
JUGA-HI!
Vet aquí unes quantes paraules dels nivells més senzills per 
anar escalfant la llengua!
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NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3
vàlid migdiada intercanvi
cosa ressopó congelable
dia orígens felicitat

capar aquari imbevible
roser esquena engripada
palma memòria forrellat
llamp excloure col·laborar
nevar escalafó preocupar
esquí batibull renegaires
roure atabalat esdrúixola
cigar dissabte defectuós
deute caixer fotògrafa
peix avellana llanterna
dent llegenda hipnotisme
puny regions nocivament

mosso inclòs diferència
clam sangria audiència
estil diumenge nouvingut
fama altitud diafragma
guapo màquina ambaixador
licor prefix mecàniques
simi febrer campaneta
foro afinar sembrador
grup valentia parroquial
faixa actriu pebrotera
espot llavor catorzena



JUGA-HI!
Ara, toca practicar amb paraules més complicades! Ànims!

NIVELL 4 AJUDA
reconduïssis Imperfet de subjuntiu. Tu conduïssis alguna cosa al lloc d'on havia 

sortit
franquejaren Passat simple. Elles van pagar per fer portar una carta o un pa-

quet.
destemençada Que no té temença, que no té por de res
providencial Referent a la providència, és a dir a la mesura presa per endavant.

entaforament Acció d'entaforar, d'amagar alguna cosa en un amagatall o en un 
forat.

corresponent Que correspon a alguna cosa.
enverinament Intoxicació produïda per verí.
econòmiques Barates, poc costoses.
arrodoniríeu Condicional. Vosaltres faríeu tornar alguna cosa rodona.
estampéssim Imperfet de subjuntiu. Nosaltres féssim un dibuix fent pressió amb 

un motlle.
tricromàtics Fetes amb tres colors.
samarretaire Persona que fa samarretes.
turístiques Relacionades amb el turisme.

bateguessin Imperfet de subjuntiu. Els cors executessin els seus moviments 
naturals o batecs.

embarbussarà Futur. Ella parlarà confusament.
bibliotecari El qui treballa en una biblioteca.

emblanquinés Imperfet de subjuntiu. Jo pintés de color blanc.
imprimiríeu Condicional. Vosaltres deixaríeu sobre un paper la marca en tinta 

d’un escrit o d’un dibuix.
cosmopolita Que considera tot el món com a pàtria seva.
republicana Partidària de la república com a sistema de govern.

sobreprendre Infinitiu. Aparèixer una alteració de manera sobtada.
indefallents Que no defalleixen, que no es desanimen.
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JUGA-HI!
Aquí tens els mots més difícils. Bona sort, picalletraire!

NIVELL 5 AJUDA
contraproduent Que porta a una conseqüència contrària a la qual es volia arri-

bar.
fatxendejava Imperfet d'indicatiu. Jo feia el gall, l'important.

calabruixonada Precipitació lleugera en forma de calamarsa.
escanyapobres Prsona que presta diners amb un interès massa alt.
inofensivament d'una manera inofensiva, que no fa cap mal.
carrisquejada Efecte de carrisquejar, de fregar i produir un so desagradable.

autodeterminació Acció per la qual un poble decideix lliurement el seu futur polític.
castellanoparlant Que parla castellà.
extraparlamentari Que no ha obtingut representació al Parlament.

parlotejarien Condicional. Ells parlarien per parlar.
desentortolligar Infinitiu. Fer que una cosa deixi d'estar lligada al voltant d'una 

altra cosa.
interdisciplinària Pertanyent a diverses disciplines.

normalització Acció de normalitzar, és a dir, de fer normal, de convertir en 
norma.

intramuscular A l'interior dels músculs
desconnectéssiu Imperfet de subjuntiu. Vosaltres traguéssiu les connexions.
empal·lidirien Condicional. Elles es tornarien pàl·lides.
psicoterapeuta Persona que practica la psicoteràpia, és a dir, el tractament de 

les malalties mentals.
quotidianitat Qualitat de quotidià, de cada dia.

encaterinament Acció d'encaterinar-se, d'enamoriscar-se.
centrecampista Jugador situat entre la línia de defensa i la davantera.
paquistaneses Que fan referència al Paquistan.
intranscendent Que no és transcendent, que no arriba a ser conegut, a tenir 

conseqüències.
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