
 
 

 
 
 

 
 
 

NIVELL 1 
cigró 
ganivet 
meandre 
expert 
Carrera 
Clauer 
jovent 
garrepa 
cervesa 
quiosc 
enciam 
timbal 
fangós 
bondat 
glòria 
donatiu 
abrigar 
bramar 
taronja 
promesa 
xiquet 
amistat 
adreça 
mundial 
distret 
boirós 
reunió 
llampec 
reposar 
baldufa 



 
NIVELL 2 
agosarat 
alumini 
atabalat 
caragolat 
tribunal 
contrast 
lloança 
elèctric 
avellana 
pollastre 
paperassa 
moribund 
lleidatà 
sindical 
història 
desembre 
intrigant 
seixanta 
davanter 
tristesa 
dissabte 
telèfon 
excusa 
esclafat 
acanallat 
bogeria 
cantellut 
tomàquet 
guaitava 
maquinista 
 



 
NIVELL 3   
esgarrapava imperfet d’indicatiu, jo (o ell) 
aprofundien pretèrit imperfet, ells 
formalitzarem futur, nosaltres 
noranta-nou un menys de cent 
autoescola escola per aprendre a conduir vehicles 
eivissenc natural o propi de l’illa d’Eivissa 
experimentà pretèrit perfet, ell 
musicalitat qualitat de musical 
submarinisme pràctica i esport que es fan sota el mar 
construcció fet de construir 
mulladissa quan es mulla tot en general 
afrancesat especialment receptiu a les idees de França 
alcoholisme addicció a l’alcohol 
ancoratge fet d’estar ancorat, quiet en un lloc 
antecessor el qui havia viscut abans de nosaltres 
engranatge mecanisme intern d’una màquina 
enregistreu present d’indicatiu, vosaltres 
holocaust extermini dramàtic d'un poble 
iniciació entrada, començament, inici 
observatori lloc des d’on s’observa en bones condicions 
nuvolositat que hi ha força núvols 
edificable que s’hi pot edificar 
cirurgia part de la medicina: la de les operacions 
rebombori molt de soroll 
albergínia hortalissa llarga i de color morat 
ancianitat vellesa, tercera edat 
al·lucinar infinitiu 
replantació fet de tornar a pantar arbres o arbusts 
instància full que s'omple per demanar alguna cosa 
mulladissa quan es mulla tot en general 
 



 
NIVELL 4 
suposadament que se suposa 
domiciliació adreça on es troba una persona o una referència 
neoplatònic que recupera les idees de Plató 
xiuxiueig les paraules a cau d’orella 
reproduïssis imperfet de subjuntiu, tu 
reivindicació demanda o reclamació 
cinematògraf aparell de projecció d’imatges 
perseverança constància 
saltataulells aprenent en una botiga 
emmotllable de motlle 
plaïble plaent, agradable 
aristotèlic que procedeix de les idees d’Aristòtil 
consciència estat de vigília 
fotosíntesi procés que realitzen les plantes quan hi ha llum 
imbricació inclusió d’una estructura dins d’una altra 
inapel·lable que no pot reclamar-se més 
intramuscular en l’interior d’un múscul 
mil·limetrat mesurat al mil·límetre 
passarel·la instal·lació per creuar un obstacle a peu 
ressuscitar infinitiu; tornar a la vida 
xiuxiuejar infinitiu; parlar a cau d’orella 
atabaléssim imperfet de subjuntiu, nosaltres 
hecatombe desgràcia enorme 
internacional relació entre diverses nacions 
irrepetible únic 
maximalisme es destaca allò més radical, màxim 
occitanista estudiós d’Occitània i la llengua d’oc 
realització control del procés de producció d’un programa de TV 
reproducció repetició d’un fet 
tergiversar infinitiu; enganyar, canviar la realitat 
 



 
NIVELL 5 
analgèsia absència de sensibilitat per al dolor 
usufructuari que té l'usdefruit 
destemplada sense saber quina direcció agafar 
germanofília simpatia pels alemanys 
aiguabarreig indret on s'ajunten dos rius 
radiodifusió difusió mitjançant ones radioelèctriques 
rellegeixin present subjuntiu; tornin a llegir un text 
emmagatzematge fet de posar en un magatzem 
quintupliqués imperfet subjuntiu, jo (o ell) multipliqués per 5 
animalització dotar de les propietats d'un animal 
extravagància fora del sentit comú 
impressionable capaç d'ésser impressionat 
inversemblant no versemblant, mancat de coherència creïble 
eixarreït ressec 
oprobiosament amb deshonor 
deïficació divinització 
barrabasada disbarat gros 
galvanització acció de recobrir de zinc 
interpel·lació requeriment al govern 
russificació fer adoptar els costums russos 
versemblança que té l’aparença de veritat 
enjoiellament acció d’enjoiar-se 
postproducció etapa del procés de realització d'una filmació 
tergiversació acció de canviar les paraules 
migpensionista que està a mitja pensió 
retransmissió acció de retransmetre 
adeqüéssim imperfet de subjuntiu, vosaltres 
deixondiríeu condicional, ells; faríeu sortir de l’ensopiment 
quilometratge distància en quilòmetres entre dos punts 
anacreòntic relatiu al poeta Anacreont 
 




