L
la1; las m.
la2; les art. i pron.
làbar; làbars m.
làbarum; làbarums m.
label; labels m. [É]
laberint; laberints m.
laberíntic, laberíntica; laberíntics,
laberíntiques adj.
laberínticament adv.
labferment; labferments m. [é]
labiada; labiades f.
labial; labials adj.
labialització; labialitzacions f.
labialitzar v. tr.
labiat, labiada; labiats, labiades adj.
làbil; làbils adj.
labilitat; labilitats f.
labiodental; labiodentals adj.
labiovelar; labiovelars adj.
labiovelarització; labiovelaritzacions f.
labiovelaritzar v. tr.
labirintiforme; labirintiformes adj. [ó]
labirintitis f. inv.
labor; labors f. [ó]
laborable; laborables adj.
laboral; laborals adj.
laboralista (o laboraliste, laboralista);
laboralistes adj. i m. i f.
laborant, laboranta; laborants, laborantes m. i f.
laborar v. intr. (labora [ó])
laboratori; laboratoris m. [Ó]
laboratorial; laboratorials adj.
laboriós, laboriosa; laboriosos, laborioses adj.
laboriosament adv. [ó]
laboriositat; laboriositats f.
laborisme; laborismes m.
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laborista (o laboriste, laborista); laboristes adj.
i m. i f.
labortà, labortana; labortans, labortanes adj. i m.
laborteràpia; laborteràpies f.
labradorescència; labradorescències f.
labradorita; labradorites f.
labre; labres m.
làbrid; làbrids m.
laburn; laburns m.
laca; laques f.
lacai; lacais m.
lacar v. tr.
lacat, lacada; lacats, lacades adj. i m.
lacedemoni, lacedemònia; lacedemonis,
lacedemònies adj. i m. i f. [Ó]
laceració; laceracions f.
lacerar v. tr. (lacera [é])
lacerat, lacerada; lacerats, lacerades adj.
lacerna; lacernes f. [É]
lacèrtid; lacèrtids m.
lacertiforme; lacertiformes adj. [ó]
lacertili; lacertilis m.
lacetà, lacetana; lacetans, lacetanes adj. i m. i f.
laci, làcia; lacis, làcies adj. i m. i f.
lacínia; lacínies f.
laciniat, laciniada; laciniats, laciniades adj.
lacòlit; lacòlits m.
laconi, lacònia; laconis, lacònies adj. i m. i f. [Ó]
lacònic, lacònica; lacònics, lacòniques adj.
lacònicament adv.
laconisme; laconismes m.
lacrador; lacradors m. [ó]
lacrar v. tr.
lacre; lacres m.
lacrimació; lacrimacions f.
lacrimal; lacrimals adj.
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lacrimatori; lacrimatoris m. [Ó]
lacrimiforme; lacrimiformes adj. [ó]
lacrimogen, lacrimògena; lacrimògens,
lacrimògenes adj. [Ó]
lactació; lactacions f.
lactam; lactams m.
lactància; lactàncies f.
lactant; lactants adj. i m. i f.
lactar v. tr.
lactari; lactaris m.
lactasa; lactases f.
lactat; lactats m.
lactescència; lactescències f.
lactescent; lactescents adj. [é]
lacti, làctia; lactis, làcties adj.
làctic, làctica; làctics, làctiques adj.
lacticèmia; lacticèmies f.
lacticini; lacticinis m.
lactífer, lactífera; lactífers, lactíferes adj.
lactiforme; lactiformes adj. [ó]
lactífug, lactífuga; lactífugs, lactífugues adj. i m.
lactigen, lactígena; lactígens, lactígenes adj.
lactina; lactines f.
lactívor, lactívora; lactívors, lactívores adj.
lactobacil; lactobacils m.
lactodensímetre; lactodensímetres m.
lactoﬂavina; lactoﬂavines f.
lactoglobulina; lactoglobulines f.
lactòmetre; lactòmetres m.
lactona; lactones f. [ó]
lactosa; lactoses f. [ó]
lactoscopi; lactoscopis m. [Ó]
lactosúria; lactosúries f.
lactucari; lactucaris m.
lacunar; lacunars adj.
lacustre; lacustres adj.
làdan; làdans m.
làdanum; làdanums m.
ladí; ladins m.
ladinià, ladiniana; ladinians, ladinianes adj. i m.
lagena; lagenes f. [é]
làgida; làgides adj. i m. i f.
lagoftàlmia; lagoftàlmies f.
lagoftàlmic, lagoftàlmica; lagoftàlmics,
lagoftàlmiques adj.
lagomorf; lagomorfs m. [Ó]
lagòpode, lagòpoda; lagòpodes, lagòpodes adj.
lagrangià, lagrangiana; lagrangians,
lagrangianes adj. i m.
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lai; lais m.
laic, laica; laics, laiques adj. i m. i f.
laïcal; laïcals adj.
laicament adv.
laïcat; laïcats m.
laïcisme; laïcismes m.
laïcitat; laïcitats f.
laïcització; laïcitzacions f.
laïcitzar v. tr.
laietà, laietana; laietans, laietanes adj. i m. i f.
lalofòbia; lalofòbies f.
lama; lames m.
lamaisme; lamaismes m.
lamarckià, lamarckiana; lamarckians,
lamarckianes adj. i m. i f.
lamarckisme; lamarckismes m.
lambda; lambdes f.
lambdacisme; lambdacismes m.
lambel; lambels m. [É]
lambert; lamberts m. [É]
lamé; lamés m.
lamel·la; lamel·les f. [É]
lamel·lar; lamel·lars adj.
lamel·lat, lamel·lada; lamel·lats, lamel·lades adj.
lamel·libranqui; lamel·libranquis m.
lamel·libranquiat, lamel·libranquiada;
lamel·libranquiats, lamel·libranquiades adj.
lamel·licorni, lamel·licòrnia; lamel·licornis,
lamel·licòrnies adj. [Ó]
lamel·lífer, lamel·lífera; lamel·lífers,
lamel·líferes adj.
lamel·liforme; lamel·liformes adj. [ó]
lamel·lirostre; lamel·lirostres m. [Ó]
lament; laments m. [é]
lamentable; lamentables adj.
lamentablement adv.
lamentació; lamentacions f.
lamentar v. tr. i pron. (lamenta [é])
lamentós, lamentosa; lamentosos, lamentoses adj.
làmia; làmies f.
làmina; làmines f.
laminable; laminables adj.
laminació; laminacions f.
laminador, laminadora; laminadors,
laminadores adj. i m. i f. [ó]
laminar1 v. tr.
laminar2; laminars adj.
laminària; laminàries f.
laminarial; laminarials f.
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laminarina; laminarines f.
laminat, laminada; laminats, laminades adj. i m.
laminatge; laminatges m.
laminós, laminosa; laminosos, laminoses adj.
làmnid; làmnids m.
lamniforme; lamniformes m. [ó]
làmpada; làmpades f.
lampadari; lampadaris m.
lampassat, lampassada; lampassats,
lampassades adj.
lampista (o lampiste, lampista); lampistes m. i f.
lampisteria; lampisteries f.
lampridiforme; lampridiformes m. [ó]
lampròﬁr; lampròﬁrs m.
lanceolat, lanceolada; lanceolats, lanceolades adj.
lancinant; lancinants adj.
landa; landes f.
landgravi; landgravis m.
landgravial; landgravials adj.
landgraviat; landgraviats m.
landgravina; landgravines f.
landó; landós m.
lànguid, lànguida; lànguids, lànguides adj.
lànguidament adv.
lànid; lànids m.
lanífer, lanífera; lanífers, laníferes adj.
lanital; lanitals m.
lanolina; lanolines f.
lansquenet; lansquenets m. [é]
lantà; lantans m.
lantana; lantanes f.
lantani; lantanis m.
lantànid; lantànids m.
lantanoide; lantanoides m. [Ó]
lanugen; lanúgens m.
lanuginós, lanuginosa; lanuginosos,
lanuginoses adj.
laosià, laosiana; laosians, laosianes adj. i m. i f.
laparoscòpia; laparoscòpies f.
laparotomia; laparotomies f.
làpat; làpats m.
lapiaz m. inv.
làpida; làpides f.
lapidació; lapidacions f.
lapidar v. tr.
lapidari, lapidària; lapidaris, lapidàries adj. i m. i f.
lapidi, lapídia; lapidis, lapídies adj.
lapidiﬁcació; lapidiﬁcacions f.
lapidiﬁcar v. tr.
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lapidós, lapidosa; lapidosos, lapidoses adj.
lapil·li; lapil·lis m.
lapislàtzuli; lapislàtzulis m.
laplacià, laplaciana; laplacians, laplacianes adj. i m.
lapó, lapona; lapons, lapones adj. i m. i f.
lapse, lapsa; lapses, lapses adj. i m.
lapsus m. inv.
lar; lars m.
larari; lararis m.
làrid; làrids m.
laringal; laringals adj. i f.
laringe; laringes f.
laringectomia; laringectomies f.
laringi, laríngia; laringis, laríngies adj.
laringisme; laringismes m.
laringitis f. inv.
laringòleg, laringòloga; laringòlegs,
laringòlogues m. i f.
laringologia; laringologies f.
laringoscopi; laringoscopis m. [Ó]
laringoscòpia; laringoscòpies f.
laringotomia; laringotomies f.
larinx; larinxs f. [ks]
làrix; làrixs m. [ks]
larva; larves f.
larval; larvals adj.
larvari, larvària; larvaris, larvàries adj.
larvat, larvada; larvats, larvades adj.
larvicida; larvicides adj. i m.
larvícola; larvícoles adj.
larviforme; larviformes adj. [ó]
larvikita; larvikites f.
larvípar, larvípara; larvípars, larvípares adj.
larvívor, larvívora; larvívors, larvívores adj.
las, lassa; lassos, lasses adj.
lasanya; lasanyes f.
lascar v. tr.
lasciu, lasciva; lascius, lascives adj.
lascivament adv.
lascívia; lascívies f.
lasciviós, lasciviosa; lasciviosos, lascivioses adj.
lasciviosament adv. [ó]
làser1 adj. inv.
làser2; làsers m.
laserar v. intr. (lasera [é])
laseratge; laseratges m.
laserdisc; laserdiscs (o laserdiscos) m.
laserpici; laserpicis m.
laserteràpia; laserteràpies f.

L
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lassar v. tr.
lassitud; lassituds f.
làstex; làstexs m.
lat, lata; lats, lates adj.
latament adv.
latència; latències f.
latensiﬁcació; latensiﬁcacions f.
latent; latents adj. [é]
lateral; laterals adj. i m. i f.
lateralitat; lateralitats f.
lateralment adv.
laterita; laterites f.
laterític, laterítica; laterítics, laterítiques adj.
làtex; làtexs m.
laticífer, laticífera; laticífers, laticíferes adj.
laticlavi; laticlavis m.
latifoli, latifòlia; latifolis, latifòlies adj. [Ó]
latifoliada; latifoliades f.
latifundi; latifundis m.
latifundisme; latifundismes m.
latifundista (o latifundiste, latifundista);
latifundistes adj. i m. i f.
latirisme; latirismes m.
latitud; latituds f.
latitudinal; latitudinals adj.
latitudinari, latitudinària; latitudinaris,
latitudinàries adj. i m. i f.
latitudinarisme; latitudinarismes m.
latria; latries f.
latrina; latrines f.
latzulita; latzulites f.
latzurita; latzurites f.
lauan; lauans m.
lauda; laudes f.
laudabilitat; laudabilitats f.
laudable; laudables adj.
laudablement adv.
làudan; làudans m.
laudanina; laudanines f.
làudanum; làudanums m.
laudar v. tr.
laudatori, laudatòria; laudatoris, laudatòries
adj. [Ó]
laudatòria; laudatòries f.
laudatòriament adv.
laude; laudes m.
laudes m. pl.
lauraci, lauràcia; lauracis, lauràcies adj. i f.
laurat; laurats m.
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làurea; làurees f.
laurenci; laurencis m. [É]
laurèola; laurèoles f.
laurifoli, laurifòlia; laurifolis, laurifòlies adj. [Ó]
laurina; laurines f.
laurini, laurínia; laurinis, laurínies adj.
lava; laves f.
lavabo; lavabos m.
lavanda; lavandes f.
lavativa; lavatives f.
lavatori; lavatoris m. [Ó]
lax, laxa; laxos, laxes adj.
laxament adv.
laxant; laxants adj. i m.
laxar v. tr., intr. i pron.
laxatiu, laxativa; laxatius, laxatives adj.
laxifoliat, laxifoliada; laxifoliats, laxifoliades adj.
laxitud; laxituds f.
lazulita; lazulites f.
lecanora; lecanores f. [ó]
lecanoral; lecanorals f.
leccionari; leccionaris m.
lecitina; lecitines f.
lectina; lectines f.
lectiu, lectiva; lectius, lectives adj.
lector, lectora; lectors, lectores adj. i m. i f. [ó]
lectoral; lectorals adj.
lectoralia; lectoralies f.
lectorat; lectorats m.
lectoria; lectories f.
lectura; lectures f.
ledeburita; ledeburites f.
legació; legacions f.
legal; legals adj.
legalisme; legalismes m.
legalista (o legaliste, legalista); legalistes adj. i m. i f.
legalitat; legalitats f.
legalitzable; legalitzables adj.
legalització; legalitzacions f.
legalitzar v. tr.
legalment adv.
legastènia; legastènies f.
legat; legats m.
legatari, legatària; legataris, legatàries adj. i m. i f.
legatori, legatòria; legatoris, legatòries adj. [Ó]
legibilitat; legibilitats f.
legió; legions f.
legionari, legionària; legionaris, legionàries
adj. i m. i f.
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legionel·la; legionel·les f. [É]
legionel·losi; legionel·losis f. [Ó]
legislació; legislacions f.
legislador, legisladora; legisladors,
legisladores adj. i m. i f. [ó]
legislar v. intr.
legislatiu, legislativa; legislatius, legislatives
adj. i m.
legislativament adv.
legislatura; legislatures f.
legista (o legiste, legista); legistes m. i f.
legítim, legítima; legítims, legítimes adj.
legitimació; legitimacions f.
legitimador, legitimadora; legitimadors,
legitimadores adj. [ó]
legítimament adv.
legitimar v. tr.
legitimari, legitimària; legitimaris, legitimàries
m. i f.
legitimisme; legitimismes m.
legitimista (o legitimiste, legitimista);
legitimistes adj. i m. i f.
legitimitat; legitimitats f.
legra; legres f.
leishmaniosi; leishmaniosis f. [Ó]
lema; lemes m. [é]
lematització; lematitzacions f.
lematitzar v. tr.
lemnàcia; lemnàcies f.
lemnisc; lemniscs (o lemniscos) m.
lemniscata; lemniscates f.
lempira; lempires f.
lèmur; lèmurs m.
lemúrid; lemúrids m.
lemuriforme; lemuriformes m. [ó]
lenició; lenicions f.
leniﬁcar v. tr.
leninisme; leninismes m.
leninista (o leniniste, leninista); leninistes adj.
i m. i f.
lenitat; lenitats f.
lenític, lenítica; lenítics, lenítiques adj.
lenitiu, lenitiva; lenitius, lenitives adj. i m.
lent1, lenta; lents, lentes adj. [é]
lent2; lents f. [é]
lentament adv. [é]
lentibulariàcia; lentibulariàcies f.
lenticel·la; lenticel·les f. [É]
lentícula; lentícules f.
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lenticular; lenticulars adj.
lenticulat, lenticulada; lenticulats, lenticulades adj.
lentiforme; lentiformes adj. [ó]
lentigen; lentígens m.
lentilla; lentilles f.
lentitud; lentituds f.
leo; leos m. [é]
leotards m. pl.
lepidiforme; lepidiformes adj. [ó]
lepidoblàstic, lepidoblàstica; lepidoblàstics,
lepidoblàstiques adj.
lepidodendral; lepidodendrals f.
lepidodendre; lepidodendres m. [é]
lepidolita; lepidolites f.
lepidòpter; lepidòpters m.
lepidosaure; lepidosaures m.
lepidòtric; lepidòtrics m.
lepisma; lepismes f.
leporí, leporina; leporins, leporines adj.
lepòrid; lepòrids m.
lepra; lepres f. [é]
leprós, leprosa; leprosos, leproses adj. i m. i f.
leproseria; leproseries f.
leptó; leptons m.
leptocèfal, leptocèfala; leptocèfals,
leptocèfales adj. i m.
leptoma; leptomes f. [ó]
leptomeninge; leptomeninges f.
leptònic, leptònica; leptònics, leptòniques adj.
leptosomàtic, leptosomàtica; leptosomàtics,
leptosomàtiques adj.
leptospirosi; leptospirosis f. [Ó]
leptosporangi; leptosporangis m.
leptosporangiada; leptosporangiades f.
lerrouxisme; lerrouxismes m. [leruksízme]
les, lesa; lesos, leses adj. [é]
lesbi, lèsbia; lesbis, lèsbies adj. i m. i f. [É]
lesbià, lesbiana; lesbians, lesbianes adj. i m. i f.
lesbianisme; lesbianismes m.
lèsbic, lèsbica; lèsbics, lèsbiques adj.
lesena; lesenes f. [é]
lesió; lesions f.
lesionar v. tr. i pron. (lesiona [ó])
lesiu, lesiva; lesius, lesives adj.
let; lets m. [é]
letal; letals adj.
letàlide; letàlides f.
letalment adv.
letargia; letargies f.

L
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letàrgic, letàrgica; letàrgics, letàrgiques adj. i m. i f.
leteu [É], letea [é]; leteus [É], letees [é] adj.
letícia; letícies f.
letífer, letífera; letífers, letíferes adj.
letíﬁc, letíﬁca; letíﬁcs, letíﬁques adj.
letó, letona; letons, letones adj. i m. i f.
leu; leus m. [é]
leucèmia; leucèmies f.
leucèmic, leucèmica; leucèmics, leucèmiques
adj. i m. i f.
leucina; leucines f.
leucita; leucites f.
leucític, leucítica; leucítics, leucítiques adj.
leucòcit; leucòcits m.
leucocitosi; leucocitosis f. [Ó]
leucocràtic, leucocràtica; leucocràtics,
leucocràtiques adj.
leucoderivat; leucoderivats m.
leucoderm, leucoderma; leucoderms,
leucodermes adj. i m. i f. [É]
leucoencefalitis f. inv.
leucoma; leucomes m. [ó]
leuconíquia; leuconíquies f.
leucopatia; leucopaties f.
leucopènia; leucopènies f.
leucoplàsia; leucoplàsies f.
leucoplast; leucoplasts (o leucoplastos) m.
leucopterina; leucopterines f.
leucorrea; leucorrees f. [é]
leucosi; leucosis f. [Ó]
leucosina; leucosines f.
leucotomia; leucotomies f.
lev; levs m. [é]
leviatan; leviatans m.
levigació; levigacions f.
levigar v. tr.
levirat; levirats m.
levita; levites m. i f.
levitació; levitacions f.
levitar v. intr.
levitat; levitats f.
levític, levítica; levítics, levítiques adj.
levogir, levogira; levogirs, levogires adj.
levulosa; levuloses f. [ó]
lewisita; lewisites f.
lexema; lexemes m. [é]
lexemàtic, lexemàtica; lexemàtics,
lexemàtiques adj.
lèxic, lèxica; lèxics, lèxiques adj. i m.
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lexical; lexicals adj.
lexicalització; lexicalitzacions f.
lexicalitzar-se v. pron.
lexicó; lexicons m.
lexicògraf, lexicògrafa; lexicògrafs,
lexicògrafes m. i f.
lexicograﬁa; lexicograﬁes f.
lexicogràﬁc, lexicogràﬁca; lexicogràﬁcs,
lexicogràﬁques adj.
lexicòleg, lexicòloga; lexicòlegs, lexicòlogues
m. i f.
lexicologia; lexicologies f.
lexicològic, lexicològica; lexicològics,
lexicològiques adj.
lexicometria; lexicometries f.
leximetria; leximetries f.
lherzolita; lherzolites f.
li; els (o los) pron.
liana; lianes f.
lianoide; lianoides adj. [Ó]
liàsic; liàsics m.
libació; libacions f.
libanés, libanesa; libanesos, libaneses adj. i m. i f.
libar v. tr.
libel; libels m. [É]
libel·làtic, libel·làtica; libel·làtics, libel·làtiques
m. i f.
libel·lista (o libel·liste, libel·lista); libel·listes m. i f.
libèl·lula; libèl·lules f.
líber; líbers m.
liberal; liberals adj. i m. i f.
liberaldemòcrata; liberaldemòcrates adj. i m. i f.
liberalisme; liberalismes m.
liberalitat; liberalitats f.
liberalització; liberalitzacions f.
liberalitzador, liberalitzadora; liberalitzadors,
liberalitzadores adj. [ó]
liberalitzar v. tr.
liberalment adv.
liberià, liberiana; liberians, liberianes adj. i m. i f.
libèrrim, libèrrima; libèrrims, libèrrimes adj.
libi, líbia; libis, líbies adj. i m. i f.
líbic, líbica; líbics, líbiques adj. i m.
libidinal; libidinals adj.
libidinós, libidinosa; libidinosos, libidinoses adj.
libidinosament adv. [ó]
libidinositat; libidinositats f.
libido; libidos f.
libocedre; libocedres m. [é]
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libra; libres f.
libració; libracions f.
librària; libràries adj.
liburna; liburnes f.
licantrop, licantropa; licantrops, licantropes
adj. i m. i f. [Ó]
licantropia; licantropies f.
licaó; licaons m.
liceu; liceus m. [É]
lici, lícia; licis, lícies adj. i m. i f.
lícit, lícita; lícits, lícites adj.
licitació; licitacions f.
licitador, licitadora; licitadors, licitadores m. i
f. [ó]
lícitament adv.
licitar v. tr.
licitatori, licitatòria; licitatoris, licitatòries adj. [Ó]
licitud; licituds f.
licopé; licopens m.
licopodi; licopodis m. [Ó]
licopodial; licopodials f.
licopodiata; licopodiates f.
licopodiòpsid; licopodiòpsids m.
licor; licors m. [ó]
licorera; licoreres f. [é]
licoreria; licoreries f.
licorina; licorines f.
licorista (o licoriste, licorista); licoristes m. i f.
licorós, licorosa; licorosos, licoroses adj.
lictor; lictors m. [ó]
lidar; lidars m.
liddicoatita; liddicoatites f.
líder; líders adj. i m. i f.
liderar v. tr. (lidera [é])
liderat; liderats m.
lideratge; lideratges m.
lidi, lídia; lidis, lídies adj. i m. i f.
lídia; lídies f.
lidiar v. tr. i intr.
lidita; lidites f.
lied; lieds m. [é]
liegés, liegesa; liegesos, liegeses adj. i m. i f.
liftar v. tr.
lífting; líftings m.
ligi, lígia; ligis, lígies adj.
ligne; lignes m.
ligni, lígnia; lignis, lígnies adj.
lígnic, lígnica; lígnics, lígniques adj.
lignícola; lignícoles adj.
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ligniﬁcació; ligniﬁcacions f.
ligniﬁcar v. tr. i pron.
ligniﬁcat, ligniﬁcada; ligniﬁcats, ligniﬁcades adj.
lignina; lignines f.
lignit; lignits m.
lignític, lignítica; lignítics, lignítiques adj.
lignós, lignosa; lignosos, lignoses adj.
ligroïna; ligroïnes f.
lígula; lígules f.
ligulat, ligulada; ligulats, ligulades adj.
liguliﬂor, liguliﬂora; liguliﬂors, liguliﬂores adj. [Ó]
lígur; lígurs adj. i m. i f.
ligustre; ligustres m.
lila; liles adj. i m.
lilà; lilàs m.
liliaci, liliàcia; liliacis, liliàcies adj. i f.
liliata; liliates f.
liliïﬂora; liliïﬂores f. [ó]
liliòpsid; liliòpsids m.
lil·liputenc, lil·liputenca; lil·liputencs,
lil·liputenques adj. i m. i f. [é]
limba; limbes f.
limbe; limbes m.
límbic, límbica; límbics, límbiques adj.
limburgués, limburguesa; limburguesos,
limburgueses adj. i m. i f.
limfa; limfes f.
limfadenitis f. inv.
limfadenopatia; limfadenopaties f.
limfangièctasi; limfangièctasis f.
limfangitis f. inv.
limfàtic, limfàtica; limfàtics, limfàtiques adj.
limfatisme; limfatismes m.
limfoblast; limfoblasts (o limfoblastos) m.
limfòcit; limfòcits m.
limfocitosi; limfocitosis f. [Ó]
limfogranuloma; limfogranulomes m. [ó]
limfoide; limfoides adj. [Ó]
limfoma; limfomes m. [ó]
limícola; limícoles adj. i m.
liminar; liminars adj.
límit; límits m.
limitable; limitables adj.
limitació; limitacions f.
limitadament adv.
limitador, limitadora; limitadors, limitadores
adj. i m. [ó]
limitar v. tr., intr. i pron.
limitat, limitada; limitats, limitades adj.
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limítrof, limítrofa; limítrofs, limítrofes adj.
limívor, limívora; limívors, limívores adj.
limnea; limnees f. [é]
limni, límnia; limnis, límnies adj.
límnic, límnica; límnics, límniques adj.
limnígraf; limnígrafs m.
limnímetre; limnímetres m.
limnologia; limnologies f.
limnoplàncton; limnoplànctons m.
limolita; limolites f.
limonina; limonines f.
limonita; limonites f.
límpid, límpida; límpids, límpides adj.
límpidament adv.
limpidesa; limpideses f. [é]
limpiditat; limpiditats f.
limusina; limusines f.
linàcia; linàcies f.
linalol; linalols m. [Ó]
lindane; lindanes m.
lineal; lineals adj.
linealitat; linealitats f.
linealització; linealitzacions f.
linealment adv.
lineament; lineaments m. [é]
linear1 v. tr. (linea [é])
linear2; linears adj.
lineatura; lineatures f.
lineòmetre; lineòmetres m.
lingot; lingots m. [Ó]
lingotera; lingoteres f. [é]
lingual; linguals adj.
linguat, linguada; linguats, linguades adj.
lingüiforme; lingüiformes adj. [ó]
lingüista (o lingüiste, lingüista); lingüistes m. i f.
lingüístic, lingüística; lingüístics, lingüístiques adj.
lingüística; lingüístiques f.
linguograma; linguogrames m.
línia; línies f.
linier; liniers m. i f. [é]
liniment; liniments m. [é]
linina; linines f.
linitis f. inv.
linneà, linneana; linneans, linneanes adj.
linneïta; linneïtes f.
linnèon; linnèons m.
linobat; linobats m.
linograﬁa; linograﬁes f.
linoleic; linoleics adj. [É]
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linòleum; linòleums m.
linotip; linotips f.
linotípia; linotípies f.
linotípic, linotípica; linotípics, linotípiques adj.
linotipista (o linotipiste, linotipista); linotipistes
m. i f.
línters m. pl.
linx; linxs m. [ks]
linxament; linxaments m. [é]
linxar v. tr.
liòﬁl, liòﬁla; liòﬁls, liòﬁles adj.
lioﬁlització; lioﬁlitzacions f.
lioﬁlitzador, lioﬁlitzadora; lioﬁlitzadors,
lioﬁlitzadores adj. i m. [ó]
lioﬁlitzar v. tr.
lioﬁlitzat, lioﬁlitzada; lioﬁlitzats, lioﬁlitzades adj. i m.
liòfob, liòfoba; liòfobs, liòfobes adj.
lionés, lionesa; lionesos, lioneses adj. i m. i f.
lionesa; lioneses f. [é]
liòtric, liòtrica; liòtrics, liòtriques adj.
liotríquia; liotríquies f.
lipasa; lipases f.
lipèmia; lipèmies f.
lípid; lípids m.
lipòﬁl, lipòﬁla; lipòﬁls, lipòﬁles adj.
lipograma; lipogrames m.
lipogramàtic, lipogramàtica; lipogramàtics,
lipogramàtiques adj.
lipoide; lipoides m. [Ó]
lipòlisi; lipòlisis f.
lipolític, lipolítica; lipolítics, lipolítiques adj.
lipoma; lipomes m. [ó]
lipomatosi; lipomatosis f. [Ó]
lipoproteïna; lipoproteïnes f.
liposoluble; liposolubles adj.
liposoma; liposomes m. [ó]
liposucció; liposuccions f.
lipotímia; lipotímies f.
lipsanoteca; lipsanoteques f. [é]
liquable; liquables adj.
liquació; liquacions f.
liquadora; liquadores f. [ó]
liquar v. tr.
liqüefacció; liqüefaccions f.
liqüefer v. tr. [é]
liquen; líquens m.
liqueniﬁcació; liqueniﬁcacions f.
liquenologia; liquenologies f.
liqüescència; liqüescències f.
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liqüescent; liqüescents adj. [é]
líquid, líquida; líquids, líquides adj. i m.
liquidable; liquidables adj.
liquidació; liquidacions f.
liquidador, liquidadora; liquidadors,
liquidadores adj. i m. i f. [ó]
liquidàmbar; liquidàmbars m.
líquidament adv.
liquidar v. tr.
liquiditat; liquiditats f.
lira; lires f.
lirat, lirada; lirats, lirades adj.
líric, lírica; lírics, líriques adj.
lírica; líriques f.
lirisme; lirismes m.
liró, lirona; lirons, lirones adj. i m. i f.
lis; lisos m.
lisboeta; lisboetes adj. i m. i f. [é]
lisèrgic; lisèrgics adj.
lisi; lisis f.
lisigen, lisígena; lisígens, lisígenes adj.
lisimàquia; lisimàquies f.
lisina; lisines f.
lísing; lísings m.
lisogen, lisògena; lisògens, lisògenes adj. [Ó]
lisogènia; lisogènies f.
lisosoma; lisosomes m. [ó]
litagog, litagoga; litagogs, litagogues adj. i m. [Ó]
litargiri; litargiris m.
literal; literals adj.
literalisme; literalismes m.
literalista (o literaliste, literalista); literalistes adj.
literalitat; literalitats f.
literalment adv.
literari, literària; literaris, literàries adj.
literàriament adv.
literat, literata; literats, literates adj. i m. i f.
literatura; literatures f.
liti; litis m.
litiasi; litiasis f.
lític, lítica; lítics, lítiques adj.
litiﬁcació; litiﬁcacions f.
litigable; litigables adj.
litigació; litigacions f.
litigant; litigants adj.
litigar v. tr.
litigi; litigis m.
litigiós, litigiosa; litigiosos, litigioses adj.
litigiosament adv. [ó]
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litina; litines f.
litínic, litínica; litínics, litíniques adj.
litis f. inv.
litisconsorci; litisconsorcis m. [Ó]
litisconsort; litisconsorts m. i f. [Ó]
litocromia; litocromies f.
litodema; litodemes m. [é]
litofàcies f. inv.
litòfag, litòfaga; litòfags, litòfagues adj.
litofania; litofanies f.
litòﬁt; litòﬁts m.
litogen, litògena; litògens, litògenes adj. [Ó]
litogènesi; litogènesis f.
litoglíﬁa; litoglíﬁes f.
litògraf, litògrafa; litògrafs, litògrafes m. i f.
litograﬁa; litograﬁes f.
litograﬁar v. tr.
litogràﬁc, litogràﬁca; litogràﬁcs, litogràﬁques adj.
litogràﬁcament adv.
litòleg, litòloga; litòlegs, litòlogues m. i f.
litòlisi; litòlisis f.
litologia; litologies f.
litològic, litològica; litològics, litològiques adj.
litopó; litopons m.
litoral; litorals adj. i m.
litoscopi; litoscopis m. [Ó]
litoscòpia; litoscòpies f.
litosfera; litosferes f. [é]
litosfèric, litosfèrica; litosfèrics, litosfèriques adj.
litosiderit; litosiderits m.
litosoma; litosomes m. [ó]
litostratigraﬁa; litostratigraﬁes f.
lítote; lítotes f.
litòtom; litòtoms m.
litotomia; litotomies f.
litotòmic, litotòmica; litotòmics, litotòmiques adj.
litotrícia; litotrícies f.
litotrípsia; litotrípsies f.
litotritor; litotritors m. [ó]
litràcia; litràcies f.
litre; litres m.
lituà, lituana; lituans, lituanes adj. i m. i f.
litúrgia; litúrgies f.
litúrgic, litúrgica; litúrgics, litúrgiques adj.
litúrgicament adv.
liturgista (o liturgiste, liturgista); liturgistes
adj. i m. i f.
litxi; litxis m.
livedo; livedos f. [é]
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lívid, lívida; lívids, lívides adj.
lividesa; livideses f. [é]
líving; lívings m.
livonià, livoniana; livonians, livonianes adj. i m. i f.
lixiviació; lixiviacions f. [ks]
lixiviador, lixiviadora; lixiviadors, lixiviadores
adj. i m. [liksiviaDóR]
lixiviar v. tr. [ks]
lla adv.
llac; llacs m.
llaç; llaços m.
llaca; llaques f.
llacada; llacades f.
llaçada; llaçades f.
llaçar v. tr.
llacer, llacera; llacers, llaceres m. i f. [é]
llacera; llaceres f. [é]
llaceries f. pl.
llacor; llacors f. [ó]
llacorella; llacorelles f. [é]
llacorós, llacorosa; llacorosos, llacoroses adj.
llacós, llacosa; llacosos, llacoses adj.
llàcova; llàcoves f.
llacuna; llacunes f.
lladella; lladelles f. [é]
lladern; lladerns m. [É]
lladracà; lladracans m.
lladradissa; lladradisses f.
lladrador, lladradora; lladradors, lladradores
adj. [ó]
lladraire; lladraires adj. i m. i f.
lladrament; lladraments m. [é]
lladrar v. intr.
lladre; lladres m. i f.
lladregada; lladregades f.
lladregam; lladregams m.
lladregot, lladregota; lladregots, lladregotes
m. i f. [Ó]
lladregueig; lladreguejos (o lladregueigs) m. [é]
lladreguejar v. intr. (lladregueja [é])
lladremaner, lladremanera; lladremaners,
lladremaneres m. i f. [é]
lladrera; lladreres f. [é]
lladreria; lladreries f.
lladriola; lladrioles f. [Ó]
lladrit; lladrits m.
lladró; lladrons m.
lladronejar v. intr. (lladroneja [é])
lladronera; lladroneres f. [é]
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lladronia; lladronies f.
lladronici; lladronicis m.
lladronícia; lladronícies f.
lladruc; lladrucs m.
lladruny; lladrunys m.
lladrunyar v. intr.
lladruquejar v. intr. (lladruqueja [é])
llafardar v. tr.
llaga; llagues f.
llaganya (i derivats) → LLEGANYA (i derivats)
llagast; llagasts (o llagastos) m.
llagasta; llagastes f.
llagastrada; llagastrades f.
llagost; llagosts (o llagostos) m. [ó]
llagosta; llagostes f. [ó]
llagostada; llagostades f.
llagoster, llagostera; llagosters, llagosteres
m. i f. [é]
llagostera; llagosteres f. [é]
llagostí; llagostins m.
llagostiner; llagostiners m. [é]
llagot; llagots m. [Ó]
llagotejar v. tr. (llagoteja [é])
llagoter, llagotera; llagoters,
llagoteres adj. i m. i f. [é]
llagoteria; llagoteries f.
llàgrima; llàgrimes f.
llagrimal; llagrimals m.
llagrimall; llagrimalls m.
llagrimeig; llagrimejos (o llagrimeigs) m. [é]
llagrimejant; llagrimejants adj.
llagrimejar v. intr. (llagrimeja [é])
llagrimer; llagrimers m. [é]
llagrimós, llagrimosa; llagrimosos,
llagrimoses adj.
llagrimosament adv. [ó]
llagut; llaguts m.
llaical; llaicals adj.
llama; llames m (o f.) i f.
llamàntol; llamàntols m.
llamborda; llambordes f. [ó]
llambordí; llambordins m.
llambrar v. intr.
llambrec; llambrecs m. [é]
llambrega; llambregues f. [é]
llambregada; llambregades f.
llambregar v. tr. i intr. (llambrega [é])
llambreig; llambrejos (o llambreigs) m. [é]
llambrejar v. intr. (llambreja [é])
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llambrenc, llambrenca; llambrencs,
llambrenques adj. [é]
llambrequí; llambrequins m.
llambresc, llambresca; llambrescs
(o llambrescos), llambresques adj. [é]
llambric; llambrics m.
llambrígol; llambrígols m.
llambritja; llambritges f.
llambroix; llambroixos m. [ó]
llambroixar v. tr. (llambroixa [ó])
llambrot; llambrots m. [Ó]
llambroter, llambrotera; llambroters,
llambroteres adj. [é]
llambrusca; llambrusques f.
llamburda; llamburdes f.
llamenc, llamenca; llamencs, llamenques adj.
i m. i f. [é]
llamenqueria; llamenqueries f.
llament; llaments m. [é]
llamentar v. tr. i pron.
llamí; llamins m
llaminadura; llaminadures f.
llaminejar v. intr. (llamineja [é])
llaminer, llaminera; llaminers,
llamineres adj. i m. i f. [é]
llamineria; llamineries f.
llamp; llamps m.
llampada; llampades f.
llampadissa; llampadisses f.
llampadura; llampadures f.
llampament; llampaments m. [é]
llampant; llampants adj.
llampar v. tr., intr. i pron.
llampat, llampada; llampats, llampades adj.
llampec; llampecs m. [é]
llampedona; llampedones f. [ó]
llampegadera; llampegaderes f. [é]
llampegadissa; llampegadisses f.
llampegant; llampegants adj.
llampegar v. intr. (llampega [é])
llampegueig; llampeguejos (o llampegueigs)
m. [é]
llampeguejar v. intr. (llampegueja [é])
llampera; llamperes f. [é]
llamperó; llamperons m.
llampferit, llampferida; llampferits,
llampferides adj.
llampó; llampons m.
llampoina; llampoines f. [Ó]
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llamprea; llamprees f. [é]
llampresa; llampreses f. [é]
llampuc; llampucs m.
llampúdol; llampúdols m.
llampuga; llampugues f.
llampugar v. intr.
llampurnar v. intr.
llampurneig; llampurnejos (o llampurneigs)
m. [é]
llampurnejar v. intr. (llampurneja [é])
llampurnetes f. pl. [é]
llana; llanes f.
llanada; llanades f.
llanat, llanada; llanats, llanades adj.
llança; llances f.
llançabombes m. inv. [ó]
llançacaps m. inv.
llançacàrregues m. inv.
llançacoets m. inv. [é]
llançada; llançades f.
llançador, llançadora; llançadors, llançadores
adj. i m. i f. [ó]
llançadora; llançadores f. [ó]
llançaﬂames m. inv.
llançagranades m. inv.
llançaire; llançaires m. i f.
llançament; llançaments m. [é]
llançamíssils adj. i m. inv.
llançaplats m. inv.
llançar v. tr. i pron.
llançat, llançada; llançats, llançades adj. i m.
llançatorpedes m. inv. [é]
llancejar v. tr. (llanceja [é])
llancer; llancers m. [é]
llancera; llanceres f. [é]
llanceta; llancetes f. [é]
llancetera; llanceteres f. [é]
llancívol, llancívola; llancívols, llancívoles adj.
llançol (i derivats) → LLENÇOL (i derivats)
llanda; llandes f.
llandar v. tr.
llander, llandera; llanders, llanderes m. i f. [é]
llanderia; llanderies f.
llanderol; llanderols m. [Ó]
llanderola; llanderoles f. [Ó]
llandós, llandosa; llandosos, llandoses adj.
llanejar v. intr. (llaneja [é])
llaner, llanera; llaners, llaneres adj. i m. i f. [é]
llanerí, llanerina; llanerins, llanerines adj. i m. i f.
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llaneria; llaneries f.
llaneta; llanetes f. [é]
llanfarnada; llanfarnades f.
llangardada; llangardades f.
llangardaix; llangardaixos m.
llangor; llangors f. [ó]
llangorós, llangorosa; llangorosos,
llangoroses adj.
llangorosament adv. [ó]
llangost; llangosts (o llangostos) m. [ó]
llangosta; llangostes f. [ó]
llangostada; llangostades f.
llangoster, llangostera; llangosters,
llangosteres m. i f. [é]
llangostera; llangosteres f. [é]
llangostí; llangostins m.
llangostiner; llangostiners m. [é]
llanguiment; llanguiments m. [é]
llanguir v. intr.
llanós, llanosa; llanosos, llanoses adj.
llanositat; llanositats f.
llanta; llantes f.
llanterna; llanternes f. [É]
llanterner, llanternera; llanterners,
llanterneres m. i f. [é]
llanterneria; llanterneries f.
llanternetes f. pl. [é]
llanternó; llanternons m.
llàntia; llànties f.
llantiada; llantiades f.
llantier, llantiera; llantiers, llantieres m. i f. [é]
llantió; llantions m.
llantiós, llantiosa; llantiosos, llantioses adj.
llantó; llantons m.
llantoner; llantoners m. [é]
llanut, llanuda; llanuts, llanudes adj. i m. i f.
llanxa; llanxes f.
llanxada; llanxades f.
llanxer, llanxera; llanxers, llanxeres m. i f. [é]
llaor; llaors f. [ó]
llapa; llapes f.
llaparassa; llaparasses f.
llapassa; llapasses f.
llapassera; llapasseres f. [é]
llapassó; llapassons m.
llapidera; llapideres f. [é]
llapis m. inv.
llapissa; llapisses f.
llapissera; llapisseres f. [é]
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llapisserada; llapisserades f.
llapó; llapons m.
llaquim; llaquims m.
llar; llars f.
llard; llards m.
llarder, llardera; llarders, llarderes adj. [é]
llardissós, llardissosa; llardissosos,
llardissoses adj.
llardó; llardons m.
llardós, llardosa; llardosos, llardoses adj.
llardufa; llardufes f.
llarg1 adv.
llarg2, llarga; llargs, llargues adj.
llargada; llargades f.
llargament adv.
llargària; llargàries f.
llargarut → LLARGUERUT
llargmetratge; llargmetratges m.
llarguejar v. intr. (llargueja [é])
llarguer, llarguera; llarguers, llargueres adj. [é]
llarguerut, llargueruda; llargueruts,
llarguerudes adj.
llarguesa; llargueses f. [é]
llas, llassa; llassos, llasses adj.
llassar v. tr. i pron.
llassís; llassisos m.
llast; llasts (o llastos) m.
llastar v. tr.
llàstima; llàstimes f.
llastimar v. tr., intr. i pron.
llastimós, llastimosa; llastimosos, llastimoses adj.
llastimosament adv. [ó]
llastra; llastres f.
llastrar v. tr.
llata; llates f.
llatador, llatadora; llatadors, llatadores m. i f. [ó]
llatar v. tr.
llater, llatera; llaters, llateres m. i f. [é]
llatí, llatina; llatins, llatines adj. i m. i f.
llatinada; llatinades f.
llatinisme; llatinismes m.
llatinista (o llatiniste, llatinista); llatinistes m. i f.
llatinitat; llatinitats f.
llatinització; llatinitzacions f.
llatinitzant; llatinitzants adj. i m. i f.
llatinitzar v. tr. i pron.
llatinoamericà, llatinoamericana;
llatinoamericans, llatinoamericanes adj. i m. i f.
llatinòrum; llatinòrums m.
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llàtzer; llàtzers m.
llatzerat, llatzerada; llatzerats, llatzerades adj.
llatzeret; llatzerets m. [é]
llatzerí, llatzerina; llatzerins, llatzerines adj.
llatzèries f. pl.
llatzerós, llatzerosa; llatzerosos, llatzeroses adj.
llau; llaus m. i f.
llauada; llauades f.
llauger (i derivats) → LLEUGER (i derivats)
llauna; llaunes f.
llaunar v. tr.
llauner, llaunera; llauners, llauneres m. i f. [é]
llauneria; llauneries f.
llaura; llaures f.
llaurada; llaurades f.
llauradís, llauradissa; llauradissos,
llauradisses adj.
llaurador, llauradora; llauradors, llauradores
adj. i m. i f. [ó]
llauradora; llauradores f. [ó]
llaurança; llaurances f.
llaurar v. tr.
llauriner, llaurinera; llauriners, llaurineres
adj. i m. i f. [é]
llauro; llauros m.
llauró; llaurons f.
llausanger, llausangera; llausangers,
llausangeres adj. [é]
llaüt; llaüts m.
llaütista (o llaütiste, llaütista); llaütistes m. i f.
llautó; llautons m.
llavable; llavables adj.
llavacares m. inv.
llavacotxes m. i f. inv. [ó]
llavada; llavades f.
llavadissa; llavadisses f.
llavador, llavadora; llavadors, llavadores adj. i
m. i f. [ó]
llavadora; llavadores f. [ó]
llavamans m. inv.
llavament; llavaments m. [é]
llavaner; llavaners m. [é]
llavanera; llavaneres f. [é]
llavapeus m. inv. [É]
llavaplats m. i f. inv.
llavar v. tr. i pron.
llavassada; llavassades f.
llavat; llavats m.
llavatge; llavatges m.
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llavativa; llavatives f.
llavatori; llavatoris m. [Ó]
llavavaixella; llavavaixelles f. [é]
llavi; llavis m.
llaviejar v. tr. i intr. (llavieja [é])
llavigròs, llavigrossa; llavigrossos, llavigrosses
adj.
llavió; llavions m.
llavó; llavons m.
llavor; llavors f. [ó]
llavora; llavores f. [ó]
llavorament; llavoraments m. [é]
llavorar v. tr. i intr. (llavora [ó])
llavorat, llavorada; llavorats, llavorades adj. i m.
llavorejar v. tr. i intr. (llavoreja [é])
llavorer, llavorera; llavorers, llavoreres adj. [é]
llavoreta; llavoretes f. [é]
llavors adv. [Ó]
llavutxada; llavutxades f.
llavutxar v. tr.
lleal; lleals adj
llealment adv.
llealtat; llealtats f.
llebeig; llebetjos (o llebeigs) m. [é]
llebetjada; llebetjades f.
llebetjol; llebetjols m. [Ó]
llebrada; llebrades f.
llebrat; llebrats m.
llebratí; llebratins m.
llebrató; llebratons m.
llebre; llebres f. [é]
llebrenc, llebrenca; llebrencs, llebrenques adj. [é]
llebrenca; llebrenques f. [é]
llebrer, llebrera; llebrers, llebreres adj. i m. [é]
llebrós, llebrosa; llebrosos, llebroses adj.
llebroseria; llebroseries f.
llebrosia; llebrosies f.
llebrot; llebrots m. [Ó]
llec, llega; llecs, llegues adj. i m. i f. [é]
llecadora; llecadores f. [ó]
llécol; llécols m.
lledesme, lledesma; lledesmes, lledesmes adj. [é]
lledó; lledons m.
lledonar; lledonars m.
lledoner; lledoners m. [é]
llefardar v. tr.
llefardós, llefardosa; llefardosos, llefardoses adj.
llefec, llefega; llefecs, llefegues adj. i m. i f. [é]
lleﬁscós, lleﬁscosa; lleﬁscosos, lleﬁscoses adj.
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llefre, llefra; llefres, llefres adj. i m. i f. [é]
llegany; lleganys m.
lleganya; lleganyes f.
lleganyós, lleganyosa; lleganyosos,
lleganyoses adj.
llegar v. tr. (llega [é])
llegat; llegats m.
llegatari, llegatària; llegataris, llegatàries m. i f.
llegenda; llegendes f. [é]
llegendari, llegendària; llegendaris,
llegendàries adj. i m.
llegibilitat; llegibilitats f.
llegible; llegibles adj.
llegida; llegides f.
llegidor, llegidora; llegidors, llegidores adj. i
m. i f. [ó]
llegidora; llegidores f. [ó]
llegir v. tr.
llegit; llegits m.
llegítim, llegítima; llegítims, llegítimes adj.
llegítima; llegítimes f.
llegítimament adv.
llegitimar v. tr.
llegitimitat; llegitimitats f.
llegívol, llegívola; llegívols, llegívoles adj.
llegó; llegons m.
llegona; llegones f. [ó]
llegonada; llegonades f.
llegonet; llegonets m. [é]
llegua; llegües f. [é]
lleguda; llegudes f.
llegüina; llegüines f.
llegum; llegums m.
llegumet; llegumets m. [é]
lleguminós, lleguminosa; lleguminosos,
lleguminoses adj.
llei; lleis f. [é]
lleial; lleials adj.
lleialment adv.
lleialtat; lleialtats f.
lleidatà, lleidatana; lleidatans, lleidatanes adj.
i m. i f.
lleidetà, lleidetana; lleidetans, lleidetanes adj.
i m. i f.
lleig, lletja; lletjos (o lleigs), lletges adj. [é]
lleixa; lleixes f. [é]
lleixiu; lleixius m.
lleixivació; lleixivacions f.
lleixivadora; lleixivadores f. [ó]
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lleixivar v. tr.
lleixiver; lleixivers m. [é]
llema; llemes f. [é]
lleme; llemes (o llémens) m. [é]
llémena; llémenes f.
llemener, llemenera; llemeners, llemeneres
adj. i m. [é]
llemenera; llemeneres adj. i f. [é]
llemenós, llemenosa; llemenosos, llemenoses adj.
llemenosa; llemenoses f. [ó]
llemosí, llemosina; llemosins, llemosines adj. i m. i f.
llenasca; llenasques f.
llenat; llenats m.
llenç; llenços m. [É]
llenca; llenques f. [é]
llença; llences f. [é]
llençar (i derivats) → LLANÇAR (i derivats)
llencer, llencera; llencers, llenceres m. i f. [é]
llenceria; llenceries f.
llençol; llençols m. [Ó]
llençolet; llençolets m. [é]
llenega; llenegues f. [é]
llenegable; llenegables adj.
llenegada; llenegades f.
llenegadís, llenegadissa; llenegadissos,
llenegadisses adj.
llenegall; llenegalls m.
llenegar v. intr. (llenega [é])
llenegós, llenegosa; llenegosos, llenegoses adj.
lleneguera; llenegueres f. [é]
lleneguívol, lleneguívola; lleneguívols,
lleneguívoles adj.
llengot; llengots m. [Ó]
llengota; llengotes f. [Ó]
llengotejar v. intr. (llengoteja [é])
llengoter, llengotera; llengoters, llengoteres adj. [é]
llengua; llengües f. [é]
llenguadina; llenguadines f.
llenguado; llenguados m.
llenguadocià, llenguadociana; llenguadocians,
llenguadocianes adj. i m. i f.
llenguallarg, llenguallarga; llenguallargs,
llenguallargues adj. i m.
llenguat; llenguats m.
llenguatge; llenguatges m.
llenguerut, llengueruda; llengueruts,
llenguerudes adj. i m.
llengüeta; llengüetes f. [é]
llengüeteria; llengüeteries f.
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llengut, llenguda; llenguts, llengudes adj.
llentilla; llentilles f.
llentillar; llentillars m.
llentillera; llentilleres f. [é]
llentillós, llentillosa; llentillosos, llentilloses adj.
llentisclar; llentisclars m.
llentiscle; llentiscles m.
llentiscler; llentisclers m. [é]
llentisclera; llentiscleres f. [é]
lleny; llenys m. [é]
llenya; llenyes f. [é]
llenyada; llenyades f.
llenyam; llenyams m.
llenyar v. intr. (llenya [é])
llenyater, llenyatera; llenyaters, llenyateres m.
i f. [é]
llenyer; llenyers m. [é]
llenyera; llenyeres f. [é]
llenyisser, llenyissera; llenyissers, llenyisseres
adj. [é]
llenyós, llenyosa; llenyosos, llenyoses adj.
lleó, lleona; lleons, lleones m. i f.
lleonat, lleonada; lleonats, lleonades adj. i m.
lleonera; lleoneres f. [é]
lleonés, lleonesa; lleonesos, lleoneses adj. i m. i f.
lleoní, lleonina; lleonins, lleonines adj.
lleonina; lleonines f.
lleopard; lleopards m.
llepa; llepes m. i f. [é]
llepacrestes m. i f. inv. [é]
llepaculs m. i f. inv.
llepada; llepades f.
llepadits m. inv.
llepador, llepadora; llepadors, llepadores adj. [ó]
llepadum; llepadums m.
llepaﬁgues adj. i m. i f. inv.
llepaﬁls adj. i m. i f. inv.
llepaire; llepaires adj. i m. i f.
llepapedres m. inv. [é]
llepaplats m. i f. inv.
llepar v. tr. i pron. (llepa [é])
lleparassa; lleparasses f.
llepassa; llepasses f.
llepassera; llepasseres f. [é]
llepat, llepada; llepats, llepades adj.
llepet; llepets m. [é]
llepia; llepies f.
llepissós, llepissosa; llepissosos, llepissoses
adj. i m.
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llepó, llepona; llepons, llepones adj. i m. i f.
llépol, llépola; llépols, llépoles adj. i m. i f.
llepolejar v. intr. (llepoleja [é])
llepoleria; llepoleries f.
llepolia; llepolies f.
llepoló, llepolona; llepolons, llepolones adj.
lleponejar v. intr. (lleponeja [é])
llepra; llepres f. [é]
lleprós, lleprosa; lleprosos, lleproses adj. i m. i f.
llera; lleres f. [é]
llesca; llesques f. [é]
llescador, llescadora; llescadors, llescadores
adj. i m. i f. [ó]
llescament; llescaments m. [é]
llescar v. tr. (llesca [é])
llesqueta; llesquetes f. [é]
llest, llesta; llests (o llestos), llestes adj. [é]
llestament adv. [é]
llestesa; llesteses f. [é]
llet; llets f. [é]
lletada; lletades f.
lletania; lletanies f.
lleter, lletera; lleters, lleteres adj. i m. i f. [é]
lletera; lleteres f. [é]
lleterada; lleterades f.
lleterassa; lleterasses f.
lleteresa; lletereses f. [é]
lleteria; lleteries f.
lleterol; lleterols m. [Ó]
lleterola; lleteroles f. [Ó]
lletgesa (o lletgea); lletgeses (o lletgees) f. [é]
lletgisme; lletgismes m.
lletigada; lletigades f.
lletimó; lletimons m.
lletjament adv. [é]
lletjor; lletjors f. [ó]
lletó, lletona; lletons, lletones m. i f.
lletós, lletosa; lletosos, lletoses adj.
lletovari; lletovaris m.
lletra; lletres f. [é]
lletrada; lletrades f.
lletraferit, lletraferida; lletraferits,
lletraferides adj. i m. i f.
lletraga; lletragues f.
lletrat, lletrada; lletrats, lletrades adj. i m. i f.
lletrejar v. tr. i pron. (lletreja [é])
lletrera; lletreres f. [é]
lletrista (o lletriste, lletrista); lletristes m. i f.
lletrut, lletruda; lletruts, lletrudes adj.
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llets m. pl. [é]
lletsó; lletsons m.
lletsonar; lletsonars m.
lletuga; lletugues f.
lletugar; lletugars m.
lletugueta; lletuguetes f. [é]
lletxa; lletxes f. [é]
lletxola; lletxoles f. [Ó]
lletxolera; lletxoleres f. [é]
lleu; lleus adj. i m. [é]
lleuda; lleudes f. [é]
lleudar v. tr. i intr. (lleuda [é])
lleudari; lleudaris m.
lleuder; lleuders m. [é]
lleuger, lleugera; lleugers, lleugeres adj. [é]
lleugerament adv. [é]
lleugeresa; lleugereses f. [é]
lleugeria; lleugeries f.
lleure1 v. intr. [é]
lleure2; lleures m. [é]
lleute; lleutes m. [é]
lleva; lleves f. [é]
llevada; llevades f.
llevadís, llevadissa; llevadissos, llevadisses adj.
llevador, llevadora; llevadors, llevadores adj. i
m. i f. [ó]
llevamà; llevamans m.
llevaneu; llevaneus adj. i f. [é]
llevant; llevants m.
llevantada; llevantades f.
llevantança; llevantaces f.
llevantancer, llevantancera; llevantancers,
llevantanceres adj. i m. i f. [é]
llevantejar v. intr. (llevanteja [é])
llevantí, llevantina; llevantins, llevantines adj.
llevantina; llevantines f.
llevantitjol; llevantitjols m. [Ó]
llevantol; llevantols m. [Ó]
llevar v. tr., intr. i pron. (lleva [é])
llevat1 prep.
llevat2; llevats m.
llevataps m. inv.
llevataques adj. i m. inv.
lli1 adv.
lli2; llins m.
llibant; llibants m.
lliberà, lliberana; lliberans, lliberanes adj. i m. i f.
lliberal; lliberals adj. i m. i f.
lliberalment adv.

AAFF LLETRA L 00-1.indd 534

534

llibert, lliberta; lliberts, llibertes m. i f. [É]
llibertador, llibertadora; llibertadors,
llibertadores adj. i m. i f. [ó]
llibertar v. tr. (lliberta [É])
llibertari, llibertària; llibertaris, llibertàries
adj. i m. i f.
llibertat; llibertats f.
llibertí, llibertina; llibertins, llibertines adj. i m. i f.
llibertinament adv.
llibertinatge; llibertinatges m.
llibre; llibres m.
llibrell; llibrells m. [é]
llibrella; llibrelles f. [é]
llibrellada; llibrellades f.
llibrelleta; llibrelletes f. [é]
llibrer, llibrera; llibrers, llibreres adj. i m. i f. [é]
llibreria; llibreries f.
llibresc, llibresca; llibrescs (o llibrescos),
llibresques adj. [é]
llibret; llibrets m. [é]
llibreta; llibretes f. [é]
llibreter, llibretera; llibreters, llibreteres m. i f. [é]
llibreteria; llibreteries f.
llibretista (o llibretiste, llibretista); llibretistes m. i f.
lliç; lliços m.
lliça; llices f.
lliçador, lliçadora; lliçadors, lliçadores m. i f. [ó]
lliçadora; lliçadores f. [ó]
llicència; llicències f.
llicenciament; llicenciaments m. [é]
llicenciar v. tr. i pron.
llicenciat, llicenciada; llicenciats, llicenciades
m. i f.
llicenciatura; llicenciatures f.
llicenciós, llicenciosa; llicenciosos,
llicencioses adj.
llicenciosament adv. [ó]
lliceró; llicerons m.
llicet; llicets m. [é]
lliçó; lliçons f.
llicorella; llicorelles f. [é]
llicsó; llicsons m.
llicsonar; llicsonars m.
llidó; llidons m.
llidoner; llidoners m. [é]
lliga; lligues f.
lligabosc; lligaboscs (o lligaboscos) m. [Ó]
lligacama; lligacames f.
lligació; lligacions f.
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lligada; lligades f.
lligador, lligadora; lligadors, lligadores m. i f. [ó]
lligadura; lligadures f.
lligall; lligalls m.
lligallo; lligallos m.
lligam; lligams m.
lligament; lligaments m. [é]
lligamentós, lligamentosa; lligamentosos,
lligamentoses adj.
lligamosques m. i f. inv. [ó]
lligança; lligances f.
lligand; lligands m.
lligant; lligants m.
lligar v. tr., intr. i pron.
lligassa; lligasses f.
lligat, lligada; lligats, lligades adj. i m.
lligó; lligons m.
lligona; lligones f. [ó]
lligonada; lligonades f.
lligonet; lligonets m. [é]
llim; llims m.
llima; llimes f.
llimac; llimacs m.
llimacós, llimacosa; llimacosos, llimacoses adj.
llimada; llimades f.
llimador, llimadora; llimadors, llimadores adj. [ó]
llimadora; llimadores f. [ó]
llimadura; llimadures f.
llimaga; llimagues f.
llimalla; llimalles f.
llimar v. tr.
llimassa; llimasses f.
llimató; llimatons m.
llimbs m. pl.
llimella; llimelles f. [é]
llimera; llimeres f. [é]
llimeral; llimerals m.
llimerar; llimerars m.
llimerol; llimerols m. [Ó]
llimó; llimons m.
llimona; llimones f. [ó]
llimonada; llimonades f.
llimoner; llimoners m. [é]
llimonera; llimoneres f. [é]
llimonerar; llimonerars m.
llimoneral; llimonerals m.
llimós, llimosa; llimosos, llimoses adj.
llimutja; llimutges f.
llimutjar v. tr.
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llinar; llinars m.
llinària; llinàries f.
llinassa; llinasses f.
llinatge; llinatges m.
llinda; llindes f.
llindar; llindars m.
llinet; llinets m. [é]
llinós; llinosos m.
llinosa; llinoses f. [ó]
llinya; llinyes f.
llinyeta; llinyetes f. [é]
llinyol; llinyols m. [Ó]
llinyola; llinyoles f. [Ó]
llipota; llipotes f. [Ó]
llipoter; llipoters m. [é]
llir; llirs m.
llirga; llirgues f.
lliri; lliris m.
llirià, lliriana; llirians, llirianes adj. i m. i f.
lliriblau; lliriblaus m.
llirijonc; llirijoncs m. [ó]
llis, llisa; llisos, llises adj.
llisada; llisades f.
llisall; llisalls m.
llisament adv.
llisar; llisars m.
lliscada; lliscades f.
lliscadís, lliscadissa; lliscadissos, lliscadisses adj.
lliscador, lliscadora; lliscadors, lliscadores adj.
i m. [ó]
lliscament; lliscaments m. [é]
lliscant; lliscants adj.
lliscar v. tr. i intr.
lliscat; lliscats m.
lliscós, lliscosa; lliscosos, lliscoses adj.
llisera; lliseres f. [é]
lliseta; llisetes f. [é]
llisó; llisons m.
llisona; llisones f. [ó]
llisonar v. intr. (llisona [ó])
llisor; llisors f. [ó]
llisquent; llisquents adj. [é]
llisquet; llisquets m. [é]
llisquívol, llisquívola; llisquívols, llisquívoles adj.
llissa; llisses f.
llissatge; llissatges m.
llíssera; llísseres f.
llissó; llissons m.
llissol; llissols m. [Ó]
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llista; llistes f.
llistar v. tr.
llistat, llistada; llistats, llistades adj. i m.
llistell; llistells m. [é]
llister, llistera; llisters, llisteres m. i f. [é]
llistó; llistons m.
llistonar; llistonars m.
llit; llits m.
llitada; llitades f.
llitar v. tr.
llitera; lliteres f. [é]
llitja; llitges f.
llitotxa; llitotxes f. [Ó]
lliura; lliures f.
lliurador, lliuradora; lliuradors, lliuradores adj.
i m. i f. [ó]
lliurament; lliuraments m. [é]
lliurança; lliurances f.
lliurar v. tr.
lliurat, lliurada; lliurats, lliurades m. i f.
lliure; lliures adj. i m. i f.
lliurea; lliurees f. [é]
lliurecanvisme; lliurecanvismes m.
lliurecanvista (o lliurecanviste, lliurecanvista);
lliurecanvistes adj. i m. i f.
lliurement adv.
lliurepensador, lliurepensadora;
lliurepensadors, lliurepensadores adj. i m.
i f. [ó]
lliurepensament; lliurepensaments m. [é]
llivanya; llivanyes f.
llivanyós, llivanyosa; llivanyosos, llivanyoses adj.
lloa; lloes f. [Ó]
lloable; lloables adj.
lloador, lloadora; lloadors, lloadores adj. i m. i f. [ó]
lloança; lloances f.
lloar v. tr. i pron. (lloa [Ó])
lloba; llobes f. [ó]
llobacarda; llobacardes f.
llobada; llobades f.
llobarrera; llobarreres adj. [é]
llobarro; llobarros m.
llobat; llobats m.
llobatera; llobateres f. [é]
llobató; llobatons m.
llobera; lloberes f. [é]
llobí; llobins m.
llobina; llobines f.
llòbrec, llòbrega; llòbrecs, llòbregues adj.
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lloc; llocs m. [Ó]
lloca; lloques f. [Ó]
llocada; llocades f.
llocnouí, llocnouina; llocnouins, llocnouines
adj. i m. i f.
llocot, llocota; llocots, llocotes m. i f. [Ó]
lloctinència; lloctinències f.
lloctinent, lloctinenta; lloctinents, lloctinentes
m. i f. [é]
llodrigada; llodrigades f.
llodrigar v. intr.
llodrigó; llodrigons m.
llodriguera; llodrigueres f. [é]
lloga; llogues f. [Ó]
llogadís, llogadissa; llogadissos, llogadisses adj.
llogador, llogadora; llogadors, llogadores m. i f. [ó]
llogament; llogaments m. [é]
llogar v. tr. i pron. (lloga [Ó])
llogarenc, llogarenca; llogarencs,
llogarenques adj. i m. i f. [é]
llogaret; llogarets m. [é]
llogat, llogada; llogats, llogades m. i f.
llogater, llogatera; llogaters, llogateres m. i f. [é]
llògic, llògica; llògics, llògiques adj.
llògicament adv.
llogre; llogres m. [ó]
llogrer, llogrera; llogrers, llogreres m. i f. [é]
lloguer; lloguers m. [é]
llom; lloms m. [ó]
lloma; llomes f. [ó]
llomadura; llomadures f.
llomàntol; llomàntols m.
llombaí, llombaïna; llombaïns, llombaïnes adj.
i m. i f.
llombard, llombarda; llombards, llombardes
adj. i m. i f.
llombarda; llombardes f.
llombric; llombrics m.
llombrígol; llombrígols m.
llomello; llomellos m. [é]
llomera; llomeres f. [é]
llondro, llondra; llondros, llondres adj. i m. i f. [ó]
llong, llonga; llongs, llongues adj. [Ó]
llonga; llongues f. [ó]
llonganissa; llonganisses f.
llonge; llonges m. [Ó]
llongera; llongeres f. [é]
llongeta; llongetes f. [é]
llongo; llongos m. [ó]
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llonguet; llonguets m. [é]
llongueta; llonguetes f. [é]
llonguis m. i f. inv. [Ó]
llonja; llonges f. [Ó]
llonze, llonza; llonzes, llonzes adj. i m. i f. [ó]
llonzí; llonzins m.
llop, lloba; llops, llobes m. i f. [ó]
llopet; llopets m. [é]
llor, llora; llors, llores adj. i m. [Ó]
llora; llores f. [Ó]
lloraga; lloragues f.
llorar; llorars m.
llord, llorda; llords, llordes adj. [ó]
llordament adv. [ó]
llorderia; llorderies f.
llordesa; llordeses f. [é]
lloreda; lloredes f. [é]
lloredal; lloredals m.
lloredar; lloredars m.
llorejar v. tr. (lloreja [é])
llorejat, llorejada; llorejats, llorejades adj.
llorer; llorers m. [é]
lloreral; llorerals m.
llorerar; llorerars m.
llorer-cirer; llorer-cirers m. [é]
lloreret; llorerets m. [é]
lloriga; llorigues f.
llorigada; llorigades f.
llorigar v. intr.
llorigó; llorigons m.
lloriguera; llorigueres f. [é]
lloriola; llorioles f. [Ó]
lloro; lloros m. [Ó]
llos; llossos m. [Ó]
llosa; lloses f. [Ó]
llosana; llosanes f.
llosarda; llosardes f.
llosat; llosats m.
llosc, llosca; lloscs (o lloscos), llosques adj. [ó]
llosca; llosques f. [ó]
llosco; lloscos m. [ó]
llosella; lloselles f. [é]
lloser, llosera; llosers, lloseres adj. i m. i f. [é]
llosera; lloseres f. [é]
lloseta; llosetes f. [é]
llosmo; llosmos m. [ó]
llosquejar v. intr. (llosqueja [é])
llossa; llosses f. [Ó]
llossada; llossades f.
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llossar v. tr. (llossa [ó])
llosser; llossers m. [é]
llostra; llostres f. [Ó]
llostre; llostres m. [Ó]
llostrejar v. intr. (llostreja [é])
llot; llots m. [ó]
llotejar v. intr. (lloteja [é])
llotgeta; llotgetes f. [é]
llotim; llotims m.
llotja; llotges f. [Ó]
llotós, llotosa; llotosos, llotoses adj.
lloure, a loc. adv. [Ó]
lluc; llucs m.
lluç; lluços m.
lluça; lluces f.
llucada; llucades f.
llucana; llucanes f.
llucar v. tr. i intr.
llucareta; llucaretes f. [é]
llucener, llucenera; lluceners, lluceneres adj.
i m. i f. [é]
llucera; lluceres f. [é]
llúcera; llúceres f.
llucet; llucets m. [é]
llúcies f. pl.
lludientí, lludientina; lludientins, lludientines
adj. i m. i f.
llúdria; llúdries f.
llúdriga (i derivats) → LLÚDRIA (i derivats)
lludriot; lludriots m. [Ó]
lluent, lluenta; lluents, lluentes adj. [é]
lluentar v. tr. (lluenta [é])
lluentejar v. intr. (lluenteja [é])
lluentó; lluentons m.
lluentor; lluentors f. [ó]
lluer; lluers m. [é]
llueret; lluerets m. [é]
lluerna; lluernes f. [É]
lluert; lluerts m. [É]
lluertejar v. intr. (lluerteja [é])
llufa; llufes f.
llufar-se v. pron.
lluïció; lluïcions f.
lluïdament adv.
lluïdera; lluïderes f. [é]
lluïdesa; lluïdeses f. [é]
lluïdor, lluïdora; lluïdors, lluïdores adj. [ó]
lluïment; lluïments m. [é]
lluir v. tr., intr. i pron.
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lluís; lluïsos m.
lluïsme; lluïsmes m.
lluïssor; lluïssors f. [ó]
lluït, lluïda; lluïts, lluïdes adj. i m.
lluita; lluites f.
lluitador, lluitadora; lluitadors, lluitadores adj.
i m. i f. [ó]
lluitar v. intr.
llum; llums m. i f.
llumada; llumades f.
llumejar v. intr. (llumeja [é])
llumenejar v. intr. (llumeneja [é])
llumener; llumeners m. [é]
llumenera; llumeneres f. [é]
llumenerada; llumenerades f.
llumeneta; llumenetes f. [é]
llumeta; llumetes f.
llumí; llumins m.
lluminària; lluminàries f.
lluminor; lluminors f. [ó]
lluminós, lluminosa; lluminosos, lluminoses adj.
lluminosament adv. [ó]
lluminositat; lluminositats f.
lluna; llunes f.
llunació; llunacions f.
llunada; llunades f.
llunari; llunaris m.
llunària; llunàries f.
llunat, llunada; llunats, llunades adj.
llunàtic, llunàtica; llunàtics, llunàtiques adj. i m. i f.
llunell; llunells m. [é]
lluner, llunera; lluners, lluneres adj. [é]
lluneta; llunetes f. [é]
llunt (i derivats) → LLUNY (i derivats)
lluny1 adv.
lluny2, llunya; llunys, llunyes adj.
llunyà, llunyana; llunyans, llunyanes adj.
llunyania; llunyanies f.
llunyària; llunyàries f.
llunyedà, llunyedana; llunyedans, llunyedanes adj.
llunyedar; llunyedars m.
llunyedat; llunyedats f.
llunyejar v. intr. (llunyeja [é])
llunyer, llunyera; llunyers, llunyeres adj. [é]
lluor; lluors f. [ó]
llúpia; llúpies f.
llúpol; llúpols m.
lluquet; lluquets m. [é]
lluqueta; lluquetes f. [é]
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llur; llurs adj. i pron.
llusc, llusca; lluscs (o lluscos), llusques adj.
llussiar v. tr.
llustrar v. tr.
llustre; llustres m.
llustrejar v. intr. (llustreja [é])
llustrí; llustrins m.
llustrina; llustrines f.
llustrós, llustrosa; llustrosos, llustroses adj.
llustrosament adv. [ó]
llutxentí, llutxentina; llutxentins, llutxentines
adj. i m. i f.
lo; los art. i pron. [o]
lobar; lobars adj.
lobat, lobada; lobats, lobades adj.
lobbisme; lobbismes m.
lobbista (o lobbiste, lobbista); lobbistes m. i f.
lobectomia; lobectomies f.
lobel; lobels m. [É]
lobeliàcia; lobeliàcies f.
lobel·lar; lobel·lars adj.
lobotomia; lobotomies f.
lòbul; lòbuls m.
lobular; lobulars adj.
lobulat, lobulada; lobulats, lobulades adj.
lobus m. inv. [Ó]
locació; locacions f.
local; locals adj. i m.
localisme; localismes m.
localista (o localiste, localista); localistes adj. i m. i f.
localitat; localitats f.
localitzable; localitzables adj.
localització; localitzacions f.
localitzar v. tr. i pron.
localment adv.
locatiu, locativa; locatius, locatives adj. i m.
locaut; locauts m.
loció; locions f.
locionar v. tr. (lociona [ó])
locomòbil; locomòbils adj. i f.
locomoció; locomocions f.
locomotiu, locomotiva; locomotius,
locomotives adj.
locomotivitat; locomotivitats f.
locomotor, locomotora; locomotors,
locomotores adj. [ó]
locomotora; locomotores f. [ó]
locomotriu; locomotrius adj.
locució; locucions f.
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lòcul; lòculs m.
locular adj.
loculicida; loculicides adj.
loculomicet; loculomicets m. [é]
locutor, locutora; locutors, locutores m. i f. [ó]
locutori; locutoris m. [Ó]
lòﬁd; lòﬁds m.
loﬁforme; loﬁformes m. [ó]
lofobranqui; lofobranquis m.
lofòfor; lofòfors m.
lofoforat; lofoforats m.
logaèdic, logaèdica; logaèdics, logaèdiques adj. i m.
loganiàcia; loganiàcies f.
logaritme; logaritmes m.
logarítmic, logarítmica; logarítmics,
logarítmiques adj.
lògia; lògies f.
lògic, lògica; lògics, lògiques adj. i m. i f.
lògica; lògiques f.
lògicament adv.
logicisme; logicismes m.
logicista (o logiciste, logicista); logicistes adj. i m. i f.
logista (o logiste, logista); logistes m. i f.
logístic, logística; logístics, logístiques adj.
logística; logístiques f.
lògit; lògits m.
logocentrisme; logocentrismes m.
logògraf; logògrafs m.
logogrif; logogrifs m.
logogríﬁc, logogríﬁca; logogríﬁcs,
logogríﬁques adj.
logomàquia; logomàquies f.
logopatia; logopaties f.
logopeda; logopedes m. i f. [é]
logopèdia; logopèdies f.
logorrea; logorrees f. [é]
logos m. inv. [ó]
logoteràpia; logoteràpies f.
logotip; logotips m.
logotipus → LOGOTIP
loina; loines f. [Ó]
loment; loments m. [é]
lona; lones f. [ó]
londinenc, londinenca; londinencs,
londinenques adj. i m. i f. [é]
loneta; lonetes f. [é]
longànime; longànimes adj.
longànimement adv.
longanimitat; longanimitats f.
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longeu [É], longeva [é]; longeus [É], longeves [é] adj.
longevitat; longevitats f.
longilini, longilínia; longilinis, longilínies adj.
longistil, longistila; longistils, longistiles adj.
longitud; longituds f.
longitudinal; longitudinals adj.
longitudinalment adv.
longobard, longobarda; longobards,
longobardes adj. i m. i f.
longuis m. i f. inv. [Ó]
lopòlit; lopòlits m.
loquaç; loquaços, loquaces adj.
loquacitat; loquacitats f.
loquaçment adv.
loqui; loquis m. [Ó]
lora; lores f. [ó]
lord; lords m. [Ó]
lordosi; lordosis f. [Ó]
lorenés, lorenesa; lorenesos, loreneses adj. i m. i f.
lorica; loriques f.
loriguillà, loriguillana; loriguillans,
loriguillanes adj. i m. i f.
losange; losanges m.
losanjat, losanjada; losanjats, losanjades adj.
lot; lots m. [Ó]
loter, lotera; loters, loteres m. i f. [é]
loteria; loteries f.
lòtic, lòtica; lòtics, lòtiques adj.
loto; lotos m. [ó]
lotus m. inv. [Ó]
loxodròmia; loxodròmies f.
loxodròmic, loxodròmica; loxodròmics,
loxodròmiques adj.
lúbric, lúbrica; lúbrics, lúbriques adj.
lubricació; lubricacions f.
lúbricament adv.
lubricant; lubricants adj. i m.
lubricar v. tr.
lubricatiu, lubricativa; lubricatius, lubricatives
adj. i m.
lubricitat; lubricitats f.
lubriﬁcació; lubriﬁcacions f.
lubriﬁcant; lubriﬁcants adj. i m.
lubriﬁcar v. tr.
lucà, lucana; lucans, lucanes adj. i m. i f.
lucernària; lucernàries f.
luci; lucis m.
lúcid, lúcida; lúcids, lúcides adj.
lúcidament adv.
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lucidesa; lucideses f. [é]
luciditat; luciditats f.
lucífer, lucífera; lucífers, lucíferes adj.
lucífug, lucífuga; lucífugs, lucífugues adj.
luciperca; luciperques m. [é]
lucisme; lucismes m.
lucrar v. intr. i pron.
lucratiu, lucrativa; lucratius, lucratives adj.
lucrativament adv.
lucre; lucres m.
luctuós, luctuosa; luctuosos, luctuoses adj.
luctuosa; luctuoses f. [ó]
luctuosament adv. [ó]
luda; ludes f.
ludibri; ludibris m.
lúdic, lúdica; lúdics, lúdiques adj.
ludió; ludions m.
ludisme; ludismes m.
ludòpata; ludòpates m. i f.
ludopatia; ludopaties f.
ludoteca; ludoteques f. [é]
ludoteràpia; ludoteràpies f.
lues f. inv.
luètic, luètica; luètics, luètiques adj.
lugre; lugres m.
lúgubre; lúgubres adj.
lúgubrement adv.
lújula; lújules f.
lul·lià, lul·liana; lul·lians, lul·lianes adj.
lul·lisme; lul·lismes m.
lul·lista (o lul·liste, lul·lista); lul·listes adj. i m. i f.
lulú; lulús m.
lumaquel·la; lumaque es f. [É]
lumbago; lumbagos m.
lumbàlgia; lumbàlgies f.
lumbar; lumbars adj.
lumen; lúmens m.
luminància; luminàncies f.
luminescència; luminescències f.
luminescent; luminescents adj. [é]
lumínic, lumínica; lumínics, lumíniques adj. i m.
luminisme; luminismes m.
luminòfor; luminòfors m.
luminotècnia; luminotècnies f.
luminotècnic, luminotècnica; luminotècnics,
luminotècniques adj. i m. i f.
lumpen; lúmpens m.
lumpenproletariat; lumpenproletariats m.
lunar; lunars adj.
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lunisolar; lunisolars adj.
lúnula; lúnules f.
lupa; lupes f.
lupina; lupines f.
lupus m. inv.
lusità, lusitana; lusitans, lusitanes adj. i m. i f.
lustració; lustracions f.
lustral; lustrals adj.
lustre; lustres m.
luteci; lutecis m. [É]
luteïna; luteïnes f.
luteínic, luteínica; luteínics, luteíniques adj.
luteïnització; luteïnitzacions f.
luterà, luterana; luterans, luteranes adj. i m. i f.
luteranisme; luteranismes m.
luti, lútia; lutis, lúties adj.
lutita; lutites f.
luvar; luvars m.
lux; luxs m.
luxació; luxacions f.
luxar v. tr.
luxe; luxes m.
luxemburgués, luxemburguesa;
luxemburguesos, luxemburgueses adj. i m.
i f.
luxímetre; luxímetres m.
lúxmetre; lúxmetres m.
luxós, luxosa; luxosos, luxoses adj.
luxosament adv. [ó]
luxúria; luxúries f.
luxuriant; luxuriants adj.
luxuriós, luxuriosa; luxuriosos, luxurioses adj.
luxuriosament adv. [ó]
lúzula; lúzules f.
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