
Taula comparativa de geosinònims catalans 

Central Valencià Balear Nord-occidental Rossellonès 

agafar agarrar agafar agafar agafar 

aixeta aixern aixeta canella / xeta (ai)xcta 

amanida ensalada cnoam amanida 

avw hui avui avui avui 

barrejar mesclar mesclar barrejar barrejar 

berenar almorzar fer berena berenar?? espertinar 

blat de moro 
blaL de moro/ dacsa/ blaL de Ics índics (blar dindi blat de moro / panís / blat dindi / mill (milloc 
panís men., dacsa eiv.) milloc capor) 

borraLxo borratxo gat borratxo gat / borratxo 

bt1scar buscar cercar buscar / recossirar cercar 

butllofa bombolla bòfega ballòfia / batllofa 
borolla / boldolla 
(conflent) 

calces/calçotets calces?? calçons calces?? calçons / calçots 

capsa caixa (castellanisme?) capsa capsa capsa 

cop de puny punyada cop de puny cop de puny cop de puny 

d'hora enjorn presl (prompte ei,.) d'hora / lleu / aviat d'hora 

diners diners doblers (sous Pitiüses) diners sous / diners?? 

dolem roí dolent (mal, roí(n) civ.) dolent dolent 

escombra granera granera granera/ escampa 
escombra / engranera 
(capcir) 

esglaó / graó escaló escaló escala esgraó / escaló?? 

esmorzar desdejunar berenar (esmorzar civ.) ?? esmorzar 

estel milotxa / catxirulo escel (miloLxa eiv.) cometa ?? 

galleda poal poal galleta / fcrrada-farrat ferradam 

gat gat moix (gat eiv.) gat gat 

gos gos ca gos ca/ gos 

got got tassó (got eiv. men.) got got/ veire 

joguina joguet jugueta Gugaroi civ.) juguet ?? 

jove nora nora jove nora 

llevar-se alçar-se?? 
aixecar-se (llevar-se, aixecar-se, 

alçar-se?? 
aixecar-se / alçar-se / 

alçar-se civ.) llevar-se?? 

lli.mona llima IJimona Uimó Ui.mona 

llombrígol melic llombrígol melic llombrígol 

mandra peresa peresa peresa / perca goda/ canya 

maralàs 
mataL1p (matalaf Pego, 

matalàs (matalaf men. eiv.) matalàs matalàs 
Sanet) 

mi.rall espill mirall espill mirall 

nutges calces calces 1nitges ?? 

mitjons calcetins calcetins mitjons mitges / calces 

mongern fesol mongeta 
mongeta / tabclla / 

mon 1a 
fesol 

nen xiquet nin (fillet men., boix civ.) XIC nm 

1101 XJC al·lot xicot / goiat 
rninró (gojat en alguns 
llocs) 

occll-auccl1 pardal ocell (pardal civ.) moixó ocell-aucell 

paleta obrer picapedrer palcLa pc1Icr 






