratacul gratada gratador gratall gratament¹ gratament² gratanúvols
gratapalles gratapeus gratar a gratcient gratella gratera gratibuixar gratibuixes
gratificació gratificador gratificant gratificar gràtil gratinador gratinar gratis gratitud
gratuït gratuïtament gratuïtat gratulació gratular gratulatori gratussa grau grauer grauera
graula grausí grava gravable gravació gravador graval gravamen gravar¹ gravar² gravat¹
gravat² gravatiu gravelot gravenc gravera graveta gravetat gràvid gravidesa gravídic

graviditat gravímetre gravimetria gravimètric gravíssim gravit gravitació gravitacional
gravitant gravitar gravitatori gravitó gray
[gɾ] + e
greal greala grec greca grecisme grecitat grecitzar greco- grecobúdic grecollatí greda
gredar gredera gredós greenockita gregal gregalada gregalejar gregari gregarisme
gregorià gregorianista greisen greix greixador greixar greixatge greixelló greixera
greixesa greixet greixina greixinós greixó greixoli greixonera greixor greixós greixum
greja grejol grell grella grellada gremi gremial gremialisme grémola gremolejar
grenlandès grenxa greny grenya grenyal grenyera grenyut gres gresa gresal gresala
gresca gresol gresola gresolada gresolera gresós greu greuge greugesa greujar greujós
greument grevíl·lea grèvol¹ grèvol² grevolar grevoleda grevoler grevolosa
[gɾ] + i
grial griala grier grif grifa¹ grifa² grifar-se grifó grífol grifolar grifolda grifolejar grifoll
grifollar grifonar grill¹ grill² grilla grillada grillar grillera grilló grimaldo grimmials
grimpador grimpaire grimpar grímpola gringolat grinxot grinyol grinyolar griot grip
gripal gripatge gripau gripauet grípia gris¹ gris² grisalla grisejar grisenc griset griseta
griso grisó grisol grisor grisós grisú griu griva grívia grivieta
[gɾ] + o
gro groc groenlandès groera grofollut grog grogor grogós grogrèn groguejar groguenc
groguera groguesa groguet grogui groguinós groguís groguissó groller grollerament
grolleria gróndola gronsa gronxada gronxadís gronxador gronxadora gronxament
gronxar gronxejar gronxolar grony grop gropa gropada gropera gros grosella grossal
grossala grossament grossària grosser grosserament grosseria grossesa grosso modo
grossor grossulària grotesc grotescament
[gɾ] + u
grua gruada gruar¹ gruar² gruat gruer grufa grufada grufar gruids gruïformes gruista
gruix gruixa gruixària gruixat gruixut grum¹ grum² grumar grumeig grumejar grumer
grumet grúmol grumoll grumollós gruny grunya grunyidor grunyir grunyit grup grupet
grupoide grupuscle grupuscular gruta

[fɾ] + a
fra frac fracàs fracassar fracció fraccionament fraccionar fraccionari fractal fractocúmul
fractocúmulus fractonimbus fractura fracturable fracturar fraga fragància fragant
fragassa fragata fragatí fragiforme fràgil fragilitat fràgilment fragment fragmentació
fragmentar fragmentari fragmentàriament fragmo- fragor fragorós fragorosament fragós
fragositat fraguera frambèsia framenor framiré franc¹ franc² francament francbord
franccantó francès francesilla¹ francesilla² francesisme francesització francesitzar franci
francià fràncic franciscà francmaçó francmaçoneria francmaçònic franco- francòfon
francolí francoprovençal francquarter franctirador franel·la franel·lògraf franel·lograma
franger frangibilitat frangible fràngula franja franjar frankeniàcies franqueig
franquejable franquejar franquer franqueres franquesa franquícia franquisme franquista
frarada fraram frare fraresc fraret fraró frase fraseig frasejar fraseologia fraseològic
frasqueta fratern fraternal fraternalment fraternitat fraternitzar fraticel fratricida
fratricidi frau¹ frau² fraudulència fraudulent fraudulentament fraudulós fraudulosament
fraula fraular fraulera
[fɾ] + e
fre freàtic frec fred¹ fred² fredament fredejar fredeluc fredeluga fredolec fredolí fredolic
fredor fredorada fredorejar fredorós fredós freelance frega fregada fregadís fregadissa
fregador¹ fregador² fregadora fregall fregament fregar fregata fregatel·la fregida
fregidina fregidora freginat fregir fregit fregitel·la freixe freixeda freixeneda freixenet
freixura freixurera frèjol frement fremiment fremir fren- frenada frenar frèndol frenell
frener freneria frenesí frenesia frenètic frenèticament -frènia frènic -frènic freno- [o
fren-] frenòleg frenologia frenològic frenòpata frenopatia frenopàtic freó freqüència
freqüencial freqüencímetre freqüent freqüentació freqüentador freqüentar freqüentat
freqüentatiu freqüentment fres fresa¹ fresa² fresada fresadora fresar¹ fresar² fresar³
fresatge fresc fresca frescal frescament frescor frescós frescum frescumada frèsia
fresquejar fresquívol fressa¹ fressa² fressar fressat fressejar fresser fresseta fressós
fressosament freta fretura freturant freturar freturejar freturós freturosament freu freudià
freudisme frèvol frevolesa
[fɾ] + i

friabilitat friable fricandó fricassé fricatització fricatitzar fricatiu fricció friccional
friccionar frifrit frigània frigi frígid frigidari frigidesa frigiditat frígola frigolar frigoleta
frigoria frigorífic frigorista fringíl·lids fris¹ fris² frisança frisar¹ frisar² frisat frisatge
frisel·la frisó frisor frisós frisosament fritada fritil·lària fritura friülà friülès frívol
frívolament frivolitat frivolité frivolitzar
[fɾ] + o
fromental fronda frondós frondositat front frontal frontaler frontalitat frontample
frontenis frontennis fronter frontera fronterejar fronterer frontis frontispici frontissa
fronto- frontó frontogènesi frontolisi frontpopulista frotis
[fɾ] + u
fructan fructi- fructicultor fructicultura fructífer fructíferament fructificació fructificant
fructificar fructofuranosa fructosa fructosan fructuari fructuós fru-fru frugal frugalitat
frugalment frugi- frugífer frugívor fruïble fruïció fruir fruit fruita fruitar fruitat fruiter
fruitera fruiterar fruiteria fruïtiu fruitós frumentaci frumentari frunzidor frunzir frunzit
frust frustració frustrador frustrant frustrar frustratori frústul frutescent fruticós
fruticulós
[pl] + a
pla¹ pla² pla³ placa plaça plaçada placar plaçar placard placatge placebo placenta
placentació placentari placentats placentitis placer¹ placer² plàcet plàcid plàcidament
placidesa placiditat placoderms placoide plaent plaentment plaer plaf plafó plaga¹ plaga²
plagal plagasitat plagi plagi- plagiar plagiari plagio- [o plagi-] plagiòclasis plagiòstoms
plaguejar plagueria plagueta plaguicida plaïble plana planada planador planament planar
planari planària planassa planatge plançó plançonada plançoneda plàncton planctònic
planejadora planejament planejar planell planella planer planerament planerenc planeta
planetari planetesimal planetoide planetologia plani- planic planícia planificació
planificador planificar planifoli planímetre planimetria planiol planisferi plano- [o plani] planó planocaducifoli planocilíndric planocòncau planoconvex planografia plànol
planoperennifoli planor planòspora plant planta plantable plantació plantada plantador
plantaginàcies plantament plantar¹ plantar² plantat plantatge planteig plantejament
plantejar planter planteraire planterista plantificar plantígrad plantilla plantó plantofa
plantofada plantofejar plantofer plantós plantositat plàntula planura planúria¹ planúria²

planxa planxada planxador¹ planxador² planxament planxar planxeta planxista
planxisteria plany planyença planyent plànyer planyiment planyívol planyívolament
plapa plaqué plaquejar plaqueta plaquetari plasent plasenteria plasentment plasmplasma plasmable plasmació plasmador plasmalemma plasmar plasmàtic plasmatró
plàsmic plasmidi plasmídic plasmo- [o plasm-] plasmodi plasmodioforomicets
plasmodioforomicots plasmòlisi -plast -plàstia plàstic plàsticament plasticitat plastidi
plastificació plastificant plastificar plastilina plastró plat plata¹ plata² platabanda platada
plataforma plàtan platanàcies platanar plataneda plataner platea platejar platera plàtera
platerada plateresc plateret platet plati- platí platihelmints platina platinar platinat
platini- platínic platinífer platiniridi platinit platino- platinoide platinós platirostre
platirrins platja platjola plató¹ plató² platonar platònic platònicament platonisme platós
plats-i-olles platxeri platxèria platxeriós plaure plausibilitat plausible plausiblement
playback playboy
[pl] + e
ple¹ ple² plebà pleballa plebeisme plebeu plebiscit plebiscitari plebs plec pleca
plecòpters plectògnats plectomicets plectre pledeig pledejador pledejaire pledejant
pledejar plega plegable plegadís plegador¹ plegador² plegamans plegament plegar
plegat¹ plegat² plegatge -plegia plegó plèiade pleixell pleixellar plement plementeria
plena¹ plena² plenamar plenament plenari plenàriament plener plenerament plenilunar
pleniluni plenipotència plenipotenciari plenitud pleo- pleocroic pleocroisme pleomòrfic
pleomorfisme pleonasme pleonàstic pleonàsticament plepa pler a pleret pleroma plerosi
pleròtic plesiosaures plessímetre plet pleta plètora pletòric pletòricament pleura pleural
pleuresia pleurític pleuritis pleuro- pleurocarp pleurocàrpic pleurodínia pleuronèctids
plèuston plexe plexiforme plexiglàs plexímetre
[pl] + i
plica plint plio- pliocè pliocènic pliotropia plistocè plistocènic
[pl] + o
ploceids plòcon plof ploguda plom ploma¹ ploma² plomada¹ plomada² plomada³
plomaire plomall plomallada plomaller plomar¹ plomar² plomatge plombat plomejar
plomell plomer¹ plomer² plomeria plomí plomissa plomissall plomissol plomós plor
ploracossos plorada ploradissa plorador ploraire ploralla ploralleta plorallós

ploramiquejar ploramiques ploramorts ploraner plorar plorera ploricó plorinyar
plorinyós ploriqueig ploriquejar plorós plorosament plosió plosiu plotinisme ploure
plover plovineig plovinejar plovisc ploviscar ploviscó ploviscol plovisqueig
plovisquejar
[pl] + u
plugastell plugim plugisser pluig pluja plujà plujada plujat plujós plumbagina
plumbaginàcies plumbat plumbi- plumbi plúmbic plumbicó plumbífer plumbit plumbo[o plumbi-] plumbós plum-cake plumetis plumi- plumífer plumiforme plumíger
plumípede plúmula plural pluralisme pluralista pluralitat pluralitzar pluri- plurianual
pluriaxial pluricarpel·lar pluricel·lular pluriculturalisme pluridisciplinari pluridrupa
pluriennal pluriestratificat plurifamiliar plurilingüe plurilingüisme plurinacional
pluriocupació pluripartidisme plus plusmarca pluspetició plusquamperfet plusvàlua
pluteals pluto- plutó plutocràcia plutòcrata plutocràtic plutoni plutònic plutonisme
plutonista

pluvial

pluvio-

pluviògraf

pluviograma

pluviòmetre

pluviometria

pluviomètric pluvionivòmetre pluviositat
[bl] + a
bla blada bladar blader bladeres blan blanament blanc blanca blancal blancall blancalló
blanc-i-blau blancor blancúria blandar blandícia blaneig blanejar blanenc¹ blanenc²
blanesa blanor blanqueig blanquejador blanquejant blanquejar blanquejat blanquer
blanqueria blanquet blanqueta blanquí blanquiella blanquinós blanquisme blasfem
blasfemador blasfemar blasfèmia blasmable blasmador blasmar blasme blasó blasonar
blasonista blasquisme -blast blastema blastemàtic blasto- blastoderma blastodèrmic
blastogènesi blastoïdeus blastomador blastomar blastòmer blastomia blàstula blastulació
blat blatària blatdemorar blatdemorera blatera blau blauet blaugrana blaüra blaürar
blauverda blava blavejar blavenc blavenca blaverol blavet blaveta blavís blavor blavós
blavosenc blavura
[bl] + e
ble blec bleda bledà bledanament bledania bledar bleda-rave bledejar bledera blederia
blefar- blefàric blefaritis blefaro- [o blefar-] blegadís blegadissa blegar bleïdor bleir
bleix bleixar blenat blenda blener blenera blenn- blènnids blenno- [o blenn-]
blennorràgia blennorràgic blennorrea blet bleterar bleva¹ bleva²

[bl] + i
blima blindar blindatge
[bl] + o
bloc blocador blocar blocatge blocaus blog bloguer blonda bloom bloqueig bloquejador
bloquejar
[bl] + u
blues bluf
[kl] + a
clac¹ clac² claca¹ claca² clacar clado- cladòcers cladodi cladoforals cladogènesi cladònia
clafit clam clamadissa clamant clamar clàmide clamídia clamido- clamor¹ clamor²
clamoreig clamorejar clamorós clamorosament clamosa clamp clan clandestí
clandestinament clandestinitat clànic clap clapa clapada clapar¹ clapar² clapat clapejar
clapejat claper clapera claperot clapir clapissa clapissar clapissat clapit clapó clapoteig
clapotejar claqué claquera claqueta clar¹ clar² clara claraboia clarament claredat
clarejant clarejar clarell clarent claret clari- clarí clariana clarícia clarificació
clarificador clarificar clarina clarinat clarinet clarinetista clarió clarissa claristori
clarividència clarivident claró clarobscur claror clarós clasc clasca -clasi classe
classejament classejar classer clàssic classicisme classicista classicitzant classificable
classificació classificador classificar classificatori classisme classista classístic clast
clasta -clasta clàstic clastra clatell clatellada clatellejar clatellera clatellot clatellut clatrat
clau¹ clau² claudàtor clàudia claudicació claudicar clauer claupassat claustra claustral
claustrat claustre claustro- claustrofòbia claustrofòbic claustromania clàusula clausura
clausurar clava clavador clavament clavaó clavar clavari clavaria clavària clavariat
clavat clavecí clavecinista claveguera clavegueram clavegueró clavell clavellada
clavellat claveller clavellera clavellet clavellina clavellinera clavenda claver clavera
claveta clavetaire clavetejar claveter claveteria clavi- clàvia clavicèmbal clavicipitals
clavicordi clavicordista clavícula clavicular claviculat claviculo- claviforme clavíger
clavilla clavillar¹ clavillar² claviller clavilló claviorgue clavó clàxon
[kl] + e

clec cleca cleda clemàstecs clemàtide clemència clement clementí clementiner
clementment clenxa clenxador clenxar clenxinar clepsa clepsidra clepto- cleptòman
cleptomania clerecia clergat clergue clerical clericalisme clericalment clericat clero
cleruquia cleta cletxa
[kl] + i
clic clicar clido- client clientela clientelisme clima climàcic climateri climatèric climàtic
climatització climatitzar climato- climatòleg climatologia climatològic clímax
climograma clin clin- clina¹ clina² clini- clínic clínids clino- [o clini-, o clin-] clinoclor
clinòmetre clinopiroxens clinopodi clinoptilolita clinozoisita clip clipeasteroides clíper
clipi clisi clisímetre clissar clister clisteri clisto- clistògam clistogàmia clistoteci clitel
clític clitocibe clitoridectomia clitoridi clítoris clivatge clivell clivella clivelladís
clivellar clivellat clixé
[kl] + o
cloaca cloacal cloasma cloca cloc-cloc clocpiu cloenda cloendat clofa clòfia clofoll
clofolla clofollós cloïssa clon¹ clon² clonal clonar clonatge clònic¹ clònic² clonus clop
clopissa clopissó cloqueig cloquejar¹ cloquejar² cloquer cloquera clor clor- cloració
cloramfenicol cloramina cloràntia clorapatita clorar clorat clorèmia clorhidrat clorhídria
clorhídric clòric clorites clorític cloritoides cloritós cloro- [o clor-] clorofícies clorofil·la
clorofil·lació clorofíl·lic cloròfits clorofluorocarboni clorofluorocarbur cloroform
cloroformització cloroformitzar cloromonadals cloroplast cloroprè clorós clorosi
cloròtic clorur clorurat clos closa closca closcada closcar closcat closell closquet
closqueta clostridi clot clota clotada clotar clotell cloterada clotet clotoide clotós clotut
clotxa¹ clotxa² clotxeta clòtxina cloure clova clovella clovellós clown
[kl] + u
club cluc cluca clucaina clucales clucull cluigida clupeids clusa clusiàcies clúster
[gl] + a
gla glabre glabrescent glaç glaça glaçada glaçador glaçar glacé glacejar glacera
glaciació glacial glacialisme glacialment glacio- glacioeustatisme glaciofluvial
glaciologia glacis glaçó glaçonera gladiador gladiol glamur gland glandi- glandífer
glandiforme

glandívor

glàndula

glandulació

glandular

glanduli-

glandulífer

glanduliforme glandulós glaner glànola glapir glapit glarèola glareòlids glassa glasseta
glassilla glast glatiment glatir glauberita glauc¹ glauc² glauc- glaucescent glauci
glaucina glauco- [o glauc-] glaucòfan glaucòfits glaucoma glaucomatós glauconífer
glauconita glavi
[gl] + e
gleba glei gleïtzació glena glenoidal glenoide glera gleucòmetre gleva glever glevós
[gl] + i
glia gliadina glic- glicèmia gliceraldehid glicèric glicèrid glicerina glicero- glicerol
glícid glicina glico- [o glic-, o gluco-] glicocol·la glicocorticoide glicogen glicol glicòlic
glicolípid glicòlisi gliconeogènesi glicoproteïna glicorràquia glicosa glicòsid glicosídic
glicosúria glifografia glioxal glíptic glipto- gliptografia gliptoteca glírids
[gl] + o
global globalització globalitzador globalitzar globalment globigerina globós glòbul
globular globulariàcies globulífer globulina globulínic globulós globus gloc-gloc glom
glomals glomèrul glomerular glomerulonefritis glòmic glop¹ glop² glopada glopdeneu
glopeig glopejar gloquidi gloquidiat glòria gloriapatri gloriar-se gloriejament gloriejar
glorieta glorificable glorificació glorificador glorificament glorificar gloriola gloriós
gloriosament glosa glosada glosador glosar glosat gloss- glossa glossador glossar
glossari glossemàtica -glòssia glòssic glossilla glossitis glosso- [o gloss-] glossofaringi
glossolàlia glossopeda glossopetra glot glotal glotalitzat glotament glòtic glotis glotitis
gloto- glotó glotogonia glotòleg glotologia glotonia gloxínia
[gl] + u
glico- [o glic-, o gluco-] gluc- glucagó glucan glucèmia glúcid glucina glucini gluco-¹
gluco-²

[o

gluc-]

gluconeogènesi

glucocorticoide

glucopiranosa

glucogen

glucoproteïna

glucolípid
glucopròtid

glucòlisi

glucòmetre

glucorràquia

glucosa

glucosamina glucosat glucòsid glucosidasa glucosúria glucurònic gluma glumaci
glumel·la glumèl·lula glumi- glumífer glumiflor gluó glutamat glutàmic glutamina
glutatió glutelina gluten glutenina gluti glutinós
[fl] + a

flabell flabel·lació flabel·lat flabel·li- flabel·liforme flabiol flabiolaire flabioler flac
flacament flàccid flacciditat flacor flagel flagell flagel·lació flagel·lador flagel·lant
flagel·lar flagel·lat flagrant flairada flairança flairant flairar flaire flairejar flairós
flairosament flairosejar flaix flam¹ flam² flama flamada flamant flamar flamarada
flamareig flamarejar flamaró flameig flamejant flamejar flamen flamenc¹ flamenc²
flamera flamerada flamerejar flamet flami flami- flamífer flamíger flammulina flàmula
flamulejar flanc flandes flanqueig flanquejar flanquejat flanquer flanquís flaó flaona
flap flaquedat flaquejar flaquesa flasc flascó flasconera flassada flassader flastomador
flastomar flastomia flat flatera flaterol flatós flatositat flatulència flatulent flauta
flautada flautat flauter flautí flautista flavescent flàvia flavina flavona flavonoide
flavoproteïna
[fl] + e
fleb- flèbil flèbilment flebític flebitis flebo- [o fleb-] fleca flectar flectir flectiu flector
flegma flegmasia flegmàtic flegmàticament flegmó flegmonós fleix flequer flesca fletxa
fletxadura fletxer fleuma¹ fleuma² fleuma³ fleumàtic fleumó flexibilitat flexibilització
flexibilitzar flexible flexió flexional flexionar flexiu flexografia flexor flexuós
flexuositat
[fl] + i
flictena flingant flingantada flingantejar flingar flint flirt flirtar flirteig flirtejar flist-flast
flit flitar flixar-se flixat
[fl] + o
flòbia floc floca flocadura flocall flocar¹ flocar² flocatge flòcul floculació flocular
floema floemàtic flogist flogístic flogisticar flogopita flogosi flongesa flonjall
flonjament flonjo flonjor -flor flor flora floració florada floral floralesc floratge floravia
flordelisat floreig florejar florència florent florentí florera florescència florescent floret¹
floret² floreta floretista flori- florí floricol floricultor floricultura flòrid florida
floridament flòridament floridesa florídies floridofícies floridura florífer florilegi
floriment florir florista floristeria florístic florit¹ florit² floritura floró floroglucinol
floronat floronco flòrula flòscul flosculós flota flotabilitat flotable flotació flotador
flotant flotar flotilla flotó flou flox

[fl] + u
fluctuació fluctuant fluctuar fluctuós fluència fluent fluid fluidal fluidament fluïdesa
fluídic fluïdificació fluïdificar fluïditat fluïdització fluïditzar fluir fluix¹ fluix² fluix³
fluixa fluixament fluixedat fluixejar fluixell fluixesa flum fluo- fluor fluoració fluorantè
fluorapatita fluorar fluorat fluorè fluoresceïna fluorescència fluorescent fluorhídric
fluorimetria fluorimètric fluorita fluoroform fluoroscòpia fluorosi fluorur fluvial
fluviàtil fluvio- fluviògraf fluviòmetre flux fluxió fluxionari
pspsalm psammita psammític psammo- psammòfil psammòfit psàmmon pse psefita
psefític pseudo- pseudoepígraf pseudoescorpins pseudofongs pseudogèn pseudògraf
pseudohalogen

pseudohalur

pseudomorfisme

pseudohermafroditisme

pseudomorfitzar

pseudònim

pseudomorf
pseudonímia

pseudomòrfic
pseudoparàlisi

pseudoperípter pseudòpode pseudopodi pseudoràbia pseudoscopi pseudotsuga psi psicpsicagog psicagogia psico- [o psic-, o psiqu-] psicoactiu psicoanàlisi psicoanalista
psicoanalític psicoanalitzar psicodèlic psicodrama psicoestimulant

psicofàrmac

psicofarmacologia psicofísic psicofisiòleg psicofisiologia psicogen

psicogènesi

psicogènia psicòleg psicolingüística psicologia psicològic psicologisme psicologista
psicometria psicomètric psicomotor psicomotricitat psicomotriu psicòpata psicopatia
psicopatòleg psicopatologia psicopatològic psicopedagog psicopedagogia psicosi
psicosomàtic psicotècnia psicotècnic psicoterapeuta psicoteràpia psicòtic psicotip
psicotipus psicòtrop psicotròpic psicro- psicròfil psicròmetre psicrometria psilocibina
psilofitates psilofitins psilofitòpsids psilotates psilotòpsids psiqu- psique psiquiatre
psiquiatria psiquiàtric psíquic psiquisme psitaciformes psitacisme psitacosi psoes psoïtis
psora psoriasi psòric
pnpneum- pneuma pneumat- pneumàtic pneumato- [o pneumat-] pneumatocele
pneumatòfor pneumatografia pneumatolític pneumatologia pneumatòmetre pneumatosi
pneumo- [o pneum-] pneumococ pneumoconiosi pneumòleg pneumologia pneumònia
pneumònic pneumopatia pneumotòrax
pt-

pter- -pter pteridals pteridíides pteridina pterido- pteridòfits pteridologia pteridospermes
-pterigi pterigoide pterigots pterina ptero- [o pter-] pterocària pteroclídids pterodàctil
pteròpodes pterosaures ptialina ptialisme ptilosi ptolemaic ptomaïna ptosi
gn-gnat gneis gnèissic gneissoide gnetàcies gnetates gnetòpsids gnom gnòmic gnomologia
gnomològic gnòmon gnomònic gnoseologia gnosi -gnòsia gnòstic gnosticisme
mnmnemo- mnemònic mnemotècnia mnemotècnic

