
Llista complementària del diccionari anglès-català de l’Enciclopèdia (ed. 1985, reimpr. 1987 i 2007) 

(*: entrades prèviament inexistents; >, <: amplitud semàntica; ~: sentit aproximat; GDLC: Gran 

Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana ed. 1998 [2000]; DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear; 

DECat: Diccionari Etimològic i Complementari d’en Joan Coromines; DIEC2: Diccionari de la Llengua 

Catalana de l’IEC, 2a ed.; DDLC: Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana; Oxford: Oxford English 

Dictionary (versió CD-ROM 3.00, 2002); Collins bilingüe: http://diccionario.reverso.net; DRAE: 

Diccionario de la Real Academia Española; DUB: Diccionari anglès-català de la Universitat de 

Barcelona; ésAdir: El portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals [esadir.cat]) 

 

Es tracta d’una llista elaborada buidant totes les anotacions que al llarg dels anys he anat fent a mà al meu 

diccionari bilingüe, totes elles solucions concretes d’unitats de traducció pertanyents a les obres de 

narrativa que he anat traduint. Passat el temps, fora de context, n’he descartat alguna, però la majoria les 

he tingut en consideració tot i poder tractar-se de traduccions merament aproximades perquè he cregut 

que no deixaven de ser orientatives.  

 

Actualment continuo ampliant la llista amb totes les solucions de traducció que trobo útils, tret de les que 

incloc en els glossaris específics que vaig elaborant sobre algunes de les obres que tradueixo. 

 
[Actualitzat el 20-XII-2015. 14.100 entrades.] 

 

A 
 

-a. A – excel·lent (nota acadèmica) / A+ – matrícula (nota acadèmica) / A&E (= Accident and Emergency) 

– urgències (en un hospital o un dispensari) (GB) / v. A-list / v. A-ok, A-okay / v. Z 

-aback. to take a. – sobtar, deixar sense saber què dir (alternatives a la solució del dicc.) / to be taken a. – 

quedar sense saber què dir; no saber-se(’n) avenir 

*-abalone – orella de mar (mol·lusc del gènere Haliotis) 

-abandon – relaxament, desinhibició (en algun cas) / desenfrenament; frenesí (~) / with a. – a l’atzar (en 

algun cas) 

-abandoned – negligent (~) 

-abate – (vt) aplacar / atenuar (fig.) / (vi) remetre 

*-abatement – menyscapte / without a. – sense treva 

*-abbé (≠ abbot) – mossèn (~) 

*-abbreviated drawing – dibuix simplificat 

-ABC – beceroles / to know (something) better than the ABCs – no mamar-se el dit; saber el pa que s’hi 

dóna; ser un gat vell (trads. lliures) 

*-abed. to lie a. – fer llit, estar allitat (esp. per malaltia) (registre formal) 

-aberrant. there would have been nothing a. in it – no hauria tingut res d’estrany 

-aberration – esgarriament (moral) / monstruositat; nyap, esguerro (construcció arquitectònica de mal 

gust, p.ex.) 

-abet – secundar / impulsar (una campanya humanitària, p.ex.) 

-abhor – ser enemic (de) (sentit propi i fig.); no suportar 

-abhorrence – aversió (alternativa a les solucions del dicc.) / to hold someone in a. – no poder-lo veure, 

tenir-li tírria (alternatives a ‘detestar’) 

-abhorrent – digne de menyspreu (en algun cas) 

-abide. to a. by – atenir-se a, cenyir-se a (alternatives a les solucions del dicc.) 

-abiding – persistent; ferm / a. delectation – delectació morosa 

-ability. to the best of my a. – fins allà on (puc/pugui/etc.), fins allà on (sóc/sigui/etc.) capaç; en la mesura 

de les meves facultats (terminologia legal) 

-able – competent, vàlid / to find oneself a. (to) – veure’s amb cor (de) 

*-able (prefix) – objecte de, susceptible de (v. enviable i hateable, p.ex.) / digne de (v. remarkable) 

-able-bodied – vàlid (acc. 1 DIEC2, amb exemple) 

-ablution. to (be/go about) one’s ablutions – ser al lavabo, estar davant del lavabo (esp. rentant-se les 

mans, la cara o les dents) 

-abnormal – monstruós / desproporcionat (si és el cas) 

-aboard. to go a., to lay a. – pujar a bord (alternativa a ‘embarcar-se’, amb sentit diferent, perquè 

‘embarcar-se’ pressuposa en general empendre una navegació a continuació, mentre que ‘pujar a bord’ no 

[pot ser simplement per acomiadar-se d’algú que s’ha embarcat, p.ex.]) 

-abode. my poor a. – la meva modesta casa, la meva modesta llar / poor a. – llar humil (Dickens, Cançó 

de Nadal, al·ludint a la cova, establia o casa on va néixer Jesús) 

-abominable – pèssim, desastrós 

http://diccionario.reverso.net/


-abomination – aversió / monstre (dit en sentit fig. d’una persona) / vici malaltís / monstruositat / 

porqueria (acc. 4 Oxford; acc. 3 DIEC2) 

-abortion – fetus (d’animal, en veterinària) / esguerro, monstruositat, desgràcia, nyap (fig.) 

-abortive – malreeixit, poc reeixit (una obra d’art, p.ex.) 

-abound – ser general 

-about. a firmness a. him – se’l (veu/veia/etc.) ple de fermesa / that’s what this is all a. – tot es redueix a 

això (trad. lliure) 

-about-face – tomb, tomb radical, capgirell 

-above. God a. – el Déu del cel / to be a. (doing something) – tenir a menys, desdenyar-se / he’s not a. (+ 

gerundi) – no s’està de (+ infinitiu) (acc. 4 estar DIEC2) / v. duty 

*-above-ground – a la superfície 

-abrasive – erosiu (~) / eixut, esquerp (fig.) / aspre (to de veu) 

-abreast. to keep a. (of) – tenir al corrent (de) / to (keep/stay) a. of – estar al dia, estar al corrent (de); no 

quedar a la saga ‘no deixar-se sobrepassar’ (sentit propi i fig.) 

-abrogate – revocar, abolir, anul·lar, invalidar (alternatives a la trad. literal) / preterir (fig.) 

-abrupt – brusc / intempestiu (pregunta) 

-abruptly – de forma intempestiva / secament (demanar, respondre) 

*-abseil – fer ràpel / to a. (down) fer ràpel, baixar fent ràpel; despenjar-se (alternativa col·loquial, acc. 4 

DDLC) 

-absent. an a. father – un pare que no hi és mai (trad. lliure, alternativa a la trad. literal) 

-absently – distretament 

*-absoluteness – caràcter absolut / absolutisme (acc. 3 Oxford) 

-absolve. to a. oneself – redimir-se, expiar la culpa (~); exonerar-se (de la lluita per un ideal, etc.) 

-absorb – assimilar (ex. amb mathematics) / acollir (refugiats, p.ex.) / amarar-se, impregnar-se (de) (sentit 

propi i fig.) / obsedir 

*-absorbed. the a. observation of... – l’observació atenta de... 

*-absorptive. a. approach – mètode d’assimilació; sistema d’apropiació (capitalista, etc.) 

-abstemious – frugal / auster, de vida sòbria 

-abstinent – auster 

-abstracted – (n) concepte abstracte (~) / a. maths – matemàtica pura (~) 

-absurd – inversemblant (v. idea); sense cap ni peus / fabulós (fortuna) / grotesc, estrafolari (persona, 

indumentària) / a. ease – facilitat espantosa (registre col·loquial) 

-absurdity – enormitat (~) 

-abundant – ric (fig.) (a country a. in mineral resources, p.e.x) / intens 

-abuse – maltractament, mals tractes 

*-abusive – abusiu (pràctica) / insultant, ofensiu (una carta, un comentari) 

-abutting – adjacent (alternativa a ‘contigu’) 

*-abuzz. the ship was a. with men running to and fro – el vaixell era un enrenou d’homes corrent amunt i 

avall (alternativa: ‘bullia de gent’) 

-abysmal – pèssim; miserable (esp. acc. 6b DDLC) 

-abyss – buit; buidor (també sentit fig.) 

*-academe, academia – món acadèmic (Philip Roth, La marca de l’home; Teju Cole, Open City) 

-academic – universitari / a. gown – toga, toga universitària // (n) professor universitari 

-academy – escola (de belles arts, p.ex.; v. art) 

-accent – so, paraula (registre poètic, acc. 5 Oxford) / entonació; cantarella (acc. 1 DIEC2) / detall, 

element, toc (decoratiu, d’un color o to determinat) 

-accept – tolerar (medicina) / donar per bo 

-acceptable – benvingut (fig.) (~) 

-accepted – acostumat, de costum (de rigor) / consuetudinari (~) 

-access – accessibilitat (possible alternativa quan la trad. literal no funciona); capacitat d’accedir (íd.) / 

exercici (d’un dret) / v. chute 

-accessory – (n) còmplice; encobridor / accessories – complements (alternativa a la trad. literal) 

-accident – contingència / conjuntura / casualitat / conseqüència casual / do (~) / it was a sort of an a. – va 

ser una mica per casualitat / entirely by a. – per pura casualitat / is no mere a. – no és mera casualitat / 

perceptual a. – engany dels sentits; il·lusió dels sentits (òptica, acústica, olfactiva...) 

-accidental – casual / (observation) gratuït 

-acclaim – reconeixement (international a., etc.) (alternativa: critical a. ‘crítica favorable, bona rebuda de 

la crítica, elogis de la crítica’) 

*-acclaimed. critically a. – aclamat per la crítica, aplaudit per la crítica, elogiat per la crítica 

-accolade – elogi, felicitació 



-accommodate – donar cabuda / satisfer (desitjos, etc.) / (adapt) assimilar / compensar (si el context s’hi 

ajusta) (~) / 1.e (oblige) fer els honors (a algú, esp. un convidat a casa teva) (alternativa a ‘complaure’) 

-accommodating – obsequiós, considerat / assimilador (~) / connivent (~) / to be a. as to...  – tenir 

l’amabilitat de... (en algun cas) 

-accommodation – connivència (cultural, p.ex.) 

-accompany – compaginar (fig.; si és el cas), compatibilitzar / accompanied by (loc. prep.) – juntament 

amb 

*-accompanying – corresponent (the exhibition X and its a. catalogue) / concomitant (v. complementary) 

-accomplish. what are you accomplishing by double-locking the door? – ¿què en treus, de tancar la porta 

amb pany i clau? / to be a. with – estar adornat de, estar dotat de 

-accomplished – competent, capaç / selecte (~) // (n) triomfador 

-accomplishment – triomf (a sense of a., p.ex.); acció reeixida; fita (convindria canviar realització per fita 

a l’ex. del Covent Garden del dicc. bilingüe) / accomplishments – competències (en expresions de 

pedagogia com “assolir competències”) (~) / sense of a. – sensació de plenitud (~) 

-accord. of one’s own a. – espontàniament; per iniciativa pròpia; per voluntat pròpia 

-according. a. to – d’acord amb; en funció de 

-accordingly – de conformitat amb això (alternativa a les solucions del dicc.) / així doncs... / de forma 

proporcional (a frases com “businesses are making good profits and the state’s tax revenues have risen 

a.”) 

-account. to a. – influir, tenir pes (en) / constituir (~); equivaler (a) / this is what accounts for our success 

– aquesta és la clau del nostre èxit // (n) versió; relat (written a. ‘relat escrit’, ‘crònica’); descripció; 

ressenya (~), crònica, article (en un diari, en general); text / client (acc. 2.e Oxford) / good accounts are to 

be found in... – el cas es relata en detall a... (+ referència bibliogràfica; trad. una mica lliure) / to hold to a. 

(for) – responsabilitzar; retreure (~) / to take a. (of) – fer inventari (fig.) / to find one’s a. in – ser 

avantatjós, sortir a compte (amb reformulació) / on (the) a. of – per consideració a / not on my a. – per mi 

no feu, per mi no facis / v. charge account 

*-accountability – responsabilitat 

*-accountable – responsable / to be a. for – haver de retre comptes de / to be legally a. – respondre (d’un 

fet) davant la llei 

*-accountant – (n) comptable / v. assistant 

*-accretive – orgànic (fig., en textos sobre art o arquitectura, p.ex.) 

-accrue – adquirir (fig.) / to a. from – reportar (beneficis, p.ex.) 

-accuracy – meticulositat / fidelitat (històrica, p.ex.) 

-accurate – fidel ‘exacte’ / encertat / cert; que diu la veritat (un article de diari, p.ex.) 

-accurately – a la perfecció 

-accuse – fer retret (de) 

-accusing – acusador; recriminatori 

-accusingly – en to de retret (possible alternativa a la solució del dicc.) 

*-accustomed – familiaritzat 

-ace – fletxa ‘dotat de molta agilitat, habilitat o intel·ligència’ (acc. 6 DCVB) (en lloc del literal as 

‘campió’, que no dóna tant joc com l’equivalent anglès perquè s’acostuma a utilitzar només en frases 

fetes com “un as del ciclisme” o “un as de l’aviació”) (Philip Roth, Nemesis) / campió (acc. 2.1 DIEC2) // 

(attr) consumat / a. student – estudiant avantatjat, estudiant modèlic (~) 

*-acetaminophen – paracetamol (Termcat, Viquipèdia, etc.) 

-acetate. a. label – etiqueta adhesiva 

-ache – rosec (sentit propi o fig., en algun cas) / I a. – em fa mal tot (v. over al bilingüe, amb variant 

formal) / to a. (for something) – delir-se, frisar (per alguna cosa) / v. part 

-achieve – sortir-se amb la seva, reeixir (abs.) 

-achievement – rendiment (terme de ciències socials); capacitat de treball (Philip Roth, Exit Ghost, 3) (~) 

/ feta; proesa; triomf; resultat (‘fruit, fruits’ en l’acc. 2.2 GDLC); acció reeixida; fita (~) / a solid a. – una 

realitat sòlida (en algun cas) / achievements – mèrit(s) (~); obra (el conjunt de l’obra d’un artista) (~); 

progressos, avenços (en adquisició de coneixements o habilitats) / life’s achievements – trajectòria (d’una 

persona notable per les seves fites) / a lifetime(’s) a. – la carrera de tota una vida / academic a. – 

rendiment acadèmic / that’s no mean a. – no deixa de ser una proesa; no és poca cosa; Déu n’hi do (trad. 

lliure) 

*-achiever: v. high achiever 

*-achingly – colpidorament 

-acid – càustic / to be (something) a. in one’s heart – corsecar (~) 

*-acidic – àcid / càustic (fig.) 

*-acidly – en to càustic, en to mordaç 



-acidulous – avinagrat (sentit propi i fig.) 

*-ack – (interj) merda; punyeta (~) 

-acknowledge – apreciar (I a. your effort ‘t’aprecio l’esforç’) / acollir (respondre una pregunta sense 

paraules, només amb el gest) / subscriure (les idees, etc., d’algú altre) / to a. someone’s presence – saludar 

(la persona en qüestió) (però a Indignation de Philip Roth: I didn’t even a. her presence ‘feia com si ella 

no hi fos’) / we gratefully a. – agraïm profundament... 

*-acknowledged – reconegut / our a. master – el nostre mestre admirat / the a. masterpiece of the entire 

series – l’obra mestra indiscutible de tota la sèrie 

-acknowledgment. a. of fascination – admiració confessa (Henry James, The Europeans, 10) / 

acknowledgments – referències (bibliogràfiques) (en la introducció de l’obra Indignation de Philip Roth, 

p.ex., on certament no es pot traduir per ‘agraïments’) / in a. – en salutació 

-acme – súmmum (inclòs al bilingüe només a l’últim exemple) 

-acquaintance. on first a. – en el moment de coneixe’s (i variants) 

-acquiesce – accedir / avenir-se 

-acquiescence – conformitat 

-acquire – dotar-se de / detectar (un senyal radioelèctric) (~) 

*-acquired. to be an a. taste – (una cosa o una persona) anar-te agradant més amb el temps, trobar-hi gust 

amb el temps; entrar-hi de mica en mica 

-acquisition – obtenció 

-acquisitive – àvid ‘cobdiciós’; consumista (persona, vida, societat) 

-acquit – alliberar, descarregar (d’una obligació) / to a. oneself – deseixir-se (d’un compromís, d’un 

encàrrec, etc.) (cast. desempeñarse) 

*-across-the-board – (attr) general, generalitzat, global 

*-act – execució, aplicació / exhibició; manifestació / espectacle; número (teatral) / teatre (~ acc. 6 

DCVB), comèdia (‘simulació’, acc. 2 DIEC2), impostura (acc. 7.d Oxford) // charitable a. – obra de 

caritat // a. of God – força major / to catch someone in the a. – atrapar algú in fraganti 

-act. to a. (on something) – posar(-ho) en pràctica / to a. (up)on one’s feelings – deixar-se guiar pels 

sentiments / to a. in solidarity – solidaritzar-se 

-acting – 2.b (as profession) interpretació / estil interpretatiu / qualitat interpretativa / expresivitat (I 

Married a Communist, Philip Roth, 2, solució Fibla) 

-action – intervenció (militar, artística) / in a. – en combat (morir, ser ferit) / armed a. – lluita armada / to 

put into a. – posar en pràctica (alternativa a les solucions del dicc. preferible en alguns contextos) / to call 

to a. – convocar (~) / to take a. – empendre accions (legals) (però to take legal a. against someone 

‘denunciar’, ‘demandar’); pendre mesures; fer passos, actuar (per obtenir alguna cosa) / out of a. – fora de 

combat, fora de joc, de baixa (~) / to put someone out of a. – treure del mig, treure de la circulació, 

neutralitzar (registre col·loquial) / actions speak louder than words – els fets valen més que les paraules / 

field of a. – àmbit d’actuació // a. plan – pla d’actuació (de més ús que la variant literal) // (vi) obrar en 

conseqüència (en algun cas) / v. line 

-actionable – susceptible d’acció judicial, demandable (alternatives a ‘processable’, que no trobo als 

diccs.) 

-activate – desencadenar (alternativa a la trad. literal); estimular (íd.) / impulsar (una iniciativa, etc.) 

-active – diligent / despert (persona, imaginació, ment) / to be a. in (mining etc) – desenvolupar activitats 

de (mineria, etc.) (o bé, trad. més lliure però potser més ajustada en algun context: tenir interessos en 

mineria) / to be a. in politics – estar ficat en política (registre col·loquial, alternativa a altres de més 

formals com ‘estar vinculat a la política activa’ etc.) 

*-active-duty. a.-d. army – exèrcit en peu de guerra (trad. lliure) 

-actively – amb diligència (treballar); a fons, a consciència (estudiar, etc.) 

-activity. social a. – relacions socials (alternativa a les solucions del dicc.) / daily activities – ocupacions 

diàries (possible alternativa a la trad. literal) 

-actual – empíric (a. evidence ‘dades empíriques’) 

-actually – a la pràctica (acc. 3 Oxford) / més ben dit (rectificació) 

*-actuator – accionador (en una màquina) 

-acute – viu (sentiment, sensació) 

-acutely – vivament (fig., v. acute aquí sobre) 

-ad: v. movie 

-adamant – implacable / irreductible, tossut (v. sinònims de obstinat al Franquesa) / to be a. – mantenir-se 

ferm, no cedir, no afluixar; voler tant sí com no (una cosa) 

*-adamantly – amb fermesa / rotundament (esp. amb la locució verbal to say no ‘negar-se’) 

*-ad-break – anuncis, tongada d’anuncis, pausa publicitària 



-add. adding to the excitement... – també hi ha l’al·licient... / to a. to it – ampliar (~) / a. it all up, and... – 

tot sumat...; fet el compte...; entre una cosa i una altra...; tot plegat... (~) / ...I might a.... – tot siguit dit... 

(incís) 

*-added – afegit, addicional / a. value – valor addicional, valor extra (si el context permet la trad. literal; 

si no, s’hauria de trobar un altre gir) 

-adding machine – màquina de sumar / bola de neu (fig.) 

-addition – afegitó / plus, suplement (welcome a. ‘valuós suplement’) / aportació; contribució (welcome a. 

‘valuosa contribució’) / incorporació (persona, element; acc. 2 i 3 DDLC) 

-additional – supletori, extra (habitació, p.ex.); de més a més / a. charge (= extra charge) – recàrrec / with 

an a. purpose of mind – amb un altre propòsit subjacent (trad. lliure) 

-additive – (adj) addicional, suplementari 

-addle – atordir (alternativa a les solucions del dicc.) / dilapidar (el talent) 

-address – interpel·lar / referir-se a; connectar amb, enllaçar amb (~) / al·ludir / tractar ‘tocar’ (un tema); 

incidir en, aprofundir en; abordar, plantejar (un problema), enfrontar-s’hi; considerar (acc. 1.1 DIEC2) / 

aclarir (dubtes, etc.) // (n) interpel·lació / tracte; captinença / (skill) traça (alternativa a les solucions del 

dicc.) / direct a. – interpel·lació directa; vocatiu (~) / addresses – atencions ‘demostracions de cortesia’ 

(acc. 9 Oxford) // a. book – llibreta d’adreces / public a. system – sistema de megafonia / v. inaugural 

-adenoids – carnots (terme popular, alternativa al terme tècnic del bilingüe) 

-adept – experimentat (alternativa a ‘expert’) / a. at – avesat a; capacitat per; que té traça a fer una cosa, 

que hi té la mà trencada; que hi té capacitat 

-adequate – idoni ‘adequat’ / acceptable / to be perfectly a. – fer el fet / barely a. – insuficient 

-adhere – cenyir-se (a un principi) (alternativa a ‘observar’) 

-adherent – adepte (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-ad hoc – ad hoc / especial (comissió en un organisme internacional, p.ex.) 

-adjacent – veí (~) 

-adjoin – confinar, confrontar 

-adjudge – declarar (guanyador, innocent, culpable) 

-adjust – regular, graduar / aclimatar-se (a un nou ambient, etc.) / acostumar-se (els ulls a la foscor) 

*-adjusted shoes – sabates especials, sabates ortopèdiques 

-adjustment – retoc; adaptació, aclimatació, acomodació / minor a. – petits retocs; polir detalls (trad. 

lliure) 

*-ad man – publicitari (≠ publicista) (alternativa a la solució del dicc., que és més aviat una definició) 

-administration – govern (during Nixon a. ‘durant el govern d’en Nixon’, o bé ‘durant el mandat d’en 

Nixon’) 

-admirable – digne d’admiració / model de virtuts (fig.) / magnífic (dia de bon temps, p.ex.) / it’s a. that... 

– és d’admirar que... 

-admiration. in a. – en senyal d’admiració 

-admire. I a. your dress – m’encanta el vestit que portes 

-admit. to a. to oneself – reconèixer íntimament (algun fet) / v. defeat 

-admittedly – innegablement (~); sens dubte, certament (~) / tot sigui dit (com a falca intermèdia) (~) / 

s’ha de reconèixer que..., d’acord que... (falques concessives inicials) (~); ...s’entén (falca concessiva 

final) 

-admonish – alliçonar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-admonitory – recriminatori 

-ado. without further a.... – sense més preàmbuls...; no m’allargo més 

-adopt – atenir-se a, cenyir-se a, establir (un pla) / adherir-se (a un moviment cultural, p.ex.) (per evitar el 

calc) 

-adoption – apropiació 

-adoration – veneració / in a. – amb veneració 

-adore – sentir adoració per (alternativa a ‘adorar’ quan es tracta d’adoració per una persona); tenir en un 

pedestal (expresió absent als diccs.) / they adored her – els tenia el cor robat 

-adrenal – temperamental (fig.) 

-adrift – perdut, desorientat, sense nord  / a la ventura / fora de lloc to set the imagination a. – deixar 

vagar/volar la imaginació (o la fantasia), donar lliure curs a la imaginació / she has her mind a. – no hi 

toca (~) 

-adroit – pràctic, còmode de manejar (un aparell) / to be a. in something – tenir facilitat en alguna cosa 

(manual o intel·lectual) 

*-adscribe – atribuir, assignar 

*-adulthood – edat adulta / young a. – joventut ‘jovenesa’ 

-adumbrate – donar una pista; insinuar 



-advance. in a. – amb temps (si el context s’hi ajusta) / advances – insinuacions (amoroses), proposicions 

(sexuals), llibertats (acc. 4 DIEC2); passos (encaminats a l’obtenció d’alguna cosa) // a. notice – preavís / 

a. copy – versió preliminar, còpia preliminar; exemplar de mostra (d’un llibre, en edició prèvia a l’edició 

venal) (~) // (v) afavorir (acc. 1.b encourage); impulsar; enfortir (fig.) / anar, caminar / aventurar 

‘proposar’ (una hipòtesi, etc.) / expresar, desenvolupar (un tema artístic) / exposar, manifestar / to a. one’s 

interest – (procurar) obtenir benefici (~) / things began to a. for Karl when... . en Karl va fer un pas 

endavant quan... / v. cause 

-advanced – versat (en una disciplina) / de nivell alt, de nivell superior (uns estudis) (a. studies ‘estudis 

superiors’) 

-advancement – arribisme (~) 

-advantage – qualitat / superioritat; preeminència / privilegi (en alguns casos; alguna vegada advantages 

‘vida privilegiada’) / sort (~) // to use to a. – (saber) treure profit / to have the a. (of something) – 

beneficiar-se / to set off to best a. – realçar 

-adventure – peripècia (adventure > aventura) / periple (~) / incursió, ràtzia (cast. correría) (~) 

-adventurer, adventuress – vividor / caçafortunes / arribista (~) 

-adventurous – atrevit, agosarat, intrèpid 

-adversary – l’Enemic, el Diable (millor que les solucions del dicc.; v. DECat, I, 261a30-34) 

-advertisement. to be a good a. (for somebody) – fer quedar bé 

-advice – orientació, orientacions (alternativa a l’habitual ‘consell’) 

-advise (amb against) – prevenir (contra) 

-adviser – tutor (esp. universitari, EUA) 

-advisory: v. capacity 

-advocate – paladí (alternativa a ‘defensor’ en algun cas) / to a. for – propugnar, mostrar-se partidari de 

(alternatives a les solucions del dicc.) 

-aerate – ventilar (alternativa a ‘airejar’) 

-affable – atent ‘deferent, cortès’ 

-affair – (event) celebració / (love a.) idil·li (amorós), relació sentimental / to have an a. – estar embolicat 

(sentimentalment, amb una dona o amb un home), entendre’s (amb un home o una dona, esp. altres que el 

cònjuge) / affairs – ocupacions; interessos ‘haver, béns’ / (internacional/world affairs) – relacions 

internacionals / v. nation / v. state 

-affect – afavorir; preferir (~) / gastar (acc. 1.6 DIEC2) 

-affection – predilecció / mostres d’afecte, efusions / to have, someone, a place in one’s affections – 

portar algú al cor 

-affectionate – entranyable (curiositat, p.ex.) / a. father – pare amantíssim / a. feelings – simpatia (the 

warmest a. feelings ‘la simpatia més sincera’, registre formal) 

-affectionately – amb tendresa 

-affiliate – afí 

-affiliation. German a. – germanofília 

-affinity – simpatia (quan no és ‘afinitat’) 

-affirm – confirmar (sentit diferent de la trad. literal) / refermar (alternativa a la trad. literal) 

-affirmative. a. action – discriminació positiva 

*-affirmed – declarat (a. atheist, p.ex.) 

-affix – subjectar (acc. diferent de les del bilingüe) 

-affliction – afecció ‘malaltia’, problema de salut (eufemisme); tropell (~) / pena 

-affluent – acomodat; benestant (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-affordable – assequible 

-affright – esglaiar, fer un esglai // (n) esglai 

*-aficionado – fan 

-Afghan. a. (blanket) – cobrellit de ganxet 

*-AFL (= Assessment for Learning) – avaluació de continguts; avaluació d’aprenentatges (Termcat) 

-afloat. to keep a. – (vy) salvar (financerament); (vi) guanyar-se la vida (fig.); tirar endavant (~) 

-afoot – (haver-hi alguna cosa) en perspectiva; (haver-hi alguna cosa) en marxa 

-aforesaid – sobredit, susdit, dessusdit, propdit (alternatives a les solucions del dicc.) 

-afraid. to be a. – ser poruc (~) / to be a. to (do something) – no gosar (si és el cas) / to be a. of 

(something) – (una cosa) fer angúnia (a una dona una serp, p.ex.; cf. acc. 1 Oxford, amb referència a 

“apprehension”) / ...I’m a. – ...desafortunadament (per reblar una objecció) / I’m a. not – la veritat és que 

no / what are you a. of? – ¿de què tens por? (sentit més concret que un possible ‘¿què et fa por?’, aquest 

segurament més aplicable en un sentit existencial, a la vida en general) 

-afresh. v. anew i to start 



-after. just a. they (did something) – quan acabaven de (fer alguna cosa) / a. the surprise of... – passada la 

sorpresa de... / Odalisque a. Ingres – Odalisca inspirada en Ingres; variació sobre Odalisca d’Ingres 

(quadre de Picasso, d’estil molt diferent del d’Ingres, o sigui que almenys en aquest cas no es podria 

traduir per “a la manera d’Ingres”, i encara menys “segons Ingres”) (també: Variations a. Las Meninas 

‘Variacions sobre Las Meninas’) / what are you a.? – ¿què pretens? (alternativa a les solucions del dicc.) / 

a. all – al capdavall; comptat i debatut (alternatives a les solucions del dicc.); malgrat tot (sentit diferent) 

(però: a. all, we’ve been married for some time ‘no per res fa uns quants anys que som casats’) / v. hour / 

v. name / v. school 

*-after-ache – mal de cap ‘ressaca’ (l’Alcorà 56,19) 

-after-effect – seqüela (d’una malaltia) 

*-afterlife – la vida d’ultratomba, la vida ultraterrena, l’altra vida, l’altre món, el més-enllà / vida després 

de la mort / vida pòstuma (fig.) 

*-after-mast – arbre (o pal) de popa, arbre d’artimó 

-aftermath. in the a. of – de resultes de, arran de 

*-aftershock – rèplica (d’un terratrèmol) (però v. glossari Pastoral) 

*-afterword – postfaci (no al DIEC2) (‘epíleg’ és una alternativa menys ajustada al sentit) 

*-aft-mast: v. after-mast 

-again. what is it called a.? – ¿com es deia?, ¿com has dit que es deia? / v. then 

-against. to be a. oneself – anar en contra d’un mateix; mortificar-se (trad. lliure) / as a. – a diferència de... 

(alternativa a la solució del dicc.) 

-age – generació (acc. 9 Oxford) / antiguitat (acc. 1 DIEC2) / el pas del temps (p.ex. en frases com 

wrinkled by a.) / it will take ages – no acabarem mai / late middle a. – llindar de la vellesa (~) (però: she 

was reaching late middle a. ‘començava a ser gran’ [= ‘vella’]) / past middle a. – d’edat una mica 

avançada; d’una certa edat (eufemisme) // (vi) reposar (fer que la carn de caça es passi una mica deixant-

la uns quants dies a la nevera, perquè es torni més amorosa) 

-aged. a. care facility – centre geriàtric 

*-ageing = aging / an a. beach Lothario – un lligon (o ‘un casanova’) de platja una mica grandet (registre 

col·loquial) 

*-ageism – discriminació per edat; gerontofòbia (no DIEC2, no DDLC, etc.) 

-agency – institució (però: government a. traduït sovint com ‘organisme oficial’) / empresa (~) / 

representació (d’un negoci) / intervenció (‘acció d’intervenir’), acció / capacitat d’acció (terme de 

filosofia i sociologia) (~) / mandat / v. enforcement (law e.) 

-agenda – ideari (si és el cas, ~) / political a. – programa polític; objectius polítics / to have one’s own a. – 

tenir les seves pròpies prioritats (o interessos) / he has a very full a. today – avui té el dia molt ple 

-agent – causant (de sofriment, etc.) / intermediari / to be a free a. – ser una persona independent, ser 

lliure de fer el que (un) vol (alternatives a la solució del dicc.) / boarding agents – personal 

d’embarcament (en un aeroport) 

*-age-old – vetust, molt antic; ancestral (~) / the a.-o. question – l’eterna pregunta (hipèrbole) 

*-age range – franja d’edats 

*-age-softened – senil (~) 

*-aggravatingly: v. persistent 

-aggravation – exasperació (alternativa a ‘irritació’) / much to my a. – a disgust meu (cita d’en Puig i 

Ferreter del 1934 al DDLC); a desgrat meu (trad. útil en algun cas) 

-aggression – agresivitat, esperit agresiu, animositat (acc. 3 Oxford) 

-aggressive – emprenedor, amb empenta (~) / bel·ligerant (~) / to be a. – ofendre (una olor forta) 

-aghast – amb esbalaïment 

-aging – avançat en edat, provecte (però v. ageing aquí sobre) 

-agitate – revoltar-se (en contra d’alguna cosa) 

*-agitated – agitat, convuls (v. sinònims d’agitat al Franquesa) 

-agitation – (mental) neguit, torbació / trasbals (~) 

*-agitprop – (attr) subversiu 

-aglow –entusiasmat / a. with happiness – radiant de felicitat (alternativa a ‘irradiar felicitat’) 

*transvaloristic – agonístic (sentit propi) / competitiu, combatiu; agresiu (comportament) 

-agonize. to a. (over something) estar encaparrat (per alguna cosa); trencar-s’hi el cap 

-agonized – torturat (expresió de la cara); turmentat (estat d’ànim) 

-agonizing – anguniós / turmentador (~) / agònic / a. shudder – estremiment agònic, estremitud 

‘extremitud’ (sobre el qual v. el que en diu en Coromines al DECat, s.v. tremolar) 

-agony – sofriment / aflicció; tràngol (per extensió) / tortura 

-agree – acordar; quedar entès sobre (alguna cosa) / accedir / convenir (acc. 3 DIEC2) (I think we would 

a. that... ‘crec que convindrà amb mi que...’); concedir (acc. 2 DIEC2) / I a. – em sembla bé (alternativa a 



possibles solucions més literals); això és veritat ‘hi estic d’acord’ / to fail to a. – estar en desacord / to a. 

to disagree – oblidar les diferències, deixar de banda les diferències, acceptar que no s’està d’acord (amb 

algú) (altres possibles solucions amb discrepar/discrepàncies, etc.); coincidir que discrepes (amb algú) / it 

was generally agreed... – es va acordar per unanimitat... (però the generally agreed figures... ‘les xifres 

comunament acceptades...’) / v. mutually 

-agreeable – convenient / (que té) bona disposició; dispost, sol·lícit, servicial (person) / condescendent; 

tolerant / grat (companyia, conversa, presència, etc.) / satisfactori (vida) / are you a.? - ¿et sembla bé? 

-agreeably. a. to... – conforme(ment) a... (però: a. to this notion... ‘amb aquest convenciment...’) 

-agreed – acordat, pactat; establert (alternatives a ‘convingut’) 

-agreement – consentiment / contractual a. – acord contractual / in a. – en senyal d’acord / v. compromise 

/ v. head 

*-ague – febre intermitent, febre recurrent; malària (~) / estat febril 

-ah – ai (interj. amb un sentit de recança i d’enyorament, com si fos un sospir) 

-aha. a. experience (< alemany Aha-erlebnis) – revelació, il·luminació 

-ahead. to be a. of oneself – avançar-se als esdeveniments / ...that lays a. – que hi ha al davant; que hi ha 

en perspectiva; que ha d’arribar; que ha de tenir lloc (solucions diverses segons el context) / v. put 

*-ahem – ehem 

-ahoy. pirates a.! – pirates a la vista! 

-aid – contribució (~) / recurs (esp. didàctic) / material a. – adminicle, mitjà auxiliar, mitjà d’ajuda // (v) 

facilitar / v. teaching 

*-aide-de-camp – ajudant de camp 

*-ailing – (adj) malalt 

-ailment – mal (amb els sentits de ‘malaltia’, ‘indisposició’ i ‘xacra’, semblantment a l’anglès); afecció 

-aim – ambició ‘meta’ / far-reaching aims – grans ambicions; moltes aspiracions // (v) proposar-se, tenir 

com a objectiu; perseguir; pretendre (no ‘pretenir’!) / decantar-se per (~) / v. kick 

-aimless – sense rumb 

-aimlessly – sense rumb (però to wander a. ‘vagarejar’, que ja és “errar a la ventura”) / d’esma; sense 

esma 

-air – distinció / the a. is so still... – hi ha tanta quietud... / in the a. – a la vista (alternativa a ‘al 

descobert’); al buit / there is something in the a. (there that...) – s’hi respira alguna cosa (que fa que...), no 

sé què té (que...) (sentit diferent de l’acc. del dicc.) / a. show – exhibició aèria, exhibició d’acrobàcia aèria 

/ a. travel – transport aeri; viatges amb avió, viatjar amb avió, anar amb avió / a. vent – forat de ventilació 

‘respirall, respirador’ (cast. respiradero) (cf. ventilation shaft s.v. shaft en aquesta mateixa llista) // (v) 

treure a pendre la fresca / manifestar (opinions) / v. hot / v. thin 

*-air-brush – aerògraf // (v) aerografiar 

*-air cleaner – ambientador (acc. 2 DIEC2) (purificador d’ambient al Termcat) 

-aircraft. small a. – avioneta 

-airily – com aquell qui res 

-airiness – amplitud (d’un espai tancat, p.ex. una sala) 

*-airing. to give (something) an a. – sotmetre (un assumpte) a discussió; posar sobre la taula 

-airless – carregat (ambient) 

-airplane. small a. – avioneta (quan és el cas) 

*-airwaves – programació (radiofònica o televisiva) / ones radioelèctriques / radiodifusió / ones 

radiofòniques; radiofonia 

-airy – (place) obert als quatre vents / airós (acc. 2.1 DIEC2) 

-akin – pròxim, afí (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-alacrity – promptitud 

-alarm – (fear of danger) neguit, preocupació (alternatives a les solucions del dicc.); esglai // neguitejar, 

causar inquietud; esverar; esfereir / escruixir-se 

-alarming – inquietant / escruixidor, esfereïdor 

-alarmingly – de forma inquietant, de forma preocupant (alternatives a la trad. literal) / esgarrifosament 

(~) 

-alas – per desgràcia, desgraciadament (fórmula inicial de contrarietat o recança) / a. for those who... – 

planyo aquells qui... 

-album – elapé, ela-pé, LP (disc de vinil gros, de vint minuts o més per cara) 

-alcohol – (attr) etílic / v. poisoning 

-alcove. a. table – taula d’un reservat (o compartiment, en un bar o un restaurant) 

-alderman – regidor ‘conseller municipal’ 

-Alec. smart a. – pedant (alternativa a la solució del dicc.) 



-alert – atent / 1.b eixerit, despert (alternatives a ‘espavilat’) / receptiu, sensible (a algun fet o fenomen); 

conscient (d’algun fet o fenomen) / en estat d’alerta ‘en guàrdia’ / to be on the a. for a danger – estar 

atent a un perill / her voice instantly a. – amb veu desperta de cop i volta / v. keep 

*-alertness – vigilància; atenció / deixondiment / diligència (~) 

-alias – nom fals, identitat falsa (alternatives a la trad. literal) 

-alien – extraterrestre // a. species – espècie forana (terme de biologia); espècie estranya (terme de 

biologia i sentit fig.) / a. ship, a. spaceship, a. spacecraft – ovni 

-alienation – marginació (social) 

*-alienating – alienador, alienant (DIEC2 [no Fabra cap de les dues entrades], GDLC, DDLC, DCVB 

alienador) / exclusiu, causant d’exclusió, excloent / hostil (una ciutat, p.ex.) 

-align – relacionar (una cosa amb una altra per semblança) (~) / to a. with – estar d’acord amb, coincidir 

amb; conformar-se a (dit esp. de coses); ser afí a; ajuntar-se amb (algú); ...pròxim a / to a. one’s energies 

(with) – concentrar les energies (en algun projecte, etc.) 

-alignment. out of a. – sense alinear / the a. of the front – les posicions del front (en una guerra) 

-alimony – pensió (de divorci, etc.) 

*-A-list – la flor i nata 

-alive – de viu en viu (to burn a. ‘cremar de viu en viu’, p.ex.) / a. all over – ple de vida / it’s a. and 

kicking – encara belluga, encara remena la cua (esp. fig.) / you’re a. and then you’re dead – un dia hi ets i 

l’endemà no hi ets / a. with stories – carregat d’anècdotes / a. to... – conscient de; susceptible de (a. to 

renewal ‘susceptible de renovació’, ‘obert a la renovació’) / v. stay 

-all. that was not a. – la cosa no va quedar aquí / a.’s well – tot en ordre (dit per un guaita o sentinella fent 

guàrdia, etc.) / a. in a. – comptat i debatut, en definitiva; en conjunt; entre una cosa i una altra / and a. – 

etcètera / a. but – del tot (~) (però: he had a. but given up ‘estava temptat de deixar-ho córrer’, Nyii 

Ayikwei Parkes, Tail of the Blue Bird, segon capítol) / after a. – al capdavall, ben mirat (alternatives a les 

solucions del dicc., la primera de les quals és un calc) / ...that’s a. – el que passa és que... (p.ex.: Chad’s 

jealous, that’s a. ‘el que passa és que en Chad té enveja’) / she was a. of fourteen – ja havia complert els 

catorze anys; tenia catorze anys complerts / a. these years later... – tot i els anys transcorreguts... / to go a. 

out – treure-ho tot de dintre, desfogar-se; tirar la casa per la finestra; buidar-se (fer un gran esforç físic, 

esp. en un esport) / the (irony, etc) of it a.... – (la) gran (ironia, etc.) / a. right... – aviam... (en alguns 

casos, com a preludi a una intervenció parlada, una ordre, etc.) / it’s a. I can do to stop myself from... – 

haig de fer un esforç per no... / a. the time – tot sovint / v. know / v. night / v. together 

-allay – mitigar (alternativa a ‘apaivagar’) 

*-all-blanketing – embolcallador, que ho cobreix tot 

*-all-business (adj) – consagrat a la feina / anar per feina (amb reformulació) 

*-all-consuming – absorbent (una feina, p.ex.); cansador (íd.) (~) / devorador, voraç (sentit propi i fig.) / 

generalitzat (guerra) (~) 

*-all-devouring – insaciable 

-allegation – càrrec ‘punt d’una acusació’; acusació 

-allegedly – en teoria 

-allegiance – favor; afecció ‘afició, interès’ (~) / vincle; obligació / filiació (política) 

*-all-embracing – omnímode (definit ‘que ho abraça o comprèn tot’ al DIEC2); comú, general (una idea, 

etc.) (~) 

*-all-encompassing – totalitzador; complet (~) 

*-all-enveloping – integral, complet, absolut (~) 

-alley – passatge, passadís, androna, carreró (entre dues cases) (no pas ‘carrerot’) / (in park) caminal / a. 

cat – gat de carrer 

-allied. a. to – juntament amb, conjuntament amb / a. with – afí a (un moviment artístic, p.ex.) 

*-all-important – determinant, decisiu / memorable (dia, esdeveniment) 

*-all-inclusive – global (a.-i. price ‘preu global’, però també possible reformulació amb l’expresió tot 

inclòs); integrador; inclusiu / exhaustiu (llista, etc.) / autònom; independent (~) 

*-alliterative – al·literatiu 

*-all-knowing – omniscient; set-ciències (~) 

-all-out – obert (confrontació en general; acc. 5 DIEC2) (però: a.-o. war ‘guerra oberta’, ‘guerra sense 

treva’, ‘guerra sense quarter’); a ultrança 

*-all-over – (attr) complet 

*-all-overness – amplitud (~) 

-allow – fer possible (alternativa a permetre); consentir / allowing that... – amb el benentès que... / to a. 

oneself (+ OD) – pendre’s la llibertat de; abandonar-se (un badall, un sospir, etc.) 

*-allowable – permisible, admisible; lícit 



-allowance – assignació, pensió (acc. 1 i 3 GDLC); setmanada (~); dieta / marge (d’opinió, etc.) / atenuant 

(~) // to make a. for – tenir en compte, pendre en consideració / v. substance 

*-all-purpose – multiusos / a.-p. bookshop – llibreria generalista; llibreria de barri (trad. lliure però d’ús 

més popular) 

-all-time – de tota la vida 

*-all-too-mortal – efímer (en algun cas) 

*-all-union – nacional (~) (referit esp. al conjunt de les Repúbliques Soviètiques) 

-allure – màgia, encís (alternatives a les solucions del dicc.) 

-allusion: v. direct 

-allusive – evocador, suggestiu / ple d’al·lusions, ple de referències (esp. una obra artística o literària) 

*-all-wise – omniscient 

-ally – col·lega (en algun cas) 

-ally – associar; vincular 

-Alma Mater, alma mater. my a. m. – la meva (antiga) universitat, la universitat on vaig estudiar; el meu 

antic institut, l’institut on vaig estudiar (en anglès no per força ha de referir-se a la universitat com en cat. 

o en cast.) 

-almond-eyed – ulls estirats (alternativa a la trad. literal) 

*-almond-shaped (eye): v. almond-eyed aquí sobre 

-almost: v. there 

*-almshouse (arcaisme) – hospici 

-alone. let a. – ni tampoc; i encara menys... (alternatives a la solució del dicc.) (~) / to let a. (something) – 

no voler saber-ne res 

*-aloneness – solitud (fet d’estar sol) / lloc solitari, erm desolat (Joel 2,3, p.ex.) 

-along. a. with – juntament amb (alternativa a ‘amb’); a més a més de (alternativa sovint més idiomàtica 

que les dues opcions anteriors); paral·lelament a (matís diferent) / all a. – des de sempre ‘tota la vida’ (his 

best friend, Joan Peters, who had been there all a. ‘Joan Peters, la seva amiga íntima de tota la vida’) / a. 

the way – sobre la marxa; de pas, de passada, de retruc 

-aloof. to keep a. – mantenir-se al marge 

-alphabet – (v) classificar per ordre alfabètic (‘to range in the order of the alphabet’, apud Oxford) / v. 

block 

*-alright (= all right): v. right 

-Alsatian – pastor alemany (alternativa a ‘gos llop’) 

-altar. a. boy – escolanet (alternativa a les solucions del dicc.) 

-alteration – transformació (in continuous a. ‘en transformació contínua’) 

-altercation – discusió, disputa (alternatives més corrents a la trad. literal) / baralla, batussa (esp. si hi ha 

cops) 

-alternate – (adj) suplent (membre d’una institució, etc.) 

-altogether – entre tot ‘en total’ (acc. 5a entre DDLC) 

-always. I have a. known... – he sabut des de sempre... (alternativa a la trad. literal, que sovint constitueix 

un calc) / v. there 

-amarant(h)ine – purpuri (alternativa a ‘amarantí’, poc usual) 

-amass – arreplegar (informació, dades) 

*-amateur-military – milicià 

-amaze – deixar admirat (alternativa sovint més viable que ‘admirar’), deixar estupefacte, deixar atònit, 

deixar de pedra 

-amazing – excepcional, extraordinari (al dicc. només recollit en un ex.); prodigiós / a.! – sembla 

mentida!; no me’n sé avenir / it’s a. that... – sembla estrany que... / you are a. – estàs 

(estupendo/estupenda) (registre col·loquial) (però you look a. ‘ fas molt goig’) / he’s a. – és una joia, és 

un tresor, és un tresor d’home (possibles trads. lliures) 

-ambiguous – boirós (fig.) (el passat) (preferible a la trad. literal si es vol evitar un possible matís 

pejoratiu) 

-ambition – objectiu, propòsit (acc. 4 Oxford) 

-ambivalent. to be a. – tenir sentiments contradictoris (o contraposats) 

-amble – anar xino-xano; caminar amb aire desmenjat 

-ambush – (vt) buscar les pessigolles (~) // (vi) parar emboscades 

-amenable – avinent (persona) (acc. 1 DIEC2) / receptiu; mal·leable (persona) 

-amends. to make a. – donar una satisfacció; fer justícia (a algú); arreglar (una desavinença, una planxa o 

equivocació); compensar, rescabalar 

-amenity – espai públic; equipament (terme més recent) / civic a. site – deixalleria 

*-American-led – encapçalat pels Estats Units 



-amiable – cordial; bondadós (altres solucions als glossaris de Sense and Sensibility i Bleak House) 

-amicable. a. arrangement, a. settlement – acord satisfactori (sentit diferent de ‘amistós’, ‘amigable’) 

-amid. a. this situation... – davant d’aquesta situació... (preferible a la trad. literal amb ‘enmig’, perquè 

amid té sovint un matís adversatiu que pot arribar a fer-lo traduïble per ‘tot i’) 

-amiss. there’s something a. – alguna cosa no rutlla (sentit propi i fig.) (alternativa “unificadora” a les 

solucions del dicc.); hi ha alguna cosa d’anormal (possible alternativa en algun cas) 

-amorous – apassionat (acc. 3 Oxford) 

-amount. a. of time – temps (amb amount = Ø); espai de temps, interval (de temps), període (de temps); 

estona (en alguns casos, com p.ex. short a. of time) // to a. (to) – consistir (a); ascendir (a) (import de 

diners, nombre de baixes d’un exèrcit) (acc. 2 DDLC; no DIEC2 ni GDLC, però d’ús corrent); reduir-se 

(a) (acc. 6 DCVB); interpretar-se (com) (vi) (~) / it doesn’t a. to much – no és res de l’altre món; és poca 

cosa 

-amour – aventura amorosa; relació amorosa (alternatives a les solucions del dicc.) 

-ampersand (= &) – et (et3 GDLC on-line, Termcat), i comercial (Termcat, Viquipèdia) 

-ample – de sobres (a a. warning, p.ex.); a bastament 

-amplitude – opulència / noisy a. – fast (~) 

-amuse. to a. oneself – esbargir-se (alternativa a ‘entretenir-se’, que és més imprecís) 

*-amused – alegre; enriolat; benhumorat / meravellat ‘sorprès’ (~) 

-amusement – hilaritat (feeling) / broma / amusements – atraccions // (attr) recreatiu 

-amusing – suggestiu, atractiu (idea, etc.) 

-analogue – (n) anàleg; equivalent // (adj) analògic 

-analysis. character a. – diagnòstic de caràcter 

-analytical. a. mind – mentalitat analítica, esperit analític 

-anatomy – estructura anatòmica (acc. 9.a Oxford) / estructura (en general) (acc. 9.b Oxford) 

-ancestral – atàvic (~) / a. home – casa pairal 

-anchor – fixació (terme d’escalada; pot ser un pitó o algun altre mecanisme per passar i assegurar la 

corda) (~) / to (cast/set/etc) a. – tirar l’àncora, fondejar // (v) fondejar (el terme nàutic tradicional); atracar 

/ subjectar; aposentar (~) / lligar (una salsa) 

-and. Amsterdam a. 76th – Amsterdam cantonada 76 (localització en una cruïlla de carrers) 

-anecdotal. a. evidence – fets observats; prova aparent (alternatives aproximades a la trad. literal, la 

segona utilitzable en llenguatge jurídic) 

-anecdote: v. self-serving 

-anew. to begin a. – començar una nova vida (v. start) 

-anger – indignació / to show one’s a. – manifestar indignació, indignar-se; treure el geni // (vt) provocar 

la ira (d’algú) / v. quick 

-angle – component; vessant, faceta ‘aspecte’ (~) / posició (sentit propi i fig.) / enfocament, perspectiva / 

hipòtesi / v. odd 

*-angrily – encès, enfurismat, enfadat (amb valor adverbial) 

-angry – rabiüt, colèric (qualitats permanents) / fora de si (alternativa a ‘irritat’ etc.) / furiós (a. bull ‘toro 

furiós’) / enrabiat (una ferida) / rabiós (color) (cita d’Aguiló al DCVB) / exacerbat (idea) / amenaçador 

(acc. 5 Oxford) / a. young man – vàndal; provocador (the a. young men ‘els violents’, llenguatge 

periodístic) 

-anguish – desesperació (~) 

-angular – encarcarat, sec (gest) (acc. 3 Oxford) / encarcarat, rígid (persona) (acc. 4 Oxford) 

*-angularity – angularitat / angulositat / by the a. of his ribs, the man was starving – per com se li 

marcaven les costelles, es veia que estava famèlic 

-animal – (n) animal de quatre potes, quadrúpede (“Often restricted by the uneducated to quadrupeds”, 

subacc. dins l’acc. 2 de l’Oxford) / a. product – producte d’origen animal 

-animalisme – ferocitat (en algun cas, ~) 

-animate (v) – donar vida (alternativa a ‘infondre vida’, també sentit fig.) / enardir 

*-animating – vivificant; creador de vida (~) / a. force – força animadora ‘principi vital’, força impulsora 

(en general) 

-animosity – animadversió (alternativa a les solucions del dicc.) 

-animus – animadversió, animositat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-anklet – braçalet de turmell, turmellera (Termcat) 

-annex – afegir, incorporar, adjuntar 

-annexation – incorporació (si és el cas) 

-annihilate – anul·lar (fig.) 

-anniversary: v. wedding 



-announce – revelar; donar a conèixer; informar; fer públic; donar notícia (de) / to a. to the world = to 

announce (l’ús de anunciar al món en català es restringeix a l’àmbit eclesial, i en tots els altres és 

suspecte de calc) 

-announcement – notificació / comunicat (de guerra, p.ex.) 

-annoyance – maldecap / much to my a. – amb gran disgust per part meva 

-annoying – atabalador / carregós 

-annoyingly – inoportunament (~) 

-anoint – revestir (fig.); erigir (acc. 2.1 DIEC2) / nomenar / to a. oneself – proclamar-se 

*-anointment – nomenament 

-anomaly – raresa; aberració / excepció (totes tres possibilitats, possibles trads. si la trad. literal no acaba 

de funcionar) 

-anonymous – sense cap senya d’identitat / que no destaca (d’altres elements semblants) / impersonal 

-another: v. story 

-answer. I don’t know the a. – no t’ho sé dir / that’s no a. – no m’has respost (en un diàleg) / I thought I 

(had/knew) all the answers – em creia molt savi / I’m all out of answers – no sé què més fer (~) // (v) 

atendre (una pregària; opció no recollida al bilingüe tot i haver-hi un parell d’exemples amb prayer) / (vt) 

2.b (purpose) – servir a (‘una cosa servir als propòsits d’algú’) (alternativa a les solucions del dicc.) / a. 

me that! – digue-m’ho! (si és el cas) / to a. for – donar compte de (alternativa a la solució del dicc.) 

-answerable. to be a. for something – respondre d’alguna cosa / to be a. to someone – respondre davant 

d’algú (d’una cosa) 

-answering – receptiu; acollidor (~) 

-antagonism – animadversió 

-antagonistic – (attitude) hostil 

-antagonize – indisposar (contra) 

-ante – envit / to (raise/up) the a. – elevar l’aposta (esp. al pòquer); anar més fort; apujar el llistó, anar un 

pas més enllà (fig.) (~) 

-antenna: v. whip antenna 

-anthrax – carboncle (no pas ‘àntrax’, que en cat. i cast. no és més que un floronco o gra amb més d’una 

boca; traduït sovint malament a l’hora de parlar de terrorisme “biològic”; v. article de l’Antonio Alcolea 

Rios dintre la pàgina web d’Agea) 

-antic. antics – números (alternativa a ‘bufonades’) / entremaliadures (acc. diferent de la del dicc.) 

-anticipate – comptar (acc. 8.a DIEC2, tipus ex. Compto que vindrà); tenir en perspectiva (~) / desitjar 

(amb impaciència) / prenunciar 

-anticipation – recel / impaciència (‘expectació portada a l’extrem’) (~) 

*-antics: v. antic 

-antidote. as (an) a.... – (fig.) per contrarestar-ho... 

*-antiperspirant, anti-perspirant – desodorant 

-antique – relíquia 

*-antirational – foll, forassenyat (pensament) (no a l’Oxford, sí al Wiktionary) (~) 

-antiseptic – asèptic (fig.) 

-antithetical – contrari; paradoxal (~) 

*-antiviral – (adj i m) antivíric 

*-antiwar, anti-war – antibel·licista, contrari a la guerra, en contra de la guerra; pacifista (~) 

*-antsy – neguitós (EUA) 

-anxiety – neguit; afany; impaciència / nervous a. – desfici (alternativa a la solució literal, d’ús en 

psicologia, etc.) 

*-anxiety-ridden – patidor 

-anxious – patidor (estat permanent, manera de ser) / neguitós / frisós (i reformulacions amb frisar i verbs 

afins) / frenètic (activitat, etc.) / a. eyes, a. glance etc – ulls plens de neguit, mirada plena de neguit 

(alternativa a la trad. literal del dicc. amb glance) 

-any. a. day – en qualsevol moment (referint-se a una cosa que pot esdevenir-se en qüestió de dies, no de 

minuts o d’hores) 

-anyhow – igualment ‘de totes maneres’ (acc. que no sé trobar als diccs. però que no és més que una 

ampliació de sentit i em sembla irreprotxable) 

*-anyplace (EUA): anywhere 

-anything. if a. – més aviat (locució adversativa) / if they are a. like us... – per poc que s’assemblin a 

nosaltres... / it could be a. – vés a saber (falca de diàleg) / ‘do you want to be like him?’ ‘more than a.’ – 

... res m’agradaria més / absence of a. like a path – absència de camí pròpiament dit / as much as a. – 

sobretot, més que cap altra cosa; més que per cap altra cosa (cast. más que nada) 

-anyway – per cert... 



-anywhere – on sigui / he’s not going to get a. (from me) – no en traurà res (de mi) 

*-anywise – de cap manera / d’alguna manera 

*-A-ok, A-okay – perfecte, molt bé, de primera (corresponent al signe manual en què s’ajunta la punta del 

dit gros amb la punta de l’índex per formar una rodona) 

-apart. a. from... – al marge de... (alternativa en l’ex. to live a. from the world, etc.) 

*apartness – distanciament / singularitat (Teju Cole, Open City, 3) 

*-aping – mímica 

-aplomb. social a. – prestància social (~) 

-apogee – súmmum / the very a. of correctitude – el non plus ultra de la correcció 

-apologetically – en to compungit; en to de disculpa; sabent(-li) greu / amb (cara/expresió) de disculpa / to 

grin a. – somriure com per justificar-se (~) 

-apologise, apologize. I can’t a. enough – no sap quin greu em sap; em sap moltíssim greu / v. profusely 

-apology. please accept my (humblest) apologies – li prego (de tot cor) que em disculpi 

-apoplectic – fora de si, furiós 

-apoplexy – (atac de) feridura (en Coromines diu, al DECat, s.v. apoplexia: “en català l’única expresió 

popular fou sempre feridura”) / ràbia, còlera 

*-apothegm – apotegma; sentència (acc. 1.2 DIEC2) 

*-appal, appall – horroritzar / deixar consternat 

*-appalled – horroritzat 

-appalling – lamentable; deplorable (a. shape ‘estat deplorable’) / abominable / maleït (pejoratiu) 

-appallingly – lamentablement, desgraciadament, per desgràcia 

-apparatus – equip, material / òrgan (corporal) 

-apparel. leather a. – articles de pell / a. shop – botiga de complements 

-apparent – visible / to make a. – revelar / no a. asphyxiation – no hi ha senyals d’asfíxia 

-apparently – en teoria / segur ‘amb seguretat’ (~) 

-apparition – miratge (acc. 10 Oxford; Teju Cole, Open City, 9) 

-appeal – al·licient, incentiu, motiu d’interès (alternatives a ‘encant’, ‘atractiu’) (però emotional a. ‘força 

emotiva’) / on my a. – a instàncies meves / popular a. – popularitat / v. nature 

-appearance – intervenció / to make good a. – fer bon paper (~) / whatever my a. may suggest – 

independentment de la imatge que pugui donar / v. outward 

-appease – remetre (un mal, etc.) / contemporitzar (amb) 

-appeasement – confortament, confortació; satisfacció (acc. 1.1 DIEC2) (~) 

*-appeaser – contemporitzador 

-appetite – avidesa (fig.) / a. for life – passió per la vida; ganes de viure (~) / sexual a. – desig sexual 

-appetizing – llaminer (sentit propi i fig.) 

-applaud: v. raw 

-applause – reconeixement (fig.) / aclamació / v. pause 

-apple. he’s the a. of everyone’s eye – es fa estimar per tothom / the a. never falls far from the tree – els 

testos s’assemblen a les olles; li ve de família (“la filla havia seguit els passos del pare”, trad. lliure) 

-appliance – article (acc. 4.1 DIEC2) 

-application. a. form – (formulari/imprès) de sol·licitud 

-appliqué – brodat aplicat (~) 

-apply –referir-se (it best applies to... ‘es refereix pròpiament a...’, ‘correspon pròpiament a...’) 

-appoint – designar (alternativa a ‘nomenar’) / to a. oneself – erigir-se en (fig.) / v. newly 

-appointment – hora (de visita) (pel metge, etc.; v. schedule) 

-apportion – distribuir (alternativa a les solucions del dicc.) / dosificar (les energies) 

-appraisal – judici ‘acció de judicar’ 

-appraise – valorar / estudiar ‘examinar, mirar detingudament’ (acc. que no trobo específicament als 

diccs.); analitzar (~) 

*-appraiser – pèrit, (pèrit) taxador (en joieria, etc.) 

*-appraising – valoratiu, estimatiu / a. eyes, a. stare – mirada escrutadora 

-appreciate – fer-se càrrec (de) (alternativa a ‘compendre’ i ‘adonar-se’) 

*-appreciated. greatly a. (help, etc.) – (ajut) preciós, inestimable; molt d’agrair 

-appreciation – visió, perspectiva (fig.) (~) / in a. of – com a reconeixement a / v. just 

-appreciative. I’m a. of this – ho celebro; me n’alegro (~) 

-apprehension – neguit, ànsia / with some a. – sense tenir-les totes 

-apprehensive – neguitós / to be a. – no tenir-les totes 

-apprentice – fer l’aprenentatge (d’un ofici) 

-apprise. to be apprised – estar al cas, ser conscient, tenir consciència (d’un fet) (alternatives a la solució 

del dicc.) 



-approach – enfocament, plantejament / criteri; punt de vista, òptica (fig.); visió ‘manera de veure’ (~) / 

corrent (de pensament), línia d’acció, línia de treball / política / model / mètode, mètode de treball, 

metodologia; tècnica / estratègia / postulat, hipòtesi / disciplina (~) / estudi (en molts títols de treballs 

científics) (~); anàlisi / embranzida (‘correguda curta per agafar impuls i saltar’, cast. carrerilla) / person 

of difficult a. – persona de tracte difícil (millor que la solució del dicc. s.v. difficult) / professional a. – 

professionalitat / approaches – insinuacions (amoroses) (~) / v. absorptive 

-approach – plantejar (to a. a request ‘plantejar una petició, formular una petició’) / 1.b encarar, afrontar 

(situació, problema) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-approaching. some sixth sense warned her of a. danger – un sisè sentit la va advertir que corria perill (cf. 

ex. acc. 1.1 advertir DIEC2) / the wail of a. sirens – l’udol cada vegada més pròxim de les sirenes 

-appropriately. a. enough – com no podia ser d’una altra manera (en algun context) / a. named... – amb el 

nom escaient de...; com el seu nom indica (~) 

-approval – benedicció (fig.) / v. badge / v. gain 

-approve. compulsion to be approved – ànsia per quedar bé 

-approvingly – en to d’aprovació / v. nod 

-appurtenance – adreç; complements 

-apropos (= *-à propos) – (conj) per cert / a. of nothing – sense venir a tomb, sense que vingués a tomb 

-apt – ideal (~) / to be a. (to) – inclinar-se (a) 

-aptness – encert 

*-aqua – blau verdós (~) 

-aquamarine – blau verd, verd mar (possibles alternatives a la trad. literal habitual) 

-arbour – enramada 

-arc. to a. through – descriure un arc 

-arcade – galeria comercial / sala recreativa, sala de jocs recreatius (amb màquines escurabutxaques, 

màquines de milió i jocs electrònics; anomenada antigament penny a.) 

*-arcane – arcà 

-arch2 – sorneguer, burleta 

*-arched – amb volta, amb voltes (porta, porxo, etc.) 

-architectural. a. firm – despatx d’arquitecte(s) 

-architecture – estructura (solució sovint adequada quan no es tracta del sentit recte en català) 

*-archly – amb picardia 

*-arc light – làmpada d’arc; bombeta halògena (~) / focus (llum, acc. 5 DIEC2), projector (llum, esp. de 

teatre, acc. 1 DIEC2) 

-ardent – fogós 

-area – zona (només en un ex. al bilingüe) / camp (fig., acc. 13 DIEC2), esfera (acc. 4.1 DIEC2) / v. gate 

-arena – palestra / àmbit (private a. ‘àmbit privat, àmbit domèstic’; global a. ‘àmbit internacional’) / 

pavelló (esp. esportiu) 

-argot – jargó; llenguatge (específic); parla col·loquial, parlar col·loquial (de gent del camp, d’obrers, 

etc.) 

-arguably – segurament / presumptament / es pot dir, es podria dir (que...) 

-argue – afirmar ‘sostenir’ / defensar (un cas en un judici; mèrits) / portar la contrària / to a. for – advocar 

(per); defensar (~); reclamar (~) / to a. against – rebatre, refutar 

-argument – hipòtesi (~); raó de pes (~) / discurs (esp. en art) / dissertació / polèmica, controvèrsia, debat 

(v. sinònims de discussió al Franquesa) / topada (possible alternativa a ‘discusió’) / he lost to him in a. – 

va perdre debatent amb ell (~) / v. line 

*-argumentative – (tenir/ser un) esperit de contradicció; amic de polèmiques, amic de discutir, amic de 

portar la contrària / repatani / desafiant; agresiu (to de veu) (~) 

-arise – néixer ‘sorgir’ 

-arm1 – secció, branca (fig.) (alternatives a ‘braç’) / within arm’s reach – a l’abast de la mà / to be at 

arm’s lenght – ser a dos pams ‘a prop’ (sentit propi; altres expresions figurades de trad. diferent amb la 

unitat at arm’s lenght combinada amb to keep, etc.) / to hold someone at a.’s length – mantenir algú 

separat de tu amb el braç estès (sentit propi; per observar-lo més bé, p.ex.) / v. armlock / v. upper 

-arm2. to be up in arms – estar en peu de guerra (sentit propi i fig.); estar revoltat, estar indignat, estar 

encès (alternatives a les solucions del dicc.) / to take up arms – alçar-se (a seques) ‘rebel·lar-se, revoltar-

se’; pendre les armes (sentit propi) / v. suspension 

*-Armageddon – Harmagedó (Apocalipsi 16,16) / (la batalla de) la fi del món, (la batalla de) la fi dels 

temps; l’apocalipsi (~) 

*-armature – armadura, carcassa 

*-armlock, arm-lock, arm lock. to (hold/put) someone in an a. – immobilitzar algú amb una clau (de judo, 

lluita lliure, etc.) 



-armory: v. armoury al bilingüe (remisió inexistent i necessària perquè completa les accs. del terme) 

*-arm-twisting – presions (en política) 

*arm wrestling – fer un pols 

-around. everybody a. me – tothom qui tinc a la vora, tothom qui tinc a prop / v. midnight 

-arousal – càrrega eròtica (trad. lliure ajustada al context, si s’escau) 

-arouse – enardir / empescar-se 

-arrange – cuidar-se (de), encarregar-se (de) (I will a. it all ‘jo em cuidaré de tot’) / to a. for – concertar / 

to a. for someone’s admission to a hospital – tramitar l’ingrés (d’algú en un hospital) 

-arrangement – (act of ordering) disposició (sovint pl.) / (agreement) ajust, contracte; tracte, avinença / 

mesura ‘mitjà’ / configuració; estructura / estat de coses (en algun cas) / dispositiu, mecanisme / a 

ceremonial a. – els preparatius d’un acte / to make arrangements – fer gestions, fer diligències; deixar les 

coses disposades (o a punt) (per); organitzar-ho tot (~) / set of arrangements – conjunt de circumstàncies 

(~) / floral a. – centre de flors, centre floral (per a una taula, un altar, etc.) / the funeral arrangements – 

els detalls de l’enterrament / by this a. – d’aquesta manera...; fent-ho així... (expresió il·lativa) / v. 

amicable 

*-arranger – arranjador (de peces musicals, cast. arreglista) 

-arrant – de cap a peus, tot d’una peça (~) 

-array – conjunt / disposició (acc. 1.2 GDLC) / varietat, repertori, ventall (fig.) / a. of words – tirallonga / 

a. of books – rastellera de llibres 

-arrest: v. resist / v. warrant 

*-arrested. a. development – immaduresa (terme de psicologia) 

-arresting – colpidor, espectacular 

-arrogation – ajust, contracte 

-arse: v. pain-in-the-ass 

*-arsehole: v. asshole 

-arson – incendi provocat (més natural que ‘deliberat’) / to comit a. – provocar un incendi 

-art2 – manya / activitat artística (esp. d’un artista concret) / obra, producció (artística) (el conjunt de 

l’obra d’un artista) / arts – recursos / medical arts – activitats clíniques (en un laboratori d’un hospital) / 

a. school (= a. academy) – escola de belles arts (apareix com a school of a. s.v. school) / a. department – 

departament de direcció artística (en cinematografia) / arts club – cercle artístic (~) / arts reporter – 

periodista cultural (~) / a. worker – artista obrer / v. heist / v. high / v. state 

*-art-form (< alemany Kunstform) – forma de composició; gènere (pictòric, etc.) 

-artful – maquiavèl·lic / artificiós, afectat (acc. 5 Oxford) 

-arthritis: v. osteoarthritis 

-article. a. of furniture – peça de mobiliari 

-articulate – argumentat / una queixa, etc.) / explícit / amb do de paraula, amb facilitat de paraula, dotat de 

facilitat de paraula 

-articulate – expresar, formular / descriure / estructurar (fully articulated: ‘perfectament estructurat’ o 

‘perfectament definit’) 

*-artifact: v. artefact (falta la remisió al dicc.) 

-artificial. a. person – persona jurídica (dret) 

-artificiality – artificiositat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-artist: v. artist’s lamp aquí sota 

-artistry – mestria (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-artist’s lamp – aplic per a quadres 

*-art-making – creació artística // (attr) de creació artística 

*-artsy = arty 

*-artwork – obra d’art / obra artística (conjunt d’obres) / obra gràfica; material gràfic; representació 

gràfica 

-arty – pintoresc; extravagant, estrafolari (vestit, p.ex.) 

-as. as if! – què més voldria!, què més voldries! (expresió d’escepticisme o d’incredulitat) / it’s not as if... 

– tampoc és que... / as for me... – el que és jo... (d’ús en traduccions clàssiques gregues, p.ex. d’en Carles 

Riba); pel que fa a mi... / as it is / as it was – de fet; resulta / va resultar (solucions diverses segons el 

context); en canvi (en algun cas) / as of April 12, 1994... – en data 12 d’abril del 1994... / v. early 

-ascendancy – supremacia / v. gain 

-ascribe – assignar (alternativa a ‘atribuir’) 

-asexual – neutre (attire) 

-aside – (n) cosa secundària (fig.) (~) 

-ask. I a. you – (quines) bestieses! / if you a. me... – per mi ‘al meu entendre’ / asked if... – a la pregunta 

de si... (començament de frase, llenguatge periodístic) / you may well a. – bona pregunta / don’t a. me! – 



què vols que et digui! (~) / let me a. you something... – escolti.... (trad. lliure però útil en un registre 

col·loquial) / v. may 

-askance – amb recel 

-askew – pengim-penjam (la roba mal posada, en algun cas) 

-asleep. fast a. and dreaming deep – dormint com un tronc i somiat amb els angelets (equivalència entre 

dues frases fetes anàlogues) / v. half 

-aspect – element / faceta (in all aspects of life ‘en totes les facetes de la vida’) / caràcter, signe (acc. 2a 

signe DDLC) (the racial a. of an attack ‘el caràcter racista d’una agresió’, ‘una agresió de signe racista’) 

-asphalt – betum de Judea, betum fort (noms tradicionals de l’asfalt o asphaltus llatí, la roca sedimentària 

negra i dura producte de la resinificació o destil·lació natural del petroli) 

-aspiration –afany (alternativa a ‘anhel’, etc.) / conflict of aspirations – conflicte d’interessos 

*-aspirational – amb aspiracions / ambiciós (un projecte, p.ex., ) / ideal; desideratiu (~) (possible 

reformulació amb desideràtum) / exclusiu (producte, marca) / orientatiu (per oposició a prescriptiu) (~) / 

a. document – mera declaració d’intencions (trad. lliure) 

-aspiring. a. (actor/actress/artist) – aspirant a (actor/actriu/artista); (actor/actriu/artista) principiant 

-ass2. a piece of a. – un bombò (noia atractiva) / I’m out on my a. – m’han donat una coça al cul ‘m’han 

despatxat, m’han acomiadat’ / v. cover / v. pain / v. pain-in-the-ass / v. wipe 

*-assailable – vulnerable 

-assault – ofensiva (militar) / (Law) assetjament, agresió (sexual, etc.) (millors que ‘atemptat’, que és més 

vàlid en sentit fig.) / a. and battery – agresió amb lesions; lesions (a seques; l’agresió se sobreentén) 

-assay – prova, experiment, anàlisi (alternatives a la trad. literal) 

*-assemblage – reunió (de persones) / col·lecció (de coses) / recull, compilació / muntatge; joc de peces 

(~) / a. work (obra artística) – assemblage (Termcat) (formació paral·la a collage), assemblatge (DDLC) 

-assemble – compondre (alternativa a ‘muntar’ en algun cas) 

-assent – aquiescència (~) // (v) consentir, assentir, accedir, avenir-se (a) 

-assert – fer valdre (alternativa a ‘reivindicar’) / to a. oneself – fer-se valdre 

-assertive – resolut, ferm (possibles alternatives a les trads. del dicc.) / saber guanyar-se la gent (trad. 

lliure) 

-assess – establir, determinar; judicar ‘jutjar’; fer-se càrrec (d’uns fets, d’una situació, v. matís diferent a 

continuació també amb situation) / examinar (~); observar amb ull crític (~) / to a. the situation – 

analitzar la situació; fer balanç de la situació / to a. one’s own situation – situar-se a la vida; saber quin és 

el teu lloc (trad. lliures) 

-assessment – balanç / anàlisi / v. AFL 

-assessor – bon element, bon fitxatge, bona adquisició, joia, perla (fig.) 

-asset – dividends; font d’ingressos / valor (acc. 1b DDLC) / assets – béns (v. monies s.v. money); fons, 

actius (en divises, etc.) / to be an a. – servir ‘fer servei, ser útil’ 

*-asshole – malparit, fill de puta (insult) 

-assiduous – perseverant 

-assiduously – a consciència; sistemàticament 

-assign. he has been assigned the mission of... – ha rebut la misió de... 

-assignment – comissió; encàrrec (~) / by a. – per designació directa; a dit (registre col·loquial) 

-assimilate – incorporar (fig.) 

-assistance – manutenció (en algun cas) 

-assistant – adjunt / subaltern (només com a adj.) (fig.) (~) / a. accountant – auxiliar comptable / a. 

manager – encarregat (~) / a. professor – professor ajudant (EUA) / v. dressmaker / v. editor / v. editorial 

-ass-kissing – (adj) servil, llepaculs 

-associate – consoci (alternativa a ‘soci’ si és el cas) / a. professor – professor agregat (UB) / a.(’s) degree 

– títol de grau mitjà, títol tècnic, diplomatura (~) / v. business 

-associated – vinculat (esp. vinculació política) 

-assortment – mostruari, repertori; miscel·lània; barreja; varietat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-assuage – (conscience) tranquil·litzar, asserenar 

-assume – adquirir (obligació, etc.) / pressuposar ‘presumir’; inferir / pretendre (acc. 2 DIEC2) / 

(suppose) donar per descomptat) (we can safely a. [+ OD] ‘podem donar per descomptat [+ OD]; o bé 

‘podem suposar sense por d’equivocar-nos...’) / to a. the worst (in people) – malpensar / to a. oneself (of) 

– comptar (amb) 

-assumed – postís, afectat / a. name – nom fals (alternativa a la solució del dicc.) 

-assumption – idea preconcebuda / premissa; supòsit / our a. is... – partim del supòsit... 

-assure – prometre / I a. you..., let me a. you – (sàpigues/sapigueu) que... / ..., I a. you – ...creu-me; 

...segur; ...no en dubtis; ...pots pujar-hi de peus; de debò (~) 



-assured – garantit / ferm, consistent (~) / digne de confiança (person) (~) / it’s an a. fact – és segur, és 

cosa feta 

-astonish – sobtar 

-astonishing – admirable (possible alternativa a les solucions de trad. més habituals) 

-astonishingly. a. cheap – extraordinàriament mòdic 

-astonishment. in a. – atònit, sobtat 

-astound. to look astounded – fer cara d’estupefacció 

-astral – estel·lar (acc. 1.a Oxford) 

-asunder. to tear a. – fer miques (alternativa a les solucions del dicc.) 

-asylum. orphan a. – orfenat, asil d’orfes (consti que orfenat no apareix al Fabra, al DCVB ni al DECat, 

sí al DIEC2) 

-at. while we are at it – ja que hi estem posats... (fórmula introductòria; sentit diferent de la solució del 

dicc.); posats a fer (també amb you, etc.) 

-athlete – esportista (alternativa a la trad. literal) 

-athletic – de molta exigència física (un esport) 

-atmosphere – clima (sentit propi i fig.); to (d’una novel·la, p.ex., ~) 

-atone – compensar / redimir-se (~) 

*-atop – (adv) a dalt // (prep) a sobre (de), al capdamunt (de) 

-atrocity – barbàrie (trad. funcional quan la literal no se cenyeix al sentit) 

-atrophy – apatia (~) 

*-atta = that’s the (v. boy al dicc. i aquí mateix) 

-attach – connectar (tubs i aparells mèdics a un pacient hospitalitzat) / she’s very attached to her husband 

– està molt unida al seu marit (millor que ‘lligada’) / to grow attached to someone – fer-se amic d’algú, 

intimar-hi / to a. oneself (to) – subjectar-se, comprometre’s (a) 

-attaché – maletí 

*-attached – anex (dicc. Fabra; v. nota 2 nexe al DECat) / adjunt (una carta, p.ex.) 

-attachment – debilitat, flaca ‘inclinació’ (~); atracció (eròtica, etc.) / vincle (fig.) / (loyalty) fidelitat 

(alternativa a ‘adhesió’); vinculació / document adjunt 

-attack – brot (d’eczema, p.ex.) // (v) combatre (sentit propi i fig.) / desacreditar (acc. 2 Oxford); criticar 

(~)  / envestir (no ‘embestir’); llançar-se sobre (sentit propi i fig.) / v. massive 

-attain. to a. salvation – sortir-se’n (antònim: no arribar enlloc) (~) 

-attempt – provatura / esforç / escomesa (acc. 3.a Oxford) (arcaisme) / projecte (p.ex.: daring a. ‘projecte 

atrevit’, ‘aposta decidida’ fig.) / in an a. to – amb la intenció de (~) / in his a. to... – amb la voluntat de... 

(fórmula protocolària a començament de frase) // (vt) proposar-se de fer, intentar realitzar (una cosa) / 

practicar, dedicar-se a (la pintura o l’escultura, p.ex,.) 

*-attempted. a. suicide – intent de suïcidi / a. arrest – detenció fallida 

-attend – envoltar  

-attendance. to be in a. – ser present (en una reunió, etc.) / to take a. – passar llista 

-attendant – concurrent ‘concomitant’ (the a. circumstances ‘les circumstàncies concurrents’, ‘les 

circumstàncies que hi concorren’; no “acompanyatòries”, un invent de Carner que localitzo al Pickwick) / 

(n) encarregat / zelador / dama d’honor (acc. 3.1.b DIEC2 i esp. acc. 2 loc. dama d’honor DDLC s.v. 

dama) / flight a. – auxiliar de vol, “hostessa” (cast. azafata) / v. medical 

*-attendee – assistent (a un acte, com a públic’) 

-attention – interès / esment ‘cura’ / dedicació / to bring (something) to someone’s a. – portar (una cosa) a 

la consideració d’algú; fer-n’hi parar atenció; donar-n’hi notícia / to call someone’s a. – fer-li avinent, 

manifestar-li (~) / it has come to my a. that... – m’ha assabentat, m’han informat (en una carta) / to draw 

a. to – ressaltar / to pay a. to (sovint sota la forma a. must be paid to) – tenir en compte (alternativa a la 

solució del dicc.) / to stand at a. – quadrar-se (militarment) / v. detail / v. escape / v. focus / v. hold / v. 

snap / v. span / v. undivided / v. wander 

-attentive – expectant (en algun cas) / deferent 

-attest – donar testimoni (de), reflectir (fig.) 

-attire – caracteritzar-se (un actor) / v. outdoor 

-attitude – posat / estat d’esperit ‘disposició d’ànim’ / criteri, punt de vista / caràcter, personalitat / to take 

attitudes – definir-se, posicionar-se, pronunciar-se (ideològicament, etc.) (~) 

-attract. to a. a wife – pendre muller (Rowling, «El mag que tenia el cor pelut») (~) 

-attraction – lloc d’interès, punt d’interès 

-attractive – guapo, guapa (alternativa a l’opció literal, que en català no és d’ús tan corrent en un registre 

col·loquial en aquest sentit) / seductor; llaminer (una oferta de feina, p.ex.) 

-attribute. attributes – dots (crítics, etc.) / attributes for people – atributs personals (~) / v. character 

-attrition. war of a. – guerra de desgast (preferible a la solució del dicc.) 



-attune. (to be) attuned (to) – (estar) en sintonia, en consonància (alternatives a ‘estar en harmonia’); 

compenetrar-se; emmotllar-se, adaptar-se, acostumar-se 

-audacious – cínic (subacc. ‘shameless’ acc. 2 Oxford) 

-audible. barely a. – quasi inaudible 

-audibly – sorollosament (~) 

-audience: v. mass 

*-audio (= audio-visual). a. mixer, a. production console – taula de so / a. production – producció 

d’àudio; feina de tècnic de so (registre més col·loquial, útil en algun cas) / v. teaching 

-audition. a. call – prova de teatre 

-auditorium – sala (de concerts) / sala d’actes (en un centre docent, p.ex.) 

-augment – ampliar (alternativa a la trad. literal en alguns casos) 

-aura – aire, aspecte / besllum, impresió, sensació (acc. 2.b Oxford) / ambient (fig.) (~) / bad aura – mala 

aura, males vibracions / fama, reputació, prestigi 

-auspicious. a. undertaking – esdeveniment faust, esdeveniment feliç 

-austere – eixut 

-austerity – aspror (sentit propi i fig., accs. 1 i 2 Oxford) / austerities – pràctiques ascètiques (incloent-hi 

la meditació budista) (acc. 3.b Oxford) 

-authenticate – certificar (alternativa a la trad. literal) 

-author – causant (a. of the family’s disgrace ‘causant de la deshonra de la família’), responsable (acc. 2a 

DDLC) / escriptor 

*-authorial. a. identity – autoria 

-authoritative – imponent (aspecte) (~) 

-authority – autorització (solució que al bilingüe només apareix en un ex.) / direcció ‘organisme 

responsable d’alguna competència política o tècnica’ / directiu (en alguns casos; acc. 1.3 DIEC2) / autoria 

‘condició d’autor’ (subacc. de l’acc. 6 Oxford) / wanted by the authorities – buscat per la policia (trad. 

lliure però més idiomàtica) / the proper authorities – l’autoritat competent 

*-authorized – autèntic (una rèplica d’una escultura, p.ex.) / a. biography – biografia oficial 

-automatic. to be on a. pilot – anar com un autòmat(a) / v. pencil 

-automatically – maquinalment; espontàniament 

*-auto-pilot, autopilot – pilot automàtic / (to (be/move) on a.-p. – actuar com un autòmat, com una 

autòmata 

-availability – disposició (alternativa a la trad. literal) 

-available – accessible, a l’abast 

-avalanche – devessall, esplet (fig., alternatives a la trad. literal);  

-avarice – cobdícia (en Willoughby a Sense and Sensibility 3-8) 

-avatar – encarnació (fig.) / manifestació (fig.) (acc. 4 Oxford) 

-avenger – (trad. anglesa de l’expresió hebrea que designa el parent més proper que ha de reparar el dany 

rebut per la seva família. o que ha d’assumir la responsabilitat en el cas d’un germà mort sense 

descendència, traduït a Isaïes 41,14 com “sóc el qui t’allibera” i a Josuè 20,5 com “responsable de venjar 

la víctima” a la trad. interconfessional) 

-avenging – venjatiu (alternativa a ‘venjador’) 

*-aventure – gosar, atrevir-se 

*-avenue – avinguda, passeig / via, camí / to explore every a. – examinar totes les possibilitats (evitant la 

trad. literal) / avenues of attack – vies d’atac (fig.) 

-average. a person with an a. intelligence – una persona mitjanament intel·ligent 

-aversion – rebuig / fòbia (~) / emotional a. – antipatia (‘aversió afectiva’) 

-avert. to a. the panic – no deixar-se dominar pel pànic / with averted eyes – sense mirar ningú 

-avid – fervent / a. voter – votant assidu (si no és ‘fervent’) 

-avidity – zel 

-avocado. a. dip – guacamole 

-avoid: v. contact 

-avuncular – paternalista 

*-avowed – declarat (enemic) 

*-aw – ai! (sentit de queixa) / bah!, apa! (sentit de contrarietat) / aw, ain’t that nice – ai, que bé / aw, 

don’t cry – va, no plori 

-awaken. to a. to horror – obrir els ulls a l’horror (Philip Roth, American Pastoral, 3) 

-awakening – (n) il·luminació // (adj) il·luminador; revelador 

-aware – intel·ligent, despert, sagaç / to make someone a. (of) – fer(-li) pendre consciència (de) / fully a. 

of... – amb plena consciència de, amb perfecta consciència de (però: a. of... ‘com que sabia molt bé 

que...’) / you are a., of course, that... – com segur que saps... 



-awareness – sensibilitat (a un problema, etc.) / percepció ‘acció de percebre’; descobriment (~) / estat 

d’alerta (~) / with a. of... – tenint present... 

-awash. I am a. in sadness – m’inunda la tristesa 

-away: v. far 

-awe – devoció (definit als diccs. justament com ‘respecte reverent’, p.ex. acc. 3 DIEC2, que també val 

com a solució de trad.); veneració, reverència (~) / to be in a. of somebody – reverenciar-lo, admirar-lo, 

tenir-lo en un pedestal, professar-li admiració (fig.) // (v) imposar ‘fer respecte’ (acc. 3 DIEC2, acc. 3 

DCVB) 

*-awesome (falta l’entrada al bilingüe, perquè el posa només com a sinònim secundari de awe-inspiring) 

– al·lucinant, genial, una passada (registre col·loquial) / avorrible (acc. 2 Oxford, arcaisme) 

*-awesomeness – geni (acc. 3.1 DIEC2) 

-awe-struck, awestruck – enlluernat, rendit 

-awful – molt dolent ‘dolentíssim, horrorós’; repugnant (esp. menjar) / mal (adj. anteposat: a. 

(mother/woman) ‘mala (mare/dona)’ [o pare, o home, etc.]) / desgraciat (acc. 3b DDLC) / impresentable 

(persona) / penós (fig. i col·loquial); depriment (íd., íd.) / ain’t that a. – quina desgràcia, que trist (un fet 

deplorable) 

-awkward – tosc (objecte) / tens (situació) / tímid (comentari, ~) 

*-awkwardly – amb poca traça 

-awkwardness – empegueïment, torbació; tensió / with some a. – una mica cohibit 

-awl – punxó (quan és per a fusta i no de sabater) 

-awry. to go a. – deformar-se (els fets); torçar-se / something’s a. – alguna cosa no va a l’hora ‘alguna 

cosa va malament’ 

-axe, ax. when the a. fell – quan va arribar la patacada (fig.) 

-axiom – màxima ‘sentència amb precepte moral’ 

*-ayah – criada / institutriu 

-aye – vaja (Bleak House, 9; altres solucions al meu glossari de termes de la novel·la) 



B 
 

-B – notable (nota acadèmica) / B-girl = bar-girl (q.v.) / Plan B. – pla alternatiu (alternativa a la trad. 

literal) / v. movie 

-babble – xerrameca; retòrica (esp. pejoratiu) // (v) fer safareig (alternativa al ‘parlar indiscretament’ del 

dicc.) / buidar el pap (~) / to b. (at/on) someone – atabalar algú 

*-babbling (= babble n) – remor de veus 

*-ba-boom – trip-trap, patrip-patrap (onomatopeia del batec del cor) 

-baboon – babuí, papió (gènere diferent del mandril) / animal, pallús (insult) 

-baby. in b. steps – passet a passet (Aurora Bertrana [1936], Gaziel); pas a pas; de mica en mica 

*-baby blue – blau cel, blau clar, blau pastel (= powderblue, q.v. en aquesta llista) 

*-baby oil, baby-oil – oli per a nadons (mena d’oli mineral perfumat per a la pell) 

*-baby’s breath – nebulosa gran (Gypsophila paniculata) 

-baby-sitter – cangur (si no és en un text una mica antic, anterior a la dècada de 1980, en què 

correspondria més aviat mainadera; cita del 1984 de cangur al DDLC, p.ex., i no recollit encara a la 

impresió del 2007 del bilingüe, idèntica punt per punt a les primeres edicions del 1983 i el 1985) 

*-baby-sitting, babysitting. b.-s. services – servei de guarderia (al Google Llibres ho trobo documentat a 

partir del 1976 [en un volum de Tots els barris de Barcelona]) 

-bacchanal – (n) gresca, nit de gresca (bacchanal angl. > bacanal cat.) / llibertí (acc. 2 Oxford) / continent 

b. – llibertí cast (l’oxímoron és exclusiu de Scott Fitzgerald, del conte “May Day”, i al Google he trobat 

un casto libertino en italià en altres contextos que m’ha servit per decidir-me per la solució en català) 

-bachelor. confirmed b. – solter recalcitrant (alternativa a ‘conco’) 

-back. the b. of the head, the b. of the mind – l’inconscient; el llindar de la consciència (~) / the b. of the 

neck – el clatell / to put (something) on the b. burner – deixar aparcat (fig.); posar en quarantena (en 

alguns casos) / b. to b. – esquena contra esquena // b. road – carretera secundària // right b. at you – 

igualment (Steven Hall, Raw Shark, 19) (D’internet: “I've heard this expression since my childhood in 

rural midwest America. It just meant "the same to you" and could be polite, neutral or otherwise 

depending on what was said before. It might be used in response to "Have a good day" or "I'm going to 

get some dinner" or "Go #*%! your mother!" Right back atcha.”) / b. in the day – en aquella època; quan 

érem joves (si és el cas) esp. EUA) // (v) auspiciar / to b. down – transigir, cedir, afluixar, baixar del burro 

(alternatives a la solució del dicc.) / to b. up – justificar; sustentar (~) / v. beach / v. beyond / v. break / v. 

deck / v. small / v. watch 

*-backboard – tauler (en general) / tauler de la cistella de bàsquet / orla de popa, borda de popa 

-backbone – pedra angular, pilar (alternatives a ‘puntal’ fig.) / to be b. – ser una persona ferma 

-backdrop – context (fig.) 

*-backed-up – embussat (una canonada) 

-backer – fiador (alternativa a la solució corresponent del dicc.) / patrocinador (sentit diferent de 

‘promotor’) 

-backfire – falsa explosió (del motor d’un cotxe) 

*-back-flip, backflip, back flip – tombarella endarrere, tamborella endarrere (‘tamborella enradere’ en 

registre col·loquial central) 

*-backgammon – jaquet 

-background – història personal; passat (familiar; alternativa a ‘antecedents’) (però: they all have different 

backgrounds ‘tots procedeixen d’ambients diferents’) / ascendència; arrels, extracció (rural, humil, etc.); 

orígens (~) / formació; condició (~); entorn; circumstàncies (~); context (històric, etc.); rerefons / the b. to 

the film story is – l’argument de la pel·lícula se situa a... (~) / the b. of events – l’escenari dels 

esdeveniments // (attr) preliminar (informació); aclaridor (un comentari per posar l’interlocutor al dia 

sobre un fet que s’explica, p.ex., ~) / b. (materials/reading) – (documentació/lectures) de referència 

*-backhoe – retroexcavadora 

-backing – reforç; protector (n) 

-backlash – reacció adversa (alternativa potser preferible a ‘reacció hostil’) 

*-backlist – fons editorial 

*-backlit – a contrallum (amb lleugera reformulació) 

-backlog, back-log – tió gros, tió principal (del foc) (cf. Obra oberta d’en Violant i Simorra, on a part de 

‘tió principal del foc’ l’anomena “conco de la llar”); capçal (així a Carcaixent segons el Costumari català 

de l’Amades, vol. I, p. 49) 

*-backpacker – excursionista; motxiller (que pot ser ‘turista de motxilla’ o ‘viatger de motxilla’) 

-back pay – pagament del sou endarrerit (alternativa col·loquial a la solució del dicc.) 

-back-pedal – rectificar (fig.) 



-backroom, back-room – rebotiga // (attr) a porta tancada, secret (negociacions, esp. en política) / b. boy – 

negre (persona que fa un treball anònimament sense que després se n’hi reconegui l’autoria) (~) 

*-backscatter – retrodifusió (en un radar) 

-backslide – esgarriar-se (en algun cas, preferible a ‘reincidir’) 

*-back-story – relat principal 

*-back-street, back street – carrer secundari; carreró 

*-back-to-back – esquena contra esquena 

-backtrack – rectificar, retractar-se, fer-se enrere 

*-back-up, backup – (attr) de reforç; de segona fila (fig.) / suplementari / (n) relleu ‘substitut’ 

-backward – primitiu (mentalitat) 

*-backward-looking – retrògrad 

-backwater – cul de món // (adj) estancat (fig.) / remot, distant 

*-backwood – reaccionari, carca / b. place – lloc retirat 

-backyard – eixida (definit al DECat com ‘pati interior o darreres d’un edifici’, que és el sentit barceloní 

que em resulta més familiar, no recollit al DCVB ni al DIEC2; v. DECat, III, 254b54-255a7, on estableix 

la diferència amb celobert) 

*-bacon grease – llard (~) 

-bad – terrible / delicat (‘malaltís’, acc. 2 DIEC2) (to have b. lungs ‘tenir els pulmons delicats’) / feixuc 

(un silenci) (~) / b. at heart – que no té cor, que no té entranyes, malentranyat / (that’s) too b. – llàstima; 

és una pena; sap greu (alternatives a ‘quina llàstima’) / this could be b. – ho veig negre; ho tenim negre (i 

variants) (trad. lliure) / as if that wasn’t b. enough... – per acabar-ho d’adobar... / b. news – mala notícia 

(en sing.; millor que ‘notícia dolenta’) / b. cheque – xec fals; taló sense fons / b. people – mala gent / v. 

cough / v. grow / v. scene 

*-badass (argot EUA) – excepcional, fora de sèrie 

-badge. b. of approval – credencial (~) / b. of honour – condecoració, insígnia honorífica, marca d’honor 

-badger2 – burxar / atabalar (algú, per aconseguir d’ell alguna cosa) (alternativa lliure a les solucions del 

dicc.) 

-badly – (in a bad manner) de mala manera / desesperadament ‘molt’ (desitjar, etc.) 

*-badmouth – malparlar, dir fàstics, dir pestes (d’algú) (dir pestes només al DCVB) 

-bad-tempered – exacerbat (hostilitat) 

-baffle – (vt) deixar amb un pam de nas (alternativa lliure a les solucions del dicc.; cf. acc. 8.a Oxford) 

(Philip Pullman, The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ) 

-baffled. b. silence – silenci perplex; silenci contingut / b. face – cara de pam (expresió que no trobo a cap 

dicc., comuna al cast. i al portuguès, amb més freqüència crec en portuguès) (~) 

-bag – sarró (sentit propi i fig.) / funda (v. laptop, p.ex.) / it’s not my b. – no és del meu gust, no és sant de 

la meva devoció; no em fa el pes, no em diu res; no hi crec; no fa per mi (alguna solució més en un article 

d’en Pla Nualart, Ara 4-V-2012) (cast. no va conmigo) / old b. – cataplasma (dona vella) // (vt) apropiar-

se (de) 

-baggage: v. claim 

*-bag-lady – dona indigent (esp. si va carregada de bosses) (EUA) 

*-bagman – viatjant (acc. 2.a Oxford) 

-bail1. to b. out –  cobrir les espatlles, treure les castanyes del foc (a algú) ‘salvar-lo, socorre’l’ (~) / to b. 

out (v abs) – retirar-se (d’un negoci participat per altra gent); fer-se enrere; tirar la tovallola; dir prou 

-bail2 – evacuar; esgotar (esp. si és amb una sàssola); bombar (si és amb una bomba)   

-bailiff – secretari judicial (~); uixer (~) 

-bait. to raise to the b. – caure en la provocació (si és el cas) 

*-bake – estofar / fer al forn 

*-baked beans – mongeta estofada (plat anglès d’esmorzar) 

-balance – contrapès / b. of mind – equanimitat (~) / to be hang in the b. – aguantar-se per un fil (fig.); 

estar en suspens (fig) 

-balance – jugar (amb), manejar, sospesar (possibilitats, etc.) / bascular (~) / col·locar en equilibri 

*-balanced – equilibrat / ponderat 

-balcony – galeria 

*-balding – de calvície incipient 

-balk2. to be balked (of something) – veure’s privat (d’una cosa) 

-ball1. a whole new b. game – un canvi total de decorat (combinació dins acc. 22 Oxford) / b. of the foot – 

part anterior de la planta (del peu), metatars plantar / to be on the b. – estar al cas, estar alerta; no escapar-

se-n’hi ni una 



-ball2 – cançó d’amor (~) / to have a b. – passar-s’ho molt bé, divertir-se molt (neutralització); passar-s’ho 

de conya, passar-s’ho collonut passar-s’ho de puta mare; passar-s’ho bomba, passar-s’ho pipa (valor 

adverbial de bomba i pipa no recollit als diccs.) // b. gown – vestit de gala 

-ballast – pòsit (d’experiència, p.ex.) 

*-balletomane – entusiasta del ballet 

-balloon (o speech b.) – bafarada, núvol, globus (de còmic) (‘espai delimitat que conté un comentari o un 

pensament d’un personatge de còmic’) // (v) bombar-se (~) / v. deflate 

-balm – liniment 

*-baloney – mortadel·la (~) / b.! – bajanades! 

-banana. to drive b. – fer pujar la mosca al nas, fer perdre la paciència, fer tornar boig (fig.) 

-band – (group) partida (alternativa a ‘quadrilla’) / diadema (acc. 3 DIEC2) / rubber b. – goma elàstica 

(millor que les solucions del dicc.) 

*-band-aid, baindaid – tirita (terme popular) / b.-a. solution – pegat, pedaç (fig.) 

*-bandana, bandanna – mocador (de cap) 

-bane. it’s the b. of my life – és la meva creu (acc. 3.1 DIEC2; solució del fòrum del 

WordReference.com); m’amarga la vida 

-bang – espetec (només en un ex. al bilingüe) / to make a b. – causar commoció (una notícia, etc.) // to b. 

around – trastejar 

*-Bangla – bengalí (la llengua de Bangla Desh) 

-banishment – proscripció; ostracisme 

-bank – ribàs (esp. quan és dret, abrupte) / dic (acc. 1.1 dic1 DIEC2); mur de contenció (d’un riu) / (of 

snow) nevàs // to break the b. – fer saltar la banca (no “fer enfonsar” com diu al dicc.) / v. run 

-banker. investment b. – agent financer (~) (Termcat: assegurador, col·locador) 

*-bank parlor – sala de juntes (d’un banc) (Thackeray, Book of Snobs, 8) (v. imatge a bank parlour) / 

despatx (en un banc) / v. West Bank 

*-bankroll – fortuna personal; recursos econòmics; possibles // (v) finançar 

-bankrupt. to go b. (= to b.) – arruïnar-se (alternativa a la solució del dicc.) 

-bankruptcy. moral b. ruïna moral, decadència moral 

-banner – lema, consigna 

*-banquette – vorera, acera (acc. 2 Oxford, cita any 1848) 

-banter – conya, conyeta ‘broma’ 

*-banyan (= b. tree) – (Ficus benghalensis = F. indica) figuera de Bengala (Termcat, DIEC segons 

DDLC), banià (DDLC, Viquipèdia) (la figuera de les pagodes [DIEC2, GDLC] és una altra espècie, F. 

religiosa) 

-bar – faixa, franja (de núvols, etc.) / (counter) taulell (de taverna, esp. per a trads. anteriors al s. XX; si és 

de bar [doc. en cat. ~ 1915], evidentment és ‘barra’, com reivindica en Màrius Serra en article a 

l’Avui/Cultura del 25-X-2008) (un “taulell de taverna” en un dietari de mossèn Alcover del 1907) // to b. 

someone’s path – fer la traveta (fig.) / barring that... – exclosa aquesta possibilitat... (trad. lliure) / v. grill 

*-BAR (= Browning Automatic Rifle) – fusell metrallador (neutralització) (Philip Roth, Indignation) 

-barb – dard enverinat (fig.); pulla 

-barbarism – salvatgisme (alternativa a ‘barbàrie’); salvatjada 

-barbarity – barbàrie (sentit diferent del del dicc.) 

-barbarous – incivil, rude, grosser (definició 1.3 bàrbar DIEC2), groller, incivilitzat (acc. 3 Oxford) 

-barbed – enverinat (alternativa a ‘mordaç’ etc.) 

-bare – desmantellat (exs. li havien desmantellat l’habitació a l’acc. 3 de desmantellar del DIEC2, i una 

habitació desmantellada al Fabra) / the b. bones – el canemàs, l’esquelet, l’essència (fig.) / the b. 

minimum – el mínim indispensable / burned b. – recremat, abrusat 

-bareback – a pèl ‘(muntar) sense sella’ / b. rider – amazona (de circ) (si el genet és dona, és clar) 

*-bare-chested – amb el pit descobert; amb el tors descobert (o nu) 

*-bared. teeth b. – ensenyant les dents (un gos) 

-bare-faced – flagrant 

-barefoot – amb els peus descalços (alternativa a ‘descalç’; no DIEC2, però hi trobo un ex. amb “a peu 

descalç” s.v. esbandit; sí DDLC, sí DCVB amb cites d’en Llull i d’en Ruyra) 

-barely. b. distinguishable – pràcticament indiferenciable; quasi impossible de distingir / b. able (to) – 

pràcticament incapaç (de) / b. surviving – vivint en molt males condicions / v. adequate / v. audible / v. 

life 

-bargain – joia (fig.), troballa / he is no b. – no és cap àngel (fig.); no és cap joia (fig.), no és res de l’altre 

món; deixa’l anar; (és un peix que) es porta l’oli / b. bin – contenidor de saldos (en uns grans magatzems, 

~) / v. strike 

*-bargain-basement – barat; d’ocasió / b.-b. tough – perdonavides de barri (~) 
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-bargaining. b. tool – instrument de negociació; moneda de canvi (no DIEC2 ni DCVB, sí DDLC) 

*-bar-girl – noia de barra, noia de companyia (ésAdir s.v. B-girl), noia de bar 

-bark2 – dir (una cosa) en to autoritari, ordenar en to autoritari / v. tree 

*-bar-keeper, barkeeper (= bar-keep, barkeep) – taverner; amo de bar / guardabarrera (esp. ‘peatger’) 

*-barking – autoritari (ordre, retòrica) 

-barnacle – peu de cabra (alternativa a ‘percebe’) (gèn. Pollicipes) / gla de mar, bàlan (gèn. Balanus) 

*-barouche – landó (amb seients encarats) 

-barque – bricbarca 

-barrack – dormitori (esp. en una caserna o en una plantació) 

-barrage – pluja, allau (fig., alternatives a les solucions del dicc.) / ventall, diversitat (d’opinions) 

*-barrage balloon – globus de barrera, globus de defensa (tipus de globus militar) 

-barrel – bidó / to have someone over a b. – tenir algú a les (teves) mans (acc. 1.c Oxford ‘in someone’s 

hands’) // (vi) (esp. amb through o down) – circular, transitar (esp. de pressa) (~) / 

-barrel organ – piano de maneta (no ‘orgue de maneta’) 

-barren – pelat (terreny, habitació) / buit, desmantellat (habitació) 

*-barren-ground – tundra 

-barrenness – escassedat, penúria (accs. 2 i 3 Oxford) 

*-barrette (EUA) (= hair-slide) – passador (acc. 3.2 GDLC) 

-barricade – (v) tancar (amb una barricada o per algun altre mitjà); acordonar (~) / atrinxerar-se 

-barrier. b. testing – test de resistència (~) 

*-basal – bàsic / b. reader – llibre d’iniciació a la lectura 

-base1. b. of the head – nuca / to get on b. – fer base (jugada de beisbol) / all bases covered – tot controlat 

(fig., col·loquial, expresió de beisbol originàriament) // an agency based in Brighton – una empresa amb 

seu a Brighton / v. support 

-base2 – de poca qualitat / b. quality – mala qualitat / b. qualities – baixes passions 

*-baseboard – sòcol / b. heating – sòcol radiant 

-bash. to b. in – esbotzar (una porta) 

-basic – elemental (alternativa a la trad. literal) / b. facts – informació essencial (v. fact) // (n) basics – 

aliments bàsics; serveis bàsics; fonaments (p.ex. en un títol com Basics of vegetable crop irrigation); 

dades essencials; elements essencials / to know the basics of (something) – conèixer (alguna cosa) 

superficialment (o per sobre) / v. instruction 

-basically – en essència; pràcticament ‘com aquell qui diu’ (l’acc. 2 de pràcticament al DIEC2 el defineix 

com ‘gairebé’, però la definició de gairebé no posseeix el matís de ‘com aquell qui diu’) 

-basin – conca (d’un riu) / cossi 

-basis – fonament (esp. fig.) / criteri (racional, etc.) / on the b. of – conforme a, de conformitat amb / on a 

(complimentary) b. – a títol de (favor, etc.) / on a (permanent) b. – de forma (permanent) 

-bask. to b. (in) – gaudir, disfrutar (de); recrear-se (en) 

-basket – cove 

-basketball: v. hoop 

-bass: v. drum (al bilingüe, on falta la remisió) 

-basset. b. hound eyes – ulls de mirada trista 

-bassinet – moisès (mena de bressol, també anomenat moses basket en anglès; no DIEC2 ni GDLC, sí 

DCVB) 

-bastard – (pej) desgraciat; malparit; fastigós, “de merda” (pas de subst. a adj., amb reformulació) 

(superior b. – cregut de merda) / crazy b. – pobre sonat (~) / poca-solta (adreçant-se a algú en to familiar 

quasi afectuós) (però: McIver, you b., what in the hell are you doing there ‘McIver, la mare que et va 

parir, ¿es pot saber què fas aquí?’, parlant per telèfon amb algú que potser no et cau bé però que hi tens un 

tracte civilitzat) / v. clever 

-baste2 – regar ‘amarar superficialment un aliment’ (Termcat); rostir ‘coure (carn) untant-la de greix’ (~) / 

untar (fig.) 

*-bastinado – esbatussada (Burton, Pilgrimage to Al-Madinah & Meccah) 

-bat1. bats (= batty) – sonat, boig, grillat; eixelebrat, esbojarrat 

-bat2. right off the b. – sense com va ni com ve; des de bon principi (cast. de buenas a primeras, que té els 

dos sentits com l’expresió anglesa) 

-batch – tongada; partida ‘lot’ 

*-bateau neck – escot imperi (Oxford Visual, i alguna ocurrència al Google) 

-bated. with b. breath – sense respirar / amb l’alè contingut (fig.) (millor que ‘sense alè’) 

-bathe – rentar (una ferida, una picada d’insecte, etc.) 

*-bathing beauty – sirena (fig.) (cf. la pel·lícula d’aquest títol traduïda com Escuela de sirenas en cast.); 

bellesa de platja 



-bathroom – lavabo (acc. 2.2 i 2.3 DIEC2, acc. 1a DDLC), quarto de bany (formes col·loquials 

alternatives a les solucions del dicc.) 

-bath towel – tovallola de dutxa (alternativa a la trad. literal) 

-baton – porra (de policia) (sentit diferent de les dues accs. del dicc.) 

-batter – massa (de farina i llevat) (per fer galetes, per arrebossar, etc.) // (v) maltractar (a cops), agredir 

(~) 

-battered – masegat (persona, cast. maltrecho; no només “hat etc”) (del dicc. s’hauria de suprimir 

l’equivalència “magullat”, que és un castellanisme que no apareix ni al DCVB) 

*-batteredness – baldament1 

-battery – (of questions) andanada / v. assault 

-battle – confrontació (sentit propi i fig.) / to fight someone else’s b. – (lluitar/combatre) per una causa 

que no és la teva / b. flag, b. ensign – bandera de combat (esp. en batalles navals antigues) // to b. for 

supremacy – disputar-se la supremacia / v. line 

-battle-axe – atxa d’armes (diferent de la destral, que pròpiament no és arma de guerra i és més petita; 

l’atxa es maneja amb totes dues mans, i la destral amb una de sola) 

-bauble – bola de Nadal / baubles – quincalles, quinquilleria (v. quincalla al DECat, amb quincalla pl. i 

quinquilleria amb el sentit del terme anglès, cast. baratijas) 

-bawl. to b. someone out – renyar (alternativa a les locucions equivalents del bilingüe) 

-bay3 – llum ‘intercolumni’ (~); nau principal ‘crugia’; recinte (~) / storage b. – nau d’emmagatzematge, 

magatzem 

-bay4. to keep (someone) at b. – tenir a distància, guardar les distàncies amb; tenir (algú) a ratlla; posar 

(algú) a ratlla; parar els peus (a algú) (~) / to keep (something) at b. – saber conviure (amb alguna cosa 

que no t’agrada o que et fa patir) (~) / at b. – al marge (en algun cas, amb possible reformulació) // to b. 

for blood – clamar venjança; demanar el cap (d’algú) 

-bay5 – castany, bai (color de pelatge de cavall) 

-bay window, bay-window – tribuna ‘mirador’, finestra amb tribuna 

-be. it’s up to you – tu mateix; per tu faràs / it’s you! – ¿què fas aquí? (sorpresa) / as it were – com si 

diguéssim (cast. por así decirlo) / that being so... – sent així... (fórmula introductòria) / it’s not for you to 

decide...; it’s not for me to say... – tu no ets qui per decidir...; jo no sóc qui per dir... / to be for – tenir 

(algú) a la butxaca (amb reformulació sintàctica: they are entirely for him ‘els té a la butxaca’) / to be for 

it – tenir mala peça al teler, estar llest, estar sentenciat (i altres expresions amb el mateix sentit de ‘tenir-

ho malparat, pelut, magre, negre, malament’) / to be on (+ OD) – estar enganxat (a alguna droga) / to be 

on to someone – haver-lo clissat, haver-li vist el llautó (~) / had to be – havia de passar / well, I’ll be 

(damned) – ves per on; sí, ves; vaja; caram (resposta de sorpresa, sovint falsa sorpresa) / I was like... – 

vaig dir:; vaig pensar: (registre col·loquial / v. just / v. there / v. where 

-beach. back from the b. – (locatiu) a segona línia de mar / v. glass 

*-beach bum – xulo de platja (~) 

-beacon. moral b. – guia moral, referència moral (dit d’una persona) 

-bead – perla (d’ambre, p.ex.) / b. curtain – cortina mosquitera // (v) perlejar (de suor) 

*beaded. b. bag – bossa de granadura 

-beadle – uixer (Thackeray, Book of Snobs, 2) 

-beady – vidriós (ull; no ‘envidriat’) 

-beak – (nose) nas de ganxo, nas aquilí 

-beaked – bequerut (alternativa a ‘amb bec’, esp. mena de peix) 

-beam – il·luminar-se la cara (a algú) ‘somriure’ / v. space 

*-beamy – radiant 

-bear2 – assumir (responsabilitat) / conservar (una cicatriu, p.ex.) / to b. (up)on (tr) – afectar; tenir relació 

(acc. 32.a Oxford) / hard to b. – carregós, difícil de suportar; suportar amb prou feines / he could not b. 

to... – no es va veure amb cor de... (~) / I could not b. to think... – no podia resignar-me a la idea... 

(solució de Cantera a Battle of Life de Dickens) / I cannot b. it – això és superior a mi (~) (cf. beyond); em 

fa mal al cor (~) / to b. (someone) through – ajudar (algú) a passar (una malaltia, etc.) / to bring to b. – 

concentrar (fig.); recórrer a, acudir a; adduir; comptar (amb), poder disposar (de); posar-se de manifest / 

b. with me – permeteu-me un moment / to b. down on (someone) – dirigir-se cap a (algú) / to be borne out 

– confirmar-se (un supòsit, una premonició) / borne on the wind – transportat pel vent / v. comparison / v. 

mind / v. observation 

-beard. to pull someone’s b. – pendre (algú) per la barba (locució b del DCVB) 

-bearer – camàlic (alternativa a les solucions de la segona acc. del bilingüe, i solució també com a 

equivalent del cast. porteador) 

-bearing – (carriage) captinença, port / bearings – (Naut) senyes ‘punts d’orientació, punts de referència’ 

(v. DECat, senya, les dues primeres columnes de l’article) / unsure of one’s bearings – desorientat / to 



gain one’s bearings – orientar-se / to have one’s bearings (in a place) – saber-s(’hi) moure / to take a b. 

(on something) – localitzar (una cosa) 

*-bearish – (joke) barroer, matusser 

-beast – bèstia salvatge / burro!, animal! (insult) 

*-beasthood – bestialitat, condició de bèstia 

-beastly. what is that b. boy doing? – ¿què està fent aquest ximplet? / huge b. thing! – tros d’animal! 

(Kennedy Toole, Confederacy of Dunces, 12) 

-beat. (vt) to b. (someone to something) – avançar-se (a algú en alguna cosa), passar al davant / can you b. 

that? – ¿eh que és gros? (cast. ¿has visto cosa igual? al Collins) / b. it! – vés-te’n!, toca el dos!, fot el 

camp!, marxa!, desfila!, circula! / to b. off – repel·lir (en una acció bèl·lica; alternativa a ‘rebutjar’) / to be 

beaten off – donar-se per vençut // (vi) to b. off – pelar-se-la, fer-se una palla / v. ear / v. game / v. horse / 

v. miss / v. punch 

-beaten. b. down – decaigut (organisme, persona) 

-beatnik – bohemi (acc. 3 DIEC2) (~) 

-beau – (suitor) bon partit (alternativa a ‘pretendent’) 

-beautiful – radiant (fig.); esplèndid (dia, p.ex.) / primorós (v. el que en diu en Coromines al DECat s.v. 

prim) / boníssim (un plat bo) / (it’s) b.! – que bé!; quina meravella! / such b. babies – quina preciositat de 

criatures 

-beautifully – perfectament; a la perfecció / artísticament (~) / amb molta grapa (llegir un text en veu alta, 

p.ex.) 

-beauty – (child) angelet (alternativa a la solució del dicc.; també amb sentit irònic) / the b. of it is that... – 

la gràcia... / v. suffer 

-beauty queen – reina d’un concurs de bellesa, miss (alternatives a la trad. literal del dicc.) 

-beaver – cony, vulva, parrús / b. shot – ensenyar el tall (una dona que porta unes faldilles molt curtes) 

-become – 1 escaure (alternativa sovint preferible a les solucions del dicc.) / to b. president – arribar a la 

presidència, accedir a la presidència / [what will b. of me? – ¿què serà de mi? (expresió que trobo a Lo fet 

de la Sibil·la, en una doctrina cristiana del 1820 o les Lletres a Lucil·li de Sèneca de la Bernat Metge, 

p.ex.; és una acc. del verb ser que no sé trobar als diccs.)] / v. less / v. wonder 

-becoming – escaient, oportú (~) / atractiu, ben plantat 

-bed – base (terme culinari a part d’arquitectònic) / to put a child to b. – ficar un infant al llit (alternativa 

preferible a la del dicc.) / b. rest – fer llit; repòs absolut / v. ready 

-bedevil – afligir (una desgràcia, un mal) 

-bedfellow – company de viatge (fig., esp. a frases com ‘la política fa estranys companys de viatge’) 

*-bedframe, bed-frame = bedstead 

-bedlam – guirigall, sarau, merder, esvalot, enrenou (possibles alternatives a ‘xivarri’) 

-bedpan – orinal pla (Xarxa Vives d’universitats; cast. orinal de cuña o cuña) / gibrelleta (alternativa a 

‘orinal’, si és el cas) 

*-bedpost – pilar (de llit) / head b. – pilar del capçal 

-bedraggled – desmanegat (cast. deshilachado, desastrado) / deixat (persona; sovint amb el verb anar) 

-bedridden – postrat al llit (alternativa a la solució del dicc.) 

-bedrock – (attr) fonamental, bàsic (principi) 

-bedroom: v. master 

-bedstead – suport del llit (definició habitual als diccs.) / cuixera (acc. 3.b DCVB, acc. 2.1 DIEC2) 

-bedtime. b. story – (un) conte abans de dormir 

-bedwetting, bed-wetting – enuresi nocturna (ampliació de l’entrada del dicc.) 

-bee: v. queen bee 

-beef. b. cattle – vacum de carn 

*-beefsteak tomato – cor de bou (varietat de tomàquet) (~) 

-beefy – molsut, carnut (galta, p.ex.) 

*-beep – pip; piulet (~) / b. b. – mec-mec (onomatopeia del clàxon) 

-beeswax. mind your own b. – cuida’t de tu ‘deixa’m en pau’ (per la semblança fonètica de beeswax i 

business) 

*-beetling – sobreplomat (un cingle, un penya-segat) / prominent (cella) 

-befall – presentar-se (una oportunitat) / sofrir (una humiliació); abatre’s, caure, sobrevenir, esdevenir-se 

(una desgràcia, etc.) 

-before. b. one’s time – abans del temps, abans d’hora, prematurament (ja apareix to die b. one’s time s.v. 

time al bilingüe traduït com ‘prematurament’) / to be b. one’s time – anticipar-se a la seva època (= to be 

ahead one’s time, que sí que és al bilingüe) / b. long – al cap de no gaire, poc després (solució 

relativament freqüent per mitjà de la modulació del tipus negated contrary, v. p.ex. pause en aquesta 



llista) / I have b. now (experienced/observed)... – no és la primera vegada que (m’adono/observo)... / v. 

know 

*-befuddle – confondre 

*-befuddled – atordit; trastornat / atònit (no només persona, sinó també “to” [cast. tono], p.ex.) 

-beg – implorar / (as beggar) (vi) demanar almoina, mendicar (alternatives a les solucions del dicc.) / to b. 

for (something) – pidolar (+ OD) / I b. you! – per favor! (alternativa a ‘t’ho demano per favor’) / I b. to 

(inform/state) – li faig avinent, li manifesto (llenguatge epistolar formal) / to b. off – excusar-se; declinar 

(una invitació) / v. pardon 

-begetter – artífex (fig.; però v. nota 17 de la meva trad. d’El retrat de W.H. de Wilde sobre el begetter de 

la dedicatòria dels sonets de Shakespeare) 

-beggarly – servil (solució d’Oliva a Al vostre gust, 2.5.29, que aprofito per al Book of Snobs de 

Thackeray, 23) 

-begin. to begin to – procurar, intentar, tractar de, fer l’intent de / you can never b. too young – s’ha de 

començar ben d’hora, s’ha de començar ben jove (a estudiar o apendre alguna cosa) / to b. with... – 

d’entrada...; per cert, que consti; a sobre, a més a més (tres matisos diferents de les solucions del dicc.) 

-beginning. it was the b. of the end – la cosa va començar a anar de baixa (una indústria, p.ex.) / from the 

b. – des de sempre / from (humble/small) beginnings – de família humil (alternativa a la trad. més literal 

del dicc.) // (attr) principiant / b. readers – lectors principiants, primers lectors 

-begrudge – escatimar, regatejar (fig.) 

-beguile. to b. someone into doing something – induir (alternativa a la solució del dicc.) 

*-beguiling – seductor; atractiu; excitant 

-behalf. in b. of – a favor de, en favor de; en defensa de; per causa de; intercedir (per) (conjugant-ho 

adequadament) / on b. of – en nom de, de part de (she came to me in your b. ‘em va venir a veure de part 

teva’); en representació de; conjuntament; en conveni amb (una institució) [on b. of pot tenir també els 

sentits de in b. of, com es comenta p.ex. a l’Oxford al final de l’acc. 1] 

-behave – reaccionar (~) 

-behaviour. to be on one’s best b. – comportar-se, portar-se amb formalitat (millor que la solució del 

dicc.) / v. standard 

*-behemoth – Behemoth, l’hipopòtam (Job 40,15-24) / gegant (persona molt grossa) 

-behind. to be b. – ser aigua passada, ser història, pertànyer al passat (una cosa per a algú) / to be b. (an 

attack, etc) – ser l’autor, ser el causant, ser el responsable (d’un atemptat, etc.) / v. behind-the-scenes / v. 

front / v. leave / v. scene 

-behindhand. to be b. – quedar a la saga, anar a remolc 

*-behind-the-scenes (adj) – invisible, anònim (fig.; dit d’una feina, p.ex.) / v. scene 

-behold: v. lo 

-beholden. to be b. to (someone) – tenir compromisos amb (algú), estar obligat a (algú) 

-beige – beix (adaptació gràfica a la fonètica) 

-being – ésser humà, persona (acc. 4.c Oxford) / to set into b. – concebre (esp. fig.) / with all my b. – amb 

tota l’ànima, amb tot el cor / v. inner / v. time 

*-belatedly – tard ‘tardanament’; amb retard / a última hora 

-belay – assegurar (en escalada) // (n) fre, dispositiu de seguretat (terme d’escalada) (~); gri-gri, vuit 

(tipus diferents concrets) 

*-belay(ing) pin – clavilla (terme nàutic, acc. 1.e DCVB) 

*-belching. b. flame – flamarada 

-beldam – donota 

-belie – difamar (Jane Austen, Sense and Sensibility) 

-belief – certesa / to hold the b. – sostenir la creença / beyond b. – (cosa) de no dir, sobre manera, d’allò 

més, fora mida; fins a l’exageració (solució segons el context, però sempre traduint el sentit de 

‘moltíssim’) / contrary to popular b. – contràriament al que se sol creure... / statement of beliefs – 

declaració de principis / political beliefs –conviccions polítiques, ideologia política (leftist beliefs 

‘ideologia d’esquerra’, p.ex.) / my beliefs are my beliefs – sóc lliure de tenir la ideologia que vulgui 

(alternativa: ‘tinc la ideologia que tinc’); sóc lliure de creure el que vulgui / v. defy 

-believe. I (can’t/don’t) b. it! – no me’n sé avenir!; sembla mentida!, sembla que no pugui ser!; em ve de 

nou, ves per on; aquesta sí que és bona; qui ho havia de dir; no fotis (idiomàtics, no com el calc 

divulgadíssim per televisió no m’ho puc creure; v. incredible) / I can’t b. that... – no m’entra al cap que... 

/ I can’t b. my eyes – si no ho veig no m’ho crec / I could never have believed that... – no hauria dit mai 

que... / you wouldn’t b. it – no ho diries mai; no t’ho pots imaginar / I b. (fórmula introductòria) – el fet 

és... ; al meu parer... / ...b. me – ...pots estar-ne segur / b. me, I know what it is... – (fórmula introductòria) 

no et pensis que no sé què és... / if (something) is to be believed – si s’ha de donar crèdit a...; si s’ha de fer 

cas de... (trad. lliure però més col·loquial) / ...if you can b. that – no t’ho creuràs: ... / can you b. it? – ¿eh 



que sembla que no pugui ser?, sembla que no pugui ser! (dit en to escandalitzat o indignat) / to b. the best 

of people – pensar bé de la gent / b. it or not – encara que no ho sembli, encara que sembli mentida / I’ll 

b. it when I see it – quan ho vegi m’ho creuré (amb canvi d’ordre dels verbs) // (vi) tenir de (en algú); 

confiar (en algú), tenir confiança (en algú) (sempre preferibles al calc) / v. reason 

-believer. true b. – incondicional ‘partidari fidel’ (n) 

-belittle – denigrar / subestimar 

-bell. I shall be there with (my) bells on – vindré encantat 

-belle. the b. of the ball – la reina de la festa (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-bell-handle – tirador (d’una campaneta; Dickens, Bleak House) 

*-belligerence: v. belligerency 

-belligerency – bel·licositat; agresivitat 

-belligerent – bel·licós; agresiu; virulent (esp. una crítica) 

-belly. b. flop – panxada (tirant-se a l’aigua) / b. laugh – riallada 

-belong – participar ‘formar part (de)’ / he don’t b. there – no és el seu món, no és el seu ambient (variant 

here is where I belong ‘aquest és el meu món’, ‘aquí és casa meva’) 

-belonging. belongings – equipatge ‘conjunt de coses que es porten en els viatges’ (si el context s’hi 

ajusta) / my belongings – les meves coses, els meus objectes personals, els meus efectes personals / sense 

of b. – sentiment de pertinença (probable calc); sentiment d’inclusió (~); sensació de formar part (d’un 

projecte, d’un grup, etc.) (trad. lliure però sovint més natural que les altres en un registre informal) 

-beloved – entranyable (~) 

-belt. (to have) under one’s b. –  posseir, tenir en propietat; atresorar; acumular; tenir fet; tenir al 

currículum (~) (cast. en su haber) (però sovint poden ser més idiomàtiques solucions com ara: to have a 

bit schooling under one’s b. ‘tenir una mica d’experiència escolar’) // to b. out – cantar a plens pulmons / 

v. fasten / v. web belt 

*-belt dress, belted dress – vestit camiser (~) 

*-belt-knife – punyal (de muntanya) 

-bemuse – sobtar (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-bemused – atordit, confós, estupefacte 

-bench. lab b. – taulell de laboratori 

-bend. b. flat – aixafat // (v) acomodar, adequar, adaptar / to b. backward (to do something) – fer els 

impossibles, basquejar-se (per aconseguir una cosa) / v. curve 

-bender – maricon ‘homosexual’ (registre vulgar) 

-beneath. she married b. herself – ha fet un mal casament (alternativa lliure a la solució del dicc.) / v. lay 

-beneficent – benefactor 

-beneficial. it’s b. twice over – té un benefici doble 

-benefit – bé (acc. 1b DDLC, alternativa a la trad. literal i a ‘avantatge’ i ‘profit’) / honor (~) / 

excel·lències (~) / prestacions / avantatge / for (someone’s) b. – per consideració cap a (algú); pensant en 

(algú) / for the b. of – per a ús de; amb vista a / to have the b. of – beneficiar-se (d’una cosa), fer servei 

(aquesta mateixa cosa, amb inversió sintàctica) / to my b.,... – m’ha anat bé que... // (vi) to b. (from) – 

guanyar (amb/gràcies a) (acc. 5 DIEC2); comptar amb 

-benevolence – altruisme, longanimitat; solidaritat (fraterna, p.ex.) 

-benighted. leave me b. – deixa’m a les fosques ‘en la ignorància’ (Dickens, The Haunted Man) 

-benign – inofensiu (un mal, etc.) 

-bent. bent on (+ inf) – determinat a (+ infinitiu) (alternativa a la solució del dicc.) // (n) esperit 

(alternativa a ‘predisposició, tirada’) 

-benumb – embalbit 

*-benumbing – embalbidor / paralitzant 

*-bepelt – bombardejar 

-bequest – deixa (acc. 1.1 DIEC2); donació 

-berate – denigrar (sentit diferent de les solucions del dicc.) 

-bereave. bereft, bereaved – desconsolat (~); destituït (v. exs. al DECat, s.v. ESTAR)  

-bereavement – (sentiment de) pèrdua (per la mort d’algú) 

*-bereft. to be b. of – estar privat de (b. of his senses ‘perdre els sentits’, amb pas de passiva a activa) 

*-berserk. to go b. – posar-se fet una fúria (alternativa a la solució que proposa el dicc. a l’entrada errònia 

beserk) 

-berry. berries – fruites del bosc (terminologia culinària; inclou les maduixes, els gerds, els nabius, etc.) 

-berth – (officer’s berth) cambra (d’oficials) (així al dicc. nàutic d’en Washington Garcia, equivalent a 

l’acc. 4.a Oxford) / to give someone a wide b. – evitar-lo 

-beserk: errata per berserk (q.v. aquí sobre) 

-beset. b. by curiosity... – encuriosit... (possible solució paral·lela amb altres substantius) 



-beside. to be b. oneself (with emotion, joy, etc.) – estar exultant (d’emoció, Ø, etc.) (~) (però to be b. 

oneself with happiness ‘saltar d’alegria’ possible trad. lliure) / to be b. oneself (with worry, etc.) – estar 

mort (de preocupació, etc.) / v. point 

-besmirch – empastifar / esquitxar (‘tacar moralment’, acc. 1.3 DIEC2) 

-bespeak – predir (acc. 7.c Oxford); preveure; fer preveure / anunciar ‘indicar’; reflectir ‘suggerir’; delatar 

‘posar de manifest’ 

*-bespeckle – tacar, esquitxar 

-bespectacled – ullerut (paraula que no trobo als diccs. però que és d’ús i perfectament lícita) 

-best. you know b. – si tu ho dius... / to do one’s b. – fer tot el que està a les (seves) mans (alternativa a la 

solució del dicc.) (I’ll do my b. ‘faré el que podré’) / to look b. – fer més goig (més amb valor superlatiu: 

“Our city looks b. when it’s all covered with snow” – “Quan la nostra ciutat fa més goig...”) / for my 

princess, only the b. will do – per a la meva princesa, tot és poc / (to be) at one’s b. – (estar) en tota la 

seva plenitud; (estar) radiant (si el context ho permet); en el (meu, etc.) millor moment / to make the b. of 

it – fer el cor fort; treure forces de flaquesa; resistir, suportar, endurar; condescendir, aplanar-se (a), 

avenir-se (a); fer-se el càrrec (d’una cosa) ‘saber-la compendre’; agafar-s’ho bé (~) / that’s probably for 

the b. – segurament serà el millor / it was for the b. – sort en va tenir (Teju Cole, Open City, 6) / these 

words were b. interpreted as... – aquestes paraules es podien interpretar com... / at b. – com a molt (en 

alguns casos); segurament (en alguns casos) / Carol put it b. – la Carol no ho hauria pogut dir més ben dit 

/ v. ability / v. believe / v. bring / v. case / v. come (to c. off) / v. interest / v. knowledge / v. thinking 

-bestir. to b. one’s wits – esmolar l’enginy 

-bestow – esmerçar; professar; dedicar, prodigar (elogis, p.ex.) / adreçar (una mirada; i potser encara 

millor ‘dignar-se adreçar’) / investir (autoritat, etc.) 

*-best-regulated. (accidents/mistakes) will happen in the b.-r. families – aquestes coses passen a les 

millors famílies 

-best-seller, bestseller – èxit de vendes, supervendes; llibre d’èxit (alternatives a les solucions del dicc.) 

-bet – opció; alternativa (~) (p.ex. a frases com it’s the best b.) / sure b. – bon negoci, ganga / all bets are 

off – pot passar qualsevol cosa (~) // to b. on the (right/wrong) horse – pendre la decisió 

(encertada/equivocada) / you b. your life – pots comptar (falca final) / you b. – ¿a tu què et sembla? 

(resposta confirmatòria) / wanna b.? – ¿ens hi juguem alguna cosa? / v. cover 

-betoken – ser senyal (de); indicar, denotar 

-betray – profanar (innocència, etc.) / exterioritzar (esp. una emoció) 

-betrayal – deslleialtat (per distingir-lo de treason, si convé) 

-betrothal – esposalles, petició de mà 

*-betrothed – nuvi, núvia 

-better. is that b.? – ¿notes millora? (variant del he’s much b. del dicc.) / this gets b. and b. – això (es 

torna / resulta) cada vegada més interessant (si és el cas) / to think b. of – reconsiderar (una actitud, etc.) / 

that’s b. – (ah,) pensava (p.ex. al diàleg següent: “Whoever would have thought—” “Thought what?” 

“Nothing.” “That’s better.”) / you’d b. sit down – seguin, sisplau; si tenen la bondat de seure (més formal) 

/ to get the b. of – sortir ben parat, sortir victoriós, vèncer; treure tot el suc (d’una situació, etc.); obtenir 

un avantatge sobre (algú); passar la mà per la cara (sovint millor que el ‘quedar per sobre de’ del dicc.), 

deixar en evidència; sobreposar-se (a una situació adversa) (però: she was allowing her imagination to get 

the b. of her ‘s’estava deixant portar massa per la imaginació’, o bé she was letting her nerves get the b. of 

her ‘s’estava deixant dominar pels nervis’); poder més que / a change for the b. – una millora (alternativa 

a la solució del dicc.) / to change for the b. – tombar per bé (una situació) / the b. to (+ verb) – per (+ 

verb) millor..., per tal de (+ verb) millor... // (n) betters – gent de condició superior / v. judgment / v. know 

-betterment – plusvàlua (acc. 2 Oxford) 

-between. with no time in b. – sense transició / and all the shades in b. – i tots els matisos intermedis 

*-bevy – estol (sentit propi i fig., v. acc. 1 Oxford) 

*-bewail – doldre’s, lamentar-se (d’algun fet) 

-bewildering – sensacional (b. chaos ‘desordre sensacional’, o també ‘formidable’ o ‘monumental’) 

-bewilderment – estupefacció, esbalaïment (alternatives a les solucions del dicc.) 

-beyond. it’s b. me – no hi puc fer res; no m’hi veig amb cor; és superior a mi (~) (cf. bear2); és 

inexplicable, ho trobo inexplicable (Philip Roth, Exit Ghost, 1) / mature b. his (age/years) – molt madur 

per l’edat que té, madur pels anys que té / the back of b. – la quinta forca (lloc llunyà); un cul de món 

(lloc apartat) (alternatives a la solució del dicc. amb el verb to live) / b. the b. – a l’altra punta de món, a la 

quinta forca // [beyond + subst. es pot traduir sovint per l’adj. equivalent antònim de la forma “prefix 

negatiu i- + adj. + sufix -ble”: b. repair = irreparable; b. conception = inconcebible; b. enumeration = 

innombrable; etc.; en algun cas, v. en aquesta llista el subst. que correspongui] / v. duty / v. price / v. 

understanding 



-bias – subjectivitat / color ‘tendència’ (dit esp. d’un diari: a journal with a strong political b. ‘una revista 

amb un marcat color polític’); línia (també fig.); càrrega (ideològica, etc.) / structural b. – desviació 

estructural 

*-biased – tendenciós; parcial (testimoni); subjectiu 

*-bibelot – bibelot, objecte decoratiu 

*-bicorne (hat) – bicorn 

*-bicycle truck – bicicleta amb remolc 

-bid – cop de cap (fig.) / in a b. to... – amb l’objectiu de...; per mirar de, per intentar... 

-bidder. potential b. – possible comprador (en una subhasta) 

-bidding. to do someone’s (full) b. – obeir (en tot) 

-bide – continuar (amb algú) (acc. arcaica, s. XIX i abans) / to b. one’s time – donar temps al temps (sentit 

una mica diferent de les solucions del dicc., ~) 

-bier – cadafal ‘túmul funerari’ (acc. 2 Oxford; la trad. del bilingüe correspon al sentit translatici de l’acc. 

3) 

-big. to make it b. – triomfar (en la vida) (acc. 2.2 DIEC2); fer carrera (fig.); anar a més (v. ésAdir); 

muntar-s’ho (registre col·loquial) / b. man – tros d’home, homenàs / to have a b. mouth – ser un fatxenda, 

ser un fanfarró / v. thing 

*-big-boned – corpulent 

*-big-city – (attr) urbanita (vida, humor, etc.) / cosmopolita (~) 

*-big-eared – orellut 

*-big-featured – de faccions grosses 

*-biggie – personatge; peix gros 

-bigot – parcial (no ‘imparcial’, errata) 

-bigoted: v. bigot 

-bilateral – recíproc (p.ex. b. obligations) 

-bilge – pantoc (sentit diferent de ‘sentina’, v. defs. DIEC2 i DCVB) 

-bilious – (manner) colèric, irat / b. attack – còlic biliar 

-bill2 – programa (de pel·lícules en una sala de cine) / b. of landing – coneixement (d’embarcament) 

marítim (Termcat, que descarten carta de port segons veig en un doc. intern seu a internet) (cf. ship’s 

manifest) (v. acc. 10 bill3 Oxford) / private member’s b. (= member of parliament’s legislative motion) – 

moció particular / billed as... – anunciat com... 

-billboard. b. chart (EUA) – llista d’èxits, hit parade 

*-bill collector – cobrador de rebuts, cobrador d’impagats (“l’home del frac” anglosaxó) 

-billet – acantonar (tropes) 

*-billing – facturació / b. stationery – paper de factura 

-billow – fer forma de campana (un vestit d’embarassada, a causa del ventre dilatat) (~) 

*-billowing. b. clouds of smoke – glopades de fum 

*-bimbo – monada, preciositat, bombò; barbie ‘tia bona sense cervell’; titi, tia bona (registre vulgar) 

-bind – obligar (acc. 3 DIEC2) / to b. up (with) – relacionar-se (amb) (fig.) / to be bound up (with) – estar 

lligat (amb) (fig.) / to b. together – lligar (sentit propi); unir (sentit fig.) (però: b. yourselves together ‘feu 

pinya’ alternativa a ‘estigueu units’) // (n) to be in a b. – quedar encallat (un cotxe en un fangar, p.ex.) 

-binder (= ring binder) – classificador 

-binding – cohesionador / imperatiu; inapel·lable (fig., ~) / vinculant (acord, etc.) (~) 

-biography. childhood b. – les circumstàncies de la infància (d’algú) 

*-biopic – pel·lícula biogràfica (Termcat, etc.) 

-bird – (sl fellow) individu, tiu, paio / with the birds – d’hora (al matí), a primera hora (del matí) 

*-birdbath, bird-bath – abeurador per a ocells 

*-bird-brained – eixelebrat; (ser un) cap de pardals (alternatives per al bird brain del dicc.) 

*-birding – observació ornitològica (solució del Termcat) 

*-birdlike – d’ocell; propi d’un ocell 

*-bird of paradise flower – estrelítzia 

-birth. b. rate – índex de natalitat / b. defect – defecte congènit / b. parents – pares biològics / of b. and 

fortune – de bona família i bona posició (John Cleland, Fanny Hill) // (vt) infantar 

-birthright – dret innat (fig.) 

*-bisque – crema de marisc, bisque (gal·licisme culinari) 

-bit1. two bits, four bits, six bits – monedes de vint-i-cinc, cinquanta i setanta-cinc centaus respectivamnt 

(EUA) / bits and (bobs/pieces) – andròmines, trastos, coses, objectes (esp. de poc valor); elements 

diversos, miscel·lània (~) / in bits and pieces – a trossos, fragmentàriament / to blow something to bits – 

(fer) saltar fet miques; fer miques amb una explosió (si és el cas) / he knew every b. of her – la coneixia de 

cap a peus (físicament) 
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-bit2 – comentari 

-bitch. little b. – malparida (~) // tocar els collons, fer la punyeta, buscar les pessigolles; putejar (bitch v1 

Oxford) / v. miserable / v. son 

-bitchy. b. mouth – llengua d’escurçó 

-bite – coentor, rabior (del sol canicular, de la ceba o de l’all, d’una picada d’insecte) // (vt) to b. one’s lip 

– mossegar-se la llengua (fig.); interrompre’s (parlant, acc. 1d DDLC); retenir-se (acc. 2.2 DIEC2) / to b. 

off more than one can chew – topar amb un os; ser (una cosa) un os dur de rosegar (amb inversió 

sintàctica) (~) 

-biting. b. rain – pluja batent (pluja intensa, violenta); desfet de pluja 

*-bit-player – actor secundari; figurant, comparsa 

-bitter – mordaç, càustic (fig.); (enemy) acèrrim; dolgut (carta) / amargat (alternativa a ‘ressentit’) / 

penetrant; glacial (‘que talla’, vent) / b. conscience – mala consciència / b. taste – amargantor, amargor 

*-bitter-ender – recalcitrant (pròpiament, bòers o afrikaner radicals activament contraris al final de 

l’apartheid sud-africà) 

-bitterly – amb amargura ‘amargament’; amb acritud / amb rancúnia 

-bitterness – acritud, acrimònia (esp. fig.) / b. of soul – amargor de l’ànima (Isaïes 38,15; conte The 

Chimes de Dickens) / the b. of poverty – la fiblada de la pobresa 

-bizarre – grotesc; extravagant (possibles alternatives a ‘estrafolari’, etc.) / que no té ni cap ni peus, sense 

cap ni peus / b. thing – bestiesa (~) 

*-blabbermouth – bocamoll, indiscret 

-black. b. note – negra (nota musical); semitò (en un piano, les notes que donen les tecles negres) // to b. 

out – guixar (cast. tachar) / v. church / v. marketeer / v. sheep 

-blacken – fumar-se 

-black-hearted – vil ‘mesquí’ (~) / b.-h. man – miserable 

-blackjack – el vint-i-u (joc de cartes) 

*-black-leg – trampós (en curses de cavalls) (acc. 2 Oxford) / esquirol ‘trencavagues’ (acc. 3.a Oxford) 

-blacklist – purga // (v) discriminar 

-blackmail – extorsió (alternativa aprox. en trads. anteriors al s. XX) // (v) extorquir 

-blackness – emmurriament (~) 

-blackout – apagada de llums (deliberada, per fer una protesta o per protegir-se d’un atac aeri) 

*-black tie, black-tie – (attr) d’etiqueta 

*-blackwood – palissandre 

-blade – làmina (cada una de les peces d’unes estisores) 

*-blah – avorrit (‘boring, dull, tedious’) // b., b. – que si això, que si allò (~) 

*-blamable – reprovable, digne de reprovació; reprensible, digne de reprensió (~) 

-blame. to bear the b., to take the b. – assumir la culpa / to put to b. – estigmatitzar (sentit diferent de 

l’acc. del bilingüe) // (v) retreure (només en un ex. al bilingüe); tenir en compte (acc. 2 de la locució al 

DDLC s.v. compte) / atribuir-se (un defecte a un mateix) (~) / to b. oneself – sentir-se culpable; culpar-se 

(alternativa a ‘retreure’s’) / I can’t b. you – et comprenc, me’n faig càrrec (sentit diferent de ‘no t’ho 

retrec’) 

-blanch – escaldar (verdura) 

-bland – untuós, melós (fig. acc. 1.2 melós DIEC2) / dòcil, submís (~) 

-blank – nu (fig.) / llis ‘sense res’ (paret, p.ex.) / inexpresiu (mirada, etc.) / (cartridge/shell) – 

(cartutxo/bala) de fogueig (alternativa a les solucions del dicc.) / b. attack – atac indiscriminat 

-blanket. picnic b. – estovalles de pícnic 

*-blanket sleeper – sobrepijama, pijama amb peücs, pijama amb peus 

-blankly – amb la mirada perduda; amb expresió absent, amb aire absent / amb cara de no entendre res 

(variant de la solució del dicc.) 

*-blardy = bloody (argot) 

-blare – eixordadissa 

-blasé – indiferent, displicent (alternatives sovint més naturals a la solució del dicc.; v. també el glossari 

d’American Pastoral de Philip Roth) 

-blast – explosió / ona expansiva (millor que ‘explosiva’) / bomb b. – atemptat amb bomba / it’s a b. – és 

genial (registre col·loquial) / b. injuries – lesions per explosió, lesions per ona expansiva // (v) fulminar / 

carregar, envestir (contra algú) (alternativa a ‘criticar durament’) 

*-blasting – barrinada (d’una càrrega explosiva, acc. 3 DIEC2) 

*-blasting cap – detonador, fulminant 

-blatant – ostensible / palmari; detonant (fig.) (~) / desvergonyit (alternativa a ‘descarat’, esp. una acció) / 

com una casa (una mentida, alternativa a ‘descarat’) 



-blaze – l’escalfor de les flames (alternativa a les solucions del dicc.) / lluïssor (als ulls) / (area of colour) 

b. of glory – aureola / guns blazing – disparant a discreció, disparant a tort i a dret; empunyany les armes / 

with all guns blazing – amb tota l’artilleria (fig.) 

-blazer – jaqueta encreuada, blèizer 

-blazing – abrandat, viu (foc) 

-bleachers – graderia 

-bleak – (weather) rúfol / inhòspit, poc acollidor (indret) (però Bleak House ‘El Casalot’, títol de la 

novel·la de Dickens en cat.) / (prospect) descoratjador 

-blear(y)-eyed – d’ulls llagrimosos (millor que el ‘lleganyosos’ del dicc.) / amb ulls de son 

-bleed – arrencar (diners a algú) (alternativa a les solucions del dicc.) / to b. from the ears (el cervell) – 

treure fum per les orelles // (n) hemorràgia 

-bleeding – hemorràgia; efusió de sang / dolgut (persona, cor) / b. heart – ànima bondadosa ‘bona 

persona, persona de bon cor’ 

-bleep – piulet (cast. pitido) 

-blend. to b. well – estar en forma (~) 

*-blended. voice nicely b. – veu ben modulada (~) 

-blender – batedora (Termcat, Viquipèdia), túrmix (DDLC, Viquipèdia) 

-bless – omplir de ventura, de felicitat, d’alegria, fer feliç, alegrar (acc. 7 Oxford) / b. me! – i ara!, com hi 

ha món! / God b. you! – pobre!, que no et passi res!; que Déu t’ho pagui (quan el context s’hi avé) / to b. 

with – concedir; fer ofrena (de) (Déu, algun do; v. l’ex. de l’Alan aquí sota mateix) / to be blessed (with a 

quality, etc) – estar dotat, estar adornat (d’una qualitat, una aptitud, etc.); tenir la sort de posseir (una 

qualitat, etc.) / to be blessed – somriure-li a algú la vida (trad. lliure si el context ho permet) / God blessed 

us with Alan for twelve years – Déu ens ha regalat la presència de l’Alan durant dotze anys (en un elogi 

fúnebre) 

-blessed – beatífic (fig.) / meravellós / feliç (a to feel b., p.ex.; alternativa a ‘benaurat’, que només apareix 

en ex.)  the b. rain – la benedicció de la pluja / v. bless / v. day / v. memory 

-blessing – benaurança / alegria (‘causa d’alegria’, acc. 4 DCVB no diferenciada al DIEC2) / sort ‘bona 

sort’ (esp. en frases amb el verb ser, com ‘és una sort’) / a b. in disguise – un mal menor / it’s a mixed b. 

– té els seus pros i els seus contres; no deixa de ser un inconvenient (~) / count your blessings – aprecia el 

que tens; encara pots donar gràcies; qui no es conforma és perquè no vol (trad. lliures alternatives a la del 

dicc.) / v. disguise 

-blight – infortuni / calamitat / flagell; assot (fig.) / maledicció (acc. 2 DDLC) / imperfecció; pega / the 

human b. – la degeneració humana (~) // (v) desvirtuar (~) 

*-blighted – degenerat (si és el cas) 

*-blighting – devastador (~) 

-blind. you are so b.! – no entens res! / to go b. – perdre la vista (alternativa a la trad. literal) // b. spot – 

punt feble, mancança / b. study, b. test – estudi amb emmascarament (forma idiomàtica resolta al Termcat 

amb variants més calcades; per a una defensa de la proposta que incloc aquí, v. tremedica.org) / to turn a 

b. eye – tancar els ulls (‘tolerar’, alternativa a la solució del dicc.) // (vt) deixar cec (definitivament) / 

impedir veure (a algú, una cosa) / v. rush 

-blindfold – enganyar, mistificar 

*-blindfolded – amb els ulls embenats 

-blindness – encegament (fig.) 

-blindside, blindsided – per sorpresa, desprevingut (~) 

-blink – fer uns ulls com unes taronges (~) / arronsar-se, acovardir-se; immutar-se / to b. away one’s tears 

– aguantar-se les llàgrimes, contenir les llàgrimes, tancar els ulls per contenir les llàgrimes (~) 

*-blinker – encegar, ofuscar / v. blinkers 

*-blinkering. b. ignorance – ignorància supina 

-blinkers – antiparres (de cavall, p.ex.) (alternativa a ‘aclucalls’) (Dickens, Bleak House, 1) (DECat, VI, 

267b43-44, s.v. parar: “les que priven els rucs i muls d’esverar-se o distreure’s”) / ulleres (esp. fig., 

‘prejudici que impedeix ser objectiu’) / intermitents (de cotxe) 

-bliss – goig ‘joia inefable’ (~); benedicció (acc. 2.2 GDLC) / harmonia (familiar, etc., ~) / conjugal b. – 

felicitat conjugal 

-blissfully – amb joia / beatíficament ‘amb beatitud, amb felicitat perfecta’) / b. happy – molt feliç, 

felicíssim, d’allò més feliç / b. (ignorant/unaware) – perfecte desconeixedor 

-blister – (tintura de) cantàrida (arcaisme) / b. pack, b. package – blíster, envàs de bombolla (esp. per a 

comprimits) 

-blistering – roent (calor, escalfor) (alternativa a ‘abrusador’) 

-blithe – jovialitat 

-blitz – ofensiva (literal i fig.) / campanya (publicitària) 
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*-blitzkrieg – guerra llampec / b. mentality – mentalitat agresiva 

-blizzard – torb, tempesta de neu i vent (neutralització) (cast. ventisca); vent carregat de volves / miríada 

(fig.) 

-blob – grumoll / massa amorfa 

-block – cos (d’un edifici) / (butcher’s) piló, tallador (millors que el ‘capolador’ del dicc, v. acc. 1.1 

GDLC) / politja (terme mariner) / (of houses) illa (no ‘mansana’) / illa (de parcel·les urbanitzables) / 

alphabet blocks – cubs de lletres (joc infantil) / building blocks – cubs (de construcció) (joc infantil); 

peces (d’un joc infantil de construcció) // (vt) posar a la forma (acc. 8.a Oxford) / you are blocking the 

way – no deixeu passar (constatació) / to b. out – abstraure’s de 

-blockbuster – pel·lícula taquillera; superproducció // (attr) taquiller 

*-block-printed – estampat a mà (amb un bloc de fusta, un teixit; v. estampació a la GEC, p.ex.) 

*-blocky – quadrangular; prismàtic (forma, volum) / voluminós / compacte / pixelat (imatge fotogràfica) 

(~) 

-blond. b. wood – fusta clara 

-blood. his b. ran cold – se li va gelar la sang; va tenir una esgarrifança (trad. lliure però a vegades 

preferible) // (v) vessar sang / v. bay / v. ear / v. flesh / v. red / v. blood type aquí sota 

-bloodcount – hemograma 

*-blood damage – deteriorament sanguini 

*-blood-drained – exsangüe 

-bloodhound – mastí (accepció més freqüent que el dubtós ‘gos coniller’ del dicc.) / carnisser ‘home 

sanguinari’ 

*-bloodlessness – sang d’orxata; flema (~) 

*-blood libel – falsa acusació per crims rituals 

*-bloodline, blood-line, blood line – llinatge 

*-blood-lust, bloodlust – set de sang 

-blood pressure. b. p. cuff – esfigmomanòmetre, tensiòmetre (no als diccs. però d’ús més habitual que 

l’altre terme); braçal (pneumàtic) (del tensiòmetre) 

*-blood-producing. b.-p. cell – cèl·lula hematopoètica 

-bloodshed – carnatge, mortaldat / violència física 

*-blood spot – petèquia (terme científic), taca hemorràgica, piquet de sang (terme col·loquial) 

-bloodstone, blood-stone – heliotropi, pedra de sang, sanguina (‘mena de jaspi o calcedònia’) 

-bloodsucker, blood-sucker – escanyapobres 

-bloodthirsty – àvid de sang (millor que ‘assedegat’) / de sang i fetge (pel·lícula) 

*-blood type – grup sanguini 

*-blood vessel – vas sanguini 

-bloody – sangonós (alternativa més comuna que ‘sangonent’) / sagnant, cruent / (>) maleït (insult) / 

fastigós, dels collons, coi de... (b. liar, p.ex., ‘mentider fastigós’ o ‘mentider dels collons’) 

-bloom – flor d’aigua (gran massa flotant d’algues, esp. blaves, acc. 7.2 DIEC2) / b. and doom – fugacitat 

(de la vida, etc.) (expresió poètica) // blooming with flame(s) – encès en flames (ocurrències de més d’un 

segle almenys en cat., p.ex. a la Pilar Prim d’en Narcís Oller) 

-bloomers – bombatxos; enagos (~) 

-blossom – florida ‘acció de florir les plantes’ / bosc, mata, massís (de coral, esp. en pl.) 

*-blossoming – (adj) ascendent (carrera) / adolescent (cos) / incipient (idil·li) // (n) eclosió (sentit propi i 

fig.) 

-blot. b. out – ofegar (un so); eclipsar (fig.) 

-blotter – llibre esborrany (en comptabilitat, Termcat); registre provisional (~) / quadern de notes (EUA) / 

carpeta (Art&Architecture Thesaurus del Getty Research Institute), carpeta de despatx (sobre una taula de 

despatx; actualment en desús) / to be in the police b. – estar fitxat per la policia (~) 

-blow1 – patacada (sentit propi i fig.) / final b. – cop de gràcia / to strike a b. for (someone/something) – 

defensar (algú o alguna cosa), donar la cara per (algú) (mal traduït al bilingüe) / v. blow-by-blow 

-blow2. b. job – mamada ‘fel·lació’ // to b. one’s top – estirar-se els cabells; posar-se fet una fúria (~) / to 

b. it – cagar-la / to b. (something) out of proportion – fer una muntanya d’un gra de sorra 

(Wordreference), exagerar / to b. up – volar (acc. 2.2. DIEC2), fer saltar enlaire / to b. over – passar, 

aixecar-se, desfer-se (una tempesta, p.ex., però també sentit fig.); acabar-se / v. bit2 / v. hot 

*-blow-by-blow – fil per randa; detallat, circumstanciat (relació; cast. pormenorizado) 

*-blow-torch (= blow-lamp) – soldador (aparell de soldar) 

-blow-up. b.-up photo – fotografia ampliada; fotografia de gran format; fotografia mural (~) 

-blue – moix (possible alternativa a ‘trist’) / lívid (accs. 2.a i 2.b Oxford) / French b. – atzur; blau 

d’ultramar (~) / out of the b. – d’improvís; sense més ni més / to get the blues – deprimir-se, ensorrar-se / 

v. chalk / v. midnight / v. royal 



*-blueberry – nabiu (Vaccinium corimbosa, EUA) 

-blue-black = midnight blue 

-bluebottle, blue-bottle (= b. fly, blowfly) – (Calliphora vomitoria = Musca vomitoria) mosca vironera 

(alternativa a ‘mosca saballonera’; ‘borinot’ és inexacte) 

*-blue-collar. b.-c. worker – obrer, operari / b.-c. (education/upbringing) – educació proletària, enducació 

obrera 

*-bluefish – tallahams (Pomatomus saltator) 

*-bluegill – brema americana (Lepomis sp., esp L. macrochirus) (~, v. bream aquí més avall) 

-blueprint – pautes (d’actuació, etc.) / matriu; patró, plantilla (en genètica o en informàtica, p.ex.) (~) 

*-bluetooth – Bluetooth (tipus de sistema de telecomunicació sense fil) 

*-blue-water – pelàgic, d’alta mar / b.-w. navy – marina de guerra 

*-blue-white – opalí (resplendor de la pantalla del televisor en una habitació a les fosques, ~) 

-bluff (n) – a Geog promontori; penya-segat (preferibles a les solucions del dicc., com confirma la def. de 

l’acc. 1.a de l’Oxford); ribàs (~) 

-blunder – planxa (acc. 4 DIEC2, acc. 5 DCVB amb cita d’en Josep Pla); pífia (~) / atrocitat ‘disbarat’ 

*-blundering – atroç ‘cruel’ 

-blunt – contundent ‘dur i pesant’ (un cop, etc.) / groller (faccions) / descarnat (fig.) (b. epitome 

‘paradigma descarnat’) / recte (tallat de cabells) / b. trauma – contusió; traumatisme intern 

-bluntly – amb tota franquesa, sense embuts (alternatives a les solucions del dicc.) / en to eixut 

-blur – rastre borrós (~) / as a b. – com un llampec (‘vist i no vist’) // (v) difuminar / enterbolir (la vista) / 

my vision blurs – hi veig borrós 

-blurb – nota de solapa 

-blurred – imprecís, borrós / with b. eyes – desenfocant la vista 

*-blurring – vaguetat 

*-blurry – borrós / difuminat 

-blurt – exclamar / b. out – saltar ‘respondre d’improvís o interrompent’ (acc. no recollida al GDLC ni al 

DIEC2, sí al DCVB; alternativa a la solució del dicc. bilingüe) (però: “I love you”, I b. out – ‘—T’estimo 

—em surt de dir-li’) 

-blush – coloret 

*-blushingly – amb rubor 

-bluster – ínfules, altivesa (i potser altres sinònims, com a alternativa esp. a ‘jactància’) / she let the b. 

wash over her – va deixar passar el xàfec (de retrets) 

-BO, B.O. (= body odour) – pudor de suat 

-boa – boà (acc. 3 Oxford) 

-board – post (més estreta que el tauló, que sol tenir un ample de 25-30 cm) / manutenció ‘menjar pagat’ 

// (v) tapar amb un plafó; barrar (una finestra o una porta) (~) / v. governor / v. high board / v. school 

board / v. trustee 

*-board-and-batten – entaulat vertical (terme que apareix recollit en cast. al “Art&Architecture 

Thesaurus” del Getty Research Institute) 

-boarding: v. agent 

-boarding-house – dispesa, casa de dispeses (alternatives a ‘pensió’, i en tot cas solucions preferibles en 

trad. de textos anteriors als anys 1920, data en què es documenta pensió per primera vegada segons en 

Coromines, v. DECat, III, 91b41-50) 

-boardroom – sala de juntes (alternativa a ‘sala de reunions’) 

*-board shorts – bermudes de bany 

-boardwalk – passarel·la (de fusta) / (beach) b. – passeig marítim, passeig de mar (fet de posts) (~) 

-boat – (small) bot (per anar des d’un vaixell a terra ferma; v. el que en diu en Coromines al DECat) / we 

are in the same b. – estem en la mateixa situació; fem el mateix viatge (alternatives a les solucions del 

dicc.) 

-boater. straw b. – canotier (barret) 

-boathouse – cobert per a barques (no ‘hangar’); caseta de varador, escar (termes formenterencs, v. 

Varadors de Formentera); aixopluc (DECat, I, 115a12-15) (cf. botiga acc. 4 DIEC2) 

*-boating shoe – mocassí 

*-boatneck = bateau neck (v. més amunt) 

-bob2: v. bit 

-bob3 – evolucionar (‘fer evolucions. p.ex. una foca a l’aigua’, acc. 2 DIEC2)  

-bobbin – boixet (de fer puntes) (si és el cas) 

*-bobbypin, bobby-pin, bobby pin – agulla de ganxo, agulla de monyo 

*-bodiless – incorpori 

-bodily. b. food – aliment per al cos 
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-body – cor ‘sentiment’ (per oposició a mind ‘cap, intel·lecte’) / col·lectiu, comunitat (alternativa a la 

trad. literal) / the b. of work – el conjunt de l’obra (d’un artista, etc.) / upper b. – tors / over my dead b.! – 

mai de la vida!, ni que em matin! (possibles alternatives a la solució del dicc.) / v. cast / v. structure / v. 

student 

*-body-building, body building, bodybuilding – culturisme 

*-body-builder, bodybuilder – culturista (no DIEC2) 

-bodyguard – guardià; guardaespatlles 

*-body-memory – fals record (segons la Wikipedia) 

-body shop – planxista 

*-bodysuit – bodi 

*-boffo – gran èxit (esp. una pel·lícula o una sèrie) / this act will be a b. smash – aquest número farà 

sensació 

-bog – torbera (de pH àcid, diferent del fen) 

-bogey – papu, ogre 

*-boggy. b. meadow – (‘prat aigualós’) marjal (de terres baixes), mollera, mollar, molleriu (de muntanya) 

*-bog-myrtle – murta de Brabant 

-boil1 – floronco (alternativa popular a ‘furóncol’); quist 

-boil2. to bring to the b. – exacerbar (fig.) // (vi) xarbotar (acc. 2 Oxford) / to b. away – bategar (un 

sentiment, un tema, etc., de forma latent) (fig.) / v. pot 

*-boiled ham – pernil dolç (GEC on-line, Termcat, Viquipèdia, etc.) 

-*boiler-room – timba financera (solució de trad. de l’autor d’un reportatge de El Temps) (Aquesta 

denominació prové del fet que la màfia llogava antigament sales de calderes al soterrani dels edificis de 

Wall Street i hi instal·lava taules i telèfons per començar l'estafa financera. Des d’aleshores, un boiler 

room és també un ‘local en el qual s’idea i s’executa un frau financer’.) 

-boiling. b. sea – mar agitada, mar esvalotada 

-boisterous – rúfol (temps) / baladrer / mogut (un nen); esbojarrat (~) / animat, mogut (música, etc.) / 

divertit (acc. 2b DDLC, no especificada al DIEC2) 

-bold – agosarat / b. spirit – desimboltura / if I may be so b. – perdó per l’atreviment (fórmula de cortesia) 

/ as b. as brass – desvergonyit (no pas ‘més fresc que una rosa’); no tenir por de res (Dickens, The Battle 

of Life) 

*-bold-faced – en negreta / b.-f. lie – mentida descarada 

-boldly – obertament ‘francament’ (~) 

-boldness – desvergonyiment 

-bolster – secundar (esforços) / alimentar (fig.) / reforçar (fig.) // disparar-se (fig.) 

-bolt – (roll of fabric) peça (de tela) (no pas ‘tub’; v. acc. 3.c de peça al DCVB; d’aquí ve l’expresió 

“tenir mala peça al teler”) // (vt) unir, enllaçar 

-bomb. stink b. – bomba fètida // (vt) posar una bomba (primera part acc. 1.b Oxford, v. cita any 1909) / 

(vi) ser un fracàs, ser un desastre 

-bombard – bombarda (instrument de vent de la Bretanya) 

-bombastic – fastuós, aparatós (possibles alternatives a ‘pompós’ esp. quan no es tracta de llenguatge) 

-bomber – terrorista (que posa bombes) / terrorista suïcida / b. jacket – caçadora (d’aviador), jaqueta 

d’aviador / water b. – avió amfibi antiincendis 

*-bombinate – brunzir 

*-bombing – atemptat (amb bomba) / b. campaign – campanya d’atemptats 

-bona fide – pròpiament (~) 

-bond. b. of friendship – penyora d’amistat / covalent b. – enllaç covalent (física) / bonds – obligacions de 

deute públic, bons de deute públic (o ‘deute públic’ a seques) / v. payable 

-bondage. to be in b. (to something) – estar subjugat (per una cosa); ser esclau (d’una cosa) (fig.) 

-bone. bones – carcanada (subacc. dins acc. 2.a Oxford) / I feel it in one’s bones – m’ho diu el cor ‘tenir el 

pressentiment d’una cosa’; ho porto a dintre (sentit diferent) (~) / to cut to the b. – posar el dit a la llaga 

(~) / to cut too close to the b. – fer-ne un gra massa / I have a b. to pick with you – tu i jo hem de passar 

comptes // (v) (fish) desespinar (alternativa a ‘treure les espines de’) / to make no bones about something 

– no estar-se de dir alguna cosa / v. bare / v. finger / v. selfish 

*-bone-thin – esquelètic (en alguns contextos) 

*-bone-rattling – escruixidor (impacte, fred, etc.) (~) 

-bon mot – sortida, ocurrència (alternatives a les solucions del dicc.) 

-bonnet – (woman’s) capota (capell de la primera meitat del segle XIX, v. Curet, Visions barcelonines, 

volum Botigues i obradors, i Espasa-Calpe, capota; tot i així, per funcionalitat, ho neutralitzo com capell 

a les meves traduccions de Dickens i Thackeray) / (Aut) capó (capó3 DIEC2) 

-bony – ossut / esquelètic ‘molt magre’ 



-boo1 – esbroncar 

-boob – animalada, barrabassada; una de grossa (possibles alternatives a ‘disbarat’) 

*-booboo, boo-boo = boob, q.v. aquí sobre i al bilingüe 

*-boogie – bugui-bugui // (v) ballar el bugui-bugui 

*-boogie-woogie – bugui-bugui (DDLC, Termcat, no DIEC2 ni DCVB) 

-book. (by/in) my b. – al meu entendre; jo trobo, jo opino...; per mi... (locució dintre l’acc. 15 de l’Oxford) 

/ by the b. – d’acord amb les convencions (~) / b. club – club de lectura // (v) encomanar ‘reservar’ (taula, 

uns bitllets d’avió, etc.) / fitxar (la policia a algú) / v. name 

-bookend – colofó (fig.) 

-bookish – (attr) d’estudiant aplicat, de rata de biblioteca (aspecte, ulleres) / literari (en alguns casos; 

ambient, món); llibreter (íd.; íd.) 

*-bookishly. b. self-protective – que es refugia en els llibres 

-book-keeper, bookkeeper, book keeper – comptable (alternativa a la solució del dicc.) / assistant b. – 

auxiliar comptable 

*-book-length – extens (un assaig o estudi) 

*-book-lined – recobert, revestit (de llibres) (una paret o una habitació amb prestatges plens de llibres) 

(però b.-l. corridor ‘corredor-llibreria’ una vegada a Sabbath’s Theater d’en Philip Roth) 

*-bookman, book-man, book man – home de llibres, amant dels llibres, bibliòfil; amant de la literatura; 

bibliòman / llibreter 

-bookmark – adreça d’interès (d’internet) (Termcat), marcador, drecera, favorit 

*-book site (= online bookstore) – llibreria virtual 

*-book trailer – vídeo promocional (d’un llibre) (promocional utilitzat amb el sentit ‘publicitari’ c. dècada 

1970 i ja incorporat al DIEC2) 

-boom2 – bramar, vociferar, parlar amb veu forta, parlar amb veu de tro 

-boom3 – expandir-se / posar-se de moda; imperar 

-boomerang – repercusions (fig.) 

*-booming – atronador / pròsper, puixant, florent; en auge, en expansió (mercat ‘negoci’) 

-boon – do preciós, regal (fig.); regal del cel, benedicció 

*-boondock. out in the boondocks – en un cul de món, a la quinta forca / from the boondocks – d’un poble 

de mala mort 

-boor – neci, ximple, ignorant (en l’acc. ‘uncultured person’, opcions millors que ‘pagès, taujà’); 

subnormal (insult) 

-boost – impuls (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) / b. of morale – injecció de moral // (v) enardir 

(la moral, etc.); esperonar 

-booster – estímul; estimulant / reforç (vacuna suplementària, i també altres usos mèdics, com p.ex. una 

dosi suplementària de morfina) 

-boot. cowboy b. – campera (no als diccs., però d’ús corrent des de fa dècades), botes de cowboy 

*-boot camp – campament (militar), centre d’instrucció de reclutes 

-booth – (telephone) cabina; locutori / quiosc (information b. ‘quiosc informatiu’) / reservat; 

compartiment (de bar o restaurant) / cobert (acc. 1.a Oxford, arcaica); envelat (acc. 1.b Oxford) 

*-boot hooks – tirabotes 

*-bootleg – pirata (adj, esp. pel·lícules o discos venuts al carrer fraudulentament) 

-boozer – alcohòlic (alternativa sovint preferible a ‘bevedor’ etc.) 

*-bop – ballar (esp. informalment, una persona sola) (neutralització, ~); remenar (el cul, les anques, el 

cos; acc. 3a DDLC) 

-border – partió, línia divisòria (millor que ‘frontera’ quan p.ex. es tracta de la ratlla entre dos termes 

municipals) // to b. on – vorejar ‘ranejar’; confinar, limitar 

-bore1 – (hole) orifici (alternativa a ‘forat’) 

-bore2 (entrada amb errata al dicc.: plom ‘persona pesada’ 

-boredom: v. escape 

-borehole – orifici (alternativa a ‘perforació’) 

-born – (actor, artist, etc.) – de mena; portar-ho a la sang / b. of – engendrat per (esp. fig.) / he was b. like 

this – és fet d’aquesta manera (alternativa a la trad. literal) / to be b. to – estar cridat a (un destí, etc.); 

estar destinat a; tenir dret a (una herència, etc.) / b. to wealth and privilege in New Jersey – fill d’una 

família rica de Nova Jersey / I was b. in Newark – sóc fill de Newark / Brazilian b. – brasiler de 

naixement, brasiler de naixença / b. again a neo-conservative – convertit al neoconservadorisme / she is 

b. to her job – ha nascut per a aquesta feina, ha nascut per fer el que fa / I was not b. yesterday – no em 

mamo el dit 

*-born-again – nou (b.-a. convert, p.ex.) 



-borough – districte (esp. els de Nova York [Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens, Richmond] i els de 

Londres) 

*-borzoi – borzoi, llebrer rus 

*-bosky – atapeït, espès (garriga, sotabosc, ombra) 

-bosom. b. friend, b. buddy – carn i ungla (alternativa a ‘amic íntim’) 

-boss2 – capatàs (alternativa a ‘encarregat’, etc.); superior (nm) / mestressa (‘cap dona’, en alguns casos, 

v. frase en aquesta mateixa entrada) / to be one’s o. boss – poder decidir pel teu compte, tenir llibertat 

d’iniciativa; treballar pel teu compte, treballar per compte propi (¿calc?), tenir el teu propi negoci, ser 

empresari independent; autoocupació (terme afí, aplicable amb reformulació de la frase) / she is the b. of 

herself – és mestressa de si mateixa 

*-bosun = boatswain 

-botch. to make a b. of it – fer un patafi; fer-ho tot al revés (per falta de traça, ~); no sortir-se’n (íd., ~) 

*-botched – matusser / malreeixit (~) / a b. job – un nyap / a b. farce – un fiasco, un desastre; una 

pallassada (~) 

-both – tant l’un com l’altre 

-bother – murga (alternativa a ‘molèstia’) / b. the boy! – coi de nano! // (v) incomodar / dignar-se; 

pendre’s la molèstia (utilitzat per en Coromines al DECat, I, 498a34) / doldre, recar (alternatives a 

‘molestar’ etc.) / amoïnar (alternativa a ‘preocupar’) / (not) to b. to explain – no voler perdre el temps en 

explicacions / don’t b. me – no m’atabalis (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-bothering – molest; empipador; atabalador / b. boy – nen entremaliat (però v. bother aquí sobre) 

-bottle. to drink from the b. – beure a morro / medicine b. (~ pill b., v. pill) – pot de pastilles (petit, de 

vidre o de plàstic, amb tap de plàstic a presió o de rosca) 

*-bottled. b. water – aigua d’ampolla 

*-bottle-nose – nas d’albergínia 

*-bottle-washer – factòtum, escarràs (cf. factotum) 

-bottom. to the b. of one’s soul (≈ from the b. of one’s heart) – de tot cor (penedir-se, etc.) / to be at the b. 

(of something) – ser-ne el culpable, ser l’esca del pecat (alternatives a la solució del dicc.) / v. scrape 

-bottomless. b. pit – (persona) insaciable (sentit propi i fig.) 

*-bottom-up – ascendent; de tipus ascendent (un model, etc.); des de la base, des de baix (~) 

-boudoir – lligador (habitació) / alcova 

*-bouffant – (n) bollat (acc. 1 GDLC) // (adj) estarrufat (cabells) 

-boulder – roca, penya (no ‘còdol’ etc.; són blocs de dos metres de diàmetre o més) / bloc erràtic (acc. 2 

Oxford) / bloc, carreu (en construcció, esp. de grans parets) 

-bounce – (vi) fer bots, saltar (un cotxe per un camí ple de sots, p.ex.) / trontollar (en alguns casos) / 

fluctuar (fig., p.ex. entre dos estats d’ànim) 

-bouncer – porter de discoteca, porter de bar (al bilingüe només n’hi ha una definició) 

-bouncy. b. ball – piloteta de goma (que rebota molt; joc infantil) 

-bound1 (adj) – subjecte (a) / b. in honour – obligat (moralment) / v. silence 

-bound2 (n). to pass all bounds – ultrapassar tota mesura (fórmula utilitzada a Gènesi 41,49 de la Bíblia de 

Montserrat, p.ex.) / out of bounds – tabú (un insult, p.ex.) // (v) delimitar (amb reformulació) 

-bound3. to b. forward – fer un salt endavant (més que no pas la solució del dicc.) 

-boundary – barrera (fig., p.ex. a cultural boundaries) // (attr) perimetral / b. line – línia divisòria / within 

the city boundaries – dintre el perímetre urbà / v. cross 

-boundless – fèrtil (sòl) 

-bounteous. b. days – dies d’abundor 

*-bounty – esplet, abundor; generositat, do (de la natura) / recompensa 

*-bounty-hunter, bounty hunter – caçador de recompenses, caçarecompenses 

-bouquet – manat (de julivert, etc.) / flaire, aroma (esp. del vi) 

-Bourbon, bourbon – whisky (a seques) (neutralització pel bé de la fluïdesa del relat; però també rebutjo 

la trad. literal per l’origen del terme anglès) 

-bout – rampell (de melancolia) / his health gave way and he succumbed not only to rheumatism but to a 

nasty b. of recriminations – la salut li va dir prou i va cedir no només al reuma sinó també a la mala sang 

(d’un text sobre Maillol i Kessler per a la Fundació Caixa Catalunya; la trad. lliure però molt idiomàtica i 

vigorosa ‘mala sang’ per a nasty b. of recriminations és del corrector d’estil Pere Farré) / b. of romance – 

foguerada de passió 

-bow [sense numeració volada al bilingüe] – estopa / pitch and b. – estopa enquitranada 

-bow1 – cenyir-se (a les convencions) / obeir ( a un impuls) / to b. to the inexorable truth – rendir-se a 

l’evidència 

-bow2. b. wave – ona de proa; ona frontal (~); ona de xoc (~) 

*-bowed. with b. legs – garrell 



-bowel. bowels – entranyes (de la terra o d’un vaixell) // b. movement – evacuació intestinal / soft b. 

movement – anar tou 

-bowl1. to b. along – circular (amb cotxe de cavalls) 

-bowl2 – plata fonda (~) / cassoleta (de la pipa) / globus (d’un llum de sostre) (~) / (toilet) b. – tassa (del 

vàter) / (to be) a b. of cherries – (ser) flors i violes; (ser) un camí de roses 

-bowler. b. hat – barret fort (més que no pas el ‘bolet’ del dicc.) 

-bowling alley – bolera (l’únic terme col·loquial per dir-ho; DDLC amb cita d’en Pla) 

*-bowser – bomba de gasolina (a les gasolineres australianes) 

-box1 – caixetí (acc. 19.a Oxford) / entrefilet (acc. 19.b Oxford) / capsa ‘habitatge petit’ (acc. 2 DDLC) / 

departament, compartiment b. spring – base de llit (mena de matalàs de molles sota el matalàs pròpiament 

dit, o més aviat sonyer de molles revestit de tela, EUA) (~) // (vt) empresonar (alternativa a ‘engarjolar’); 

atrapar (fig.) / v. safe-deposit 

-boxer – (boxer shorts) calçotets de camal curt, calçotets curts amb camals 

*-box-spring, box spring – sonyer, somier (als EUA, recobert de roba, com un matalàs) 

-boy. oh boy! – mare meva!; vaja!, què et sembla! / that’s the b.! – sí senyor!, així m’agrada! (alternatives 

a la solució una mica encarcarada del dicc.) / v. atta / v. toy 

-boyish. b. boy – ganàpia (Philip Roth, Indignation) 

*-boyishness – innocència (trad. lliure) 

-brace – bràquet (ortodòncia) / aparell ortopèdic; fèrula / night b. – aparell nocturn, fèrula de descàrrega 

nocturna (ortodòncia, informació de Clínica López Giménez) / back b. – faixa lumbar // (v) aferrar, fermar 

(una verga, p.ex.; terminologia nàutica) / enardir / to b. oneself (for) – fer el cor fort; preparar-se ‘armar-

se de valor’; aprestar-se (a fer una cosa); enfrontar-se (~); mentalitzar-se (~); posar-se en guàrdia (esp. 

fig.) 

*-bracing – enardidor 

-bracken – bardisses (Texas) 

-bracket – cartel·la (no pas ‘mènsula’ com diu el dicc.) // (v) contenir, incloure; delimitar, englobar; 

emmarcar (fig.) (~) 

-brackish – fastigós, nauseabund (acc. 2.b Oxford) 

-brag – (vt) vanagloriar-se de, fer gala de, presumir de (v. sinònims de vanar-se al Franquesa) 

-braggart – fatxenda (alternativa a les solucions del dicc.) // (adj) fanfarró, jactanciós, fatxenda, petulant 

*-bragging = braggart adj. 

*-braggish. b. voice – veu engolada 

-braid – rivet (~) // (to b. together / to be braided together) – enllaçar(-se) (sentit propi i fig.) 

*-braided – trenat; entorcillat (una columna salomònica, p.ex.) 

-brain. half a b. – dos dits de seny, dos dits de front / to pick someone’s brains – recórrer als 

coneixements d’algú; consultar-lo / my b. is deceiving me – els sentits m’enganyen / to have a good b. – 

tenir un cap molt clar, ser un cap clar (v. sinònims d’intel·ligent al Franquesa) // b. center – centre 

neuràlgic (esp. sentit fig.) / v. brain surgeon / v. function 

*-brain-dead – clínicament mort / subnormal (insult) 

*-brain fever – encefalitis / meningitis (v. article corresponent a la Wikipedia en anglès) 

-brainstorm – il·luminació, inspiració / to have a b. – despistar-se, quedar en blanc (~) 

*-brainstorming – (reunió de) intercanvi d’idees (alternativa a ‘pluja d’idees’) 

*-brain surgeon – neurocirurgià 

*-brain-tidying – (que serveix) per aclarir-se les idees 

-brainwashing – (attr) pamfletari (~) 

-brainy. I’d rather be b. than brawny – m’estimo més ser cervell que múscul 

-braise – estofar (sovint braised adjectival ‘estofat, -ada’) 

*-brakeman – guardafrens ‘encarregat dels frens de mà d’un tren’ 

-branch – poder (executiu, legislatiu o judicial) / seu (d’una biblioteca amb més d’una seu, p.ex.) // to b. 

out on his own – instal·lar-se pel seu compte (algú, muntant un negoci propi) / v. special 

*-branch-plant – fàbrica subsidiària (‘fàbrica d’un país implantada en un altre, esp. fàbriques dels Estats 

Units implantades al Canadà’) 

-brand – atribut / estigma / segell (esp. fig.. p.ex. a b. of difference ‘segell diferencial’; però b. of protest 

‘forma de protesta’) / red hot b. – ferro roent (per marcar bestiar, etc.) 

-brandish – portar a col·lació; exhibir (fig.), fer ostentació (de) 

-brand-new. a b.-n. year – un any per estrenar 

*-Brandy Alexander – Alexander de conyac 

-brash – arrauxat (alternativa a les solucions del dicc.) / detonant (possible alternativa a ‘cridaner, 

llampant’, p.ex. aplicat a colors) 

http://www.clinicalopezgimenez.com/casos_clinicos_cat.html


-brass – (Mus) els metalls (millor que ‘els instruments de llautó’) / b. band – banda de metalls (~), brass 

band / to get down to b. tacks – anar per feina, anar al gra / v. lamp 

-brat – mocós, merdós (alternatives a ‘marrec’) 

-bravado – arrogància (alternativa a les solucions del dicc.); posat decidit, posat fanfarró / esperit (acc. 5 

DIEC2) 

-brave – agosarat, atrevit (persona, acció) / b. smile – somriure d’enteresa 

-bravely – animosament, coratjosament, amb enteresa (alternatives a les solucions del dicc.) (smiling b. 

‘amb un somriure animós’) 

-bravery – acte de coratge 

-bravura – braó (cast. brío, però en sentit no musical sinó fig.) (alternatives a les solucions del dicc.); 

audàcia, gosadia; arrauxament 

*-brawler – rival, contendent ‘participant en una baralla’ 

*-brawling – topada ‘disputa violenta’ 

-brawn – braó ‘força muscular’ (mateixa arrel etimològica i mateixos sentits, tant el propi com el figurat) 

-brawny: v. brainy 

-bray – clavar crits, escridassar ‘renyar’ 

-brazen. b. serpent – serp d’aram (Nombres 21,9) // to b. it out – plantar cara (alternativa a les solucions 

del dicc.) 

-breach. to step into the b. – pendre el relleu (~) / b. of peace – alteració de l’ordre (públic) (alternativa a 

la solució del dicc.) 

-bread-and-butter – de cada dia (alternativa a les solucions del dicc.) 

-break – fractura (d’un os) / (rest) moment de lleure / revelació (‘cosa revelada’, ~); novetat (‘notícia’, ~) 

/ river b. – fons de vall, fondalada (EUA) / to make a b. for it – fer acció d’escapar-se (alternativa a la 

solució del dicc.) / give me a b.! (o gimme a b.!) – no m’atabalis; va, home, va (~) (cast. ¡anda ya!) // (vt) 

(impact, fall) parar (el cop) (més natural que les solucions del dicc.) / to b. the back of – esclafar ‘destruir’ 

/ to b. apart – ensorrar (una construcció) / to b. down – desglossar (accs. 2.3 i 2.4 DIEC2) / to b. in – fer 

que es donin (unes botes o sabates quan són noves) / to b. up – espatllar, esguerrar, fotre enlaire 

(alternatives a les solucions del dicc.) // (vi) to b. away – emancipar-se (alternativa a ‘independitzar-se’, 

p.ex. un fill) / to b. down – ensorrar-se ‘desmoralitzar-se’ / to b. down in – abandonar-se a / to b. in – 

forçar la porta (d’una casa); entrar (en una casa) sense permís / to b. out into – incórrer (en) (millor que 

l’opció del dicc.) / to b. out of – estroncar (un pensament, el fil dels pensaments) / to b. through – donar-

se a conèixer (en alguna professió, esp. artística) / to b. through the power firmament – menjar-se el món 

(~) / to b. (up)on (acc. 37 break Oxford) – prorrompre; assaltar (una partida de soldats, un desig); esclatar, 

descarregar (una tempesta) / to b. even – fer la pau (en un joc en què s’aposta, acc. 4.2.a pau1 DIEC2; 

també sentit fig.); cobrir gastos (~) // (v abs) sortir grans (en una part del cos) (my hands b. out ‘em surten 

grans a les mans’) / v. city / v. free en aquesta llista i al dicc. / v. ground / v. heart / v. neck / v. rule 

-breakage – trencadissa (accs. diverses; v. les del DDLC) 

-breakdown – ruptura / ensorrament (fig.) / depresió ‘col·lapse, crisi nerviosa’ / nervous b. – atac de 

nervis (registre col·loquial) 

*-breakfront ‘buffet with hutch’ – vitrina ( o bé ‘bufet, trinxant’ en algun cas, en funció de la forma i l’ús 

del moble) 

*-break-in – violació de domicili amb robatori, invasió de la propietat privada amb robatori (esp. en pl. 

s’acostuma a utilitzar l’expresió robatoris de cases); saqueig (~) 

*-breaking and entering – efracció; violació de domicili, invasió de la propietat privada (cast. 

allanamiento de morada) 

-breaking-point, breaking point – col·lapse (~) / punt crític (~) / to reach the b.-p. – arribar a l’extrem 

(alternativa a ‘arribar al límit’) 

*-breakproof – irrompible 

-breakthrough – innovació ‘ruptura’ (estilística) 

-bream – brema (Adamis brama) 

-breath. to hold one’s b. – aguantar la respiració (no ‘aguantar-se’); contenir l’alè (amb més aplicació que 

l’anterior en sentit fig.) / to knock the b. out (of someone) – tallar l’alè (cf. l’expresió amb wind s.v. wind) 

/ save your b. – no gastis saliva, estalvia’t les paraules (registre afectat); no et vull sentir (registre 

estàndard i col·loquial); fica’t la llengua al cul (registre vulgar) / to take a (deep) b. – agafar aire; fer una 

inspiració (profunda) (alternatives a les solucions del dicc.) / to take someone’s b. away – deixar algú 

sense paraules (acc. diferent de la del bilingüe) / out of b. – amb la llengua fora (fig.) / to struggle for b. – 

faltar-te l’aire; quasi no poder respirar; respirar amb dificultat / to take many breaths – alenar seguit, 

anhelar, esbufegar, pantejar, respirar amb dificultat / to my last b. – mentre em quedi alè / after a b. (or 

two) – al cap d’un instant, al cap de no res // to breathe in the b. of life – agafar aire (fig.) (~) / v. breath 

mint / v. throat 



-breathe – mussitar ‘dir en veu baixa’; formular (una petició) (acc. 12.a Oxford) / to b. in – agafar aire 

(alternativa a ‘inspirar’) / to b. into someone’s mouth – fer-li el boca a boca (tècnicament: insuflació) / to 

b. life – infondre vida; infondre l’alè de vida (llenguatge bíblic, esp. Gènesi 2,7) / v. breath / v. live 

-breathing : v. help breathing 

-breathing space – moment de respir (~); oasi de pau (fig.) 

-breathless – sufocant (dit d’un primer pla molt pròxim en un quadre) (~) / que talla l’alè; emocionant 

-breathlessly – amb l’alè contingut, contenint la respiració (sentit diferent de la del bilingüe) 

*-breathlessness – alè contingut (~) 

*-breath mint – pastilla de menta (perquè no es noti el mal alè) 

-breathtaking – impresionant (alternativa a ‘imponent’) 

-breed – encreuar (races d’animals o varietats de plantes) 

*-breeding – educació, criança / prosàpia 

*-breeding-ground – lloc de cria; caldo de cultiu, ferment (fig.) 

-breeze. land b. – terral, vent terral, vent de terra, vent de dintre (les formes tradicionals; v. el que es diu 

de brisa al DECat, esp. a la nota 14) 

*-breeze-block – bloc de formigó, bloc de morter (terme de construcció de la Gran Bretanya) 

-breezy. to get b. – girar-se aire, girar-se vent (acc. 6 girar DIEC2) 

-brew – forjar(-se) (fig.); covar (fig.) 

-bribe – comprar (alternativa col·loquial a ‘subornar una persona’, acc. 2b DDLC amb cites d’en Carner i 

en Riba, absent al DCVB i al DIEC2) 

-bric-à-brac – bibelots (alternativa a les solucions del dicc.) / faramalla (fig.) 

-brick. a b. wall – (fig.) un home tossut com una mula; un tros d’home, un home fort com un roure / b. 

apartment block – casa de pisos d’obra vista 

-bricklayer – manobre (sovint millor que ‘paleta’ i sobretot que ‘mestre de cases’, que equivalen més 

aviat a builder o a mason) 

-bride. “Here Comes the B.” – l’himne nupcial 

*-bride-to-be – núvia; promesa 

-bridge – (nose) pont (segurament no és calc; dues cites al DCVB, una de Vayreda) // (v) fer de pont (una 

cosa, unint les dues ribes d’un curs d’aigua o dues coses en sentit fig.) / to b. the gap – reduir la distància, 

salvar la distància; fer de pont; trencar el gel (trad. lliure) 

*-bridge-building – (attr) conciliador (~) 

*-bridge chair – cadira de braços, butaca 

-bridle. to b. at – oposar resistència (a) 

-brief – puntual (acc. 4b DDLC) // (n) funció, atribució / to go beyond one’s b. – excedir-se en les seves 

atribucions (error al bilingüe) // (vt) assabentar, informar 

-briefly: v. however 

-brigand – facinerós / bergant (arcaisme) 

-bright – (day) assolellat, radiant (alternatives a les solucions del dicc.) / b. side – costat bo (d’una persona 

o d’una cosa) (cf. dark side) / b. days, brighter days – dies feliços, dies més feliços (també amb època o 

amb temps) / b. lights – llums llargs (d’un cotxe); vida nocturna (ambient nocturn en una ciutat, per 

al·lusió a la il·luminació exterior de carrers, bars, casinos, etc.) / b. young thing – (nen/nena) de casa bona 

(originàriament referit a un grup de joves londinencs de classe alta dels anys vint del segle vint, v. bright 

young things) / v. prospect / v. sunlight 

*-bright-eyed – d’ulls vius 

-brilliance – magnificència; classe, categoria (fig.) / genialitat (alternativa a vegades preferible a 

‘intel·ligència’); mestria / the b. of the thing was... – el més bo va ser... (trad. lliure) 

-brilliant – distingit (una persona, esp. s. XIX) / intel·ligent (un anunci, p.ex.) / sounds b.! – ha de ser 

genial!, deu ser genial! (registre col·loquial) / you were b. – has estat genial / fucking b. – de puta mare 

(GB) 

*-brimming – ubèrrim (un llac africà) / b. with health – pletòric de salut 

-brindled – tigrat, llistat, viat (pèl de cavall o de gos) 

-brine – escabetx (quan no és ‘salmorra’) / aigua de mar (acc. 2 Oxford) // (v) posar en salmorra, confitar 

amb salmorra; salmorrar (verb antic) 

-bring. what brings you here? – ¿en què (el/els/et/la/us) puc servir?; ¿a què has vingut? / to b. someone to 

do something – fer fer una cosa a algú (alternativa més natural a la solució del dicc.) / to b. oneself (to do 

something) – veure’s amb cor (de fer una cosa); decidir-se (a fer una cosa) (alternatives a la solució del 

dicc.) / to b. about – desencadenar ‘causar’ / to b. back – recuperar (una tradició, p.ex.) (alternativa a les 

solucions del dicc.) / to b. down – desarticular (un clan mafiós) (acc. no recollida al DIEC) / to b. forth – 

engendrar (sentit propi i fig.); aportar / to b. in – detenir, portar a comisaria / to b. round – capgirar 

‘tombar’ (algú) (acc. 4.1 DIEC2) / to b. together – englobar (en alguns casos); fer confluir (opinions 
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diverses, p.ex.); posar en comú / to b. upon (= to b. on) – aplicar (un càstig, p.ex.); estimular (~) (fig.) / to 

b. out – desenvolupar (fig.); (fer) ressaltar ‘recalcar’ (~) (≠ resistir-se a); presentar en societat (acc. 21.e 

Oxford) (Thackeray, Book of Snobs, 7) / it brings out the best in people – fa sortir el millor de cadascú / to 

b. up – (subject) portar a col·lació, posar sobre la taula; exposar, plantejar (alternatives a la solució del 

dicc.) / to b. oneself to – veure’s amb cor de / you brought it on yourself – t’ho has buscat ‘t’ho mereixies’ 

/ to b. oneself to – arribar fins al punt de, arribar fins a l’extrem de / v. attention / v. bear / v. life / v. mind 

/ v. monster / v. peace 

-brink – llindar / (estar) a punt de 

*-brio – brio ‘energia impetuosa’, ímpetu, fogositat, passió 

-brisk – expeditiu (b. style ‘maneres expeditives’) / b. business – mina d’or (fig.) 

-briskly – amb vivesa, amb ímpetu; amb determinació / to walk b. – caminar a pas viu; caminar amb pas 

decidit 

*-bristle (errata brisstle al bilingüe). to b. for war – posar-se en peu de guerra, estar en peu de guerra 

*-bristling1. b. with – desbordant de (vitalitat, etc.) 

*-bristling2 – roent (poèticament, dit del sol; pròpiament seria ‘que crema sense flama, brusent’) 

-bristly – hirsut (pèl, barba) 

-brittle – crispat (to de veu) / eixarreït (esp. herba, ~) 

*-brittle bones – osteoporosi, “ossos de vidre” 

-broach – (subject) exposar (un cas) / to b. the matter – portar a col·lació 

-broad. b. current, b. wind – corrent dominant, vent dominant (climatologia i meteorologia) / b. silk – seda 

fina (cf. broadcloth cast. velarte o paño fino) 

*-broad-based – d’envergadura, de gran abast / ampli, generalitzat / amb un suport ampli 

-broadcast – fer públic, revelar (possibles alternatives a ‘divulgar’, etc.) 

-broadcaster – emisora / operador de radiodifusió 

-broadcasting – telecomunicació (equivalència aproximada de ‘radiodifusió’, però incloent ‘teledifusió’); 

mitjans de comunicació audiovisuals (~) 

-broaden – ampliar (esp. fig.); augmentar 

*-broadleaf. b. deciduous (tree) – planifoli (cf. needleleaf aquí mateix) 

-broad-minded – imparcial (opinió, judici) 

-broadside – invectiva / volant, circular 

-brochure – prospecte (acc. 1 DIEC2) (alternativa sovint preferible a les solucions del dicc.); prospecte de 

propaganda, díptic, tríptic (segons el cas, íd.) 

-brogue (francès richelieu, tipus de sabata de cordons dintre el qual hi ha l’oxford): v. oxford 

-broil2 – coure a la graells (Termcat; alternativa a la solució del dicc.) 

-broiler – barbacoa 

-broke. to go for b. – anar a totes; jugar-se el tot pel tot; posar tota la carn a la graella (possible calc) 

-broken – fragmentat / intermitent (un feix de llum, p.ex.) / irregular (respiració) / (ground) trencat, 

abrupte (alternatives a ‘accidentat’) / desfet, acabat (persona) (alternatives a ‘destrossat’); abatut, 

aclaparat (v. sinònims de abatut al Franquesa); ensorrat / atrotinat / malparat / b. life – vida infeliç / b. 

French – francès deficient (alternativa a la solució del dicc.) / to die of a b. heart – morir-se de tristesa (~) 

-broken-hearted, brokenhearted – consternat / desenganyat (cf. heartbreak) 

*-brokenness – abatiment, aclaparament 

-broker – intermediari // (v) fer d’intermediari / negociar (un alto el foc) / v. power / v. stockbroker 

-bromide – tòpic, lloc comú 

-brooch – agulla (esp. de pit) (alternativa a ‘fermall’ etc.) 

-brood – (v) planar, abatre’s (la nit, etc., fig; acc. 6 Oxford) / rumiar, cavil·lar (esp. amb on o over) / the 

mystery that broods about him... – el misteri que l’envolta... 

*-brooding – sinistre, amenaçador / sufocant, asfixiant (calor, ~) encaboriat; meditabund // (n) cavil·lació, 

cabòries (fig.) / to cause b. – obsessionar 

-brook2 – consentir (alternativa a les solucions del dicc.); admetre, reconèixer 

*-brougham – berlina (cotxe de quatre rodes tirat per un cavall, per a dos o quatre passatgers) (~) 

-browbeat – convèncer amb amenaces (alternativa a les solucions de la primera acc. del dicc.) / fer la vida 

impossible; martiritzar (fig.) 

-brown. light b. – castany clar (cabells); torrat, tabac (color) // b. paper – paper kraft (alternativa a ‘paper 

d’embalar’, cf.) // (v) (Cook) enrossir (alternativa sovint més apropiada que ‘daurar’) 

*-brown-bag. to b.-b. a (lunch/sandwich) – portar (el dinar / un entrepà) preparat de casa 

-brownie (= chocolate b.) – brownie 

*-brownstone – casa adossada (amb façana d’aquest tipus de pedra, que és una mena de gres) 

(neutralització) 

*-brown tape – cinta adhesiva, cinta d’embalatge (marró) 



-browse – llegir alt per alt ‘fullejar’ (DECat) / mirar (els articles d’una botiga amb una possible intenció 

de comprar-ne algun) / consultar / navegar (per internet) 

*-browser – persona que entra a mirar (en una botiga, per si hi troba algun article que li interessi); curiós 

(subst. acc. 1 DDLC) / navegador (d’internet) 

-bruise – ferir (fig.) 

*-bruised – contusionat (la cara, etc) / ferit, dolgut (fig.) 

-brunch – esmorzar dinar, brunch 

-brunt – sotragada; embat (he bore the b. of his sarcasm ‘rebia tot l’embat del seu sarcasme’) / in the full 

b. of the sunbeams – al bat del sol, a ple sol 

-brush. b. moustache – bigoti de raspall (ocurrència del 1932 al Google referint-se a Hitler) // to b. aside – 

treure importància (a) 

-brushwood – llenya menuda (acc. diferent de la que apareix al bilingüe) / brosta, rama 

-brusquely – abruptament (parlar, respondre) 

-brutal – cruel / rigorós (el clima, una disciplina) / colpidor, punyent / it was b. – va ser molt bèstia (un 

fet) (acc. 5 DCVB, cites de Pla i de Cerdà; no DIEC2 ni GDLC) 

-brutality – salvatgisme 

*-brutalize – tractar amb brutalitat; maltractar; acarnissar-se (amb); humiliar, mortificar (~) 

-brutally – (dir una cosa) descarnadament, cruament, amb cruesa (alternatives a ‘brutalment’; v. sinònims 

de (sense) ambages al Franquesa) 

-brute – (rude) groller / bàrbar (acc. 1.3 DIEC2, també com a subst.) 

-brutish. b. face – cara patibulària (~) 

*-Brylcreem – brillantina 

-bubble – miratge ‘il·lusió’ / cel·la d’aïllament (terme de psiquiatria) // (vi) remoure’s (esp. fig.) / to b. 

forth, to b. out – brollar / v. balloon ‘speech balloon’ 

*-bubbling – bombolleig / a puddle b. with algae – un bassal infestat d’algues 

-bubbly – alegre, ple de vida 

*-bubeleh ‘dear, sweetheart’ (terme yídix, Henry Roth) 

-buck: v. million 

-bucket. buckets of – una pila de (‘abundància de’, v. sinònims al Franquesa s.v. abundància i s.v. molt) // 

b. line – cadena de galledes (esp. per apagar un incendi; ocurrència de la revista Esplai del 24-IX-1933 

entre altres) / b. seat – seient individual (els de davant d’un cotxe, per contraposició al bench seat de 

darrere) 

*-buckle – doblegar (grup III d’accs. de l’Oxford) // (n) sivella 

-buckskin – pell girada; antilop (~) (cast. ante) (en tot cas, no és ‘pell de cérvol’) 

-budding – incipient; prometedor (~) (fig.) 

-buddy – col·lega, soci (registre col·loquial) / old b. – amic meu (falca en conversa) / (in direct address) 

nano (alternativa a ‘noi’); rei (dit per una mare a un seu fill petit) 

-budge – afluixar, donar el braç a tòrcer (alternatives a ‘cedir’; v. altres sinònims de cedir ‘cessar de 

resistir a la voluntat d’altri’ al Franquesa) 

-buffer1 – (v) esmorteir, atenuar 

-buffet – gronxar-se (un cos suspès o una embarcació, per l’acció del vent o de les onades) 

*-buffoonish – grotesc (~) 

-bug – cuca, animaló (insectes, etc.) / mal humor, mala lluna // (v) (annoy) tocar els collons (alternativa a 

‘emprenyar’); carregar (acc. 8.2 DIEC2); atabalar (més lleuger que les opcions anteriors; fins i tot amb 

sentit benèvol) / v. snug 

-bugbear. haunted by the b. of death – rosegat per l’obsessió de la mort 

-bugger – (interj) merda / funny buggers – punyetes, romanços (Austràlia, registre col·loquial, ~) 

-buggy. covered b. – tartana 

-bugle – clarí (no ‘corneta’, que és cornet) 

*-bugle bead – canonet (acc. 3 GDLC, cast. canutillo) 

-build – (vt) forjar (una reputació) / armar (‘posar en armes’ un exèrcit) / (vi) progressar (descabdellar-se 

una conversa, p.ex.) / to b. for the future – bastir el futur, forjar el futur / v. built 

-builder – mestre de cases (alternativa a les solucions del dicc. en contextos una mica antics) 

-building – elaboració (fig.) / v. conference 

-building site – obra, edifici en construcció (millor que la trad. del dicc.) 

-build-up, buildup – acumulació (acc. 2 DIEC2) / afegitó (~) / military b. – militarització (~) 

-built. delicately b. – de constitució delicada / b. environment – entorn edificat; urbanisme (amb 

reformulació) (~) 

-built-in. b.-in desire – desig innat / there’s a b.-in paradox to this competition – aquesta rivalitat conté 

una paradoxa / v. stinger 



-built-up – inspirat (en una cosa) 

-bulb – ull, panxa (d’una lletra, com la g, la b, etc.) (v. stem i loop) / pera de goma (d’una lavativa, d’una 

botzina antiga de cotxe, etc.) (acc. 4.c Oxford) / b. of the eye – globus ocular (que no trobo als diccs., però 

sí dintre l’article ull de la GEC) 

-bulbous – protuberant (nas) / sortit (ulls) 

-bulge – tossa / the B. – les Ardenes (batalla) // (vi) sobresortir, formar protuberància (definició de fer bot 

al GDLC)  

-bulging – protuberant / sortit (ulls) / turgent (musculatura) / bombat (front) 

-bulk – (main part) el conjunt (d’una totalitat) (alternativa a ‘major part’, cf. el primer exemple de l’acc. 2 

del GDLC) / gavadal ‘gran quantitat’ 

-bulkhead – paretia ‘mampara en una bodega de vaixell’ (baleàric segons DECat) 

-bull. like a b. in a china shop – fer-ho anar tot en doina (trad. lliure, alternativa a les solucions del dicc.) / 

b. session – col·loqui / v. neck 

-bullet: v. dodge / v. sweat 

*-bullet-point. b.-p. summary – resum esquemàtic 

-bulletproof – antibales ‘a prova de bales’ (vidre, etc.) / a prova de bomba (fig.) 

-bullfighting – (attr) taurí 

-bullshit – mal rotllo (argot) / you’re full of b. – no em vinguis amb romanços, no em vinguis amb 

històries 

-bully1 – (n) perdonavides (alternativa a les solucions del dicc.) (cast. matón, follonero) / abusananos 

(GDLC online, no DIEC2 ni DCVB) (~); assetjador, maltractador (un estudiant sobre companys seus) / 

tirà, dèspota (fig.) // (v) ficar-se amb (algú) / fer la vida impossible a / obligar (en algun context) 

-*-bullying – (n) intimidació / tirania ‘autoritat opressiva’ // (adj) tirànic 

-bulwark – borda (d’embarcació) 

-bum2 – indigent (alternativa a ‘vagabund’ etc.) / pòtol; arreplegat / vividor 

*-bumbling – inhàbil, maldestre, poca-traça; desmanyotat (~) / inepte, incompetent, negat; mediocre (per 

extensió) (~) 

*-bummy – pòtol (~) 

-bump – banda reductora, banda reductora de velocitat (banda rugosa al Termcat, no ben equivalent); 

esquena d’ase (~) / butllofa / v. chill 

*-bump-and-grind – contorsions de maluc (ballant) (~) 

*-bumper sticker – adhesiu (del para-xocs) (Philip Roth, Exit Ghost, American Pastoral) 

-bumpy. b. business – loteria (acc. 2 DIEC2) 

-bun – pasta (segon ex. acc. 5 DDLC, cast. bollo) 

-bunch – manat (de plàtans) (alternativa segurament més natural que ‘gotim’, ‘penjoll’, etc.) / his team 

plays like a b. of girls – el seu equip sembla un equip de nenes // (v) arrugar-se 

*-bunched-up – arrugat; fet un manyoc 

-bundle – braçat (de llenya, de roba, etc.) / feix (també d’herba) / embalum (~) / to bet one’s b. (on 

something) – delir-se (per una cosa) / b. of joy – criatura, nadó // b. up – abrigar; abrigar-se 

-bungalow – torre, xalet (v. bungalow a la Wikipedia) 

-bungle – sortir-se’n malament (d’una cosa) 

*-bungled – malreeixit, fallit / malbaratat ‘arruïnat’ (una vida) / a b. job – un nyap (cast. chapuza) 

*-bunt – creu (de la verga) 

-bunting – banderetes 

*-buntline – palanquí (‘corda d’una vela quadra que serveix per carregar-la o plegar-la sense que 

s’arrugui’, acc. 5 palanquí1 DCVB) 

-buoy – reconfortar (alternativa a ‘animar, encoratjar’, amb matís diferent) / to b. someone’s spirits – 

estimular (registre més planer); aixecar els esperits (registre més elevat) 

-buoyant – animat (una festa) / (to be) at one’s b. – (estar) pletòric 

-burden. financial b. – esforç econòmic // burdened with an illness – afectat d’una malaltia; que pateix 

d’un mal 

-burdensome – feixuc (alternativa a les solucions del dicc.) 

-bureau. b. chief – cap d’agència (de notícies); cap de corresponsalia (~) 

-bureaucrat – tècnic; funcionari (~) / local b. – petit buròcrata (~) / senior b. – alt funcionari 

*-burg – (EUA) poble de mala mort 

*-burgeoning – incipient (‘that buds or sprouts’, def. Oxford); ascendent, puixant, creixent (~); en alça 

(una professió; en augment (població) / prominent (barbeta) // (n) eclosió (sentit propi i fig.) 

-burglar – lladre de cases (alternativa a ‘espanyaportes’) 

-Burgundy – granat (color) (granat i borgonya són dos colors molt pròxims, i i a vegades pot convenir la 

neutralització per fer la trad. més versemblant) 
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-burlap – roba de sac (alternativa a les solucions del dicc.) 

-burn – gravar (al foc, en sentit fig. o com a terme d’informàtica) / rosegar (fig.) / to b. to the ground – 

cremar del tot, reduir a cendra; quedar devastat pel foc, ser pastura de les flames (cremar fins als 

fonaments sembla un calc, que d’altra banda no trobo a cap dicc.) / to b. with desire – frisar / to b. with 

impatience – consumir-se d’impaciència, fondre’s d’impaciència, frisar (alternatives més idiomàtiques 

que les del dicc.) / to b. with zeal to – ambicionar; anhelar, frisar per / v. alive / v. bare / v. crisp 

-burner: v. back 

-burning – incandescent / inflamat (ull) / voraç (sentit propi i fig.) (ambició, p.ex.) / b. subject – tema 

candent (possible calc periodístic); qüestió controvertida / b. mirror – mirall ustori, mirall ardent // (n) 

combustió / to smell b. – fer pudor de cremat, fer (olor/pudor) de socarrim (sentit propi i fig); sentir pudor 

de cremat 

-burnish – embellir, adornar, amanir (una explicació, un relat) 

*-burn-out – ruïna, pelleringa (argot) 

-burp: v. intoxicated 

-burrow – cavar; furgar 

-burst – expansió, efusió / hot b. (of anger) – foguerada (de ràbia) // to b. into action – posar mans a l’obra 

(~) / to b. into speech – arrencar a parlar, posar-se a parlar / to b. with excitement – saltar d’emoció (cf. 

bursting with excitement ‘desbordant d’emoció’) 

*-bursting (adj) – desbordant / b. sensation – sensació incommensurable (d’alguna cosa); sensació de 

plenitud (sentit absolut, sense complement) 

-bury – enfonsar (la cara en els cabells d’algú, en un coixí, etc.) 

-bush – (Australia, Africa) bush, bosc (~), camp (acc. 1b DDLC, ~); ermàs (~); planura, planures (si és el 

cas) (tot, possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

*-bush-baby – gàlag (lemuroïdeus del gènere Galago i altres) (Termcat, Viquipèdia; no DIEC2) 

-bushel – quartera (mesura de gra, d’uns 35 l. aprox.) / mesura (paràbola de la llum del món, Mateu 5,15 

[v. nota b Bíblia interconfesional] i també Marc i Lluc) / b. basket – cistella 

-bush telegraph – ràdio macuto (fig., registre col·loquial) 

-bushy – atapeït (barba, celles, etc.; alternativa a ‘espès’) 

-business – (affair) cas / assumpte de feina / ram (acc. 2 DIEC2); indústria (de l’espectacle, p.ex.) / to 

know one’s b. – conèixer bé l’ofici; ser expert en una cosa, tenir-hi la mà trencada / man of b. – home 

pràctic; home expeditiu / mind your own b. – cuida’t de tu ‘no et fiquis on no et demanen’ (alternativa 

més idiomàtica que la del dicc.) / it’s not my b., it’s none of my b. – no n’haig de fer res; no és cosa meva; 

no és de la meva incumbència (opcions a la solució de it’s no b. of mine del dicc.) / there’s bad b. – la 

cosa pinta malament / the b. of life – la vida real (solució de Justo Navarro al “Diamond as Big as the 

Ritz” de Fitzgerald, començament part VI); tocar de peus a terra (reformulació meva lliure per a la 

mateixa unitat de traducció) / b. as usual – no passa res (altres solucions segons el context, p.ex. and for 

him it’s b. as usual ‘i ell com si res’) / going out of b. – liquidació total, liquidació per tancament / that 

means b. – de consideració (alguna cosa digna de no ser menystinguda) / mind your own b. – cuida’t de tu 

(alternativa a la solució del dicc.) / it’s just b. – és una cosa de feina i prou (si és el cas) // (attr) expeditiu, 

resolutiu (persona, tarannà) / b. end – punta (d’una eina o d’una arma) / b. card – targeta de visita / b. 

associate – soci d’empresa, soci comercial, consoci; company de feina / b. district – centre (d’una ciutat, 

on hi ha més moviment comercial) / b. hours – horari laboral / b. model – model empresarial, model 

econòmic (alternatives a la trad. literal) / b. section – suplement d’economia (d’un diari) / it makes good 

b. sense – és bo per al negoci, és convenient per al negoci (i variants) / v. hand / v. line / v. operator / v. 

slow / v. state 

-businesslike, business-like – expeditiu (to de veu, etc.) / de caràcter pràctic 

-businessman – empresari (alternativa freqüent a ‘home de negocis’) 

*-business suit – vestit d’oficina; vestit d’executiu (~) 

*-businesswoman – empresària 

*-bust – desastre ‘fracàs’ / to b. a move on somebody – fotre, putejar, etc. (argot) / to b. a gut – herniar-se 

/ to b. out – deixar-ho tot ‘canviar de vida’; fotre el camp (~) 

*-buster – tiu, nano, noi (apel·latiu col·loquial) 

-bustle2 – enrenou, tràfec (alternatives a les solucions del dicc.) / v. hustle 

-bustling – ple de moviment (un carrer, una ciutat) 

-busy – industriós, laboriós, diligent (persona) / entretingut, distret (en alguna ocupació) / atapeït, ple (una 

jornada laboral) / (place) concorregut; ple d’activitat / transitat (una via de comunicació) / he has a b. 

mind – té un cap que no para, el cap no li para mai 

-but. But... –  ..., en canvi... / but (I)... – és que... (intent frustrat de rèplica en una conversa) / nobody b. us 

– nosaltres i prou ‘només nosaltres’ / I don’t believe but what you’re the only stranger – Crec que vostè és 



l’únic foraster (però v. help) / pas (pas2 DIEC2) (b. his legs weren’t broken! ‘no li van trencar pas les 

cames!’) 

-butch – cavallot (noia) 

*-butchering (n) – l’ofici de carnisser (acc. 1 Oxford) 

-butt3 – ase dels cops / blanc de les crítiques / pagar els plats trencats (~) 

-butt4. to b. in – intervenir, ficar cullerada 

-butter. b. knife – ganivet d’untar // (v) passar per mantega ‘fregir amb mantega’ / maquillar (fig.)  

-butterfingers – mans d’estopa, mans de pàmpol (‘persona a qui li cauen fàcilment les coses de les mans’, 

DCVB) 

-butterfly. butterflies (in one’s stomach) – nervis (a la panxa), mal de panxa de nervis; pessigolleig a la 

panxa (d’ús força corrent; expresió semblant d’en Pons i Massaveu al DCVB) 

*-butternut. b. squash – carbassa del cacauet (varietat allargada i ataronjada de l’espècie Cucurbita 

moschata) 

-button: v. shoe 

-buxom – revingut, ufanós (dit esp. d’una dona, acc. 4 Oxford) 

-buy. I don’t b. that – no m’ho crec; no m’hi avinc, per aquí no hi passo 

*-buying. panic b. – febre compradors (~) 

-buzz – rebombori, enrenou (fig., a causa d’una notícia sensacional, un escàndol, etc.) 

-buzzard (eufemisme per bastard, acc. 2 buzzard n1) – malparit  

*-buzzing – (adj) bulliciós, trepidant; animat (un lloc concorregut) 

-by. by the by – tot sigui dit, sigui dit de passada (fórmules alternatives a l’estereotipat ‘per cert’) / v. now 

/ v. time 

-bygone – del passat, pertanyent al passat / let bygones be bygones – girem full 

-bypass – eludir (alternativa tant a ‘evitar’ com a ‘deixar de banda’); saltar-se / encerclar (terme militar) 

-byproduct – seqüela, conseqüència, resultat 

-bystander – testimoni / v. innocent 

-byword – sinònim (esp. sentit fig.) 



C 
 

-cabal – camarilla; facció / colla; trepa 

*-cabbie = cabby 

-cabinet: v. liquor 

*-cabinetry – armaris de cuina (si és el cas) 

-cache – partida (d’armes, de droga, etc.) (cast. alijo) / estoc, reserva, provisió, rebost (acc. 2 DIEC2 i 

DCVB) (de menjar i altres gèneres, però també en sentit fig., com a “reserva inesgotable de contes”) 

-cachet – tret distintiu 

*-cackling – riallades 

-cadence – modulació (de la veu, acc. 2.b Oxford); entonació, cantarella (acc. 2.c Oxford) 

-cadre – cèl·lula (comunista, etc.) 

-caesura – pausa; interval (accs. 3 Oxford) 

-café – cafeteria (alternativa a ‘cafè’) / bar (si és el cas) 

-cahoot. to be in cahoots with – estar conjurat, juramentat, conxavat (amb algú); entendre-s’hi 

(alternatives a les solucions del dicc.) 

-cajole – persuadir, induir (esp. amb afalacs, a fer alguna cosa) / amanyagar (esp. acc. 1.1 DIEC2, 

alternativa a ‘amoixar’) 

-cajolery – males arts (~) 

-cajolingly – amb manyagueria 

-cake – rajola (de tabac, p.ex.) / to sell like hot cakes – vendre’s com pa beneit / one’s c. is dough – 

tornar-se’n amb les mans al cap ‘fracassar’ 

-calamity – desastre; desgavell; daltabaix; catàstrofe (alternatives a la trad. literal) 

-calculate – fer càlculs, fer conjectures 

-calculation. calculations – càbales / the c. was subtle – feia de mal dir (~) / to do something out of c. – fer 

una cosa amb reflexió 

*-calf-length. c.-l. skirt – faldilles fins a mitja cama 

-calfskin – vedell (a seques; acc. 2 DCVB) 

-calibration. c. point – patró de mesura (fig.) (~) 

*-calico – cotó ‘tela de cotó blanca sense lleixivar’ (acc. 2.b Oxford); calicó / (adj) clapejat (gat; gat 

apedaçat a l’Empordà sgons el DCVB) (~) 

*-calisthenics (EUA): v. callisthenics 

-call – invitació; prec (~) / to take the c. – contestar al telèfon, (voler) agafar el telèfon / on c. – de guàrdia 

(en un hospital) // to c. forth – revestir-se, armar-se (de valor, etc.); recórrer (a) / to c. for – reclamar 

‘demanar, exigir’ / to c. (someone) on (something) – recriminar, retreure / to be called to great things – 

estar destinat a grans coses, estar cridat a un gran destí / v. again / v. call-and-response / v. duty / v. name 

/ v. shot 

*-call-and-response. c.-and-r. chant – salmòdia (amb tornada), responsori 

*-caller ID, caller identification – identificador de trucades, identificador de número entrant (aquest últim 

al Termcat) / Elisenda picked up the (mobile) phone and looked at the c. ID – l’Elisenda va agafar el 

telèfon (mòbil) i va mirar qui trucava 

*-call girl – prostituta (de luxe); hostessa sexual (~) 

-callisthenics – exercicis d’escalfament (alternativa al literalisme del dicc., que apareix al Termcat però 

no al DIEC2); exercicis (a seques); exercicis gimnàstics; gimnàstica sueca 

-callously – sense contemplacions (Scott Fitzgerald, “O Russet Witch!”; Eli Brown, Cinnamon and 

Gunpowder, final 5) 

-callow – endarrerit (esp. un país) / erm (acc. 4.a Oxford) 

-calm – arrecerat (badia) / to (keep/stay) c. – no perdre la calma (alternativa a la forma afirmativa literal) 

// to c. one’s nerves – fer-se passar els nervis, tranquil·litzar-se (esp. voluntàriament) / v. peaceful 

-calmly – plàcidament / (to say, to answer) c. – en to serè, sense immutar-se, sense alterar-se, com aquell 

qui res 

-camel: v. straw 

-cameo – actuació especial, aparició com a estrella invitada, cameo / c. image – efígie (ampliació de 

sentit, ~) 

-camouflage – dissimular (acc. 2 DIEC2) (p.ex. a suicide [...] is not a camouflaged homicide de 

Sabbath’s Theater d’en Philip Roth) 

-camp1 – (Pol) bàndol (alternativa a les solucions del dicc.) / to be in someone’s c. – ser de la mateixa 

corda ‘tenir els mateixos interessos’ (locució que no veig al DIEC2 ni al DCVB, però que crec mera 

ampliació figurada de l’acc. 3.3 DIEC2; v. acc. 11 DDLC) 

-camp2 – 3 (vi) sobreactuar (no al DIEC2) 



*-campaigning – proselitisme (~) 

-camper – campista (DIEC2) (alternativa a ‘acampador’, forma que hauria de ser la normal però que a la 

pràctica és molt més desusada) / c. van – autocaravana 

-campus – universitat; recinte universitari / (health/medical) c. – hospital universitari / (branch/satellite) 

c. – seu (universitària, respecte a la seu central) 

*-campusy – doctoral (to, aire) 

-can1. I c. do it – sóc capaç de fer-ho; m’hi veig amb cor, me’n veig capaç / I could see the stone – vaig 

arribar a veure la pedra (~) / how could you? – no tens vergonya! (trad. lliure útil en algun cas, esp. en un 

registre col·loquial) / v. find 

-can2 – cul (col·loquial EUA, acc. 1.g Oxford) 

*-canaille – púrria (acc. a Oxford) / uns arreplegats (acc. b Oxford) (Roy Lewis, Evolution Man, 21) 

-canard – notícia falsa; rumor sense fonament (alternatives a ‘canard’) 

-canary. c. yellow – groc viu, groc llampant (~); groc canari (possible calc) (sinònim tècnic: auramina, 

codi hexadecimal FFEF00) 

-cancel – suprimir / desencarregar ‘anul·lar un encàrrec’ 

-candid – de bona fe (antònim: maliciós) (acc. 4 Oxford; arcaisme); espontani, natural, ple de naturalitat 

-candidate. to be prime c. (to be something) – ser el principal candidat; estar cridat (a ser) (fig.) 

-candied – garrapinyat (esp. ametlles; sentit diferent de la solució del dicc.) 

-candle – candela (almenys en temps de Dickens, en què les espelmes, fetes d’esperma de balena com el 

seu nom indica, encara no existien; i encara ara hi ha gent que fa servir el terme candela, l’Esquirol, 

carrer del Pont, 2008) / not to hold a c. – no tenir punt de comparació (alternativa a no arribar a la sola 

de la sabata, esp. quan no es tracta d’una comparació entre persones) // c. holder – palmatòria / v. 

dripping 

-candlelight. by c. – a la claror de l’espelma, a la claror d’una espelma 

-candlestick – (low) palmatòria (d’ús molt més corrent que el ‘portabugia’ del bilingüe) 

-candy – confit; llaminadura (si no és ni ‘bombò’ ni ‘caramel’, cf. Termcat i candy-store ‘confiteria’, 

‘botiga de llaminadures’) / c. bar – barra de caramel (amb cacauets, cereals, etc.); xocolatina / c. factory – 

fàbrica de confiteria / v. cotton 

*-candy cane – bastó de carmel·lo 

-candy-store, candy store – botiga de llaminadures (esp. EUA) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-candy-striped – ratllat, de ratlles (esp. amples i de colors) 

*-candy striper – infermer voluntari, infermera voluntària (~) (als hospitals dels EUA, per l’uniforme de 

ratlles blanques i vermelles que portaven per diferenciar-ser dels infermers o infermeres pròpiament dits) 

-cane – bastó / (furnishing) boga (alternativa a ‘vímet’) // (v) bastonejar 

*-cane rat – rata de canyar (Thryonomys) 

-caning. chair c. – reixeta de cadira 

-canned. c. foods – conserves, llaunes de conserva, menjar de llauna  

-cannibal – salvatge sanguinari (acc. 1.b Oxford ‘bloodthirsty savage’) 

*-cannibalistic – antropòfag, caníbal (acc. 1 DIEC2) 

-canny – sagaç, espavilat (alternatives a ‘astut’) 

-canopy – estrat arbori superior ‘dosser del bosc’ 

-cant1 – bisell 

-cant2 – xerrameca, retòrica buida (acc. 6.a Oxford) 

-cantankerous – rabiüt, irritable, irascible (alternatives a les solucions del dicc.); bel·licós, busca-raons 

*-cantor – xantre 

-canvas – àmbit (esp. aparellat amb els adjs. broad o wide ‘ampli’) 

-canvass – rastrejar (un territori, buscant alguna cosa) 

-canvassing – requesta; apostolat (fig.); proselitisme 

-canyon – congost, engorjat (alternatives a ‘gorja’, que és més del nord del territori; v. gorg al DECat) 

-cap – (hat) gorra (acc. 4.a Oxford); còfia (de puntes, p.ex.) / (of gun) fulminant (potser millor que 

‘càpsula’, i segur que més tècnic i més específic) / funda (de dent) / v. capped / v. blasting cap 

-capability – potencial (tecnològic, militar, nuclear, etc.) 

-capable – destre (persona, mà) / to be c. of – estar dotat (per) 

-capacity – potencial (industrial c., p.ex.) / esperit (c. for research ‘esperit investigador’; c. for rivalry ‘ 

esperit competitiu’; etc.) / in an advisory c. – en qualitat d’assessor, en condició d’assessor; exercint 

d’assessor (exercir pot servir per traduir moltes més expresions angleses amb capacity o capacities, com 

p.ex. a in his official capacities as gym teacher ‘quan exercia de professor de gimnàstica’, Philip Roth, 

Nemesis) / at (full) c. – a ple rendiment / v. drinking 

-caparison – abillar; equipar 



-cape2 – capot (contra el fred i la pluja) (alternativa a les solucions del dicc.) (acc. 3.a Oxford) / v. stand-

up 

-capital2 – recursos (econòmics) / c. punishment – pena de mort (alternativa a ‘pena capital’) / c. offence – 

delicte capital, falta capital; pecat mortal / (subst.) with a c. (+ la lletra inicial del subst.) - ...amb 

majúscules (fig.), majúscul (a surprise with a c. S ‘una sorpresa majúscula’, p.ex.) / v. construction 

-capitalize – explotar (fig.) 

-capitulate – claudicar (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-capped – (dent) amb funda / v. cap sleeve 

-caprice – volubilitat (possible alternativa en algun cas si es vol evitar el trist dilema entre ‘caprici’ i 

‘capritx(o)’, v. el que se’n diu al DECat, II, 535b9-28) 

-capsize – capgirar(-se) / sotsobrar 

*-cap sleeve, capped sleeve – màniga curta (que sol cobrir només l’espatlla, p.ex. en vestits de núvia, de 

puntes) 

-capsule – episodi (de la vida quotidiana) 

-captive. c. ears – orelles àvides, orelles expectants (~) 

-captor – segrestador / guardià (~) 

-capture – copsar / retratar (fig.); plasmar (terme pictòric i fig.) (~) / mostrar / evocar (acc. 2 DDLC) / 

reflectir (fig.) (alternativa a les solucions de l’última acc. del bilingüe) / (city) apoderar-se de, ocupar 

(alternatives a les solucions del dicc.) 

-car. c. pool – parc mòbil, parc de vehicles 

*-carabiner – mosquetó (terme d’escalada) 

-carafe – decantador (de vi); brocal (~) 

-caramel – almívar 

*-caramelize – caramel·litzar, carmel·litzar (però caramelized es pot traduir com ‘a punt de carmel·lo’, 

que trobo doc. a partir de primers del s. XX [Emili Vilanova, 1906; Apel·les Mestres, 1912]) 

-caravan – autocaravana (quan no és ‘rulot’) 

*-car boot sale – encants (on els venedors exposen el gènere sobre el capó del cotxe, mena de “mercat del 

trasto” típicament anglès) / (attr) de pacotilla, de fireta (~) 

-carcass – desferra, despulla (sentit propi i fig.) 

*-car coat, car-coat – abric de tres quarts (fins a mitja cuixa) 

-card2. it is on the cards – està escrit (destí); és el (teu) destí / to play one’s card(s) well – manegar-s’ho 

(trad. lliure, alternativa a les solucions del dicc.) / you are a c. – ets un cas / to pull a c. from one’s sleeve 

– treure’s un as (o un trumfo) de la màniga (no als diccs., per això) / v. business / v. dance / v. 

identification / v. index card 

*-card-carrying. c.-c. member – membre amb carnet; afiliat (a un partit polític, p.ex.) 

-cardiac. c. surgeon – cirurgià cardíac, cardiocirurgià (aquest últim no acceptat però d’ús més habitual 

que l’altre) 

-cardigan – jersei de botons (alternativa a les solucions del dicc.) 

-cardinal – cabdal 

*-card-room – sala de cartes (Scott Fitzgerald, “The Camel’s Back” i “The Diamond as Big as the Ritz”) 

-care – (carefulness) zel (gentle c. ‘zel amorós’) / responsabilitat (acc. 2 DIEC2) / tasca / tractament 

(psiquiàtric, etc.) / c. of conscience – càrrec de consciència / medical c. – assistència sanitària / to exercise 

c. – atrafegar-se (Scott Fitzgerald, “The Lees of Happiness”) (~) / to take c. of – ocupar-se de, vetllar per; 

posar remei a (alternatives a les solucions del dicc.) (I’ll take c. of you ‘ja t’arreglaré’ [amenaça]) / that’s 

our future taken c. of – aquest és el futur que ens espera (~) / that takes c. of that – amb això queda tot 

arreglat / take c. (of yourself) – cuida’t!; que (et) vagi bé (comiat); sort / to take good c. of oneself – saber-

se espavilar (trad. lliure però que va bé en alguns casos; alternativa a les solucions forçades del dicc.) / in 

the c. of – al càrrec de (alternativa a la solució del dicc.) // (v) tractar (esp. mèdicament) / I don’t c. (+ 

O.D.) – no tinc ganes (de) / I don’t c. – tant me fa, tant se me’n dóna / I couldn’t c. less about (soccer, etc) 

– (el futbol, etc.) no em diu res (alternativa a les solucions del dicc.) / to c. for somebody – estimar algú; 

estar-ne enamorat / who cares? – se me’n fot; ¿i què? (trad. lliure); que s’espavili, ja s’ho farà (referint-se 

a algú) / v. managed care 

-careen – inclinar-se, escorar / encaminar-se (fig.) / caminar de tort (acc. 5 Oxford, EUA) 

-career. c. criminal – delinqüent habitual / v. celebrated / v. during / v. overall 

-careerist – arribista (~); animal competitiu (cf. homo homini lupus de Plaute/Hobbes) / (world) 

competitiu 

-carefree – feliç ‘que no pateix per res’ (acc. 3 feliç DIEC2) / lliure de preocupacions (vida, etc.) 

-careful – primmirat; minuciós, meticulós (c. attention ‘atenció meticulosa’) / (piece of work) treballat 

(acc. 2 treballat adj. DDLC) / to be c. – vigilar ‘anar amb compte’ / to be c. to – tenir la precaució de (dir 

o fer alguna cosa) // c. irony – ironia fina / c. research – investigació a fons / v. thinking 



-carefully – amb delicadesa, amb cura / zelosament, amb zel / detingudament, amb deteniment; 

atentament, amb atenció / we must walk c. here – en això hem d’anar amb peus de plom (fig.) / c. crafted 

– elaborat meticulosament; molt elaborat, molt treballat 

-careless – desidiós (~); despreocupat (~) / frívol (~) / indiscriminat (acc. 2 DDLC, ~) 

-carelessness – desídia (~) 

-carelessly – de qualsevol manera; amb desgana / amb indolència, amb aire desmenjat / com aquell qui 

res; en to displicent (~) 

*-care package – caixa de provisions; caixa d’articles de primera necessitat (enviat per als soldats que 

combaten al front o per a civils necessitats a causa de guerres, sequeres o altres desastres) 

-caretaker – majordom; superintendent / (adj) interí; en funcions 

-careworn – migrat, corsecat (~); llangorós; ple d’ànsia; amargat; desenganyat (de la vida) (~) 

*-cargo plane – avió de càrrega, avió de transport 

-caricature. (attr) caricaturesc, de caricatura 

*-caring – tendre, bondadós, afectuós, sol·lícit 

*-carn = come on (Austràlia, registre col·loquial) 

-carnage – carnatge (alternativa a ‘carnisseria’ i a ‘mortaldat’) 

-carnal: v. knowledge / v. powerhouse 

*-carnality – sensualitat; desig carnal; concupiscència (acc. 2.a Oxford) / relacions carnals (acc. 2.b 

Oxford) 

-carnation: v. carnation pink aquí sota 

*-carnation pink, carnation-pink – rosa clavell 

-carnival – parc d’atraccions (EUA; alternativa preferible a la del dicc.) 

-carouse – (v) anar de gresca, anar de parranda 

*-carousel – cavallets, “caballitos” (cast. tiovivo) / (baggage) c. – cinta transportadora (Termcat), cinta 

d’equipatges 

-carpet. to be (someone) on the c. – tocar-li (a algú) el rebre (alternativa a la solució neutra del dicc.) / to 

give someone the red c. treatment – tractar algú a cos de rei 

*-carpet-bag – maleta (esp. la feta de tapisseria) 

*-carpet-beater – picamatalassos (instrument, no ofici), mà de moro (baleàric) 

*-carrel – cabina de consulta (terme de biblioteconomia) 

-carriage – port, captinença 

-carriageway. dual c. – autovia (terme d’ús més corrent que les propostes del bilingüe); carretera amb 

calçades separades (inici de definició tant d’autovia com d’autopista al DDLC i en altres documents de 

l’IEC), carretera amb mitjana 

*-carriage clock – rellotge de sobretaula 

-carrier – recader ‘transportista, ordinari’ (alternativa d’ús corrent a aquestes dues solucions del dicc.) / 

(Med) portador (a seques, millor que no pas ‘portador de microbis’) / c. bag – paperina (si és de paper); 

bossa (de plàstic, de supermercat) / c. plane – avió embarcat (el que té un portaavions com a base) 

*-carronade – carronada (canó del s. XVIII i principis del XIX de poc abast) 

-carrot – incentiu, al·licient 

-carry – (vt) transmetre (un significat, etc.) / to c. the day – sortir-se amb la seva // (vi) propagar-se (un so) 

/ to c. on – atabalar; fer merder / to c. on heavily – fer mala vida / to c. oneself – captenir-se, conduir-se / 

to c. into the future – perpetuar (trad. lliure) / to get carried away – ofuscar-se, perdre el cap (alternatives 

a les solucions del dicc.) / to c. oneself well (o també to c. oneself as a queen per a una dona) – fer goig 

(alternativa a les solucions del dicc.) / v. completion 

-carrying – sonor (veu) 

*-carrying tray – tauleta de rodes (trad. de serving trolley al dicc. visual Oxford), carro de servir 

-carry-over – deixalles, escorrialles / reminiscències (fig.) 

-cart – tartana (si és de dues rodes; p.ex. mail c. a Thomas Hardy, Madding Crowd, 14) 

-carton – bric (de llet, de suc, etc.) 

-cartoon – vinyeta, acudit gràfic / tira còmica; historieta / còmic 

*-cartoonish – caricaturesc 

-cartoonist – caricaturista; humorista gràfic 

-cartridge – dipòsit de tinta (d’una ploma estilogràfica) / c. pen – (ploma) estilogràfica 

-carve. to c. up – minar (sentit propi i fig.) 

*-carved – angulós, cantellut (conformació de la cara, etc.) (~) / c. stone – pedra picada; carreu 

-carver – trinxant (acc. 1 GDLC) 

-carving – talla (arts plàstiques) / figura esculpida (alternativa a ‘escultura’, esp. quan no és exempta) 

-cascade – procés (en medicina, etc.) (si no es vol recórrer al calc) / encadenament, concatenació (de fets, 

etc.) // (v) propagar-se / repercutir, tenir ressò (fig.) (~) 



-case1 – tapa (d’un rellotge de butxaca) / (for jewels) joier / c. of jewell(e)ry – joier 

-case2 – episodi (de febre, de claustrofòbia, etc.; en aquest cas, potser preferible que la trad. literal) / 

hipòtesi (alternativa aproximada a ‘argument jurídic’ en algun cas) / special c. – cas a part / c. study – 

estudi clínic / in any c. – el cas és... (~); anant bé...; com a molt...; ...almenys..., ...si més no... (valor 

concessiu) / in the best of cases... – en el millor dels casos...; anant bé... / just in c. – no se sap mai (~) / c. 

in point – per exemple... (fórmula entre comes) / to make a c. – argumentar, formular arguments, 

presentar arguments; argüir, donar raons, presentar raons (to make a strong c. ‘donar arguments de pes’) / 

v. test 

*-case-note, case note – informe; informe clínic 

-casement. c. window – finestra abatible (Termcat; millor que ‘giratòria’) 

-cash. c. gift – obsequi en metàl·lic; donació en efectiu, donació econòmica 

*-cash cow – vaca lletera, mina d’or ‘producte generador de caixa’ 

*-cashflow – ingressos (monetaris) 

*-cash machine – caixer automàtic 

-casing – tapa (d’un rellotge de butxaca) 

-casket – joier ‘estoig per a joies’ 

-cast – còpia, buidat (en guix, en ciment) (escultura feta a partir d’un motllo); escaiola (escaiola2 DIEC2) 

(~) / to ‘color’, ombra, pinzellada (d’un color) (acc. 35.a Oxford); morenor (en la pell d’una persona) / 

(Theat) repartiment (no ‘repartició’) / c. of feature – aspecte, aire, tirat; faccions (acc. 37 cast Oxford) / 

body c. – cotilla ortopèdica // (v) tirar la canya, pescar / to c. doubt (up)on something – posar en dubte una 

cosa; (un fet) suscitar dubtes sobre alguna cosa / to c. aside – arraconar (alternativa a les solucions del 

dicc.) / to c. off – posar de banda, deixar de banda, arraconar / v. light al bilingüe / v. mould2 / v. shadow / 

v. vote 

-caste – jerarquia, grup social / c. system – sistema jeràrquic (ús anglès no limitat al sistema de castes indi 

com en cat. o cast.) 

-castigate. to c. oneself – mortificar-se (v. self-castigate) 

-casual – lleuger, frívol; despreocupat, relaxat (actitud, persona) / (clothing) – informal; d’esport / 

ocasional, circumstancial (c. friendship ‘amistat ocasional, amistat circumstancial) 

-casually – alegrement ‘sense mirar-s’hi gaire’ / inconscientment ‘sense reflexionar’ / de passada / sense 

compliments; informalment 

-cat – felí (the great cats ‘els grans felins’) / v. quick 

-cataclysm – col·lapse (“used vaguely for a sudden convulsion or alteration of physical conditions”, 

Oxford) (Philip Roth, Nemesis, 3) (~) 

-catalogue – prospecte (EUA) // (v) enumerar (acc. 1 Oxford, possible alternativa a la trad. literal) / 

compendre (acc. 1 DIEC2) 

*-catalyse, catalyze – catalitzar (sentit propi i fig.) 

-catastrophe – infortuni, desgràcia 

-catch – tanca, fermall / adquisició (acc. 1.2 DIEC2, fig.) (acc. 11.a Oxford) / conquista (acc. 11.b Oxford, 

alternativa a ‘bon partit’ en algun cas) / enganyifa (alternativa a ‘trampa’) / inconvenient, pega (the c. 

is...) / fishing c. – trofeu de pesca (‘el peix capturat’) // (v) retratar, reproduir, mostrar / c. you (later) – 

fins d’aquí una estona, fins després, fins ara / to c. up – posar-se al dia (alternativa a ‘posar-se al corrent’); 

remuntar (un resultat esportiu advers) / to c. up with – (person) atrapar (acc. 1 DIEC2), aconseguir, 

atènyer (però: I caught up with him in the garage ‘vaig anar-lo a trobar al taller’) (i: the long day has 

caught up with me ‘m’ha sortit el cansament de tot el dia’) / (to be) caught up in – atrapat; involucrat; 

immers; distret; captivat (~) / I would not be caught dead (doing something) – (no faria això) ni que em 

matessis, ni per tots els diners del món;  / v. common / v. eye / v. fire / v. throat 

-catcher – receptor (jugador de beisbol) 

-catchy – amb ganxo (fig.) / (Mus) que enganxa; d’èxit, de moda (cançó popular que sona molt per la 

ràdio; trad. lliure; encomanadís amb aquesta acc. sembla un calc del cast. pegadizo, i al DDLC surt només 

amb una cita periodística relativament recent [1987]) / escaient (p.ex. a a c. name for a crappy product 

‘un nom escaient per a un producte dolent’, ‘un bon nom per a un producte dolent’) 

-cater. to c. for (someone) – atendre, ocupar-se de, estar per, estar al servei de (algú) 

-caterer, catering – cuina (acc. 4 DIEC2) / servei de cuina, servei d’hostaleria, servei de menjars 

preparats, (servei de) càtering (manlleu ja existent als diccs. i al Termcat definit o traduït per mitjà d’un 

vague ‘servei d’àpats’) 

*-cathedral-like – (d’aire) catedralici 

-catheter – sonda (alternativa a la trad. literal) 

*-cathouse – (EUA) casa de putes; puticlub (terme en ús a partir de la dècada de 1970 aprox., cf.) 

*-cat-o’-nine-tails – assots, deixuplines (amb corretges trenades) 

*-cat tail(s), cat-tail(s), cattail(s) – boga (Typha sp) 



*-cattery – residència felina, residència per a gats 

-cattle – vacum (alternativa a ‘vaques’) // (adj) ramader (c. business, etc. etc.) / c. (goad/prod) agullada 

elèctrica / v. beef 

-cauldron – perol (alternativa a ‘caldera’ acc. 1.1 DIEC2) 

-cause. to advance one’s c. – sortir-se amb la seva (~) / to advance someone’s c. – afavorir-lo, anar a 

favor (~) / to die of natural causes – morir-se de mort natural 

-causeway – carretera elevada (p.ex. la que travessa el llac Pontchartrain, a Nova Orleans) 

-caution – prevenció (alternativa a ‘cautela’) 

-cautiously – amb precaució / amb delicadesa (fent un comentari, amb voluntat de no ofendre) 

-cavalier – (adj) desconsiderat (alternativa a les solucions corresponents del dicc.) 

*-cavalry-twill – tricotina (tipus de sarja) (petita errata [calvary-twill] al Termcat) 

*-caveat – reserva (cast. salvedad) 

-cavernous – enfonsat (ulls); xuclat (galtes) 

-cavity – càries 

-cavort – divertir-se, passar-se-la bé, córrer-la (DECat, III, 838b17), folgar (val. i bal.) 

-cayenne pepper – bitxo 

*-CCTV – videovigilància, càmeres de videovigilància 

-cedar. c. (box/chest) – bagul, caixa de núvia 

-ceiling. a storeroom stacked from floor to c. with... – un magatzem ple fins al sostre de... 

-celebrant – adorador (cf. sentit ‘exaltar’ de celebrate i acc. 5 celebrant Oxford) 

-celebrate – exaltar; exalçar; enaltir (acc. 5 Oxford) / fer gresca, fer xerinola / recordar (esp. un difunt) / to 

c. a life – (funeral) honrar el record (d’algú difunt) / there is much to c. – hi ha motius per alegrar-se(’n), 

hi ha motius per estar contents 

-celebrated – il·lustre, insigne (acc. no inclosa al bilingüe) / c. career – carrera brillant 

-celebration – exaltació, lloa (~) / in c. – per fer gatzara, per divertir-se (~) 

-celebrity. celebrities – (els) famosos (de les revistes del cor, p.ex.) / media c. – estrella popular, estrella 

mediàtica (‘persona famosa, esp. del món de l’espectacle’) // (attr) famós, conegut (escriptor, cuiner, 

músic, etc.) / c. president – president honorari (Philip Roth, Exit Ghost, 1) / c. magazine – revista del cor, 

revista rosa 

*-Celestina (ús com a nom comú en anglès) – alcavota  

-celibacy – solteria 

-cellar – soterrani (no pas ‘celler’ com a accepció principal, i menys única) 

*-cell-phone – telèfon mòbil / c.-p. mast – antena de telefonia mòbil 

-cement – refermar (alternativa a les solucions amb sentit fig. del dicc.) 

-censor. to c. oneself – retenir-se, refrenar-se 

-censure – amonestar (~) 

-center – pivot (bàsquet) 

*-center-piece, centerpiece = centre-piece 

-central – fonamental, cardinal; essencial (vocació, p.ex.); primordial / c. to... – inherent a... (però foam is 

c. to the texture of a myriad foods ‘l’espuma determina la textura...’, p.ex.) 

*-centrality – importància, protagonisme (possibles alternatives a la trad. literal amb sentit fig.) 

-centre. c. of thought – clau de volta del pensament / cultural c. – focus cultural (una ciutat) / c. stage – 

primer pla, protagonisme (fig.) // cent(e)red in... – amb seu a... (una institució) / v. orientation 

*-centre-fold – doble pàgina central (esp. pòster de revista amb una noia despullada o amb poca roba) / 

foto de noia (en un pòster de revista o en un calendari) 

-centre-piece – cobretaula / element protagonista (en alguns casos), element destacat 

*-centuries-old – secular, de segles (tradició, etc.) 

-century. of our c. – del nostre temps, de la nostra època 

*-century-old – (attr) centenari 

*-CEO (= Chief Executive Officer): v. executive 

-cerebral – intel·lectual (alternativa a la trad. literal) 

-ceremonial: v. gear 

-certain. c. remarks – segons quins comentaris / v. morally 

-certainly. c. not – no pas (i altres solucions amb pas: “Did the two of you quarrel?” “No. Certainly not” 

– “¿Us vau barallar?” “No, no ens vam barallar pas.”) / I c. don’t want to... – no tinc cap intenció de... 

-certificate – diploma (alternativa a ‘títol’) / acreditació, comprovant (alternatives a la trad. literal en 

algun cas genèric)  

*-certified. c. member – membre acreditat, membre reconegut / c. cheque – taló confirmat 

-certify – acreditar; donar fe (de) / v. certified 



-cesspool – (fig) cau de brutícia; claveguera (acc. 2 DIEC2; Kennedy Toole, Confederacy of Dunces, 

11.4, p.ex.) 

*-chadburn – telègraf nàutic 

-chaff – palla (sentit propi, com a Mateu 3,12) 

-chaffer – mercadejar (alternativa preferible a ‘regatejar’ quan el verb és transitiu i l’objecte directe és la 

mercaderia que es vol comprar) 

-chain – vincle (fig.) / arxipèlag / the c. of command – la cadena jeràrquica; la jerarquia de treball (en una 

empresa); els comandaments, els caps (militars o policials) / c. of events – successió de fets 

-chain gang – cordada de presos 

*-chain-link – tela metàl·lica 

*-chain saw, chain-saw, chainsaw – serra de cadena; moto-serra, serra mecànica (generalització, però d’ús 

més col·loquial) 

*-chain-shot – bala encadenada (joc de dues mitges bales de canó unides per una cadena, destinat esp. a 

partir els pals de les naus enemigues en les antigues batalles navals) 

*-chainsmoke – fumar un cigarro darrere l’altre 

-chaise – cabriolé (no ‘carretel·la’ ni ‘landó’ quan és de dues rodes) / (abreviació de post-chaise) cotxe de 

posta / v. chaise-longue  (terme del qual a vegades és abreviatura) 

*-chaise-longue, chaise longue (‘sofà amb respatller en un sol costat’) – divan (~) / gandula 

-chalice. a poisoned c. – un regal enverinat (fig.) 

-chalk. blue c. – sabó de sastre, esteatita // to c. up – pendre nota; atribuir, imputar; etiquetar (algú) (fig.) 

-chalky – blanquinós (acc. 2 Oxford) 

-challenge – objectiu (ambiciós), ambició ‘objecte d’ambició’ (per no caure sempre en el calc de 

‘desafiament, repte’; pel que fa a repte en concret com a trad. de challenge, v. el que se’n diu 

vehementment en contra al DECat, VII, 261a46-b2) / imperatiu, envit (fig.) (propostes d’en Coromines al 

fragment esmentat del DECat); invitació, proposta, proposició (~) / dificultat, problema; qüestió / 

compromís (p.ex. en la combinació to flee a c. ‘defugir un compromís’) / dificultat (acc. 3 DIEC2); 

complicació (~) / where’s the c. in that? – ¿quin mèrit té, això? / to meet the c. (of) – estar a l’altura (de) / 

to rise to the c. – estar a l’altura (de les circumstàncies); sortir-se’n (d’un objectiu difícil); donar-se per 

al·ludit, recollir el guant // (v) plantar cara a (alternativa a ‘desafiar’) / retreure / posar en qüestió 

(alternativa a ‘posar en dubte’); fer trontollar (una certesa, etc.); colpir (una obra d’art a l’espectador) / to 

c. oneself – obligar-se (a si mateix) (a fer una cosa) / to c. each other (to do something) – rivalitzar (per 

veure qui sap fer una cosa) / to c. (someone) hostlity for hostility – respondre a l’agresivitat (d’algú) amb 

agresivitat 

-challenging – ambiciós (objectiu); exigent (~) / complicat, difícil (possible alternativa: it’s c. ‘és una 

feinada’) / controvertit (~) 

-chamber – cavitat (subterrània o d’algun òrgan animal; accs. 8 i 9.a Oxford) 

-chamberlain – majordom (~) 

-champagne. c. socialist – socialista burgès, socialista de saló (GB) 

-champion – (attr) imbatible / de categoria; excel·lent; extraordinari 

-chance – esperança, possibilitat de salvació (en algun cas); sortida (acc. 2.2 DIEC2, sense definició, 

només amb exemple) (íd.); escapatòria (íd.) / moment oportú (alternativa a ‘ocasió, oportunitat’) / to give 

(something) a c. – provar sort amb (alguna cosa) (amb reformulació sintàctica) / to give someone a 

chance – donar-li un vot de confiança (si el context s’hi ajusta), ser comprensiu amb algú, ser indulgent 

amb algú / to have a c. – sortir-se amb la seva (~) / to take a c. – jugar-se-la (alternativa a les solucions 

del dicc.) / to take no chances – no voler-se-la jugar (alternativa a les solucions del dicc.) / on the c. of – 

amb l’esperança de, davant l’esperança de; per si de cas... / you haven’t a c., you don’t stand a c. – tens 

(totes) les de perdre, ho tens perdut (possibles alternatives a la solució del dicc.) (però trad. lliure: you 

wouldn’t stand a c. ‘en sortiríeu malparats’, Roy Lewis, Evolution Man, 9) / no c. in hell! – ni de conya! // 

c. encounter – trobada fortuïta // (v) escaure’s 

-chancellor – rector (universitari) 

-chancery. ward in c. – menor en règim de tutela d’autoritat (Dickens, Bleak House) 

*-chanciness – contingència ‘qualitat de contingent’ 

-channel – dirigir, encaminar 

*-channelled, channeled – contingut (ràbia, insatisfacció, etc.) (~) 

-change. there are great changes in the world – la vida fa molts tombs (en el context adequat) // (v) to c. 

one’s mind – recapacitar; repensar-se una cosa, repensar-s’hi / v. better / v. course / v. heart / v. pace / v. 

sea / v. subject / v. wind 

-changeable – variable, inestable (temps atmosfèric) 

-changing. the c. times – els nous temps 



*-changing table – canviador (de gasses o bolquers) (Viquipèdia; al GDLC on-line [canviador2] i al 

Termcat apareix definit només com ‘peça de tela o de plàstic’, no com a moble; no DIEC2 ni DDLC) 

-channel – canalitzar / evocar l’esperit (de) (~) / c. into – dirigir (cap a); reconvertir (fig.) 

-chant – càntic (d’una multitud) / cadència (militar, per marcar el pas) / monotonous c. - sonsònia // (v) 

cridar consignes (en una manifestació) 

-chaos – enrenou / desgavell / desgovern, anarquia, desordre social / to make order out of c. – crear ordre 

a partir del caos; posar una mica d’ordre (fig.) (~) 

-chaotic – destarotat, destrempat (persona) 

-chapel – ermita (possible alternativa a la trad. literal, esp. si són de muntanya) / ofici (religiós) (acc. 5 

Oxford) / cor (acc. 2.1 DIEC2, acc. 7 Oxford) 

-chapter – etapa (de la vida d’una persona, d’una relació amb algú, etc.) (alternativa a la trad. literal) / 

secció (d’un moviment o partit polític, etc.) 

-character – temperament / idiosincràsia, identitat (nacional, jueva, etc.) / d element, subjecte (alternativa 

a ‘tipus’, etc) / c. actor – actor de caràcter / c. attributes – trets de personalitat (~); senyes d’identitat (v. 

DECat s.v. senya) (~) / c. witness – testimoni de moralitat (Termcat) / in c. – caracteritzat / to get in c. – 

ficar-se a la pell del personatge (~) / a man of c. – un home amb personalitat (millor que ‘de caràcter’) / to 

be out of c. – ser insòlit, inhabitual; desdir, ser impropi (d’algú) / v. analysis / v. judge 

-characteristic – distintiu 

-characterization – descripció, retrat (acc. 3 GDLC), representació (acc. 1.1 DIEC2) 

-characterize – qualificar; descriure (una persona, etc.) / tipificar / identificar 

-characterless – impersonal 

-charade – joc d’endevinalles (alternativa a la trad. literal) / mascarada (~); pallassada, número (fig.) 

-charcoal – (gris) marengo (color) / c. drawing – carbó (alternativa a ‘dibuix al carbó’) 

-charge – contingut (alternativa a la trad. literal en algun cas, p.ex. erotic c., political c.) / to take c. – 

agafar el comandament; agafar la batuta, agafar el timó; agafar la iniciativa / to be in c. – portar la batuta; 

governar la situació, tenir dominada la situació (sentit diferent de la trad. del dicc.) // (vt) (Law) 

incriminar (alternativa a ‘acusar’; v. definició i cites del DCVB), imputar (alternativa a ‘acusar’ esp. en 

sentit fig.); atribuir (~) / to c. forward – posar-s’hi, posar fil a l’agulla, arremangar-se (fig.) / v. additional 

-charge account – compte de crèdit (sentit diferent del del dicc.) 

*-charger1 – plata ‘safata’ (acc. 1 Oxford) 

*-charger2 = charger (del bilingüe) 

-charisma – ganxo (possible alternativa a la trad. literal) 

-charity – institució benèfica (més que no pas ‘societat benèfica’); fundació (benèfica, sense ànim de 

lucre) / c. begins at home – primer són els de casa // (attr) benèfic 

*-charity-boy – nen d’hospici (Thackeray, Book of Snobs, 14) 

*-charity-school – hospici (s. XVIII-XIX) 

-charm – carisma / simpatia / capacitat de seducció; atracció; gràcia, grapa (~); excel·lències / conjur; 

fórmula (religiosa o màgica) / charms – belleses (acc. 2 DIEC2) / personal charms – encants personals / 

like a c. – de meravella; com una seda (el funcionament d’una màquina, etc.) / to be an unlucky c. – ser 

malastruc, portar malastrugança // he’s good at charming people – se sap guanyar la gent / v. glow 

*-charm bracelet – braçalet de penjolls (Tesaurus Art i Arq. Getty català) 

*-charmed – embadalit / (life) màgic; afortunat; increïble (~) 

-charming – captivador / deliciós (un relat, p.ex.) / to be c. – ser una delícia (una cosa) / to be c. – tenir 

miraments, ser atent (amb algú) 

-chart – quadre (acc. 6.3 DIEC2) / carta astral, horòscop (~) / medical c. – història clínica (d’un pacient) / 

eye c. – taula optomètrica, taula ocular // (v) seguir, rastrejar / (progress) reflectir 

-charter – fundar (una església) / v. chartered aquí sota mateix 

-chartered. c. accountant – censor jurat de comptes, auditor (~) / c. bus – autocar 

-chase. to join (in) the c. – participar (en alguna iniciativa col·lectiva) (~); apuntar-se al carro (registre 

col·loquial) 

-chasm – fondalada / escletxa (fig.) 

-chat. to c. up – voler-se lligar (una dona), flirtejar-hi (sentit diferent de l’acc. del bilingüe) 

-chatelaine – mestressa de casa 

-chatter – remor de converses 

*-chattiness – loquacitat 

*-chatting. after-dinner c. group – sobretaula 

-cheap – mòdic / (of goods) senzill (alternativa a ‘de poca qualitat’, acc. 9 DDLC, no recollida al DIEC2) 

/ordinari (alternativa a ‘vulgar’) / sense valor (la vida d’una persona, als ulls d’una persona sense 

sentiments) / c. at the price – un bon preu, una bona oferta (Fitzgerald, “The Diamond as Big as the Ritz”, 

i cita any 1968 a Jack n1 acc. 19.d Oxford) 



-cheapen – desacreditar 

-cheaply – per pocs diners (p.ex. a c. bought) 

-cheapskate – miserable, mesquí (possibles alternatives a ‘canalla’) / garrepa 

-cheat – defraudar (possible sentit propi i fig.) / to c. someone out of something – escatimar (v. cita 1875 

acc. 2 Oxford) 

-check1. to c. in – agafar habitació (en un hotel), registrar-se (alternatives a ‘inscriure’s’) / I’ll c. on the 

kids – vaig a veure què fan els nanos (al quarto de dormir o de jugar, p.ex.) 

*-checkout. c. counter – caixa (lloc de pagament en una botiga) / c. girl – caixera (d’un supermercat o de 

qualsevol altra botiga) 

-cheer – víctor (esp. pl.) / alleujament ‘confortació’ (acc. 7 Oxford) // (v) aixecar els esperits, alegrar 

l’esperit ‘animar’ / (vi) (fer / deixar anar) un crit d’alegria, una exclamació d’alegria 

-cheerful – jovial (persona, somriure); trempat ‘benhumorat’ / informal (lletra, com p.ex. la Comic Sans) / 

dispost (esperit) (Hardy, Madding Crowd, 47) 

-cheerfully – de bon humor; en to animat / de bon grat (Thackeray, Book of Snobs; Dickens, Battle of 

Life) 

-cheerfulness – jovialitat, cordialitat, bonhomia (alternatives a les solucions del dicc.) 

-cheering – víctors (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-cheerleader – animador(a) 

*-cheerleading – ànim 

-cheese. cream c. – formatge d’untar 

-cheesecloth – estamenya (alternativa a les solucions del dicc.) 

-cheese plant – costella d’Adam (Monstera deliciosa) 

-chef – xef, cap de cuina (alternatives a la solució del dicc.; altres traduccions a l’entrada xef del DECat) 

*-chef salad – amanida variada, entremès (amb pernil dolç, ou dur, formatge, cogombre, enciam, 

tomàquet, etc.) 

-cheque: v. bad / v. stub 

-cherish – agombolar / alimentar (fig.); covar (odi, esperit de venjança, etc.) (~) / fomentar, patrocinar 

‘protegir’ / assaborir (fig); donar valor (a) / afalagar (fig.) (~) 

*-cherished – entranyable (~); apreciat, preuat, valuós / of c. memory – de dolça memòria 

-cherry: v. bowl2 

-cherry brandy – kirsch (alternativa a la solució del dicc.) 

*-cherrypick, cherry-pick – espigolar (fig.) 

*-cherry picker – grua-cistella (per reparar l’enllumenat, podar arbres, netejar vidres, etc.) 

-cherubic – angelical 

-chessboard – tauler d’escacs (alternativa a ‘escaquer’) 

-chest. c. pain – dolor toràcic, dolor al pit / c. cold – congestió pulmonar; tenir el pit carregat (amb 

reformulació) 

*-chestwall – estèrnum, post del pit 

-cheval glass – mirall de peu (‘psique’ < francès psyché no apareix ni al DIEC2 ni al DCVB amb aquest 

sentit) 

*-chèvre – formatge de cabra 

-chevron – xebró (heràldica) 

-chew. to c. the fat – fer petar la xerrada 

-chewing: v. tobacco 

*-chewing stick – bastó  

*-chewy – fibrós, estireganyós (carn comestible) 

*-chi = qi (~ tao) 

-chick. c., c., c. – tites, tites, tites (crit per atraure les gallines, esp. a l’hora de donar-los menjar) 

*-chickboy – noi, fill (terme yídix afectuós) 

-chicken. to c. out – arronsar-se, fer-se enrere (alternatives a les solucions del dicc.) (cast. rajarse) / v. 

joint / v. piece 

*-chickenshit, chicken-shit – collonada (~) 

*-chicken-yard – tancat de les gallines 

-chide – retreure (també pronominal) 

-chief. c. of staff – cap de gabinet (esp. assessor presidencial) / v. deputy / v. executive 

-chignon – monyo baix (~) 

-child. children are children, and children do childish things – els nens són nens, i fan coses de nens 

(expresió llatina: sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant) / God c. – criatura de Déu / v. support 

-childless – sense descendència (alternativa a ‘sense fills’) 

*-child-rearing – pedagogia // (attr) pedagògic 



-chill – cop d’aire (alternativa a ‘refredat’) / dutxa d’aigua freda (fig.) / (he/she/it) gives me the chills – em 

fa angúnia / c. bumps – pell de gallina // (v) glaçar-se, morir-se de fred 

*-chilling – esgarrifós; anguniós 

*-chill-out – relaxant 

-chimney-corner – escon (millor que ‘racó del foc’) 

*-chimney-piece – lleixa de la xemeneia 

*-chimney-pot – xemeneia (acc. 1.3 GDLC) 

-chin: v. lift 

-china – terrissa, ceràmica; vaixella (~) 

-chink1 – escletxa (sentit propi, esp. en un penyal o cingle, v. DECat; i sentit fig.) (millor que les solucions 

del dicc.) 

*-chinless – sense barbeta, opistògnat (antònim de prògnat, v. lantern-jawed en aquesta mateixa llista) / 

sense caràcter, sense personalitat (p. ext.) 

-chip – fragment (terme genèric; tant de maó com de fusta, p.ex.) / chocolate chip (cookie, ice cream) – 

(galeta, gelat) amb trossos de xocolata // (v) escantellar(-se) / rascar (una superfície per fer saltar la 

pintura) / to c. in – intervenir (en una conversa) 

-chipboard – (tauler de) DM (millor que la solució del dicc.); aglomerat 

*-chipper – alegre, animat 

-chirpy – (voice) (veu) d’espinguet 

-chisel – gúbia (alternativa al terme més genèric enformador) // (v) arrencar (diners a algú) 

-chit-chat – xerradissa (de persones, d’ocells, d’insectes) 

*-chitlins: v. chitterlings (aquí sota) 

*-chiton – quitó (túnica grega antiga) (GDLC, DDLC [amb una cita del 1916], Viquipèdia, no DIEC2, no 

DCVB) 

-chitterlings – tripes, cap i pota (millor que la proposta del bilingüe) 

-chivalry – galanteria (alternativa a la trad. literal) 

-chive, chives – cibulet (Termcat, Viquipèdia, etc.); all d’olor (millor que ‘cebollins’; cebolleta en 

castellà) (~) 

-chock-full – atapeït / c.-f- (of/with) – carregat de ‘molt ple de’ 

-chocolate. c. pot – xocolatera 

-choice – opció (alternativa a les solucions del dicc.); sortida (‘manera de sortir d’una dificultat’, acc. 3 

DDLC; ‘solució’, acc. 2.2 GDLC; acc. només recollida en ex. al DIEC2, sense definició) (lifestyle c. 

‘opció de vida’) / disjuntiva (‘choice between two options’) / this is a c. I make – ho faig per decisió 

pròpia / to put the c. to – pronunciar-se per (~) / you are the c. of my life – ets l’home de la meva vida, ets 

la dona de la meva vida / first c. – opció preferida (‘la que algú tria o voldria triar’) (loc. nominal); de 

primera qualitat (algun aliment) (loc. adjectival) / to make the wrong c. – triar malament; equivocar-se a 

l’hora de triar / I had no (other) c. – no tenia alternativa; no ho vaig poder evitar (alternatives a les 

solucions del dicc.) // c. improvements – millores alternatives 

-choke – (vt) reblir ‘tapar’ (un pou) // (vi) escanyar-se (acc. 2.2 DIEC2, 2b DDLC) / dir amb veu 

escanyada / voice choked with emotion – veu nuada per l’emoció (millor que ‘ofegada’) / I find myself 

choking with sorrow – m’envaeix l’aflicció / to c. on something – venir a repèl; entravessar-se (fig.) (~) / 

to c. up – agafar el bat més amunt del mànec (perquè el radi de balanceig sigui més petit) (terme de 

beisbol) (Philip Roth, Indignation) 

-choose – estimar-se més (acc. 2 Oxford); decidir (acc. 3 Oxford) (traduir choose per triar pot ser sovint 

un calc) / v. course 

-choos(e)y – exigent 

-chop: v. chump 

-choppy – (sea) esvalotat (alternativa lliure a les solucions del dicc.) 

-chord. to strike a c. (with) – tocar la fibra sensible (a); causar una sotragada (a) (‘batzegafa, emoció 

forta’) 

-chore – ocupació casolana, ocupació domèstica, feina domèstica 

-choreograph – orquestrar (fig.) 

-chosen. the c. ones – els íntims / the c. few – els elegits (terme bíblic); la minoria privilegiada; l’elit (~) / 

v. elite 

-Christ! – hòstia noi! (Steven Hall, Raw Shark, 14) 

*-chromolithograph – cromolitografia, cromo (“Cromo és una abreviació de cromolitografia, la tècnica 

que durant el segle XIX permetia estampar imatges en color. Amb el pas del temps, el terme es 

generalitza per denominar el petit imprès realitzat per procediments litogràfics que s’intercanvia i es 

col·lecciona. Els cromos solien tenir una forma rectangular, però també n’hi havia d’encunyats, amb 

perfils capritxosos. Gairebé sempre duien una capa de vernís i els retallats amb formes imaginatives 



presentaven sovint un lleuger relleu. De colors vius, els petits impresos —de vegades no feien més de dos 

centímetres— van evolucionar tècnicament com la resta de productes gràfics de l’època i, cap als anys 

noranta [del s. XIX], comencen a incloure reproduccions fotogràfiques.” [Fèlix Fanés, “Un collage abans 

del collage”, Museu Picasso]) 

-chronicle – consignar ‘registrar, descriure’; pendre nota (fig.) 

*-chubbiness – morbidesa, abundància de carns / complexió grassa (~) 

-chubby – grassonet (alternativa a vegades preferible a les solucions del dicc.) / molsut (cara, galtes) 

-chuck1. to c. up – descartar 

*-chukka. c. boot – bota baixa (o turmellera) de cordons (amb dos o tres parells d’ulls, de pell sovint 

girada i sola de crepé); mitja bota (Oxford Visual) 

-chum – grumeig // (v) grumejar 

-chump. c. chop – llonza 

*-chunk – tros, bocí (de fusta, p.ex.; v. p.ex. definició de bitoc al DCVB i al GDLC); massa (d’alguna 

matèria sòlida) / cut into chunks – trossejat (un pollastre, p.ex.) 

-chunky – massís 

-church. to put, to fold one’s hands into a c. – ajuntar les mans (però trobo un fer capelleta amb les mans 

a internet, i un fer capelleta amb la mà de Víctor Català al DCVB) / black churches, negro churches – 

esglésies afroamericanes / c. group – grup religiós, congregació / c. lady – beata, dona devota / to be as 

poor as a c. mouse – ser pobre com una rata, ser un pelacanyes (v. sinònims de pobre al Franquesa) / to 

feel like a c. mouse – sentir-se poca cosa, sentir-se poqueta cosa 

-churchman – pastor (sacerdot protestant) 

-churl – (n) miserable (acc. 5 Oxford) 

-churn – (vi) debatre’s (amb moviments convulsius) / to c. butter – fer mantega ‘batre nata per fer 

mantega’ / to c. out – produir (a dojo) (llibres, sèries televisives, etc.); engiponar (un treball, un article); 

(fer, escriure, etc.) amb una esgarrapada; compondre, confeccionar / to c. things up – engrescar (Philip 

Roth, American Pastoral, 3) 

*-churning – turbulent; esvalotat, agitat (mar) / c. reality – realitat engrescadora // (n) xarbot, xarboteig; 

turbulència; agitació, tràngol (sentit més general) 

-chute – baixant (d’escombraries, de roba bruta) (Termcat) (alternatives: conducte, més neutre, i forat, 

més inexacte però més col·loquial) / access c. – pou de visita, pou d’accés (al clavegueram, en un túnel, 

etc.) (~) 

*-chutzpah (yídix) – barra ‘descaradura’ 

-cigar. c. shop – estanc 

*-cinder-block – bloc de formigó, bloc de morter (terme de construcció dels EUA) 

*-cinematic – cinemàtic / cinematogràfic 

*-cinematographer – director de fotografia (en cine) 

-cipher – codi 

*-circadian. c. rhythm – ritme circadiari (Termcat), ritme circadià (Viquipèdia) [circadiari al GDLC, no 

al DIEC2]; ritme biològic (~) 

-circle – rotllana (esp. quan en realitat es tracta d’una circumferència) (al bilingüe en un ex.) / to go 

around in circles – quedar encallat (en la resolució d’un problema) (possible trad. lliure: ‘...i no sortia 

d’aquí’) / circles – ulleres (acc. 7.b Oxford, acc. 2.3 DIEC2) (she had heavy circles around her eyes ‘feia 

moltes ulleres’) / v. inner / v. talk 

*-circle-jerk –palla en grup, pelar-se-la en grup, masturbació col·lectiva 

*-circling – recurrent (~); cíclic 

-circuit – districte judicial (Dickens, Bleak House, 19) (acc. 5 Oxford) / to keep the c. of possibilities 

going – deixar la porta oberta a altres possibilitats (~) 

-circuitous. to take a c. road (o by a c. route) – fer marrada (alternativa a la solució del dicc.) 

*-circuit-riding. c.-r. psychiatrist – psiquiatre itinerant (Philip Roth, American Pastoral, 3) 

-circulate – fer difusió de / aparèixer (esp. una notícia o una imatge a la premsa) / alternar ‘fer vida social’ 

*-circulating – itinerant 

-circulation – difusió (solució de Justo Navarro al “Benjamin Button” de Scott Fitzgerald) / préstec 

(bibliotecari) 

-circumscribe – coartar ‘limitar, restringir’ 

-circumstance – contingència ‘circumstància negativa’ / circumstances – condició (social); particulars 

(acc. 4 GDLC) / to be in (easy/good) circumstances – ser gent acomodada (alternativa a les solucions del 

dicc.) / immediate c. – entorn (~) (Philip Roth, Plot, p. 256 original) / under the circumstances – donades 

les circumstàncies, vista la situació (alternatives a les solucions del dicc.) / under all circumstances – 

costi el que costi 

-circumvent – esguerrar (alternativa a ‘frustrar’) 



-circus – espectacle, xou (fig.); muntatge (fig.); rebombori (‘a disturbance or uproar; a lively or noisy 

display’, Oxford; possibles opcions s.v. confusió i esvalot al Franquesa) 

-citadel – reducte (fig.) 

-citation – distinció (alternativa a ‘menció’) / interpretació ‘reinterpretació, recreació, versió’ (d’una obra 

d’art) (terme de crítica d’art) 

-cite – adduir (acc. 2 DDLC) (~) 

-citizen: v. distinguished 

*-citronella – citronel·la (Cymbopogon nardus) (Termcat) 

-city. c. planner – urbanista / c. hall – ajuntament / c. break – escapada turística, sortida turística de cap 

de setmana (a una ciutat); escapada cosmopolita (~) 

*-cityscape, city-scape – paisatge urbà 

-civic. c. virtue – civisme / v. amenity 

-civics – educació cívica (assignatura, terme més antic que el de “educació per a la ciutadania” [2005-

2012 aprox.]) 

-civil. to have c. manners – tenir maneres, tenir bones formes; (saber) comportar-se; captenir-se amb 

correcció / c. code – convencions / the C. War – la guerra de Secessió (als EUA) / v. disorder / v. service 

-civility – urbanitat, correcció, bones maneres, maneres (alternatives a ‘cortesia’ a) / civilització (acc. 3 

DIEC2, acc. 10 Oxford, antiquada) 

-civilization: v. head 

*-civilizing – civilitzador / educador, instructiu; edificant (esp. influència) / my c. path into life – el meu 

camí com a persona 

-clack – (sound) espetec (sovint millor que la trad. del dicc.) // (v) taconejar (‘caminar fent soroll amb els 

talons del calçat’, DCVB i DDLC, on apareixen referències d’altres diccs. que també ho recullen; la força 

onomatopeica es perdria amb talonejar) 

-claim – exigència / títol (acc. 4.6 DIEC2) / convicció (esp. en pl.) (~) / don’t lay claims on me! – no em 

vinguis amb recriminacions! (~) / c. to truth – veracitat (~) / baggage c. – zona de recollida d’equipatges 

(en un aeroport) // (v) afirmar / ensenyorir-se, apoderar-se (de) / fer-se càrrec (d’un cadàver) 

-claimant – litigant (~) 

-clam. happy as a c. – (alegre/content) com unes pasqües (cita del 1899 al DDLC); feliç i content; feliç i 

satisfet // to c. up – no obrir la boca, callar com un mort 

-clammy – estovat (peus que han estat molta estona submergits en aigua) 

-clamorous – imperiós (fig.) 

-clamp. clamps – (in laboratory) pinces de laboratori 

-clang – ressonar 

-clangour – eixordadissa (alternativa a ‘estrèpit’) 

*-clanking – traüt; traqueig (baró de Maldà, Verdaguer), traqueteig (Vayreda) (cf. clatter) 

-clannish – sectari 

- clap2 – blennorràgia, purgacions (alternatives a gonorrea, la segona col·loquial) 

-clapboard – empostissat (encadellat o encavalcat; cf. l’expresió a teulada, acc. 2 teulada DIEC2); 

revestiment de posts 

-claptrap – ximpleries, bajanades, parides, tonteries 

-claret – vi negre (acc. 1 claret n2 Oxford) 

*-clarifying – aclaridor; explicatiu 

-clarity – puresa (terme de gemmologia, Termcat) / lucidesa / c. of mind – finor d’esperit ‘intel·ligència’ / 

with perfect c. – de forma perfectament clara (percebre) (alternativa, però amb sentit diferent: amb 

claredat meridiana) 

-clasp – subjectar (clasped ‘subjecte’) / clasped hands – mans entrellaçades (alternativa a ‘ajuntades’) 

-class – col·lectiu ‘grup social’ / promoció (conjunt d’estudiants que obtenen la llicenciatura el mateix 

any) / you aren’t even in a c. with her – no li arribes ni a la sola de la sabata 

-class-conscious – classista 

-classic – tradicional / memorable (un acudit, p.ex.) 

*-classicist – humanista clàssic 

-classified. c. advertisement, c. ad – anunci per paraules 

-classmate – condeixeble (alternativa a les solucions del dicc.) 

-classy – distingit, fi; de bon to / it’s not c. – no és res de l’altre món (possible trad. lliure) 

-clatter (entrada duplicada al bilingüe però no idèntica) – traqueteig (de ferradures, de tren) / repicadissa / 

espetec, petament (de dents, p.ex.) // (vi) trepitjar fort (en algun cas, trad. lliure) 

*-claw-foot. c.-f. bathtub – banyera amb potes d’urpa 

-clay – terra cuita / c. pigeon – (fig.) víctima, blanc de l’infortuni 



-clean – precís (cop) / (unobstructed) diàfan ‘sense elements de separació’ (d’ús molt corrent en 

arquitectura; no DIEC2, GDLC ni DDLC, sí Termcat) / to come c. (with somebody) – anar amb el cor a la 

mà (alternativa a la solució del dicc.) / v. squeaky 

-clean-cut – (person) bufó (esp. un infant) 

-cleaner – dona de fer feines (millor que ‘dona de la neteja’) / contact lens c. – solució de neteja de 

lentilles 

*-cleaning lady = cleaner (q.v.) 

*-clean- living – decent 

-clear – (sky, air) límpid / nítid (una fotografia, p.ex.) / eixerit (alternativa a ‘espavilat’) / c. as day – més 

clar que l’aigua (alternativa preferible a la solució del dicc.) / is that c.? (o are we c.?, etc.) – ¿queda 

entès? (alternativa a la solució del dicc.) / to make c. – recalcar (però to make c. something to someone pot 

traduir-se com ‘quedar entès amb algú sobre alguna cosa’ en algun cas) / to get the facts c. – treure 

l’entrellat (d’una cosa) / ...this much is c. – ...això és evident; ...d’això no hi ha dubte (alternativa en algun 

cas: ‘és una cosa que no admet discusió’) (també: this much is c.:... ‘una cosa és clara:...’) // (v) 

desocupar, desallotjar ( de públic, un lloc) / (suspect) exculpar (alternativa a les solucions del dicc.) / talar 

(un rodal de bosc), desboscar; artigar // (vi) (face, expression) il·luminar / to c. (one’s) head – aclarir(-se) 

les idees / v. coast / v. passage 

-clearance – gàlib 

-clear-cut – incisiu, directe (to de veu) 

-clearing bank – cambra de compensació i liquidació (millor que no pas ‘de compensació’ i prou, v. 

cámara a l’Espasa-Calpe 

-clearly – realment; visiblement (ofès, etc.) 

-cleave2 – aferrar-se (a un record) 

-cleft – (adj) partit (c. chin – barbeta partida) // (n) clotet (a la barbeta) 

-clench. his heart clenched – se li va encongir el cor / to c. one’s fist – estrènyer el puny, cloure el puny 

*-clerestory – trifori / c. window – lluerna, claraboia lateral 

-clerical – administratiu (c. error ‘error administratiu’, sentit diferent del del bilingüe), burocràtic 

‘d’oficina’; institucional (~) / c. work – feina d’oficina (alternativa preferible a la solució del dicc.) 

-clerk: v. retail 

-clerkship – pràctiques (en els estudis universitaris de medicina) 

*-cletch – llocada; covada (sentit propi i fig.); trepa 

-clever – competent, capaç / murri (possible alternativa a ‘viu’) / to be c. – tenir vista, tenir ull / to be c. 

with the figures – fer bé els deures (fig.) / to be too c. for one’s own good – fer el viu; voler ser més 

espavilat del compte (cast. pasarse de listo) / that c. bastard – és un puta (‘home astut’) / v. secretly 

*-clewline – amura (corda de vela quadra que serveix per tibar-la cap a proa) 

-cliché – estereotip / patró (de conducta, etc.) (‘stereotyped character, style, etc’ a l’acc. 3.a Oxford) / 

consigna (~) 

*-clichéd – estereotipat (frase, etc.) 

-click – (of tongue) esclafit // (v) disparar (una màquina de fer fotos) / to c. glasses – brindar (~) 

*-click-stop (cf. minirregulador con topes/retén/retenedor de posición/ajuste/caudal) – retenidor de 

posició (~); topall (~); pas (de diafragma, en una màquina de retratar) 

-climate – indret, país (acc. 2 Oxford) / v. moral 

-climatic – climàcic (terme de geobotànica i ecologia) / culminant (fig.) 

-climax – element culminant (~) / punt àlgid (~) 

-clinch. to c. matters – per acabar-ho d’adobar... 

*-clincher – argument (irrebatible) 

-cling – aferrar-se, mantenir-se fidel (a); resistir-se a abandonar, resistir-se a renunciar (trad. lliure); 

subjectar-se, sotmetre’s / persistir (‘no anar-se’n’, p.ex. una pudor) / agafar afecte (cast. encariñarse) / 

clung – arrapat 

*-cling film – paper transparent (de cuina) (solució del Termcat), film transparent (de cuina, autoadherent, 

terme corrent de l’article de les marques de supermercat) 

-clinical. c. volume – (guia/llibre/manual) de pràctica clínica 

-clink1 – dringueig; tintineig (DCVB; alternatives a les solucions de la primera acc. del dicc.) / ressò de 

metall, ressò metàl·lic (ll. tinnitus, v. DCVB; alternatives a ‘so metàl·lic’) (cf. clunk) 

-clip1 – tall (radiofònic) ‘fragment gravat de notícia que es va repetint’ 

-clip2 – gafet / agulla de ganxo, agulla de monyo / v. paper clip 

*-clipboard – portanotes (Termcat), carpeta de pinça (Oxford Visual) 

*-clip-clop – trepig (esp. d’unglots) // c.-c. pacing – pas rancallós, caminar rancallós, carranqueig (no als 

diccs.) 

*-clipping. nail c. – retall d’ungla, ungla 

http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/medical_general/3214586-mini_click_stop_regulator.html#7255717


-clique – camarilla (alternativa a les solucions del dicc.) 

-clock. round the c. – les vint-i-quatre hores del dia / a full hour by the c. – una hora de rellotge 

-clockwork – mecanisme de rellotgeria (millor que ‘aparell de rellotgeria’, esp. en sentit fig.) 

-clod – rústic (n) / inútil (n) 

-clog. shower clogs – xancletes de dutxa // (v) obstruir (una artèria, etc.) / clogged – saturat (fig.) 

*-clop – ranquejar, carranquejar 

-close. (adv) “[Are they] sleeping?” “Close.” – —Ja dormen? —Poc se’n falta. (o bé, col·loquialment: 

casi casi) / (adv, adj) – atent (observador) (alternativa a ‘minuciós’) / unit (una família, etc.) (to feel c. (to 

someone ‘sentir-s’hi unit’) / to be c. to someone – estar-hi ben avingut; tenir-hi (molt) tracte (~) / to 

(come/run) a c. second – disputar (a algú) la primera posició (en una cursa però també en sentit fig.); anar 

a la saga; venir darrere / v. call / v. comfort / v. death / v. mark / v. zero 

-close (v) – tapar (l’ex. del dicc. the clouds closed round the peak) / v. encounter / v. gap 

-closed – (meeting, visit) privat 

*-closed-in – estanc, hermètic 

*-closed room – quarto fosc (cambra interior en una casa, sense finestra ni ventilació, on s’amenaçava de 

tancar els nens entremaliats; no ‘cambra per revelar fotografies’) (La Mercè Rodoreda ho defensava 

davant d’un corrector: “Li diré a més que aquesta expressió "quarto fosc" no és sols barcelonina, sinó 

general a tot el territori: a Mallorca i a València no ho diuen tampoc d’una altra manera. Naturalment, si 

vostè s’hi entossudeix, sortirà "cambra fosca".”) (d’ús també entre arquitectes, p.ex. Ramon Ripoll 

Masferrer a L'arquitecte, l'arquitectura i la ciutat: Girona 1760-1835) 

-closely – estretament (treballar, etc.) / to look c. at (someone) – clavar els ulls en (algú) / to watch closely 

– vigilar de prop 

-closeness – exigüitat, dimensions reduïdes (d’un espai, d’una habitació) 

-closet – armari empotrat (sobre empotrar, al DEcat en Coromines opina que “no es pot condemnar en 

termes absoluts”) // (attr) encobert (un comunista, p.ex.) / a c. gay – un homosexual que s’amaga de ser-

ho, un homosexual que no reconeix la seva homosexualitat, un homosexual que no ha sortit de l’armari 

(calc incorporat) / v. closeted / v. coat closet 

*-closeted – ocult, secret (esp. una homosexualitat no revelada públicament) 

-close-up, closeup – primer pla (no ‘primer plànol’) 

*-closing – final (paràgraf en un article, p.ex.) 

-clot – gleva de sang (alternativa tradicional a ‘coàgul’) 

-cloth. c. of gold – brocat (d’or) / made out of whole c. – inventat, fals (afirmació, etc.) (alternativa a la 

solució del dicc.) / to be cut from the same c. – estar tallats pel mateix patró (‘assemblar-se dues 

persones’, esp. en la conducta) 

-clothing. c. rod – barra penja-roba / v. protective 

*-clotted cream – mató (~) 

-cloud – enfosquir (l’expresió de la cara, esp. per un disgust) (acc. 5.a DDLC, amb cites de Folch i Torres 

i Riba) / enterbolir (sentit propi i fig.) / ofuscar (l’enteniment) / desdibuixar-se (un record) / under c. – 

caigut en desgràcia / v. floaty / v. lining 

*-cloud-cuckooland – quimera / to live in c.-c. – viure a la lluna 

*-cloudiness – nuvolositat, nebulositat; cel ennuvolat; tel de núvols / terbolesa (en un líquid) / opacitat 

-cloven. c. hoof – peu partit, unglot, peülla partida (Bíblia interconfessional, Levític 11,2-8) 

-clown – beneit; ximple 

*-clowning – pallassades / v. clownish aquí sota 

*-clownish – bufonesc / jocós / còmic 

-cloying – embafador (alternativa preferible a ‘embafós’) / enganxós (xafogor) 

-club – local nocturn, discoteca / c. action – ambient de discoteques (~) / neighborhood c. – associació 

veïnal, entitat veïnal // (vi) aplegar esforços; aplegar-se; fer pinya / v. book 

*-club chair – butaca 

-cluck – escatainar 

-clue – secret (acc. 2.6 DIEC2, acc. 2 DDLC); desllorigador (fig., ~) / referència (~) / senyal; símptoma 

(fig., ~) / my first c. was... – la primera cosa que m’ha fet sospitar ha sigut // (v) to c. (in/up) – informar 

de, assabentar de; comunicar, transmetre, participar (acc. 1 DIEC2) (I didn’t c. her in to my suspicions ‘no 

li vaig participar les meves sospites’) 

*-clueless – despistat, desorientat, esmaperdut / ignorant / to be c. – no tenir ni idea (d’alguna cosa); estar 

en blanc 

*-cluelessness – ignorància 

-clump – gleva / terròs / grumoll / manyoc / massa compacta (en general) 

-clumsy – pocatraça; potiner (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-clunk – so metàl·lic sord (cf. clink) // (vt) clavar-se (cops en una baralla, p.ex.) 

http://books.google.cat/books?id=qeFHPsjoEt8C&pg=PA140&dq=%22quarto+fosc%22&hl=ca&sa=X&ei=hWDiUruYJcaR0QWLpoHgCw&ved=0CCcQ6AEwAA


-cluster – manyoc (fig.) / gotim / inflorescència / cúmul (de galàxies) / conjunt (acc. 1 DIEC2) / eixam 

(d’abelles, d’espurnes) (subacc. dins acc. 3.a Oxford) / rodal (de males herbes, ~) 

-clutch1. to escape from someone’s clutches – escapar de les urpes d’algú (alternativa a ‘grapes’) // to c. to 

– continuar fidel (a) 

*-clutch purse – portamonedes (‘moneder’ a l’Oxford Visual); bossa de nit (rectangular, de mà, esp. per a 

dona, per posar-hi el pintallavis, el mirallet, etc.) 

-clutter – enfarfegament / embalum; pila (desordenada) (~) // (v) enfarfegar / cluttered – atapeït 

*-coaccused, co-accused – coacusat (que no trobo als diccs. però que té un cert ús) 

-coach – fer classes particulars (a algú) / alliçonar / v. drama 

*-co-agent – representant 

-coal. to carry coals to Newcastle – portar aigua a mar (DCVB amb la mar s.v. aigua) (alternativa a les 

solucions del dicc.) 

-coal merchant – comerciant en carbó (alternativa a ‘carboner’) 

*-coal pot – braser 

-coal scuttle – senalla del carbó (millor que ‘galleda’) 

-coarse – (of texture) aspre; hirsut (cabellera; acc. 1 GDLC amb exemple) / v. mob 

-coarse-grained – de pell aspra 

-coast. the c. is clear – no hi ha moros a la costa; no hi ha perill; tenim via lliure (~) (variant: to have the 

c. clear ‘tenir el camp expedit’, fig.) // (vi) rossolar 

-coastal. c. ocean, c. sea – zona litoral, aigües litorals 

-coastguard – (servei de) salvament marítim (quan no és un vaixell tal com es defineix als diccs.) 

-coat. protein c. – coberta proteica (d’un virus) 

-coat-check room – guarda-roba (EUA) 

*-coat closet – guarda-roba de l’entrada, guarda-roba del rebedor 

-coax – convèncer / arrencar (una promesa d’algú, una nota d’un instrument) 

*-cob2 – tàpia (material de construcció) 

*-cobbler – sabater de vell, ataconador (cas. zapatero remendón) (v. Visions barcelonines de Francesc 

Curet, volum Botigues i obradors, p. 144-146, on també se’ls anomena “sabaters d’escaleta” o “sabaters 

de portal”) 

*-cobbler’s wax – pega de sabater (acc. 1.2 GDLC), cerot (or., val., segons DCVB; bal., val., segons 

DECat), cerol (val., bal. segons DCVB) (cast. cerote, v. entrada cobbler’s wax al WordReference.com) 

-cobweb. to blow the cobwebs away – escampar la boira 

*-co-chair – copresident 

-cock. the c. of the roost – el rei de la casa // she cocked her head at Millie – va mirar la Millie amb el cap 

decantat / to c. up – fúmer enlaire ‘desbaratar’ (col·loquial) 

-cocked. c.-hat – bicorn (no pas ‘tricorn’, v. p.ex. entrades cocked hat i tricorne de la Wikipedia en 

anglès) 

-cock-eyed, cockeyed – absurd / rocambolesc (una història, un relat) 

*-cockiness – suficiència; fums, ínfules 

-cockpit – palestra, lloc de combat (sentit propi i fig.) 

-cockroach – rata immunda (insult) 

-cocksucker – imbècil (insult) (~) 

*-cocksuredness, cocksureness – suficiència 

-cocktail. c. dress – vestit de nit / c. party – còctel (acc. 2 DIEC2) 

*-cocktail ring – anell de còctel (de grans dimensions, popular a partir de 1940-1950, que les dones porten 

al dit anular de la mà dreta) 

-cocky – cregut, suficient ‘amb aires de suficiència’ (més que no pas les solucions del dicc.) / to be c. – 

tenir fums 

-cocoa: v. powder 

-coconut. c. meat – carn de coco (dintre la definició de copra a Fabra o DIEC2), polpa de coco (dintre la 

definició de copra a GDLC i DDLC) / c. milk – llet de coco (a partir de la polpa ratllada) / aigua de coco 

(la que hi ha naturalment a l’interior) 

-cocoon – embolcall (fig.) 

-coda – colofó (fig.) 

-coddle2. to c. oneself – escoltar-se ‘atendre excessivament a l’estat de salut propi’ (definició del DCVB; 

acc. no recollida al GDLC ni al DIEC2) 

-code. codes of engagement – regles de combat // c. word – paraula clau; paraula en codi; contrasenya; 

al·lusió (fig.) 

*-code-cracking – descodificació 

*-coded – en clau / críptic (~) 



-coed – (adj) mixt (centre docent) // (n) (argot EUA) alumna d’una universitat d’educació mixta 

-coeducational – mixt (esp. escola) 

-coerce – constrènyer (d’ús més freqüent que ‘coercir’) 

*-coextensive. to be c. with – correspondre’s amb (acc. 2.2. DIEC2) 

-coffee. large white c. – cafè amb llet / small white c. – tallat / v. urn 

*-coffee break – pausa (durant la jornada laboral) (the first c.-b. ‘la primera pausa de la jornada’) 

*-coffee store – torrador de cafè (botiga on se’n torra i se’n ven) 

*-coffee table, coffee-table – tauleta de centre (Termcat) / c.-t. book – llibre de regal 

-coffer. coffers – capital, diners, fortuna (acc. 1.b Oxford; sentit diferent de la solució del dicc.) 

-coffin – taüt, caixa (de morts) / nail in the c. el cop de gràcia; la gota que fa vessar el got; reblar el clau 

(~) 

-cog – part de l’engranatge (fig.) 

-cognomen – apel·latiu (acc. diferent de la del bilingüe, no recollida com a subst. als diccs.) 

*-cognomination = cognomen 

-cohere – (vi) unificar 

-cohesive – cohesionat, unit (≠ ‘cohesiu’) / coherent 

-cohort – grup d’edat, generació (alternatives al calc consolidat cohort) / còmplice, sequaç (de la màfia, 

p.ex.; EUA, acc. 5 Oxford) 

-coil – arremolinar-se (fum, aigua, neu) 

-coin. to c. it in – fer diners ‘tenir guanys’ 

-coincidental. any resemblance [...] is entirely c. – ...és mera coincidència 

*-coin tray – safata central del tablier (d’un cotxe) (~) 

-cold – inexpresiu (cara) / apagat (c. oven, p.ex.) / c. fish – un tros de gel ‘persona freda, desamorosa’ / it 

leaves me c. – em deixa indiferent (millor que ‘fred’) / he’s got them c. – acaparar, monopolitzar // (n) 

cadarnera, cadarn (no ‘cadarns’) (alternatives a les solucions del dicc.) / in the c. – a la serena, a la 

intempèrie / to knock someone c. – deixar algú sense sentits, deixar algú estabornit / v. blood / v. chest / v. 

cold-water / v. foot / v. head cold / v. water 

*-cold-eyed – desapassionat, imparcial 

-cold-hearted – mal entranyat; (persona) sense entranyes (~) 

*-cold meat – entremesos, embotits (alternativa al ‘vianda freda’ del Termcat, que crec que també hauria 

de ser en pl.) 

*-cold-water. c.-w. flat – pis sense aigua calenta; pis sense calefacció (p.ext.) 

*-collaborative – col·lectiu, compartit (feina, esforç) (alternatives: a c. work ‘una feina de col·laboració’, 

‘una obra en comú’; a c. effort ‘un esforç comú’) 

-collage – mosaic, barreja (fig.; v. sinònims de barreja al Franquesa) 

-collapse – lipotímia (Termcat), desmai / postració (v. sinònims d’abatiment [físic] al Franquesa); tropell 

(~) / desfeta ‘fracàs’ // (v) cedir (sentit propi i fig.: un sostre, la resistència obstinada d’algú, etc.) / 

enfonsar-se, caure en picat (un índex bursari, etc.) / fer desaparèixer; abolir, anul·lar (diferències) 

-collar – coll de la camisa; coll postís (si és el cas) / gorgera (de puntes, s. XVII) 

-collarbone – ansa del coll (alternativa a ‘clavícula’ segons acc. 4.c DIEC2 i Onofre Pou [s. XVI, v. cita 3 

clau f. DECat], tot i que el DCVB només reculli el sentit de ‘nuca’ i l’Eugeni S. Reig [Valencià en perill 

d’extinció, València 2005] denunciï el sentit ‘clavícula’ com a incorrecció) 

-collate – acarar, confrontar (no ‘cotejar’); comparar; posar en comú (dades; v. DDEL s.v. posar [posada] 

i comú v, i entrada posar en comú ub.edu) 

-collateral – concomitant; secundari (circumstància) 

*-colleagueship – camaraderia 

-collect – fer col·lecció de (alternativa a ‘col·leccionar’) / to c. one’s thoughts within oneself – abstraure’s 

/ to c. oneself – refer-se (alternativa a ‘recuperar-se’) / Letters [...], collected by... – Cartes [...], 

recopilació de... 

*-collectedly – amb serenitat (pensar) 

-collection – assortiment (alternativa a les solucions del dicc.) / Special C. – fons especials (d’una 

biblioteca o d’una institució de recerca) / c. can – guardiola 

-collective – (n) col·lectivitat (esp. amb l’article definit sing.) 

-college – (Univ) col·legi major universitari (acc. 10 GDLC), col·legi superior, col·legi universitari (GB, 

alternatives a la solució del dicc.); facultat (EUA) (~) 

*-collegiality – camaraderia, companyonia 

*-collegian – universitari (subst.) 

-collegiate – universitari (adj.) 

-collision – accident (esp. topada entre dos o més cotxes) / contrast (esp. en llenguatge artístic) 

-colloquial – planer (alternativa a les solucions del dicc.) 
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-collusion – complicitat ‘col·lusió’ 

-colonial. c. blue – blau colonial; blau gris (neutralització) (és el color del fons de la bandera de l’estat de 

Delaware) 

-colonnade – pòrtic, porxada (alternatives a ‘columnata’) 

-colony (= writers’ colony) – residència per a escriptors (v. glossaris Exit Ghost i American Pastoral) 

-coloration – to (fig.) 

*-coloring: v. colouring 

-colossal – incommensurable (plaer) 

-colour. local c. – localisme (cf. colouring) (it will be local c. ‘hi donarà un punt de pintoresc’, Henry 

James, The Europeans, 4) / to reveal one’s true colours – delatar-se; ensenyar el llautó // (vt) influir sobre 

-colour blindness – ceguesa cromàtica (alternativa a ‘daltonisme’) / neutralitat racial, tolerància racial (~) 

-coloured – de pell fosca 

*-colourful, colorful – acolorit, ple de color / vistós 

-colouring – combinació de colors (alternativa a ‘colorit’) / (complexion) color de pell / local c. – 

pintoresquisme (cf. colour) / c. book – llibre per acolorir / v. piece 

*-colourless – sense color, incolor / descolorit, exsangüe (llavis) 

-column: v. social 

-coma – estupor / catatonia (etílica), coma etílic 

-comb – (countryside) rastrejar (acc. 4 DCVB) 

-combat. c. trousers – pantalons de feina, pantalons de butxaques (Termcat), pantalons multibutxaques 

(Viquipèdia) 

-combination – conjunció (acc. 2 i 3 Oxford), avinença (acc. 2 Oxford); concòrdia (~) 

-combine – consorci (acc. b Oxford, EUA. alternativa preferible a ‘entesa industrial’) 

-combine – compaginar (~); conjugar-se (~) 

-combined – conjunt; paral·lel 

*-combust. to (spontaneously) c. – explotar, esclatar (de còlera) 

-combustible – inflamable (sentit propi i fig.; alternativa a ‘combustible’) 

-come. c., c.! – alça!, vatua! (exclamació de sorpresa) / oh, c.! – apa! (exclamació d’incredulitat, 

alternativa a ‘vinga, va’, etc.) / to c. and go – succeir-se (diferents èpoques històriques, etc.) / in the times 

to c., in the years to c. – temps a venir, anys a venir (acc. 4.7 temps GDLC) / he had it coming – era el que 

es mereixia, va rebre el que es mereixia / ...that comes with it – que hi va inclòs; que hi va associat / to c. 

about – gestar-se (fig., en alguns casos) / we little thought how things would c. about – poc ens 

imaginàvem cap on ens portaria la vida (Dickens, Cricket) / to c. across as – semblar, tenir l’aire de, 

transmetre la impresió de (ser de tal o tal manera) / to c. after (someone) – fer la guitza (a algú), fer-li la 

vida impossible; ficar-se (amb algú) / to c. apart – ensorrar-se, enfonsar-se, petar (‘perdre l’enteresa’) / to 

c. around: to c. round / to c. down in – resignar-se (~); rebaixar-se (a) (~) / to c. down to – consistir en; 

reduir-se a (però: it comes down to this: ‘la cosa és molt senzilla:...’) / to c. down with – desembutxacar 

(acc. 60.h Oxford) / to c. forward – brindar-se ‘oferir-se’; col·laborar / to c. in – entrar, intervenir (fig.) / 

to c. in for criticism – ser objecte de crítica / something will c. of it – en veureu els fruits (Philip Roth, 

Nemesis, 3) / c. off it! – segur! (resposta d’incredulitat; alternativa a les solucions del dicc.) / to c. off 

(best/worse) – sortir més (ben parat / malparat); sortir (guanyant/perdent) / to c. on to (a woman) – 

flirtejar amb (una dona) (EUA i Canadà) / to c. out – manifestar-se (fig.) / to c. round – presentar-se, 

arribar (tant en el sentit de ‘comparèixer incidentalment o intempestivament’ com en el de ‘esdevenir-

se’); revenir (d’un desmai); millorar, sortir-se’n / to c. through for (someone) – (venir a) socórrer (algú) / 

to c. to (something, anything) – cristal·litzar (~) / it will c. to me – ho tinc a la punta de la llengua / to c. 

together – confluir (sentit propi i fig.); pendre forma; cohesionar-se; posar-se a to (una persona que ha 

rebut una sotragada) / to c. up with – (idea, solution) concebre; acudir-se; empescar-se / v. good / v. here / 

v. much / v. nothing / v. stay / v. strong / v. top / v. way 

-comeback – recuperació (~ ‘rehabilitació’) / remuntada (en esports) (contribució d’un corresponsal 

anònim) 

-comedian – (n) còmic / v. stand-up 

-comedown – rebaixament (fig.) 

-comedy. low c. – comèdia popular; humor popular (~) 

-come-hither – insinuant (alternativa a ‘incitant’, ‘provocatiu’) 

*-comeliness – bona planta 

-comely – agraciat (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-come-on – reclam publicitari, esquer (fig.) 

-comer. (free) food for all comers – menjar (de franc) per a tothom qui es presenti (però v. glossari Tail of 

the Blue Bird) 

-comestible. comestibles – teca, vianda (alternatives a ‘comestibles’, a vegades en to humorístic) 



-comfort – suport (moral) / lenitiu / safe c. – còmoda seguretat (tipus de quiasma d’aplicació relativament 

freqüent) / physical c. – satisfacció física (quan no és ‘benestar físic’) / too close for c. – massa a prop per 

anar bé (possible alternativa: reformulació amb ‘distància prudencial’) / to be out of one’s c. zone – estar 

(algú) fora del seu element, estar desubicat (registre col·loquial) / v. creature / v. moneyed 

*-comfort (v) – reconfortar; agombolar (‘gomboldar’, ~) 

-comfortable – (house, room, setting) acollidor (alternativa a les solucions del dicc.) / satisfactori 

(arcaisme, acc. 5.b Oxford) / acomodat (the c. bourgeoisie, p.ex.) / c. mood – familiaritat (~) / make 

yourself c. – com si fossis a casa teva (trad. lliure) / to be c. – tenir una vida acomodada; tenir totes les 

comoditats / to be c. with oneself – acceptar-se un mateix (~) 

-comfortably. to live c. – viure regaladament 

-comforting – reparador (aliment, descans) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-comic. for c. effect – per fer riure, per fer gràcia, per provocar la hilaritat (~) / comics – historietes, 

historietes il·lustrades // c. book – revista d’historietes (≠ novel·la gràfica, com p.ex. ho seria Maus de 

l’Art Spiegelman) / c. magazine – revista d’historietes, revista de còmics, tebeo (definit al DIEC2 ‘revista 

infantil il·lustrada’ i al DDLC ‘revista infantil que conté còmics’) 

*-comic strip – tira còmica (DIEC2, Termcat, Viquipèdia) 

-coming. comings and goings – vida i miracles; aventures i desventures / the second c. – la parusia, el sant 

adveniment (DCVB), el segon adveniment, la segona vinguda (freqüent a internet, possible calc) 

-command – comandància, comandament ‘autoritat militar superior’ / c. at language – facilitat de paraula 

/ to take c. of – pendre la iniciativa; pendre possessió de, apropiar-se de / in full c. of – en plena possessió 

de (les pròpies facultats); amo i senyor de (trad. lliure, sentit diferent) / sharp c. – intimació ‘ordre 

autoritària’ // (v) ocupar (una posició, fig.) / v. chain / v. verticality 

*-coming-of-age – (attr) d’iniciació (esp. novel·la, història) 

-commanding – majestuós (alternativa a ‘imponent’) / imperiós (mirada) / capdavanter; privilegiat 

-commemorate – recordar (acc. 5a DDLC), homenatjar; immortalitzar (esp. per mitjà d’un monument) 

-commemoration – celebració (de comiat, etc.), acte commemoratiu, acte d’homenatge (alternatives a la 

solució del dicc.) 

-commend. to c. to consideration – sotmetre a (la) consideració / to c. oneself (to someone) – guanyar-se 

la simpatia (d’algú) 

-commendable – digne d’elogi ‘lloable’ / digne de mèrit 

*-commensurate. c. with – proporcional a 

-comment. no c. – em reservo l’opinió (possible alternativa a la trad. literal) // (v) opinar (possible 

alternativa a ‘observar’) (~) / to c. on – fer una anàlisi de, fer una lectura de (una obra literària, artística) 

-commentary – reflexió, anàlisi (política, irònica, etc.) 

-commentator – analista (polític, etc.) / crític literari 

-commerce – tracte (relació amistosa o professional [acc. 2.a Oxford], o comerç carnal [acc. 3 Oxford]) 

-commercial – (attr) publicitari / c. course – estudis de comerç, comerç (Philip Roth, Indignation) / v. 

diving 

-commercially. c. produced – de producció industrial 

-commissariat – intendència (acc. 2 i 3 Oxford) 

*-commissary – intendència (EUA) / economat (EUA) 

-commission – (v) (picture etc) fer un encàrrec, demanar per encàrrec (alternatives a les solucions del 

dicc. corresponents) / to be commissioned to (do something) – rebre l’encàrrec de (fer una cosa) 

-commissioner – president (d’una comisió); regidor (municipal) (EUA) (~) 

*-commission shop – casa de penyores 

-commit – incórrer (en) / adherir-se (a una causa, p.ex.) / ingressar (a la presó, en un hospital) (acc. 3 

Oxford) / to make oneself c. (something) – imposar-se (un repte, etc.) / to c. something to memory – 

retenir a la memòria (a més de l’acc. ‘apendre de memòria’ del dicc.) 

*-committed – voluntariós (~) / c. writer – escriptor compromès / c. to human rights – defensor dels drets 

humans 

-commitment – dedicació, consagració (a una tasca, etc.); voluntat (acc. 2.1 DIEC2); adhesió (fig.); 

identificació (ideològica) (amb una causa, etc.) / abnegació / commitments – interessos (acc. 3.1 GDLC) / 

money c. – inversió monetària; (posar/tenir) els diners en comú (fig.) (~) 

-commode – (night) orinal de cadira / (movable washstand) bacina 

*-commodification – mercantilització (Termcat, etc.) 

-commodity – bé (de consum); valor 

-common. nothing in c. – res a veure (aplicat a coses) / to have things in c. – compartir afinitats 

(alternativa a la trad. literal, útil també per a l’ex. del dicc. we have a lot in c., traduïble com ‘tenim 

moltes afinitats’) / c. experience – experiència compartida / to catch something c. – agafar alguna cosa, 



encomanar-se-li alguna cosa a algú (‘una malaltia corrent’) / a c. man – un home qualsevol, un home 

normal i corrent / v. folk / v. ground 

-commonly – en general (alternativa a ‘generalment’) 

-commonplace – (adj) establert, inveterat // (n) moneda corrent (fig.) / (ordinary thing) cosa normal 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

-commonsense – coherent (alternativa a les solucions del dicc.) 

-commotion – aldarull; enrenou 

-communal – col·lectiu, general (c. fear ‘por general’) / v. farm 

-commune – comunicar-se (llenguatge filosòfic) / fer-se confidències; intimar 

-communicate. we dont’ c. – no ens entenem; no estem gaire a prop l’un de l’altre (~) 

-communication – comunicat; nota (p.ex. a personal c.) / it’s not time yet to open up the lines of c. – 

encara no és el moment de rependre el diàleg (o el tracte) 

-community – grup humà (antropologia) / col·lectiu (d’artistes, d’escriptors...) / the black c. – la població 

negra / the artistic c. – el món artístic, el món dels artistes / sense of c. – sentiment de col·lectivitat, 

esperit col·lectiu; esperit solidari (en alguns casos) (però: to feel a sense of c. (in/with) ‘sentir-se integrat’) 

// c. centre – centre cívic (alternativa a la solució del dicc.) (~) / c. club – centre comunitari (~) / c. college 

– escola tècnica, col·legi de formació professional (~) / c. group – entitat cívica, organització cívica / c. 

project – projecte veïnal 

*-community-inspired – d’inspiració comunitària, d’inspiració col·lectiva 

-commuter – gent que va i ve cada dia (de casa a la feina i de la feina a casa), gent que es mou cada dia 

entre casa i la feina (~) / transeünt 

-companion – amic / acompanyant / interlocutor / v. constant 

-companionship – amistat (accs. 1 DIEC2) 

*-companionway – balou, escala de balou (nàutica) 

-company – grup, colla (acc. 3.a Oxford) / tertúlia; festa de societat (acc. 5.a Oxford) / concurrència ‘els 

presents’ / we have c. – tenim visites, tenim convidats (millor en plural que en sing. com surt al dicc.) / to 

see c. – rebre visites / holding c. – auditoria ‘societat de control’ / v. film 

*-company store – economat; cooperativa 

-compare. beyond c. – fins a l’exageració (si el context s’hi ajusta) // to c. to – estar a l’altura de 

(alternativa a la trad. literal) 

-comparison. in c. – en canvi (valor adversatiu, si és el cas) / to bear c. – ser comparable / v. invite 

-compass. moral c. – model de conducta, referent moral; principis morals / in its full c. – en tota la seva 

plenitud / in a short c. – en poc espai (de temps) 

-compassion – capacitat de comprensió (si és el cas) 

-compassionate – piadós (~); solidari, humanitari (si el context s’hi ajusta) (~) / a c. ear – una persona que 

sap escoltar (trad. lliure) 

-compatible. to be c. – avenir-se (dues persones) / I might be someone you would be c. with – jo podria ser 

una persona del seu gust (amb tractament de vostè, en una sol·licitud d’amistat per escrit; trad. lliure) 

-compelling – apassionant (relat, etc.); colpidor ‘que atrau l’atenció’; seductor (teoria, etc.) (~); suggestiu; 

interessant / de pes (motius) 

-compensation. unemployment c. – subsidi d’atur, prestació d’atur, subsidi per desocupació 

-compete. to c. with – equiparar-se (~); estar al mateix nivell (~) 

*-competing – antagònic (coses) / rival / c. interests – conflicte d’interessos 

-competitor – persona competitiva 

-complacence – suficiència (millor que ‘autosuficiència’); cofoisme 

-complacent – cofoi / cregut de si mateix 

-complain – lamentar(-se) / protestar 

*-complainer – rondinaire, rondineta (absent als diccs., però barceloní tradicional), ploramiques 

-complaisance (≠ complacence ‘complaença’) – submisió; docilitat / deferència; gentilesa; voluntat 

d’agradar; sol·licitud 

-complement (v) – accentuar (fig.) (~) 

-complementary – concomitant (~) (~ accompanying, attached, etc.) 

-complete. c. with... – amb […] inclòs (a “pessebre” complete with “caganer” – un pessebre amb 

caganer inclòs) / my day is c. – només em faltava això (amb sentit irònic) // (vt) coronar (un projecte, 

p.ex.) 

-completely. c. free – perfectament lliure (de fer una cosa) 

-completion. to carry to c. – portar a terme 

-complex – enrevessat (alternativa a la trad. literal si el context s’hi ajusta) // (n) recinte (industrial) 

(alternativa a la trad. literal) 

-complexion – naturalesa (acc. 3 GDLC, segona acc. del bilingüe) 



-complexity – embolic ‘complicació’ (~) 

-compliance – acatament; consentiment 

-complicated – confús / intricat, enrevessat / recargolat (un cas) / c. history – passat rocambolesc 

-complication – complexitat / seqüela / c. of impulses – emocions contraposades (~) 

*-complicit – involucrat, implicat; còmplice 

-compliment – atenció ‘demostració de consideració’; festes, afalacs (~) / with my compliments – amb els 

meus respectes 

-complimentary – elogiós; favorable (una crítica artística o literària) 

-comply. to c. with – cenyir-se a (alternativa a ‘conformar-se a’) / satisfer (acc. 1.2 DIEC2) (pas d’un verb 

absolut a un de transitiu) 

-component – constitutiu; corresponent 

-compose – constituir / redactar (un text) / enquadrar (una imatge, abans de tirar una fotografia o de 

posar-se a filmar una escena cinematogràfica) / to c. oneself – calmar-se, asserenar-se (alternatives a 

‘tranquil·litzar-se’) / v. loosely 

-composed – serè (veu, persona) / senyor de si mateix 

-composite – mixt (alternativa a ‘compost’) // (n) combinació, barreja, amalgama (fig.) 

-composition – redacció (compositio llatina) / c. notebook – llibreta de redacció 

*-compositional – compositiu (terme de gramàtica i d’art) 

*-compossible – compossible (DDLC); compatible 

-composure – aplom (alternativa a ‘calma’, ‘serenitat’) 

-compound1 – producte (v. industrial) // (fracture) obert (no pas ‘complicat’; terme mèdic) 

-compound2 – solar, parcel·la 

-compound (v) – agreujar(-se) 

-comprehend – integrar (acc. 1.2 DIEC2 i sentit de l’acc. 2.3 assimilar ‘fer-se seu’ fig.) (~) / fer-se càrrec 

de (acc. 2.6 DIEC2) 

*-comprehending – còmplice (un silenci) 

-comprehensible – intel·ligible 

-comprehension. to have a quick c. – ser viu d’enteniment 

-comprehensive – exhaustiu; ampli / contundent (derrota) 

-compress – restringir, limitar (fig.); condensar (l’emoció; v. cita de Pons i Massaveu al DCVB)  

-comprise – constituir (acc. 2.1 DIEC2) 

-compromise – concessió (acc. 1.4 DIEC2) / c. agreement – acord conjunt, compromís // (v) cedir 

(alternativa a ‘transigir’) / posar en qüestió (~) / abjurar, abdicar (de les pròpies conviccions, p.ex.) / 

deixar en evidència; (fer) quedar malament; desprestigiar (~); perjudicar la reputació / arribar a una 

solució de compromís / to c. one’s own conscience – trair la pròpia consciència 

*-compromised. c. honour – honor traït 

-compulsion – ànsia, deler, desfici; necessitat malaltissa (~) / violent c. – la força de la violència (~) 

-compute – processar (informàtica) 

-computer – ordinador / c. programmer – programador informàtic 

*-computer-aided – assistit per ordinador; informàtic (adj) / c.-a. publishing – autoedició / c.-a. offence – 

delicte informàtic 

-concealment – disfressa (fig.) 

-conceit – elucubracions / concepte 

-conceivable – imaginable / versemblant (~) 

-conceive – (imagine) fer-se (el) càrrec 

-concentrate – consagrar-se (a) (~) 

-concept – noció (~); principi (elemental, etc.) 

-conception. beyond c. – inconcebible; que escapa a la comprensió 

-conceptual – ideològic (~) 

*-conceptualize - concebre 

-concern – zel; sol·licitud (en algun cas) / incumbència / qüestió / consideració (acc. 1 DIEC2) (filial 

concerns ‘consideracions filials’; moral concerns ‘consideracions morals’) / angúnia (acc. ‘anxiety’ 5.a 

Oxford) / motiu de preocupació, motiu d’inquietud (sovint, més que no pas ‘preocupació’ o ‘inquietud’ a 

seques) / urgent c. – necessitat urgent, urgència / it’s no c. of his – no és incumbència seva, no és cosa 

seva (millor que el ‘no és cap assumpte seu’ del dicc.) / safety is my first c. – poso la seguretat per sobre 

de tot / without c. – amb indiferència (en algun context) / the environmental c. – la defensa del medi 

ambient (trad. lliure) / it shares many concerns with... – té molts punts en comú amb... // (v) afectar 

‘incumbir’ / where men are concerned... – en qüestió d’homes... / to be concerned with – tenir en compte 

(~) 



-concerned – afectat; interessat; involucrat (a frases com the c. families) / corresponent / C. citizens of... – 

Associació de..., Amics de... (nom propi de moltes associacions i organitzacions benèfiques) 

-concert. c. pianist – concertista de piano (millor que pianista de concert, que té l’aire de ser un calc i és 

de molt menys ús) 

-concertgoer – assistent (a un concert) 

-concertina. c. file = expanding file (v. expanding) 

-concession. c. of surrender – acte de rendició / c. stand – bar (al vestíbul d’un cine, p.ex.) 

-conclude – deduir; interpretar (acc. 1.3 DIEC2) / dictaminar (terme jurídic) / completar / I can only c.... – 

només se m’acut... 

-conclusion. to come to one’s own conclusions – decidir per si mateix, tenir un criteri propi / v. jump 

-conclusive – fefaent (prova) 

-concoction – (substance) combinació (del que sigui); amalgama (esp. fig.); poti-poti, farnat (de coses de 

menjar); potatge (sòlid o líquid); potinga (líquid) / a c. of lies – teixit de mentides 

-concomitant – inherent (~) / it’s something c. with it – és una cosa que hi va associada 

-concourse – concurrència / vestíbul (d’estació) (EUA) 

-concrete – pràctic (c. suggestions ‘suggeriments pràctics’) // (n) concreció (arcaisme) / the c. – les coses 

concretes, la realitat concreta 

-concur – (agree) consentir (no pas ‘assentir’) / to c. with – avenir-se a, conformar-se a (alternatives a la 

solució del dicc.) 

-concurrence – participació, intervenció 

*-condemnatory. c. comment – comentari de censura 

*-condemned – condemnat a mort; sentenciat (~) 

-condense – pendre forma (fig.) 

*-condescended – menyspreat 

-condescending – altiu, desdenyós, despreciatiu (més que no pas el literal ‘condescendent’; pel que fa a 

despreciatiu, v. el que es diu al DECat sobre despreci i derivats, amb cites literàries diverses); de 

superioritat (un somriure, p.ex.) 

-condescendingly – amb menyspreu 

-condescension – deferència (acc. 1 Oxford) 

-condition – terme ‘condició’; paràmetre (~) / mal ‘malaltia crònica’ (acc. 9.e Oxford); malaltia, afecció 

(blood c. ‘malaltia de la sang’, heart c. ‘afecció cardíaca’ però v. variants aquí sota mateix); trastorn (esp. 

psíquic) / to be c. to – pressuposar (~) / heart c. – afecció cardíaca, malaltia del cor; estar delicat del cor, 

patir del cor (amb reformulació) / conditions – situació (econòmica, política, etc.) / in (fine/good) c. – en 

bon estat; bon exemplar (dit d’un llibre vell); en bon estat de salut (persona, animal, arbre) / c. of things – 

situació, conjuntura, estat de la qüestió, estat de coses (aquesta última opció, en definicions de barrejar i 

evolució al DIEC2) // to be conditioned by – estar subordinat a, estar supeditat a (alternatives a ‘dependre 

de’) / v. permanent 

*-condo: v. condominium aquí sota 

-condolence. condolences – paraules de condol (alternativa a ‘condol’) 

-condominium – apartament (de propietat) 

-conducive – propici 

-conduct – curs (de la guerra) / human c. – la conducta de la persona / v. disorderly 

-conduct – portar a terme, executar, cometre (però to c. a massacre ‘perpetrar una matança’); fer, realitzar 

(una entrevista, p.ex.) / impartir (un seminari) / to c. the heat away – dissipar l’escalfor 

-conducted. c. tour – visita guiada (no pas ‘dirigida’) 

-conductor, conductress – acompanyant 

-conduit – vas (sanguini) 

-confederation – confabulació, conxorxa (alternativa a ‘complot’) 

-confer – canviar impresions (~); assessorar-se; deliberar; confabular; secretejar 

-conference – assemblea (política; alternativa a ‘congrés’) / reunió / c. building – centre de congressos 

-confess – reconèixer (I c. ‘ho reconec’) 

-confidant – persona de confiança, home de confiança (sentit diferent de l’acc. del dicc.) 

-confide – confessar (‘declarar una idea o un sentiment íntim’, acc. 4 DDLC) / to c. in a friend – obrir el 

cor a un amic 

-confidence – aplom / certesa, convicció (acc. 2.a Oxford) / confidences – intimitats, secrets, confessions 

‘confidències’ 

-confident. c. smile – somriure ple de confiança; somriure franc (alternativa lliure) 

-confidently – convençut, amb convenciment (afirmar una cosa) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-confiding. in c. voice – amb veu íntima 



-configuration – conformació (de l’orella, del nas, de la boca; alternativa a la trad. literal) / disposició 

(acc. 1.1 DIEC2) 

-confine – restringir / sumir (en aïllament, en meditació) / to be confined to (do something) – poder només 

(fer una cosa) 

*-confined – reclòs; inclòs (~) 

-confinement. in solitary c. – en règim d’aïllament (alternativa a la solució del dicc.) 

-confines – àmbit 

*-confining – engavanyador (peça de roba) 

-confirmed: v. bachelor 

*-conflate – combinar 

*-conflation – combinació 

-conflict – pugna / c. of mind – lluita interior / v. aspiration 

-conflict – contradir-se 

*-conflicted – contraposat (posicions) / conflictiu (relació, esp. quan es tenen sentiments contraposats cap 

a l’altra persona) / controvertit (~) 

-conflicting – contraposat (alternativa sovint preferible a ‘oposat’) 

-conform – compulsar; seguir un patró (fig.) 

-conformist – convencional (persona) 

-confound – destarotar (confounded ‘destarotat’) / esguerrar (un pla, etc.) (acc. 1.b Oxford) 

-confounded. that c. window – aquell coi de finestra (que no s’obre, o que no tanca bé, etc.) 

*-confounding. c. factor, c. variable – variable de confusió, variable de distorsió, variable paràsita, 

variable d’interferència (en estadística, biologia, etc.) 

*-confoundment – atordiment 

*-confrere, confrère – col·lega (acc. 2 Oxford) 

-confront – (face defiantly) demanar explicacions (sobre); interrogar (sobre) (~) / exposar (acc. 2.2 

DIEC2) 

-confrontation – acarament, confrontament (quan no és confrontació bel·ligerant, cf. confrontar, acc. 1.1 

DIEC2 i acc. 1 DDLC) 

*-confrontational – bel·ligerant, agresiu / provocador (una obra artística, p.ex.); polèmic 

-confuse – destarotar; atabalar 

-confused – destarotat, atabalat; despistat, desencaminat (~) / to get c. – atabalar-se / v. state 

-confusing – atabalador; perdedor (camí, etc.) / incomprensible, inexplicable (possibles alternatives a 

‘difícil d’entendre’) 

-confusion – enrenou; agitació / desfici; desassossec / torbació; vergonya / confusions – tribulacions (del 

Törless de Musil, p.ex.) / sexual c. – problemes d’orientació sexual, problemes d’identitat sexual / v. sea 

-congenial – amigable; receptiu (en algun cas) / c. spirit – concòrdia, harmonia (~) 

-conglomeration – conglomerat, amalgama (acc. 2.b Oxford); combinació, barreja (~) 

-conjecture – càbales (alternativa a la trad. literal) 

-conjunction. in c. with – coincidint amb (referit a dos fets coincidents en el temps) 

-conjure – evocar / forjar (fig.) / to be conjured with – important, notable (esp. una personalitat) / to c. 

dread – despertar la por 

*-con man – estafador 

-connect – comunicar (una porta, dos espais) / enllaçar (esp. fig.) / to be connected with – tenir relació 

amb; tenir parentiu amb / to c. eyes (with someone) – coincidir amb la mirada (to try to c. eyes ‘buscar la 

mirada’) // C. Four – quatre en ratlla (joc) 

-connection, connexion – tractes / afinitat (~) (però: I can’t deny a c. ‘m’hi sento pròxima’ (a un home 

que té els mateixos gustos que ella) [Cynthia Swanson, The Bookseller, 2]) / correspondència, analogia / 

nexe / (Rail, etc) enllaç; escala (en un aeroport, per canviar d’un avió a un altre) / trama (mafiosa) / in this 

c. – en aquest context / to feel lack of c. with – no sentir-se identificat amb 

-connive. to c. at – fer el joc (a algú) 

-connotation – matís, aspecte (alternatives a l’opció literal) 

-conquer – sotmetre, subjugar, dominar 

-conscience. in good c. – sincerament; honradament (però: she couldn’t, in good c., remain silent ‘la 

consciència no li permetia continuar callada’) / with a c. – compromès, conscienciat, amb ètica (~) (un 

científic, un escriptor, un polític, etc.) / v. walking 

*-conscience-free – (attr) sense escrúpols; mancat d’escrúpols 

*-conscienceless – falta d’escrúpols; mancat d’escrúpols, sense escrúpols 

-conscience-stricken – contrit, penedit 

-conscientious – zelós; responsable; curós (o perífrasi amb tenir cura); meticulós (~) 

-conscientiously – responsablement / assíduament (llegir) 



-conscientiousness – zel 

-conscious – estudiat ‘postís’ 

-consciousness – escrúpol (~) / realitat conscient (~) 

-conscription – mobilització (terme militar) 

-consecutive – ininterromput 

-consensus – concòrdia / opinió generalitzada / general c. – unanimitat (~) 

-consent. by one c. – a l’uníson // (v) avenir-se (a); estar d’acord (amb), dir que sí (a) (una cosa que et 

demanen) / transigir (~) 

-consequence – rellevància; transcendència (~) / of c. – important (cosa); distingit, de renom (persona) / 

there will be consequences – la cosa no quedarà així 

-consequently – per tant; de retruc (alternatives a les trad. literals) 

-conservation – protecció (del medi ambient, etc.) / c. organization – organització ecologista, organització 

conservacionista (~) (conservacionista no apareix al DIEC2) 

-conservative – (estimate) pel cap baix 

*-conservatively. c. suited – vestit formalment (alternativa a la possible trad. literal) 

*-conservator – conservador (de museu) 

-conserve – estalviar (esp. energia) 

-consider – pendre en consideració, tenir en consideració; sospesar ‘examinar, considerar’ (una 

possibilitat, les possibilitats, etc.); plantejar-se; analitzar / tenir present / triar (les paraules: he spoke 

slowly, considering his [own] words) / to c. the expense – subvenir (a) (millor que ‘tenir en compte’) / to 

c. the day – fer un repàs del dia, fer un repàs de com ha anat el dia, (analitzar/valorar) com ha anat el dia / 

all things considered – ben mirat (fórmula introductòria) 

-considerate – atent / ponderat (una opinió, etc.) / c. way – tacte (acc. 2 GDLC) 

-consideration – reflexió ‘acció de reflexionar’ / factor a tenir en compte / on c. – reflexionant-hi / to take 

into c. – sotmetre a consideració; reflexionar (sobre un fet o un assumpte) (no sempre ‘tenir en compte’) 

-considering – vistes les circumstàncies, ateses les circumstàncies, donades les circumstàncies (variants 

d’una de les solucions del dicc., més adequades en segons quin context) 

-consign – relegar (to c. to oblivion ‘relegar a l’oblit’) 

-consist. to c. of – estar constituït (de/per), estar format (de/per) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-consistence, consistency – uniformitat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-consistent – coherent / sistemàtic / concordant (prova judicial) in a manner c. with... – en coherència 

amb... 

-consistently – sistemàticament 

-consolation. if it’s any c.... (i variants) – si serveix de consol... (i variants) 

-console – radiotocadiscos, moble radiotoadiscos (~ a partir dels anys cinquanta del segle vint) 

-consonance – afinitat (c. of perceptions ‘afinitat de sensibilitats’) 

-consort. to c. with – tenir tractes / surviving c. – viudo, viuda (respecte al cònjuge difunt); cònjuge 

sobrevivent (DDLC s.v. sobreviure); relicte (DCVB) 

-conspicuous – ostentós (c. consumption ‘ consum ostentós’, terme de sociologia econòmica); ostensible 

-conspicuously – ostensiblement 

-conspiracy – conciliàbul, camarilla, lliga facciosa (però criminal c. ‘trama criminal’ ‘ ‘associació amb 

propòsit delictiu’) // c. theory – muntatge (acc. 4 DDLC) 

*-conspiratorially – amb complicitat (~) 

-conspire – (persones, esdeveniments, etc.) confabular-se (per/contra) / to c. together – confabular (acc. 

2.1 DIEC2) 

-constable – agent (de policia; també com a vocatiu) / v. detective 

-constant – (reader) fidel / c. companions – companys inseparables 

-constantly – ininterrompudament / v. varying 

-constituency – cos d’electors (alternativa a ‘electorat’) 

-constitution: v. warmth 

-constitutional – benèfic, saludable / congènit (acc. 1 Oxford) / visceral (rebuig, etc.) (Bleak House, 31) 

-constitutionally – per naturalesa 

-constrain. constrained by circumstances – obligat per les circumstàncies; esclau de les circumstàncies 

*-constrained – tens, crispat / opresiu / retret, introvertit (~) 

*-constraining – opresiu (sentit propi i fig.) / represiu 

-constraint – torbació, apocament, empegueïment / represió / constraints – restriccions, limitacions, límits 

/ time c. – urgència; pressa (~) 

-constriction. (mental) c. – retraïment; inhibició 

-construct – compondre (un text, etc.) / elaborar, bastir (una teoria, p.ex.) / conformar(-se), estructurar(-

se) // (n) elaboració (subjectiva); constructe (terme epistemològic calcat de l’anglès però ja molt arrelat) 



-construction – obres (p.ex.: Line 1 opened after two years of c.) / estructura (v. construction al glossari 

del Getty Research Institute), composició (sentit prop i fig., cf. accs. 2.a i 4.c Oxford, en aquest cas 

‘composició artística’ o ‘obra artística’, esp. en tres dimensions) / capital c. – infraestructures / c. set – joc 

de construcció (Lego, p.ex.); estructura (acc. 2.b DDLC) 

*-construction paper – paper d’estrassa (actualment de colors, per fer manualitats; cf. sugar paper en 

aquesta llista) 

-constructive – pràctic (~) 

-constructor – constructora ‘empresa constructora’ / contractista 

-construe – considerar (possible alternativa a ‘interpretar’, p.ex. not to be construed as reals [uns fets 

ficticis]) 

-consult – demanar el parer, demanar l’opinió / assessorar-se / to c. together – intercanviar impressions 

-consultation – assessorament / negociació 

-consumer. c. information – informació per a l’usuari; comunicació utilitària (fig.) 

-consuming – consumptiu (malaltia); extenuant, esgotador (~) 

-consummation – fi ‘final’; desenllaç (Hamlet, 3.1.63, solució d’en Joan Sellent) / v. crown 

-consumption – (enjoyment of the artwork) assimilació (~) 

-contact – tracte, relació; vincle, lligam (si el context s’hi ajusta) / parella ocasional (~) (cf. partner) / to 

avoid c. – procurar no coincidir (amb algú) / to lose c. – deixar de tenir relació, deixar de tenir tracte (esp. 

amb una persona) / sexual c. – relació sexual ocasional (~) // (v) localitzar (algú) / c. the Born Free 

Foundation – adreceu-vos a la B.F.F. / v. detail / v. eye / v. information / v. reality 

-contact lenses – lentilles ‘lents de contacte’ (terme ja incorporat als diccs.) / contact lens fluid – líquid de 

lentilles (registre col·loquial) 

-contain – incloure (alternativa a la trad. literal si s’escau) / pressuposar (dos cops a l’epígraf “The 

Excitement of the Unknown” de la introducció de Warped Passages de la Lisa Randall) 

-container – recipient; envàs 

*-containment – contenció 

-contaminate – enterbolir (esp. la relació amb algú) 

*-contaminated – impur; empestat (fig.) 

-contemplate – cavil·lar, reflexionar / considerar; aventurar; plantejar / decidir-se (per) 

-contemplation – cavil·lació / v. sink 

-contemporary – de l’època (referint-se a un fet coetani a un altre que s’acaba de descriure) / my 

contemporaries – la gent de la meva generació / c. events – l’actualitat 

-contempt – desacatament a la justícia 

-contemptible – digne de menyspreu ‘menyspreable’; negligible, insignificant (~) / this is c. – això és una 

baixesa 

-contend – pugnar (dos sentiments contraposats entre ells) / bregar ‘lluitar’ (cast. lidiar) / polemitzar (amb 

algú) / to c. with – enfrontar-se a (sentit propi i fig.) / to c. with oneself – sospesar (fig.) (~) 

-contender – candidat, aspirant (en una competició, p.ex.) 

-content – cofoi / yes, I am c. – no em puc queixar (trad. lliure) / to one’s heart’s c. – tant com el cor et 

demana (i variants) / not c. with this... – com si amb això no en tingués prou... 

-content. …and its contents – …i el que conté 

-contention – batalla (Otel·lo, 2.1.92, solució d’en Salvador Oliva) / litigi(s) (Proverbis 18,18) 

-contentious – conflictiu / controvertit / candent / acalorat (reunió, discusió) 

-contentment – alegria (a peace and c., p.ex.) 

-contest – debat 

*-contestation. in c. with – en discrepància amb (~) 

*-contested – controvertit (its authory is c.) / en disputa (un territori, etc; però c. site ‘punt conflictiu’) 

-context – terreny (fig., en general: social, jurídic, etc.); àmbit, entorn (socioeconòmic, p.ex.), marc (legal, 

p.ex.) / substrat / conjuntura, avinentesa, ocasió, situació 

-contiguous – paral·lel ‘comparable’, pròxim (fig.); afí (~) 

-contingency. c. plan – pla de prevenció 

-contingent – casual, fortuït, accidental 

*-continued – permanent (presència) 

*-continuing – continuat; persistent; crònic / irresolt (una discusió) / c. presence – continuada presència; 

pervivència (cf. continued aquí sobre) / c. power – vigència 

-continuity: v. unbroken 

-continuum – contínuum (no ‘continu’) 

-contort – crispar (una cara crispada pels nervis, p.ex.) / trastornar (el comportament, etc.) 

-contour. c. chair – cadira anatòmica (~) 

http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=construction&logic=AND&note=&english=N&prev_page=2&subjectid=300047195


-contract (n) – conveni (entre un sindicat i una empresa) / sobreentès / under c. – contractat / c. farm land 

– superfície agrícola contractada 

-contract (v). to c. out – subcontractar; fer una contractació externa, externalitzar (verb no inclòs al 

DIEC2) 

-contractor – proveïdor / (general) c. – contractista; constructor / contractors ‘in the building and related 

trades, anyone who is prepared to undertake work by contract’ (def. Oxford) –  treballadors de la 

construcció ‘paletes + industrials’ (en el ram de la construcció, almenys a Barcelona, el substantiu 

industrial es refereix a tots els professionals que “entren” a l’obra després de la “colla” de paletes i 

manobres: electricistes, lampistes o llauners, guixaires, etc.) 

-contradict – replicar 

-contradiction – contrasentit; incongruència (~) / it is a c. in terms – és contradictori; és un contrasentit 

*-contrail – deixant (d’un avió al cel) (Termcat 

-contraption – artefacte (alternativa a ‘fòtil’) / mecanisme; invenció (~) 

*-contrarianism – inconformisme; esperit de contradicció (~) 

-contrary – rebel, rebec, indisciplinat (possibles alternatives a la definició de la primera acc. del bilingüe) 

-contrast (n). in c. (with) – contraposar-se (a) (amb reformulació) 

-contrast (v) – contraposar / acarar, confrontar, correlacionar 

-contrasting – contraposat 

-contravene – contraposar-se (si és el cas) 

-contretemps – desavinença, desacord; disputa, controvèrsia (totes dues subacc. dintre l’acc 2.b de 

l’Oxford) 

-contribute – escriure (un article per a un diari); fer (un dibuix, un gravat, etc. per il·lustrar un llibre) / to 

c. to – influir en; enriquir (fig.); estimular, potenciar; fer créixer (fig., ~) / to c. (funds) – finançar, sufragar 

(alternatives al més literal ‘aportar fons’, no sempre aconsellable) / to c. one’s share (of something) – 

aportar (alguna cosa) / v. mite2 

*-contritely – amb compunció (totes les accs. DDLC); amb recança (~) 

-contrivance – argúcia (alternativa a ‘estratagema’) / artificiositat (~) / mecanisme; sistema / faculty of c. 

– inventiva 

-contrive – manegar(-s’ho), enginyar(-se-les) 

-control – regulació / restricció (iron c. ‘restricció fèrria’; però en algun cas també pot ser ‘disciplina 

fèrria’) / to be in c. – ser senyor d’un mateix, no haver perdut el món de vista (sentit diferent de l’expresió 

idèntica del bilingüe); cuidar-se (d’una cosa) / I’ll take c. – ja me’n cuido jo, ja me n’ocupo jo, ja me’n 

faig càrrec jo / to be out of c. – estar fora de si (millor que ‘fora de control’); ser impossible de dominar / 

your ego is getting out of c. – tens un ego que te’l trepitges (trad. lliure en un diàleg informal, Lauren St 

John, Rendezvous in Russia, 12) / to be under c. – tenir domini de si mateix, tenir possessió de si mateix, 

posseir-se ‘saber-se dominar’ / to get under c. – retenir (llàgrimes; v. tear) / under c. – en ordre / to lose c. 

– escapar-se-li (a algú) la situació de les mans / to lose c. of oneself – perdre el domini de si mateix 

(millor que ‘perdre el control’) / to lose c. over one’s thoughts – no saber on tens el cap (solució lliure per 

fugir dels literalismes amb control) / to take c. (over one’s juniors) – mantenir la disciplina (entre els 

subordinats) / (acc. b dicc. bilingüe) controls – elements de govern (d’una nau) (alternativa a les 

solucions del dicc.; terme d’ús en el món de la navegació marítima) / c. group – grup de referència // (vt) 

regular / intervenir sobre (règim preposicional que no sé trobar als diccs. però que és d’ús habitual) / 

administrar (una indemnització, una herència, etc.) / for reasons we cannot c. – per causes superiors a la 

nostra voluntat (i variants) / v. gun 

*-controlled: v. flight 

-controlling – rector (adj.) / restrictiu (adj.) 

-controversial – polèmic 

-conundrum – enigma; trencaclosques (fig.) (alternatives a les solucions del dicc.); dilema (~) 

-convenience. public c. – lavabo públic, lavabos públics / house of c. – casa de tolerància ‘prostíbul’ 

*-convenience store – botiga a l’abast (Termcat), botiga de conveniència (Termcat i v. Wikipedia); 

drugstore (~) (dècada de 1970, Barcelona, a partir del nom comercial d’aquesta cadena de botigues 

d’horari nocturn) / botiga de gasolinera 

-convenient – adequat, pertinent; encertat (solució del corrector Pere Farré) / ben trobat (ben trovato) / 

how very c.! – que bé!, quina sort! (si és el cas) 

-conveniently. when you c. can do so – quan et vagi bé fer-ho, quan et vagui fer-ho (alternativa preferible 

a la solució del dicc.) / she c. forgot it – va fer-ne taula rasa, va decidir oblidar-ho, va relegar-ho a l’oblit 

-convention – les convencions (acc. 1.4 GDLC) / v. trammel 

-conventional – ortodox (~) 

-converge – confluir (fig., acc. 2 DCVB no recollida al DIEC2) / ajuntar-se 

-convergence – confluència 



-convergent – confluent 

-conversant. to be c. (with) – estar al corrent (d’una cosa) 

*-conversation pit – sala d’estar enfonsada 

-conversational. his tone was c. – ho va dir com aquell qui res 

*-conversation-stopper – sortida que et deixa sense paraules, sense saber què respondre, sense saber què 

dir 

-convert – (n) convers; prosèlit; incondicional (sentit no religiós) // (v) adaptar / permutar (dues 

propietats) 

-converted – (adj) reformat (acc. 3.a i 3.c Oxford) 

-convey – fer entendre ‘transmetre’; suscitar (~); traduir ‘expresar’; denotar; mostrar, posar de manifest; 

reflectir / to c. the idea... – transmetre la impresió / v. message 

-convict – reu convicte / reu / presidiari // (v) to c. (someone) of a lie – retreure una mentida / (v abs) 

dictar sentència 

-conviction – ideologia / postulat; supòsit / a man of convictions – (un home/una persona) de conviccions 

fermes, (un home/una persona) de principis 

-convince – fer creure (alternativa a ‘convèncer’) 

-convincing. to be c. – ser versemblant (en una interpretació); brodar el paper (un actor) (trad. lliure); 

convèncer (v abs) (cast. dar el pego) 

-conviviality – cordialitat / bona companyonia 

*-convoluted – enrevessat; rebuscat 

-convolution – volta, plec, replec (accs. 1 i 2 Oxford; convolution > circumvolució) 

-convulsion – commoció (fig.) (household c. ‘daltabaix’) 

-cook – torrar-se (fig.) (la terra, etc.) 

-cooker – olla (com p.ex. a pressure c., que ja surt al dicc.) 

*-cookie. c. tray – plata de rebosteria (referint-se exclusivament al continent) / to be a tough c. – ser del 

morro fort 

*-cookie-cutter (adj) – estereotipat 

*-cooking – cuina (= cookery) / activitat culinària / gastronomia (~) / cocció 

*-cooking island – illa central, illa de treball (en una cuina) 

*-cookware – bateria de cuina 

-cool – enrotllat ‘tolerant’ (registre col·loquial) / genial; guai / to keep c. – conservar la serenitat 

(alternativa a ‘no perdre la calma’) / to play it c. – fer l’indiferent / man, that was not c. – tiu, ¿de què 

vas? (registre col·loquial) / v. tension 

-cooler: v. water cooler 

-coop – confinar (fig.) 

-cooperate. to c. in – contribuir a 

-cooperative – sol·lícit (alternativa a ‘servicial’) / dòcil (~) 

*-cooperativeness – esperit de cooperació 

-coopt – nomenar (algú en un càrrec) / incorporar, apropiar-se de (fig., teoria de l’art) (~) 

-cope1 – volta (acc. 6 Oxford, arcaisme) (arquitectònica o en sentit fig., com la del cel) 

-cope2 – espavilar-se; sortir-se’n (només en un exemple al bilingüe) / valdre’s (esp. un vell) / adaptar-se 

(terme de psicologia; v. coping); reaccionar, respondre (~); agafar-se (acc. 7 agafar DIEC2); assimilar, 

interioritzar, acceptar (~); superar (una pena, p.ex.; ~) / I can’t c. with... – ...és superior a mi 

*-coping – adaptatiu (p.ex. a c. behaviour, c. strategies, etc.) 

-copiously – profusament (possible alternativa a la trad. literal) 

-copper – aram (alternativa a ‘coure’) / (utensil) perol (millor que ‘caldera’; apareix a la Cançó de Nadal 

de Dickens, al quarto del safareig de casa els Cratchit, i encaixa perfectament amb les descripcions que en 

Coromines fa al DECat de perol i també de per s.v. PEROL) 

*-copper-green – verdet (pigment); verd d’aram (el pigment i el color) 

-coppery – de color d’aram 

-coppice – rodal (d’arbres) 

*-copse (al bilingüe com a segona variant dintre l’entrada coppice): v. coppice  

-copy – imitació / matèria (per a un article) // to c. down – posar per escrit 

-copybook. to blot one’s c. – retratar-se, quedat retratat ‘posar-se en evidència’ (alternativa a la solució 

del dicc.) 

*-copyedit – corregir, revisar (un text, esp. ortotipogràficament o estilísticament) 

*-corbel – mènsula (terme d’arquitectura) 

-cord – (Elec) cable (alternativa sovint preferible a la trad. literal ‘cordó’ del bilingüe) 

-cordial – (n) tònic (alternativa a ‘cordial’) 

-cordon. to c. off ~ to seal off ‘precintar’ (una casa, una habitació) 



-core – fons (acc. 2.2 GDLC) / the c. of the problem – el nucli del problema / the c. of truth – la veritat de 

base, la veritat de fons (d’una cosa) / to the c. – profundament; acabat (acc. 1.2 acabat,3 -ada DIEC2) / at 

my c. – íntimament // (attr) essencial, primordial, fonamental (c. principle ‘principi fonamental’) / 

principal (core members, p.ex.) 

-co-respondent – còmplice d’adulteri ‘en un judici per divorci, l’home que ha tingut relacions sexuals 

amb la presumpta adúltera’ (més aviat que no pas la solució del dicc.) 

-corking – (opportunity) immillorable 

-corn. that ain’t c. – Déu n’hi do; no és poca cosa (cast. no es moco de pavo) 

-corned beef – corned beef 

-corner – replec ‘aspecte recòndit’ (possible alternativa a ‘racó’ esp. en sentit fig.) / (it’s) (a)round the c. – 

(és) a tocar (qualsevol cosa, en l’espai o en el temps) / to put (something) in the c. of one’s mind (també 

amb altres verbs, com to cram) – relegar a l’inconscient / corners of the eyes – llagrimals (si és el cas) 

-cornet – alferes (cavalleria) 

-corn exchange – la llotja del blat, la llotja del gra (alternatives preferibles a la solució del dicc.) 

-cornflower. c. blue (color predilecte d’en Vermeer) – blau safir (~) 

-cornice – motllura (acc. 1.b Oxford) 

-cornucopia – abundància, sobreabundància 

-corny – vulgar / it sounds c., but... – pot semblar un tòpic, però... 

-corollary – conseqüència 

*coronal – frontal (terme de medicina) 

-coronary – (n) (= c. thrombosis) atac de cor 

-coroner – jutge instructor (Bleak House) (~) 

-coronet – corona heràldica, coronell 

*-Corotesque – corotià ‘a l’estil de Corot’ (neologisme a partir de l’ús que trobo de corotiano en cast.) 

-corporate – empresarial / c. headquarters – seu social 

-corps – cos de ball (no ‘cos de ballet’) / army c. – companyia (~) / free c. – avançada (~) 

*-corpsman – metge militar (de la marina i la infanteria de marina dels EUA) 

-corpus – corpus (accs. 2 DIEC2); conjunt, col·lecció (~) 

-correct – (proper) formal (persona); ortodox (acc. 1 DIEC2) / (the) always c.... (amb valor adjectival) – 

infal·lible / am I c. in saying...? – ¿tinc raó quan dic...? (alternativa a la solució del dicc.) / am I c. in 

thinking...? – ¿haig d’entendre...?; ...¿m’equivoco? / c. first time – encertar-la a la primera // (v) contradir 

(acc. 2 DIEC2) / I stand corrected – em dono per assabentat (sentit diferent de la trad. del dicc.) 

-correlative – (n) correlat / acompanyament (acc. 2.1 DIEC2, acc. 3 DCVB) (acc. 2 Oxford) 

-correspondence – analogia / there had been an exchange of c. (between two people) – s’havien cartejat 

-correspondent – corresponsal / v. co-respondent 

-corresponding. on a c. scale – en quantitats proporcionals / c. policies – polítiques pertinents 

*-corroding – corrosiu / destructiu (fig.) 

-corrupt – depravat, envilit // (v) malejar / deturpar, desvirtuar (un miracle) (~) 

*-corrupted – ranci (llard) (Dickens, Cançó de Nadal) 

-corruption – venalitat / perversió, depravació; immoralitat (~) 

-corsair – vaixell corsari (alternativa a ‘corsari’ a seques en cas que es pugui confondre el vaixell amb la 

persona) 

*-co-sign, cosign – avalar 

*-corselet, corslet – cuirassa (llatí thorax; v. DECat, II, 1094a23) (acc. 1.a Oxford) (solució d’en Salvador 

Oliva a Coriolà, 5.4.20) 

*-co-sign – avalar 

-cosignatory: v. co-signer aquí sota mateix 

*-co-signer – avalador 

-cosmic. c. joke – broma del destí (~) (v. la interessant discusió que apareix a "cosmic joke"? - 

Wordsmith.org) 

*-cosseted. c. life – vida regalada 

-cost. to his c. – per desgràcia (per a ell) / at the c. of his life – a costa de deixar-hi la vida (alternativa a la 

solució del dicc.) / at high personal c. – a un preu personal molt alt / to have a c. – pagar car (~); pagar(-

ne) les conseqüències // to c. time and trouble – costar Déu i ajuda / politeness costs nothing – no costa 

gens ser educat / dreaming costs nothing – somiar no costa diners / v. fortune / v. minute 

*-cost-cutting – reducció de despeses; retallades (esp. en la despesa pública) 

*-cost-effective – rendible (sentit propi i fig.); que surt a compte 

-costume – uniforme (de porter o de conserge, p.ex.) // (attr) d’època (c. portrait, c. drama) / c. jewelry – 

joies de fantasia (alternativa a ‘bijuteria’) / costumes – vestuari (teatre) / c. designer – figurinista, 

dissenyador de vestuaris 
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*-costuming – vestuari (esp. en teatre, vodevil, etc.) 

*-cosy (absent al bilingüe tot i la remisió des de cozy) – acollidor; càlid (fig.); agradable; casolà (~); íntim 

(adj i n ‘amic íntim’) / calent, calentó (una peça de roba d’hivern, acc. 3d DDLC) // to c. up – fer bon 

paper, fer bona cara (a algú), congraciar-se (amb algú) ‘fer-li la gara-gara per mirar de guanyar-se’l’ // to 

c. up (to/with) something – fer joc amb 

-cot2 – catre 

-coterie – grapat, colla (de persones) (alternativa a totes dues accs. del bilingüe) 

-cottage – mansió campestre (v. nota meva a Seny i sentiment, I-VI, i cf. solució al glossari del Casalot) / 

c. cheese – mató (~) / c. pie – pastís de carn i patata / v. summer 

-cotton. c. candy – sucre filat 

*-cotton-tree – arbre del cotó (Bombax, Eriodendron, Ceiba pentandra); capoquer (exclusivament Ceiba 

pentandra) 

-cough. bad c. – molta tos; tos forta // c. drop – (lozenge) pastilla per a la tos 

-council – comitè (works c. ‘comitè d’empresa’) 

-counsel – secret (to keep c.) (Hamlet 4.2.11; Siràcida 8,17) // (v) aconsellar / recomanar 

*-counseling, counselor: v. counselling, counsellor aquí sota mateix 

*-counselling, counseling – assistència (psicològica, etc.) (aconsellament al Termcat, amb tot l’aire de ser 

un calc); ajuda; teràpia; orientació (familiar, etc.); la psicopedagoga (en un centre docent de secundària) 

(~) 

-counsellor, counselor – assistent social / monitor (en unes colònies d’estiu per a nens, p.ex.) / junior c. – 

ajudant de monitor / head c. – cap de monitors / guidance c. – assessor pedagògic (~) 

-count1. ...on (two) counts – en (dos) aspectes; per (dos) motius // more (things, etc) than I can c. – tantes 

(coses, etc.) que n’he perdut el compte (íd. per a we went to too many concerts to c.) / every second counts 

– no es pot perdre ni un moment, el temps és or (alternatives a la solució del dicc.) / I’m counting the days 

– estic impacient (per veure algú, perquè torni d’un viatge, etc.), em moro de ganes (de...) íd., íd.) / to c. 

on someone – refiar-se d’algú (can I c. on you? ‘¿em puc refiar de tu?’) (però: I’m counting on you a lot 

‘tinc moltes esperances posades en tu’, ~) / c. me in! – m’hi apunto! / c. out – excloure, descartar / c. me 

out (of something)! – amb mi no comptis!, no en vull saber res! / v. blessing 

-countenance – continença ‘expresió del semblant + posat’ (arcaisme) 

-counter2 – barra (de bar) / marbre(s) (de la cuina) / v. checkout 

-counter4 – contrarestar 

-counteract – neutralitzar 

*-counter-attack, counterattack. attacks and counter-attacks – atacs i rèpliques (en un debat, en un diari) 

-counterbalance – contrarestar, compensar 

-counterfeit – falsari 

*-counterintuitive – contrari a la intuïció 

*-counter-irritant – rubefaent, revulsiu (~) 

-counterpart – (n) igual, semblant ‘proïsme’ / homòleg (acc. homòleg, homòloga DDLC); col·lega 

(registre més col·loquial) 

*-countertop – marbre(s) (esp. de la cuina, encara que puguin ser de fòrmica, de Silestone o d’algun altre 

material); fogons (acc. 4 DDLC amb cita del 1902 del barceloní Ignasi Iglésies; m’és familiar de Manlleu, 

on és d’ús tradicional); taulell de la cuina (Viquipèdia, dicc. visual Duden Enciclopèdia Catalana; però 

potser artificiós) 

*-counting – càlcul (estadístic, etc.) 

-counting house – tresoreria; oficina de comptabilitat 

-countless – infinitat de (on c. occasions ‘infinitat de vegades’) / c. millions – milions i milions  

-country. the c. around – els encontorns / the old c. – la terra natal (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-country house, country-house. English c.-h. – mansió rural anglesa (cf. francès château) 

*-countryman (absent per errata; on hauria de sortir hi diu “country dance”) 

-countryside – paisatge 

-county – comarca; districte (~) (equivalent del xinès 县, p.ex.) 

-coup – insurrecció, revolta / negoci rodó (acc. 2 coup3 ‘successful move’ Oxford) (trad. lliure) 

-coupling – interrelació (sentit fig.) 

-courage – enardiment (possible alternativa a ‘valentia’, etc.) / to have the c. (to do something) – gosar 

(fer una cosa) / don’t lose your c. – no defalleixis / to gather c. (= to pluck up one’s c.) – armar-se de 

valor; fer el cor fort 

-courageous – atrevit, agosarat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-courageously – animosament; heroicament 

-course – vida (acc. 4.1 vida DIEC2, acc. 18 course Oxford) / (of star) òrbita; trajectòria (~) / pràctica, 

costum; convenció (esp. pl.) (alternatives a ‘procedir’, acc. 20 Oxford) / fil (de les idees, del discurs, etc.) 



/ determini / opció, elecció / solució; sortida (fig.) / (Naut) derrota (alternativa a ‘rumb’; cf. tots dos 

termes al DECat) / specific c. – assumpte concret, fet concret (~) / to change c. – canviar el rumb (en 

sentit fig., alternativa a ‘canviar de rumb’; v. accs. 1a i 2a DDLC) / I’ve chosen my c. – he decidit el que 

haig de fer / c. of action – actitud; línia d’actuació; patró de conducta (alternativa a ‘línia de conducta’); 

opció; mesures / c. of life – règim de vida (però també: the c. of my life ‘el rumb de la meva vida’) / c. of 

instruction – curs, curset / in the c. of time – amb el temps; a la llarga (trad. lliure) / to set on c. – 

desencadenar (fig.) (~) / to be set on c. – estar en camí de, estar en via de, anar camí de (resoldre’s, etc.) / 

to take its c. – fer-se realitat (alternativa a ‘seguir el seu curs’ en algun cas) / to keep on c. – avançar, fer 

camí, tirar endavant (fig); progressar (trad. lliure) / of c. – sens dubte; lògicament; per descomptat; si 

aquest fos el cas... (introducció a una reflexió especulativa); ...només faltaria (si és el cas) / in c. of nature 

– consegüentment (acc. 20 Oxford) / v. due / v. during / v. reverse 

-court. lower c. – tribunal de primera instància / c. system – carrera judicial (~) / to hold c. – donar 

audiència, concedir audiència; rebre (visites, esp. a la feina, per tenir-hi reunions) 

-courteous – atent (alternativa a la trad. literal) / with c. ease – amb naturalitat educada 

-courteously – amb urbanitat 

-courtesy – deferència, mostra de deferència (to show c. ‘tractar amb deferència’) / the c. of the house – 

l’hospitalitat de la casa 

-courtier – camarlenc / galant (~) 

*-court-plaster – mosca (‘piga negra artificial’, s. XVIII) / esparadrap (final s. XIX) (~) 

-courtship – parada nupcial (etologia) 

-cousin – parent (acc. 1 Oxford) (pot dir-se d’un tiet, o bé d’un nebot, p.ex.) (~) 

-cove1 – concavitat (~) (cf. acc. 6.a Oxford) 

*-coved. c. ceiling – sostre amb motllures, sostre emmotllurat 

*-coven – caterva, trepa (de gent) / aquelarre 

-cover – argúcia (possible alternativa a ‘pretext’ en algun cas) / to run for c. – posar-se a cobert / under c. 

of night – aprofitant la foscor de la nit (alternativa a la trad. del dicc.) / to take c. – (Mil) parapetar-se 

(alternativa al dicc.) / covers – abrigalls (del llit: llençol de sobre [+ mantes] + cobrellit; acc. 1 DCVB, 

acc. 2 DDLC; inexacte al DIEC2) // (v) recórrer (una distància); rastrejar (un terreny) / to c. one’s ass – 

no complicar-se la vida (Urban dictionary: ‘to take preemptive steps to make sure that you don't get into 

trouble with anyone’) (~); curar-se en salut (~) (cf. to c. one’s bets a continuació) / to c. one’s 

(bets/tracks) – curar-se en salut; anar sobre segur; no córrer riscos, no jugar-se-la (cf. to c. one’s ass en 

aquesta mateixa entrada) / to have someone covered – apuntar algú (amb una arma de foc) / to c. for 

someone – donar la cara per algú; cobrir-li les espatlles 

-coverage – ressò (a la premsa, etc.); atenció (informativa, mediàtica) (~) 

*-coveralls – granota (peça de vestir) 

-coverlet – cobertor (no sempre és ‘vàno(v)a’) / parament d’altar 

-covert – (n) garriga ‘matoll’ 

-covetousness – cobejança (en alguns casos preferible a ‘cobdícia’) 

-cow – apocat 

-cowcatcher – llevaobstacles, apartabestiar, salva-rodes (propostes Termcat) 

-cower – arronsar-se (fig.) 

*-cowlick – remolí (Termcat, etc.), floc de cabells rebels // (v) recargolar-se (els cabells rebels) 

-co-worker, coworker – company de feina (sentit diferent de ‘col·laborador’) 

*-cowpea – fesolet (Vigna unguiculata) 

*-cowpoke – vaquer, cowboy 

*-coxcomb – fatxenda (Jane Austen, Sense and Sensibility; Dickens, Bleak House) 

-coy – discret, reservat 

*-CPU – processador, unitat central de processament (informàtica) 

-crab1. crabs – cabres (afecció venèria, cast. ladillas) 

-crab2 – (vt) trobar pegues (a) 

*-crabapple, crab-apple – pomera borda (v. Termcat, amb solucions més específiques) 

-crack. to c. (someone) a smile – dibuixar-se-li (a algú) un somriure a la boca; somriure de cop / to c. 

down – reprimir (una manifestació, etc.); aplicar mesures enèrgiques, aplicar mesures severes / it’s not all 

it’s cracked up to be – no és tan meravellós com diuen (alternativa preferible a ‘bo’) 

*-crackdown – campanya de represió; represió; mesures de represió, mesures represives; mesures 

enèrgiques, mesures severes 

-cracked – (voice) esquerdat / (mad) sonat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-cracker – pirata informàtic ‘intrús que accedeix il·lícitament en ordinadors d’altres’ (≠ hacker, q.v. en 

aquesta mateixa llista) 



*-cracking – col·lapse (nerviós), ensorrament (anímic) / descodificació (Steven Hall, Raw Shark, títol 

capítol 7) / c. sound – cruixit (‘per començament de ruptura’, DCVB) 

-crackle – (= crackling sound) (of wood) espetecs, petarrelleig; (of bacon) xauxineig (en tots dos casos, 

solucions preferibles a la del dicc.) / espurna, guspira (que salta d’una foguera; Nii Ayikwei Parkes, Tail 

of the Blue Bird, context clar) 

-crackpot – (n) sonat (registre col·loquial, d’acord amb l’original) 

-crack-up – (v) desvariejar 

-cradle – llit de baranes (EUA) / to be rocked in a golden c. – dormir sobre coixins de plomes, estar sobre 

un llit de roses (~) / to rob the c. – tenir una relació amb una parella molt més jove (possibles solucions: 

“podria ser el seu pare”, “podria ser la seva mare”, etc., i v. glossari Barney Panofsky) 

-craft – artifici / aeronau // (v) fer a mà, manufacturar, fabricar (~) / v. carefully 

*-craftlike, craft-like – artesà, artesanal (aquest, no Fabra, DCVB ni DECat, només GDLC i DIEC2, 

també DDLC) 

*-crafts – treballs manuals, manualitats / artesania 

-crafty – alambinat; enverinat (una pregunta, etc.) (~) 

-craggy – abrupte, rost (alternatives a les solucions del dicc.) 

-cram. crammed (to the gills) (= cram-full) – ple, ple a vessar, (ple) com un ou; embotit (el cap) 

-cramp1 – espasme muscular (esp. si és de la musculatura llisa, com l’abdomen, que també es pot dir 

rampa abdominal), torçó; còlic abdominal, cargolins (a la panxa) (cast. retortijones) (cargolins amb 

aquest sentit no recollit a DCVB, DIEC2, DGEC ni DECast, però m’és familiar d’Osona) 

*-cramping – (adj) constrictiu (sentit propi i fig.) 

-crank2 – sonat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-crap – porqueria (fig.) / collonades, estupideses; ximpleria; falòrnia / xerrameca / murga, rotllo (tant en el 

sentit de ‘xerrameca’ com en el de ‘fet carregós’) / mals tractes / malviure (~) / idiota 

*-crape hair – cabell postís 

*-crapola – collonades 

*-crapper – tassa (del vàter) (literalment, cagador, terme existent però d’extensió limitada) 

*-crappy – malparit ‘dolent, desastrós’ (c. system, p.ex.) 

*-craquelure – clivellat (en pintura i en ceràmica) 

-crash – accident (també de cotxe, no només d’avió) / soroll de trencadissa / economic c. – daltabaix 

econòmic (~) // to c. through – irrompre 

*-crash-land – (vi) fer un aterratge forçós 

-crass – obtús ‘ignorant + insensible’ (~) 

-crate. plastic c. – caixa de plàstic per a ampolles 

-crave – delir-se (alternativa a ‘anhelar’, etc.) 

-craving – deler (alternativa a les solucions del dicc.) / the c. of this world – els anhels d’aquest món 

*-craw. to stick in someone’s c. – ser odiat o malvolgut per algú (~) 

*-crawl – arrossegar-se de genolls (sentit propi i fig.) / to c. into bed – ficar-se el llit (esp. amb penes i 

treballs, o mort de cansament) / to make someone’s skin c. – fer venir una esgarrifança / the city is 

crawling with tourists – la ciutat està infestada de turistes 

-crayfish – cranc 

-crayon – barra de cera, llapis de cera llapis pastel; ceres, ceres de dibuix, *dacs (alternatives a ‘pastel’) 

-craze – fal·lera, deliri (per una cosa) // crazed with rage – ofuscat per la còlera; fora de si de ràbia 

-crazed – ferotge (anticomunisme) / foll, desassenyat (pressentiment) (Mordecai Richler, Barney’s 

Version, 1.10); absurd 

*--crazed – obsessionat (per alguna cosa; sex-c. ‘obsessionat pel sexe’, p.ex.) 

*-craziness – bogeria / insensatesa 

-crazy – eixelebrat; imprevisible (persona) (~) / destarotat / absurd, extravagant (fet, situació, etc.) / 

extravagant, estrafolari (persona, indumentària, etc.) / esvalotat (cabellera) / c. (idea/thing) – ximpleria 

(en algun cas) / to drive someone c. – sulfurar-lo, fer-lo sortir de polleguera, posar-lo fet una fúria; 

amargar-li la vida; desesperar (acc. 2.1 DIEC2) / it is c. – és una bogeria / he’s c. about you – n’està molt, 

de tu; està perdudament enamorat de tu, t’estima amb bogeria (alternatives a la solució ‘estar boig per’ del 

dicc.) / to be c. for (something) – estar entusiasmat per (alguna cosa), entusiasmar-te (alguna cosa) // (n) 

the crazies – els violents (extremistes polítics) (~) / v. plumb 

-cream – salsa (les que són espesses com la maionesa) // (adj) os; blanc trencat (color) (~); beix (color) 

(~) / v. cheese / v. hair / v. peach / v. skin 

-creamer – gerro petit per a la llet, gerret de la llet 

*-cream puff – lionesa, profiterol (esp. de nata o de crema) 

-creamy – pastós (alternativa a ‘cremós’) / caldós (un arròs, un estofat, etc.) / vellutat (color; v. comentari 

dintre l’acc. 2.c de l’Oxford) 



-create – realitzar, fer (una obra artística) / conformar (en alguns casos) 

-creation – procreació (~) 

-creative – imaginatiu (alternativa a ‘creatiu’ o ‘inventiu’) / c. accounting – maquillar els comptes (~) 

-creativity – procés creatiu; capacitat creativa (millor que ‘facultat creadora’) 

-creature – ésser (accs. 2 i 3 DIEC2); entitat (acc. 2b DDLC) / ésser animal ‘animal’ / (ésser) animal no 

humà (acc. 2.a Oxford) / fenomen (en un espectacle de fira, en un circ) (acc. 2.2 DIEC2) // c. comforts – 

comoditats materials (alternativa preferible a la solució del dicc.) 

-credence – credibilitat 

-credentials – referències; currículum / to establish one’s c. – consolidar-se (esp. en una activitat 

professional) 

-credible – digne de crèdit / fidedigne / plausible, viable 

-credit – actiu (terme mercantil) / credits – títols, títols de crèdit (acc. 1.4 DIEC2); fitxa tècnico-artística, 

fitxa tecnicoartística (DDLC s.v fitxa); repartiment (la llista escrita dels actors que apareixen en una 

pel·lícula) / to give c. – creure; honorar, fer honor a / to give someone the c. for (something) – reconèixer 

a algú (una cosa) (acc. 3 reconèixer GDLC); reconèixer a algú el mèrit (per una cosa) / to be a c. (to 

someone) – ser(-ne) digne / to (her/his/etc) c. – en descàrrec seu (~); se li ha d’agrair... / it does you c., it’s 

much to your c. – diu molt de tu (alternativa a la solució del bilingüe per a la primera expresió) / he claims 

all the c. for creating... – s’atribueix la paternitat exclusiva de... / to take c. – vanagloriar-se, posar-se 

galons / on c. of – a compte de; aprofitar-se de (algun privilegi, etc.) / v. facility 

-creditable – que honora (algú) 

-credulity. beyond c. – inversemblant (~) 

-creed – doctrina; principi (~); lema (en algun cas) 

-creek – badia (~) / riera (curs més important que un rierol) 

-creep – puta (nm) / fantasma (acc. 3 DDLC) (~) // (v) aflorar (un somriure a la cara, un sentiment a la 

veu) / pul·lular (acc. 2 DCVB), formiguejar / to c. in –  esmunyir-se, infiltrar-se; acostar-se furtivament / 

to c. out – esquitllar-se 

-creeper – encantat, tòtil (v. també sinònims de aturat al Franquesa) 

-creeping – degeneratiu (procés morbós) (~) 

*-creepy. to be c. – fer por; fer basarda, fer feredat (acc. 2.b Oxford) 

-cremate – reduir a cendra (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-creme: v. cream (esp. en el sentit ‘crema cosmètica’) 

*-crêpe – crespell (possible alternativa al terme francès; v. Jaume Fàbrega, El gran llibre de la cuina de 

les àvies, La Magrana, 2006, p. 680, i DECat, II, 1042a37-55) 

*-crepey = crepy (q.v. aquí sota mateix) 

*-crepy – crepat / apergaminat, arrugat (mà seca i vella) 

*-crescendo – íd. / punt culminant (fig.) 

*-cresset – gresol 

-crest – carena (alternativa a ‘cresta’) 

-crestfallen – ensorrat, abatut 

*-cretinise – escarnir, ridiculitzar; burlar-se, rifar-se 

-crevice. gingival c. – solc gingival (odontologia) 

-crew – equip tècnic, tècnics (en el rodatge d’una pel·lícula, p.ex., tot i que senior c. seria més aviat 

‘equip de direcció’, cf.) / v. motley 

-crew cut – cabells rapats, cabells tallats al zero 

-crib – llitet de baranes (EUA) // (v) afusellar ‘plagiar’ 

-crier. the c. in the family – el ploraner de la família 

-crime – acte criminal (alternativa a ‘crim’) / infàmia; monstruositat (~) / disbarat, despropòsit (~) / a c. 

against he human mind – un atemptat a la raó / that is not a c. – en això no hi ha cap mal; no n’hi ha per 

tant / c. doesn’t pay – qui la fa la paga; delinquir no surt a compte / c. statistics – estadístiques de 

criminalitat / v. scene 

-criminal – facinerós, malfactor (definits respectivament ‘que obra criminalment’ al DCVB i ‘que comet 

actes criminals’ al DIEC2; alternatives a la trad. literal en contextos més literaris) / c. lawyer – (advocat) 

penalista, advocat criminalista / c. statistics – estadístiques de criminalitat / it would be c. (to throw 

something away, etc) – seria un sacrilegi (llençar alguna cosa, etc.) 

*-crimped – fistonat 

-crimson – granat (alternativa a ‘carmesí’, perquè el nom de color anglès té un espectre més ampli) 

-cringe – arraulir-se (sentit propi i fig.); ajupir-se (fig.); esgarrifar-se, escruixir-se (~); fer angúnia (amb 

reformulació) (~) 

-crinkly – arrissat (superfície de l’aigua) 

-crinoline – mirinyac (acc. 2 Oxford) 



-cripple – tolit, impedit, invàlid, impossibilitat (alternatives a les solucions de la primera acc. del dicc.) 

(sobre els termes deficiència, discapacitat i minusvalidesa v. el document Les desigualtats socials entre 

la població catalana amb discapacitats) / emotional c. – malalt psicològic, persona amb 

(traumes/problemes) psicològics, persona amb problemes de relació (~) 

-crippled – anquilosat (dits, mans, de l’artrosi, p.ex.) 

*-crippling – paralitzador (dolor, malaltia, etc.) / sever (derrota, etc.) 

-crisis – situació crítica; urgència, emergència (“anglicisme lleig” segons en Coromines, DECat, s.v. 

submergir); daltabaix / angoixa, situació d’angoixa (~) / we’re having a c. at work – estem desbordats de 

feina, tenim un pic de feina / sense of c. – estat de crisi; estat d’angoixa / c. meeting – reunió d’urgència 

-crisp – concís (instruccions, llenguatge) / (air) viu, tonificant (alternatives a les solucions del dicc.) / 

burnt to a c. – cremat del sol, torrat; socarrimat; rostit (també sentit fig., esp. de l’efecte d’una bomba o 

d’un llamp) 

*-criss-cross – encreuar(-se) / creuar / transitar (amunt i avall) 

-criterion. by any c. – objectivament / criteria – grau d’exigència; requisits 

-critic: v. interior 

-critical – decisiu, determinant, crucial, fonamental (acc. 5 Oxford) / c. occasion – ocasió assenyalada (~) 

-criticism – crítiques (alternativa al sing., esp. l’acció concreta de criticar, acc. 5.2 DIEC2) 

-criticize – condemnar (acc. 3.3 DIEC2) / to c. for – acusar de 

-croak – remugar, botzinar (alternatives a ‘rondinar’) / (exclamar/parlar/respondre) amb veu ronca / 

dinyar-la, palmar-la ‘morir-se’ (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-croaky – (voice) enrogallat, esquerdat 

-crock1 – perol (normalment d’aram) (acc. 2 Oxford, cita any 1885) 

-Croesus – Cressus (no ‘Cresus’) 

*-crone – jaia ‘dona vella’; vella; bruixa ‘dona vella i lletja’ 

-crony – amic de tota la vida (alternativa a la solució del dicc.) / c. capitalism – amiguisme, tràfic 

d’influències 

-crook – trampós; delinqüent; traficant (~) (alternatives a les solucions de l’acc. 1.b del bilingüe) / crooks 

– gent de l’hampa 

-crooked – tèrbol ‘delictiu’ 

*-crookedness – deformitat; imperfecció (~) (acc. 1.b Oxford ‘bodily deformity’) 

-crop – messes (alternativa a ‘collita’; v. sinònims a Franquesa s.v. collita) / to plant crops – sembrar 

*-cropped – rapat (cap, cabells) 

-cross – dibuixar-se (una expresió a la cara d’algú) (amb face com a OD en anglès) / posar-se guenyo / to 

c. a boundary – passar (de) la ratlla, anar més enllà del compte; saltar-se les convencions (trad. lliure però 

sovint ajustada al sentit) / to c. over (into) – passar-se (a l’enemic, a un altre ofici, etc.; esp. acc. 6b i 6c 

DDLC) / v. line / v. street / v. true 

-cross-check – confrontar, acarar, comparar 

*-cross-continental – intercontinental 

-cross-country. c.-c. skiing – esquí de fons 

*-cross-cultural – transcultural 

*-cross-cutting – muntatge paral·lel, juxtaposició d’escenes (cinematografia) 

-cross-fertilize. c.-fertilized situation – situació interactiva (~) 

*-cross-grained – repelós, revés (sentit propi i fig.) / advers (un fet, v. cita any 1652 acc. 2 Oxford) / 

malcarat, bròfec (valencià), de tracte difícil (v. sinònims d’intractable al Franquesa) / rebel (solució d’en 

Sellent a L’illa del tresor, 23, referint-se a una embarcació petita) 

*-crosshair – fil de teranyina; fils del reticle (d’una ullera de telescopi, d’un teodolit, d’una mira de 

pistola); punt de mira (fig.) 

*-cross-hatching – retícula, malla 

-crossing – creuer (en una església) (acc. 5.b Oxford) 

*-cross-linking – reticulació (terme de química); entrellaçament (terme més neutre i més genèric) 

*-cross-out – guixada (cast. tachadura) 

-crossover, cross-over – interrelació (entre dos casos policials aparentment inconnexos) 

-cross-piece – creuera (terme nàutic, acc. 1.6 GDLC) 

-cross-pollination – hibridació (fig.) 

-cross-purposes – contradiccions / at c.-p. with – en contradicció amb, en pugna amb, contraposat a 

-crossroads. to be at a c. – passar per un moment crític 

-cross-section – diversitat (d’opinions, etc.) 

*-cross-strait. c.-s. (relations, war, etc) – (relacions, guerra, etc.) entre la Xina continental i Taiwan 

-crotch – engonal 

-crotchety – rabiüt 

http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/88
http://www.colectivoioe.org/index.php/publicaciones_libros/show/id/88


-crow – corb (als EUA, Corvus brachyrhynchos) / white c. – rara avis (cast. mirlo blanco) 

-crowd. the c. – la gent / (lunch/dinner) c. – la clientela de l’hora de (dinar/sopar) (en un restaurant) / c. 

scene – (Cine) escena de gent; escena multitudinària (alternatives a la solució del dicc.) 

-crowded. c. life – vida agitada / c. street – carrer transitat 

-crown. the C. – la fiscalia / c. jewels – virtut, reialesa (fig.) / c. and consummation – plenitud i 

consumació (expresió cristiana) 

-crowning – culminant (alternativa a ‘suprem’) / c. glory – coronament (fig.) // (n) coronació (d’un rei) / 

coronament (sentit propi i fig.) 

-crow’s-nest, crow’s nest – garita 

-crucial – transcendental; clau; imprescindible (~) / c. point – nus de la qüestió (acc. 4.1 GDLC), quid (de 

la qüestió) 

-crucially – sobretot... 

-crucify – turmentar, mortificar, putejar (acc. 2.c Oxford) 

*-cruddy – immund, brut, sòrdid / repugnant, fastigós 

-crude – bast / rude / descarnat (fig.) 

-crudely. c. made – de fabricació tosca, de fabricació grollera 

-crudeness, crudity – grolleria (alternativa a les solucions del dicc.) / matusseria (d’una obra que vol ser 

artística, p.ex.) 

-cruel – rigorós (persona, clima) (accs. 3 i 4 Oxford) / punyent (dolor) (acc. 4 Oxford) / you have to be c. 

to be kind – de tant que t’estimo, t’apunyego (cast. quien bien te quiere te hará llorar) (el refrany anglès 

sembla venir de Shakespeare, Hamlet, 3.4.178) / (how) c. it is of you... – això és molt lleig, això és una 

cosa molt lletja ‘això no es fa’ (reny) (amb reformulació) 

-cruelly – cruament, amb cruesa (fig.) 

-cruelty – acarnissament (alternativa a la trad. literal) 

-cruise – circular (un vehicle); voltar (pel carrer; possible alternativa a ‘anar’, ‘caminar’) 

-cruiser – fragata (s. XIX) 

-crumb – desgraciat, malparit (acc. 2.c Oxford, EUA) 

-crumble – esterrossar (un camp o un hort llaurat; també: ‘passar el rascle’ o ‘rasclar’) 

*-crumbling – gastat (obra de maó, etc.) / ruïnós, que amenaça ruïna / c. mansion – casalot 

-crummy – de mala mort (hotel, restaurant) / barat (un article de consum) 

-crumple – ensorrar-se (alternativa a ‘enfonsar-se’; un tió encès que es migparteix en una llar de foc) 

*-crumpled-up. c.-up crying – plor desfet 

-crunch – textura cruixent (~) // (v) fer escarritxar, fer grinyolar (les dents) 

-crusader – paladí (defensor d’algú o d’alguna causa noble, etc.) / activista 

-crush – enamorament // (v) atuir (fig.) / defraudar / picar, esmicolar (alternativa a ‘triturar’, p.ex. ametlles 

en un morter) 

-crushing – demolidor (cop) / opresiu (pes, dolor); insuportable (íd.) (~) / c. fingers – dits com garfis 

(trad. lliure) 

-crust – massa (de pastís) / pasta brisa 

*-crusted. c. dirt – crosta de pols 

-crusty – rabiüt 

-crutch – suport / puntal bifurcat (possible alternativa a ‘crossa’ en algunes figures toves dels quadres 

d’en Dalí) / agafador (acc. 6.a Oxford) 

-crux – punt crític (però reformulació amb l’adj. ‘crític’ a Far from the Madding Crowd, 23) / the c. of the 

matter – el quid de la qüestió, el nus de la qüestió (alternatives a la solució del dicc.) 

-cry – consigna // (v) exclamar / implorar, suplicar / to make oneself c. – provocar-se el plor, fer-se venir 

les llàgrimes / to c. for – demanar a crits; reclamar / to c. off – desertar (fig.) / to c. one’s heart out – 

plorar (inconteniblement / sense parar / a raig fet / a llàgrima viva) / to c. out – proclamar (però: a 

headline [...] cries out... – ‘un titular cridaner [o visible, o de lletres grosses] diu...’, ~) / to c. out for – 

reclamar (acc. 1.2 DIEC2) / for crying out loud! – per l’amor de Déu!; punyeta! / v. joy / v. shoulder 

-crybaby – infant de bolquers (fig.) 

-crystal ball – globus de vidre, esfera de vidre ‘llum (nm)’ 

-crystallize – concretar-se, definir-se (fig.) 

-crystallized – (fruit) caramel·litzat ‘gebrat’ 

-crystal set – ràdio galena 

-cube – (v) tallar a daus (acc. 4 Oxford) 

-cubicle – cabina ‘cambra petita’ (~) / cabina, caseta de banys (preferibles a la solució del dicc.) 

*-cuckoo pint – sarriassa (planta, gènere Arum) 

-cuddly – adorable, entranyable, dolç / (toy) de peluix 



-cudgel – maça ‘clava’ (alternativa a ‘porra’ com a bastó llarg de cap gruixut que podia servir tant de 

bastó com d’arma) 

-cue – pauta, patró (fig.) / ajuda ‘orientació’ (visual, etc.) / to give someone his c. – cedir-li la paraula / as 

if on c. – com si fos fet expressament...; com si estigués preparat, com si estigués assajat... / visual c. – 

senyal visible // (v) donar pautes 

-cuff2 – gira (dels pantalons) / to speak off the c. – parlar tal com et surt del cor / v. blood pressure 

-cufflinks – botons de puny (de la camisa) 

-cuisine – gastronomia (alternativa a ‘cuina’ amb sentit fig.) 

-culminating – definitiu, decisiu (stroke ‘cop’ amb sentit fig.) 

-culottes – faldilla pantaló 

-culprit – causant, responsable (acc. 2a DDLC) 

-cult – secta 

-cultivate – adoptar (fig.) / to c. a habit – adquirir un costum (~) 

-cultivated – refinat / treballat (imatge pública) 

-cultivation – afició (a la riquesa, p.ex.) 

-culture. work c. – mentalitat de treball (alternativa a la trad. literal) / v. low 

*-cum (prep). a harem-cum-brothel – una barreja d’harem i bordell / a psychological-cum-physiological 

condition – una malaltia entre psicològica i fisiològica (o mig psicològica mig fisiològica) / v. shop-cum-

café 

-cumbersome – voluminós, que fa embalum (una maleta, etc.) 

-cumulative – acumulatiu (tipus de cançó o rondalla popular en què s’afegeix un vers a cada represa) 

-cunt – vulva (alternativa a ‘cony’ en algun cas) / mala puta (insult) 

-cup – copa (d’uns sostenidors) / ventosa (de vidre, acc. 1.1. DIEC2 i acc. 1 DCVB) (recipient que xucla 

l’efusió de sang quan es practica una sagnia, acc. 3.b Oxford) / there’s many a slip between the c. and the 

lip – no diguis blat que no sigui al sac i ben lligat (~) / this is not my c. of tea – no és un plat del meu gust, 

no és una cosa del meu gust // (v) to c. one’s hands – fer concavitat amb les mans, posar les mans 

còncaves (esp. per beure) (alternativa a la solució del dicc.) / to c. one’s hands around one’s mouth – fer 

altaveu amb les mans, fer botzina amb les mans (cites de Mare balena de Víctor Català i del Quadern gris 

de Josep Pla al Google s.v. fent botzina) 

-cupboard – bufet (de menjador o de cuina) (EUA) 

*-cup holder – posavasos (no els “estalvis” per no tacar la taula, sinó la cavitat on deixar un got o una 

llauna de refresc en un vehicle, francès porte-gobelet) 

-cur. curs – patuleia ‘conjunt de persones de baixa condició moral’ (pas de pl. a col·lectiu) 

*-curate (vt) – comisariar (una exposició) (verb encara no acceptat al DIEC2, sí en cast. al DRAE) 

-curator – comisari (d’una exposició d’art) 

-curb – temperar (possible alternativa a ‘refrenar’ fig.) 

-curfew – guardafoc (arcaisme) 

-curiosity – interès (acc. 3.1 DIEC2, alternativa a la trad. literal quan aquesta no acaba de funcionar) / 

afició / bibelot / with his c. piqued by... – encuriosit per... 

-curious – particular, peculiar, singular (persona) / estrany / encuriosit / the c. reader... – el lector (que hi 

estigui) interessat... 

-curiously – estranyament (~) 

-curl – contraure’s (p.ex. els llavis) / to c. up – arraulir-se / to c. into itself – retraure’s / (hair) curled 

under – amb les puntes cargolades endintre 

-curler – bigudí, rul·lo, rulo 

*-curling – sinuós (voluta de fum) 

*-curl-paper – papillota (acc. 1 GDLC) 

-curmudgeon – pessimista, derrotista ‘que ho veu tot negre’ (del WordReference.com: “curmudgeon has 

to do with an attitude, a pessimistic attitude about everything around him. It doesn't mean he has no sense 

of humor. It doesn't mean he is grumpy all the time. Indeed, his appreciation of irony may have him in 

stitches half the time. Grumpy is a very inadequate definition.”); escèptic (~) 

-currant – ribes (‘grosella’) 

-current. c. expression – expresió de moda, frase de moda / v. practice 

-curse – tortura (fig.) // to c. oneself – maleir-se els ossos 

-cursive. c. letter – lletra enganxada (la que s’ensenyava a l’escola amb les llibretes de cal·ligrafia) 

-cursory – (fet) per sobre, alt per alt (una explicació, p.ex.) / rutinari (inspecció, revisió) / on a c. glance – 

a primer cop d’ull 

-curt – auster, concís (assentiment de cap) (alternatives a ‘brusc’, de sentit diferent) 

-curtail – tenir a ratlla, apaivagar (~) 

-curtailment – reducció (alternativa a les solucions del dicc.) 



-curtain – (pany de) muralla / eight o’clock c. – representació vespertina / to draw a c. on – tirar el vel 

sobre ‘oblidar voluntàriament’ / v. bead 

-curtain lecture – renyines de coixí, discusions de parella (~) (al dicc. falta trad. pròpiament dita) 

-curtain raiser – carta de presentació (fig.) 

-curve. no c., no bend – sense fer marrades; sense perdre ni un moment (fig.) 

*-curving – sinuós; tortuós; de revolts (camí, carretera, carrer) / corbat (branca. p.ex.) // (v) curvatura 

*-custodial. c. staff – personal de neteja, servei de neteja 

-custom – tradició // (attr) (= c.-made) – a propòsit, ad hoc; fet a mida (un circuit electrònic, p.ex.) 

-customary – (n) les convencions establertes (~) / to be c. – ser costum 

*-custom-built – fet d’encàrrec, fet fer expressament, fet a mida (una casa, un moble) 

-custom(s). c. form – imprès de duanes 

-customer – comprador (possible alternativa a ‘client’, preferible en alguns casos) / v. service 

-customer-oriented – pensat per al client / per quedar bé, de cara a la galeria (trad. lliures, fig.) 

*-customized – fet d’encàrrec (posible alternativa a “personalitzat”, en ús des de c. 1980, v. cites acc. 1a 

personalitzar DDLC) 

-custom-made – d’encàrrec, fet d’encàrrec, fet fer expressament (sentit diferent de la solució del dicc., 

quasi sempre referit a articles de roba)  

-cut – incisió (alternativa a ‘tall’) / cop (d’espasa, amb el tall; no amb la punta, que seria l’estocada o 

thrust) / to make the c. – classificar-se, passar ronda (en esports com el golf, el tenis o el futbol) / to make 

the first c. – no quedar descartat d’entrada (o millor amb reformulació sintàctica, passant el subjecte 

anglès a OD en cat. i per tant traduint-ho com ‘no descartar d’entrada (alguna cosa)’) // (adj) acoltellat 

(ornament indumentari) / c. flower – flor natural (alternativa a ‘flor tallada’, Termcat etc.) / c. and dried – 

a mida (alternativa a ‘preparat prèviament’) // (v) to c. away from – deixar de banda (~) / to c. free (from 

something) – alliberar-se, desfer-se, despullar-se (d’alguna cosa); renunciar (a alguna cosa); deixar de 

banda / to c. in – entrebancar (fig.) / to c. in – entrar de parella (un home, per ballar amb una dona que ja 

té ballador) (acc. 55.d Oxford) (~) / to c. straight to the truth – tocar la corda sensible (~); dir les veritats, 

cantar les veritats (a algú) / to c. off – acorralar (possible alternativa a les del dicc.) / to c. out – 

(competitor) eclipsar / c. it out! – para! (alternativa més directa a ‘prou!’, que d’altra banda es pot utilitzar 

en estil indirecte) / to c. through – tallar per, fer drecera per (un camí, un carrer) / to c. someone dead – 

girar-li la cara (fig., acc. 5.5 girar DIEC2) / v. bone / v. cut-up / v. short / v. story 

*-cutaway (EUA) – jaqué 

-cute – (coll) eixerit / maco; bufó (proposta d’en Coromines al DECat s.v. bufar) 

*-cut-glass – vidre tallat / c.-g. air – aire de cristall (figura poètica utilitzada per Miquel Martí Pol o Josep 

Sebastià Pons, p.ex.) 

-cuticle – pell morta (de la base de l’ungla) (alternativa col·loquial a ‘cutícula’) 

-cutlass – sabre (de pirata); matxet 

-cutlery. c. holder – safata per a la coberteria, safata per als coberts 

-cutout. c. model – model retallable / c. paper – papers retallats; composició amb paper retallat (francès 

découpage, tècnica artística, p.ex. els d’en Matisse de gran) 

-cut-price – de rebaixes; a preu de saldo (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-cutpurse – tallabosses, escurabosses [trad. Oliva segona part Enric IV, II.IV.137] 

*-cut-rate = cut-price (bilingüe i aquí sobre) 

-cutting – penetrant (mirada) / to be on the c. edge – ser capdavanter, ser a l’avantguarda / c. room – sala 

de muntatge (terme cinematogràfic) // (n) desmunt (alternativa a ‘rebaix’) 

*-cutting-edge – (attr) avantguardista / punter (una empresa, p.ex.; acc. 1b DDLC) 

*-cut-up – trossejat / tallat a vuitens (un pollastre) 

*-cyanic blue – blau elèctric (~) 

*-Cyanogas (nom comercial) – cianur de calci (utilitzat en fumigació contra plagues d’insectes, que 

reacciona amb el vapor d’aigua formant àcid cianhídric) 

-cycle – pla, designi (c. of revenge ‘pla de venjança’) 

-cymbal – címbal; plateret (no ‘platet’); plat (de bateria musical) 

-cynicism – sortida, estirabot, acudit 



D 
 

-D – marxa endavant, drive (en un vehicle amb canvi de marxes automàtic) 

-dacron – polièster (teixit) 

-dainty – primmirat 

-dairy. d. cattle – vaques de llet (alternativa a ‘lleteres’) / d. farm – explotació lletera; granja (al dicc. falta 

trad. pròpiament dita) / d. herd – ramat de vaques de llet 

-daisy – margaridoia (Bellis perennis, acc. 1.a Oxford) / d. chain – encadenament (de fets); filera (de 

carros de supermercat) 

-damage – destrossa ( o destrosses) / lesió (corporal) / psychological d. – trauma psicològic / 

environmental d. – dany ecològic (Termcat), impacte ambiental (Viquipèdia) / without any d. to its soul – 

sense fer-ne malbé l’essència (referint-se a una casa antiga restaurada amb encert) // (v) fer malbé (i 

consegüentment damaged ‘fet malbé’) / atemptar contra (alternativa a ‘perjudicar’, esp. quan el perjudici 

és volgut) 

*-damaged – deteriorat (v. damage aquí sobre) / traumatitzat; ferit (psicològicament) 

-damaging – nociu (alternativa a ‘perjudicial’) / d. results – seqüeles (~) 

*-dammit – punyeta / as near as d. – casi casi (registre col·loquial; v. DECat, VI, 898b19-50, on aquesta 

locució intensiva apareix grafiada amb c i on es concreta que casi ja apareix al s. XV) 

-damn – punyeta, òndia (alternatives a ‘ostres’, etc.) / d. you! – la mare que et va parir! / I’ll be d. – no ho 

hauria dit mai / (family, plans, etc) ...be damned – a fer punyetes, al diable (la família, etc.); prescindint 

de; passant de (registre col·loquial d’ús relativament recent, acc. 18 DDLC) 

-damned – coi de, collons de; dels collons, de la punyeta / d. fool! – pobre! (falca interjectiva) / I’m d.! – 

ai de mi!, pobre de mi! / d. if I do, d. if I don’t – ho tinc malament faci el que faci (~) 

-damning – irrefutable (Collins bilingüe, alternativa a la solució del dicc.) / condemnatori (sentit 

etimològic, i encara en ús en alguns casos) (possible alternativa amb reformulació: ‘posar en evidència’) 

-damp – rúfol (dia plujós, tapat, trist) / to smell of d. – fer olor de resclosit // d. cloth – baieta // (v) 

refredar-se (fig.) / v. stain 

*-dampen = damp (v) 

-dance. this is not on my d. card – això no ho tinc a l’agenda 

-dancing. my d. days are over – ja m’ha passat l’edat de ballar 

-dandy – (adj) (coll, US) perfectament (alternativa a les solucions del dicc.) 

-danger: v. stranger 

-danger money – plus de perillositat (alternativa a la solució del dicc.) 

-dangerous – amenaçador (mirada, to de veu: in a d. voice ‘en to amenaçador’) / agosarat (arcaisme, acc. 

3 Oxford) / patibulari; d’aspecte amenaçador / subversiu (esp. propaganda) / d. years – anys plens de 

perills 

-dangerously – en to amenaçador 

-dank – romàtic (humit + malsà) 

-dapper – polit (alternativa a ‘endreçat’) 

-dare – (n) repte / to d. to do something – veure-s’hi amb cor / I d. say – diria...; segur que...; per força; no 

en dubto (resposta a una afirmació de l’altre interlocutor) / how d. you! – no tens vergonya!; ¿què t’has 

cregut? (alternatives a ‘quina barra!’) / how d. you, you naughty boy! – això no es fa, dolent! / I d. you – 

aviam si t’hi atreveixes; lleng(u)a que no ho fas (col·loquial) (expresió no recollida a DIEC2 ni DCVB 

però sí al dicc. de López del Castillo [< Dicc. Júnior]) / for as many hours as he dared – tantes hores com 

la prudència li aconsellava (trad. lliure) 

-daredevil – persona agosarada 

-daring – atreviment (alternativa a les solucions del dicc.) / v. attempt / v. venture 

-dark – maligne, retort (acc. 4 Oxford) / sinistre; tenebrós (d. side ‘costat dolent’, ‘costat tenebrós’ d’una 

cosa o d’una persona) / taciturn (acc. 7.b Oxford) / d. anger – ràbia sorda / just after d. – a entrada de fosc 

/ the darkest crime – un crim abjecte; una acció abjecta, infame / before it’s too d. – abans que es faci fosc 

del tot ‘abans que sigui negra nit’ / in the d. of night – a negra nit / d. day – dia infaust (alternativa a les 

solucions de d. days) (però: it was a d. day when... ‘en mala hora...’) 

*-darkened – adust (expresió) / fosc; submergit en l’ombra, submergit en la foscor (un carrer, etc.); poc 

il·luminat, amb poca llum 

*-dark. d.-f. (monotype) – (monotip) a la manera negra (terme de gravat) 

*-dark lantern – llanterna sorda 

-darkly – en to misteriós / en to sinistre / en to lúgubre 

-darkness – tristesa / v. versus 



-darling – rei del cel (dit per un avi a un nét; possible alternativa a les solucions del dicc.) / my d. – la 

nineta dels meus ulls (fig., nominatiu afectuós); reina, guapa, bufona (fig., vocatiu afectuós) / he’s a d. 

child – és una delícia de criatura; es fa estimar (trad. lliure) 

-dash – punta ‘mica’ (de vanitat, etc.); esquitx (una altra opció a ‘mica’, ‘bocí’ o ‘espurna’, en contextos 

diferents) // (vt) esbandir (dubtes, etc.) / llançar, projectar (fig.) // to d. out – sortir corrents (alternativa a 

‘atropelladament’) 

-dashboard – tablier (gal·licisme, però potser el terme d’ús més espontani; DDLC, no DIEC2), davantal 

(Termcat), quadre d’instruments (cast. salpicadero; no ‘guantera’, que correspon a glove compartment; v. 

definició del DDLC) 

*-dashed line – línia discontínua 

-dashing – que vesteix molt (dit d’una cosa, acc. 6.2 i 6.3 vestir al GDLC, acc. 3.b Oxford) 

-data: v. raw 

-date1. to d. – de moment (cast. hasta la fecha) / it’s the oldest restaurant in Denver, dating back to 1893 

– inaugurat el 1893, és el restaurant més antic de Denver 

*-dated – antiquat 

*-daube – estofat de vedella (gal·licisme, ~) 

-daub: v. wattle1 

*-daubing – pintada (en una paret del carrer) 

-daunt. to become daunted – arronsar-se, encongir-se ‘perdre el coratge, acovardir-se’ 

-daunting – intimidador / formidable (obstacle) (~) 

*-daven – pregar, recitar un pregària (terme angloyídix propi del judaisme ortodox asquenazita) 

-davenport – (desk) escriptori (neutralització); escriptori Davenport / (sofa) sofà (no per força ‘sofà llit`) 

-dawn – sortir a la llum, descobrir-se (un fet ocult fins aleshores) / a light dawned in my mind – se’m va 

il·luminar l’enteniment 

-dawdle – entretenir-se, torbar-se, atardar-se / no dawdling! – no t’entretinguis!, no et torbis!; aire!, ànsia! 

(DECat, VI, 788a2-4), brillo!, vinga!, no ens adormim! 

*-dawning. d. comprehension – (començar a) lligar caps (amb reformulació) (~) / d. reality – evidència 

creixent (~) 

-day. in the days of old – antigament / to this d. – encara ara (alternativa a la solució del dicc.) / d. by d. –

cada dia més (si és el cas; matís diferent de ‘dia a dia’) / let’s call it a d.! – demà serà un altre dia! (~) / 

it’s all in the d.’s work – és el pa de cada dia ‘no em ve de nou’ (~) / these days – avui dia; últimament / 

on a good d. – en un dia bo, els dies bons (“...es poden arribar a pescar...”, “...es poden arribar a collir...”) 

/ is this going to take all d.? – que és per avui! / every blessed d. –cada dia de Déu, cada dia que surt el sol 

(DCVB); dia sí i dia també (totes tres opcions, formes emfàtiques de dir cada dia, igual que la locució 

anglesa) / a d. in the life (of someone) – la rutina diària, la vida diària, la vida de cada dia (d’una persona) 

/ d. care – centre de dia; llar d’infants / v. any / v. carry / v. catch / v. complete / v. count / v . end / v. 

field / v. hence / v. open / v. record / v. right / v. save / v. today 

*-daybed – sofà llit 

-daydream – fantasmagoria, il·lusió, miratge (alternatives a ‘fantasia’) // (v) estar abstret (possible 

alternativa a les solucions del dicc.) 

*-day job – la feina habitual, la feina amb què et guanyes la vida 

-daylight: v. robbery 

-day-old – del dia abans; d’ahir (pa, p.ex.) 

*-day-student, day student – estudiant extern, estudiant no resident (en una universitat) (dins acc. 24 day 

Oxford) 

-daytime – les hores de dia (trad. lliure útil en algun cas) 

-day-to-day. d.-to-d. basis – rutina diària (alternativa a les solucions del dicc.); vida rutinària (sentit 

ampli) // the d.-to-d. – la realitat quotidiana 

-daze. in a d. – atordit, esmaperdut (alternatives a la solució del dicc.) 

-dazed – atordit / embadalit 

-dazzle – meravellar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dazzling – màgic (fig.) (~) 

*-dazzlingly. d. gowned – esplèndidament vestit 

*-deaccession – alienar (una obra d’art d’un museu, quedar lliure perquè pugui ser adquirida per algun 

comprador de fora, esp. un altre museu) (article Robinson sobre La Vida de Picasso, catàleg Museu 

Picasso) (~) 

-dead – sec (branques) / d. in the water – acabat, perdut ‘malparat del tot’ / d. to – insensible a (alguna 

cosa) / d. to the world – profundament adormit (sentit diferent del del bilingüe) / I’m about to drop d. – no 

m’aguanto dret (de cansament) / he’s not d., he’s d. drunk – no dorm el son etern, sinó que dorm la mona 

(Lauren St John, Rendezvous in Russia, 12) / the line goes d. – el telèfon queda mut (durant l’estona que 



el qui ha rebut la telefonada penja l’auricular, però sense que es talli la comunicació) / in the d. of night – 

a altes hores de la nit, a negra nit (alternatives preferibles a la solució del dicc.) / d. end – carreró sense 

sortida, atzucac, via morta / v. alive / v. body / v. cut / v. dead-end / v. horse / v. living / v. wish 

*-deadbolt – pany de seguretat 

*-dead-end. d.-e. job – treball sense perspectives / d.-e. thinking – pensaments estèrils, reflexions estèrils; 

marasme mental (~) 

*-deadening – atordidor (~) 

-deadline: v. meet 

*-deadliness – letalitat 

-deadly – mortífer, letal / esmorteït (color, ombra) / implacable, despiadat / (adj-adv) imperiosament (d. 

voice  ‘veu imperiosa’); categòricament (d. remark ‘comentari categòric’) / “Are you serious?” “D.” – 

“—¿Ho dius de veritat? —Del tot.” / v. potentially 

-deadness – apatia 

-deadpan – cara de pòquer (alternativa a les solucions del dicc.) / flemàtic (en algun cas) 

*-dead-straight – recte, rectilini (the d.-s. line in which we are travelling ‘el recorregut rectilini que 

seguim’, amb reformulació) 

-deadwood. to get rid of the d. – fer una esporgada (de personal en una empresa, de contingut buit en un 

corpus, etc.) 

-deaf. to be d. to – no tenir orella per a / to fall on d. ears – entrar per una orella i sortir per l’altra (~) 

-deal2 – ganga (cast. chollo) / it’s a d. – quedem així (alternativa a les solucions del dicc.) / we have a d. 

if… – d’acord, amb la condició que… / big d.! – pots comptar! (traient importància a una cosa que 

t’acaben o que acabes de dir) / to be a big d. (dit d’una persona) – ser un fenomen; ser un crac (registre 

col·loquial relativament recent, acc. 2 DDLC amb cita de l’any 1974) // to have not to d. with – poder 

estalviar-se (de fer una cosa) / to d. with – atendre, estar per (acc. 5.3 DIEC2); fer-se càrrec, cuidar-se, 

ocupar-se (d’un problema, de la cura d’una persona, etc.) (ocupar-se només apareix com a solució al 

bilingüe en un exemple); entomar (alternativa a ‘afrontar’); gestionar, portar, dirigir (un afer); conviure 

(amb una xacra, etc. etc.); passar (acc. 11.2 DIEC2); haver-se-les, tenir-se-les; remenar (acc. 1.2 DIEC2); 

passar comptes amb, escarmentar (algú; registre informal) / the hand you’ve been dealt – el destí que t’ha 

tocat viure / v. hard 

-dear. d. to the heart – entranyable / father d. – pare meu (vocatiu, al conte The Chimes de Dickens) / d. 

one – persona estimada (cast. ser querido, sovint en pl.); algú de prop / at a d. price – a un alt preu (fig.) / 

v. dear a www.esadir.cat 

-dearly. she was d. loved by everyone – tothom l’apreciava 

-death. in d. – en la mort; en mort (p.ex. al poema Puys me trob sol en amor, a mi sembla d’Ausiàs 

March) / to d. – ultra mesura; fins a l’extrem / close to d. – entre la vida i la mort (v. sinònims al 

Franquesa s.v. moribund) / mass d. – extinció, extinció en massa / to look like d. warmed over – fer mala 

cara, fer moltes ulleres, fer cara de desenterrat (algú que està passat o demacrat) // d. notice – necrològica 

‘necrologia’ / v. event / v. grip / v. house / v. kiss 

-deathly – (silence) sepulcral ‘profund’ 

*-death-shriek – crit d’agonia 

*-debased – degradat / vil, roí, innoble (raça, etc.) / depravat 

-debatable – susceptible de debat (alternativa a ‘discutible’) 

-debate – (vi) polemitzar / v. hotly 

*-debating. d. society – cercle de debat, grup de debat 

*-debauching – corrupció, depravació (acció de corrompre o de depravar, sentit diferent de debauchery) 

*-debilitated – esllanguit (sentit físic però també d’un so), decandit; decrèpit (persona vella) 

*-debilitating – consumptiu 

-debit. direct d. – domiciliació (bancària) 

-debris – detritus; al·luvió / llim (acc. 4.d Oxford ‘slime’) 

-debt – obligació (amb algú); lleialtat; gratitud / to be in someone’s d. – (fig) estar obligat a algú (per 

algun favor rebut) (possible alternativa a la solució del dicc.) / to expound one’s d. to something – 

reconèixer la influència (d’alguna cosa) sobre la teva persona [influència benèfica, positiva] 

-debunk – desacreditar / refutar, tirar per terra 

*-debunker – denigrador (persona, adj. substantivat) 

-debut – estrena (d’una obra de teatre, etc.) / presentació en societat / d. recital – recital de presentació / d. 

novel – primera novel·la (d’un escriptor) 

-débutante – noia que es posa de llarg (alternativa a la definició del dicc.) / noia casadora (per extensió de 

sentit) (~) 

*-decal – calcomania (EUA) 

-decamp – tocar el dos, fotre el camp (alternatives a les solucions del dicc.) 
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-decanter – decantador (recipient de vidre perquè el vi respiri) / ampolla (v. tercera fotografia làmina entre 

p. 152 i 153 d’Art popular i decoratiu de Violant i Simorra) 

-decay – degradació; deteriorament / xacres 

-decayed, decaying – deteriorat; ruïnós, rònec, tronat, atrotinat / en descomposició 

-deceive: v. brain 

-decency – correcció ‘correcció de tracte’, civilitat; sentit de la vergonya (trad. lliure) / (kindness) 

delicadesa / d.’s blueprint – decòrum; normes de conducta / in d. – a dreta llei; en deguda forma (~) 

-decent – digne (d. comfort ‘digne benestar’ al Book of Snobs de Thackeray, 20); acceptable; presentable / 

honrat / com Déu mana; amb cara i ulls (trad. lliure, útil en alguns casos) / to talk d. – parlar amb 

educació / to remain d. – conservar les maneres, no perdre les maneres; guardar el decòrum; mantenir-se 

estable (~) / v. half-way 

-deceptive – enganyador (alternativa a ‘enganyós’) 

*-deceptively – per un efecte enganyador (amb reformulació) 

*-decidable – determinat, definit (~) / resoluble 

-decide – considerar / pensar (v. acc. 3.2 DIEC2 i accs. 6a i 6b DDLC; I decided I’d like to write a book 

‘vaig pensar que m’agradaria escriure un llibre’, p.ex.) / emetre (un veredicte o una sentència) / to d. 

against something – repensar-s’hi (alternativa a la solució del dicc.) 

-decidedly – indiscutiblement (en alguns casos, ~, acc. 1 Oxford) 

-decipher – intuir (~); calcular, endevinar (l’edat d’algú) (~) 

-decision – dictamen (i sinònims) (acc. 1 Oxford) 

*-decision-maker – (n) responsable / autoritat (acc. 2 DIEC2) / executiu (acc. 2 DIEC2) 

-decisive – dràstic; decidit / definitiu (~) / categòric (alternativa a ‘terminant’) / incommovible (~) / d. jaw 

– barbeta ferma (prominent) 

-decisively – amb fermesa (~ ‘amb decisió’) / de forma concloent (respondre) 

-deck – terrassa (en una casa) / back d. – coberta de popa / v. observation / v. poop 

-declare – assegurar, afirmar / expresar ‘manifestar’ / dictaminar (donar un metge un diagnòstic, p.ex.); 

determinar (acc. 1 DIEC2) / to d. oneself – dir-hi (algú) la seva (~) 

-declared – manifest, explícit (declaració, intenció, etc.) 

-déclassé – de poca categoria, de baixa categoria (~) 

-decline – decaïment; deteriorament (terme de medicina, biologia i general) / davallada (econòmica) / in 

d. – en regresió (població, p.ex.) / to go into a d. – afeblir-se, decandir-se, passar-se (alternatives a les 

solucions del dicc.) // (v) entrar en decadència (si el context s’hi ajusta) 

-declining. in my d. years – a les meves velleses (alternativa a la variant del dicc.) 

*-decompress – fer exercicis de relaxament (després d’una activitat física forta) 

*-deconsecrate – dessacralitzar (una església, p.ex.) 

-deconstruct – desmuntar, desarmar / desconstruir (< Derrida) 

-decontaminate – desinfectar (alternativa a ‘descontaminar’ en algun cas) / purificar (fig.) (~) 

*-decontextualized – descontextualitzat; fora de context / fora de lloc (~) 

-decoration. for d. – per fer bonic 

-decorative – per fer bonic ‘decoratiu’ 

-decorator – interiorista (en ús a partir de l’últim quart del s. XX aprox.; alternativa a ‘decorador 

d’interiors’) 

-decorum – urbanitat (alternativa sovint preferible a la trad. literal); propietat (acc. 2 DIEC2) (~) 

-decoy – tapadora (fig.) // (v) entabanar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-decree – designi (diví, acc. 3 Oxford) // (v) dictaminar 

-decrepit – sòrdid (lloc) 

-dedicate. to be dedicated to – proposar-se (de fer una cosa) (~) 

*-dedicated – abnegat (un mestre); sacrificat; devot (seguidor) / disciplinat / compromès (acc. 3 DDLC) / 

constant / especialitzat / acèrrim (enemic) 

-deed: v. will 

*-deemphasis – desèmfasi (telecomunicacions, Termcat) / desaccentuació (Collins bilingüe) / 

desvaloració (~) 

-deep – viu (acc. 5.4 DIEC2) / reflexiu, intel·lectual (persona) / íntim (sentit del deure, necessitat, etc.) / d. 

voice – veu greu (alternativa a ‘profund’) / d. kiss – però apassionat (~) / d. cause – causa subjacent / to be 

d. in debt – estar entrampat (millor que la trad. literal del dicc.) / d. in thought – absort en els seus 

pensaments (alternativa a la solució del dicc.) / to go d. – arribar al fons (fig.); aprofundir (fig.) (~) / v. 

deep space / v. last2 

-deepen – accentuar (fig.); abrandar (fig.) (~) / to be deepened – enfortir-se (≠ to be diminished, q.v.) 

*-deepening – (adj) progresiu (~) 

*-deeper: v. dig 



-deep-freeze. in the d.-f. – paralitzat (fig.) (una economia estatal, etc.) 

-deeply – absolutament (we are d. alone – estem absolutament sols) / v. involved 

*-deep space – espai sideral, espai còsmic (traduït literalment al Termcat com espai profund, però espai 

sideral i espai còsmic són més tradicionals i són equivalents, perquè ‘més enllà de l’atmosfera’ equival a 

‘més enllà de la influència gravitacional’) / through d. s. – espai enllà 

-deerstalker – gorra amb orelleres (alternativa a la solució del dicc.) (proverbialment, la d’en Sherlock 

Holmes) 

-deface – eclipsar (fig.) / fer pintades (empastifar una paret del carrer amb pintades no artístiques) 

-defame – titllar 

-default. d. reaction – reacció instintiva, primera reacció (~) 

-defeat. to (admit/recognise) d. – donar-se per vençut / ...he would suffer his final d. – ...consumaria la 

seva desgràcia (Philip Roth, Nemesis,  3; v. context) // it’s defeated me – és superior a mi 

-defecate – anar de ventre / (>) defecar (registre més formal que en anglès) 

-defect – passar-se (a l’enemic) (alternativa a les solucions del dicc., millor que ‘anar-se’n’) 

-defence, defense – argument a favor (acc. 6.a Oxford); actitud indulgent (fig., Philip Roth, Exit Ghost, 5) 

/ d. force(s) – forces armades, exèrcit / d. team – defensa, part defensora (en un judici) (acc. 4 defensa i 

cita Carner s.v. defensar DDLC) 

*-defensiveness – actitud defensiva 

-defer – humiliar-se, abaixar-se ‘sotmetre’s’ 

-deference – consideració (alternativa a ‘deferència’ i a ‘respecte’) 

-defiance – rebel·lia (acc. 3 Oxford); actitud desafiant; esperit provocador / in defiance of (the law, etc) – 

en contra de; transgredint, infringint, desacatant, desobeint (la llei, etc.) 

-defiantly – en to desafiant (alternativa a ‘desafiadorament’; desafiant ‘desafiador’ al DDLC) 

-defile – adulterar (acc. 2.2 DIEC2) 

*-defining – definitori (no DIEC2 ni DCVB, sí DDLC); característic, distintiu (d. trait ‘tret característic’ 

però també ‘característica distintiva’) / determinant / decisiu, crucial, cabdal (moment, assumpte, etc.) 

-definite – manifest, evident, clar / concloent, inequívoc; sòlid, clar (prova) 

-definitely – decididament (‘sens dubte’); sense cap mena de dubte / en ferm 

-definitive – contundent (cop [fig.], resultats) 

-deflate. deflated balloon state – estat d’ensopiment (~) 

*-deflating – descoratjador 

-deflationary – depreciat (v. Oxford, deflationary i deflate acc. 2.b) / despectiu (humor, p.ex.) 

-deflect – eludir (fig.) 

-deflection – desviament (alternativa a ‘desviació’, amb matisos diferents, v. DDLC) 

-deformed – esguerrat (acc. 2 Oxford) 

-deformity – malformació (alternativa a la trad. literal) / tara (‘imperfecció moral’, acc. 4 Oxford) 

-deftly: v. wrought 

-defunct. d. bank – banc desaparegut; banc arruïnat (~) 

*-defuse – apaivagar, reprimir, contenir (fig.) / desactivar (una bomba); neutralitzar, deixar sense efecte 

(fig.) 

-defy – plantar cara (alternativa a la trad. literal) / it defies belief – sembla mentida, sembla imposssible; 

costa de creure; no cap al cap 

-degenerate – decadent (època històrica) 

-degradation. to live in d. – viure en l’abandó / environmental d. – degradació ambiental (Termcat), 

impacte ambiental (Viquipèdia) 

-degrading – humiliant 

-degree. to the last d. – fins a l’extrem; fins a l’exageració 

-dejected – llangorós, desanimat (alternatives a les solucions del dicc., amb possible aplicació no només a 

l’estat d’ànim sinó també a manifestacions exteriors d’aquest estat, i per tant possibles usos amb valor 

adverbial traduint dejectedly) 

*-deke – fer una finta (en hoquei sobre gel) 

-delay – entrebanc (fig., acc. 1.b Oxford, esp. cita any 1748) 

*-deli = delicatessen (shop) ‘xarcuteria’ 

-deliberate – calculat (acc. 2 DDLC calculat adj. i acc. 3c DDLC calcular) 

-deliberately – volgudament 

-deliberation. after long d. – després de donar-hi moltes voltes 

-deliberative – reflexiu (caràcter) 

-delicacy – escrúpol (arcaisme, acc. 11 Oxford) / requisit, exquisidesa, delícia (esp. pl.) ‘plat exquisit’ 

-delicate – refinat / discret 

-delicatessen – productes de xarcuteria 



-delicious – una delícia, boníssim (esp. un plat o un àpat) 

*-deliciously. d. lit – bellament il·luminat (un interior) 

-delight – meravella (només en ex. al bilingüe) / sheer d. – delectança (~) / to take d. on – recrear-se en 

(alguna cosa) / ...much to the d. of... – cosa que va fer les delícies de... (possible alternativa de la solució 

del dicc.) // (vt) plaure / to d. one’s eyes – alegrar la vista 

-delighted – entusiasmat / entusiasta (p.ex. traduint d. interest) / to be d. – alegrar-se (d’alguna cosa, d’un 

fet) / to be d. with oneself – estar satisfet, estar cofoi 

-delightful – delitós (alternativa a les solucions del dicc.) / exquisit  / it’s d. – és una delícia 

*-delineation – representació, retrat (acc. 3 Oxford) / línia de separació (fig., ~) 

-delinquent – incomplidor; entremaliat (~) 

-delirious – exultant (to be d. with joy ‘exultar, exultar d’alegria’) 

-delirium – (síndrome de) confusió aguda (psiquiatria) (‘delírium’ i ‘síndrome confusional’ al Termcat, 

cap dels dos recollit al DIEC2 i calcs segurs, com delata l’adj. confusional en el segon cas) / desvarieig 

-deliver – deixar anar (un sermó, un pet, etc.) / dispensar (benediccions, etc.) / administrar (justícia) 

-deliverance – alleujament (to seek d. in religion, p.ex.) 

-delivery – parlar ‘manera d’expressar-se’; declamació (~) / drug d. – administració de fàrmacs / postal d. 

receipt – acusament de recepció / v. parcel / v. slip / v. special 

-delivery charges – ports (acc. 1.2 GDLC port2) (millor que la solució del dicc.) 

*-deluging – torrencial (força, pluja) 

-delusion – delusió; quimera / desvarieig; deliri (de grandeses, etc.) 

*-delusional. d. disorder – trastorn delirant; paranoia (~) 

*-delusionary = delusional 

-delve – indagar, furgar; remenar 

-demand – obligació ‘deure’; imperatiu / in d. – sol·licitat (una persona, un actor, un artista) / on d. – 

sempre que calgui (i variants de conjugació i de verb: “sempre que convingui”, “sempre que t’ho 

demanin”, etc.) (alternatives a la trad. formal) / d. note – pagaré a la vista (~) / the demands of work – les 

obligacions laborals // (vi) voler saber (ex.: ‘Why are you doing this?,’ Laura demanded ‘«¿Per què feu 

això?», va voler saber la Laura’) 

-demanding – estricte (possible alternativa a ‘exigent’) 

-demarcation. point of d. – punt de referència (en un paisatge, amb utilitat orientativa) 

-demean – (v tr) denigrar 

*-demeaning – degradant, degradador, humiliant 

-demeanour – tarannà; conducta, capteniment 

-demented. d. reasons – lògica absurda (~) 

-demerit – inconvenient / v. merit 

-demitasse, demi-tasse – tassa (normal de cafè sol) 

-demobilize – llicenciar(-se) (de l’exèrcit) 

-democracy. this is a d. – vivim en un país democràtic 

-demolish – rebatre (un argument) 

-demon – divinitat tutelar 

-demoni(a)c(al) – diabòlic (alternativa a la trad. literal) 

*-demonstrably – manifestament; obertament (p.ex. a l’expresió d. not anti-Semitic ‘no (ser) obertament 

antisemita’) 

-demonstrate – posar de manifest; fer patent; revelar, reflectir (fig., acc. 3.1 DIEC2); evidenciar 

-demonstration – declaració (acc. 2a DDLC, p.ex.) 

-demonstrative – comunicatiu; efusiu; extrovertit 

-demoralizing – poc edificant 

-demote – rebaixar de categoria (‘degradar’ només militar) 

-demure – circumspecte / (n) circumspecció 

-demurely – amb timidesa coqueta (alternativa a les solucions del dicc.) 

-den – antre de perdició / d. of thieves – cau de lladres (millor que ‘lladronera’; tant ‘cau’ com 

‘lludriguera’ poden tenir sentit fig., no només propi com assenyala el bilingüe) / v. lion 

-denial – negació, negació de la realitat, voluntat de negació (terme de psicoanàlisi) / oposició (possible 

alternativa a ‘rebuig’) / contrarietat (d. scream) / violació (dels drets humans) 

-denim – roba texana (alternativa a la solució del dicc.; teixit texà al Termcat) 

-denizen – inquilí 

-denote – indicar, assenyalar; descriure (~) / representar (pictòricament) 

-denseness, density – espessor (d’un bosc, p.ex.) 

*-density (falta com a remisió al bilingüe, on apareix a l’entrada denseness com a segona forma; v. 

denseness també aquí sobre) – textura (fig., ~) 



-dent. to make a d. (in something) – produir efecte (cast. hacer mella); fer forat (esp. en un menjar) 

*-dented – abonyegat 

-denture. dentures – dentadura postissa (millor que el ‘dentadura artificial’ del bilingüe) 

*-denuded – descarnat (fig.) 

-denunciation – retret (a mig camí entre ‘denúncia’ i ‘censura’) / gesture of d. – gest acusatori, gest 

acusador 

-deny – rebutjar (una al·legació, etc.) (cast. desestimar, castellanisme arrelat) / to d. oneself – passar 

privacions (alternativa a la solució del dicc.) / there’s no denying – és innegable; no admet discusió; és 

una evidència (alternatives a la solució del dicc.) 

-deodorize – perfumar, aromatitzar (esp. fig.) 

*-dépanneur – adrogueria (Canadà) 

-department – branca (fig., alternativa a ‘ram’) / cos (de policia) / matèria, disciplina; especialitat / àmbit, 

camp, aspecte / servei (v. park) / v. state 

-depend. you may d. upon that – pots donar-ho per descomptat; no en dubtis (alternatives a la solució del 

dicc.) / as if our entire future depended on it – com si ens hi anés la vida (fig.) / depending on... – en 

funció de... 

-dependability – fiabilitat (d’un aparell, p.ex.) / formalitat (esp. d’una persona) 

-dependable – complidor / competent / de confiança, digne de confiança / fiable / efectiu (un medicament, 

p.ex.) 

-depersonalize – despullar, deixar despullat (d’ornaments una habitació, p.ex.; acc. 2c DDLC) 

-depict – mostrar 

*-depicted. d. depth – profunditat aparent 

*-depictor – pintor (fig.: d. of landscapes ‘pintor de paisatges’ dit per en Paul Auster d’en Hawthorne a la 

introd. de Twenty days with Julian) 

-deplete. depleted by (his) anguish – consumit per l’angoixa 

-depletion – reducció / dèficit, insuficiència, falta (d’oxigen a l’organisme: hipòxia o anòxia) 

-deplore – molestar, mortificar (una cosa a algú); rebentar (col·loquial) / I d. him – no el puc veure 

-deploy – posar en pràctica, aplicar, executar / recórrer a, fer ús de 

-deployment – aplicació, execució / descabdellament 

-deportment – capteniment (alternativa a les solucions del dicc. esp. en traduccions de clàssics moderns) 

-depot – (buses) terminal (alternativa a ‘estació’) 

-depraved – pervers / tortuós, recargolat, retorçat (fig.) / escabrós 

*-deprecating – reprovador, recriminatori 

-deprecatingly – en to recriminatori (alternativa a la solució del dicc.) 

-depreciate – devaluar 

-depressed – desmoralitzat; desanimat 

-depressing – desmoralitzador, desencoratjador (~); desanimós (que no trobo a cap dicc. però té un cert ús 

al NE del Principat) / ensopit (persona) (~) / I’m d. – faig pena (~) / v. influence 

-depression – ensopiment / recessió (terme d’economia que, per períodes curts de temps, és sinònim de 

depresió) (~) 

-deprivation. maternal d. – carència afectiva materna 

-deprive – negar (this deprives them of their equality ‘això els nega la igualtat’) 

-deprived – mancat 

-depth – grau; abast / pregonesa (sentit propi i fig.; registre literari, però útil qualificant p.ex. sentiment si 

no es reformula amb fondo etc.) / abisme / in the depths of winter – en ple hivern, al pic de l’hivern 

(alternatives més naturals que les del dicc.) / the depths of (age, winter, etc) – els rigors de... / depths of 

mystery – misteris profunds, misteris insondables / the depths of living – els misteris de la vida (~) / the 

depths of vulgarity... – el grau extrem de vulgaritat... / to get out of one’s d. – no estar a l’altura (fig.) 

(alternativa a la solució del dicc.) / I am out of my depths – aquí ja no hi arribo ‘el meu intel·lecte no ho 

comprèn’ / play of depths – joc de tonalitats 

-deputize. to be deputized to – haver rebut la potestat, tenir la potestat 

-deputy – (adj) adjunt (director, etc.) / vicari / d. chief – subdirector, sotscap (de policia) 

*-deracination – desarrelament / eradicació; extirpació 

-derail – trasbalsar (una cosa a una persona) 

*-deranged – boig; pertorbat; trastornat / he was momentarily d. – va tenir una alienació mental 

transitòria, va tenir un moment d’alienació mental 

-derelict – (n) indigent (més que no pas ‘persona negligent’) (EUA) 

*-dereligionized – dessacralitzat (~) 

-deride – ridiculitzar (alternativa a les solucions del dicc.) 



-derive – concloure, treure en clar ‘deduir’ / to d. from – partir de (alternativa a les solucions del dicc., 

amb canvi de passiva a activa); inspirar-se en (en llenguatge artístic) (~) 

*--derived – d’origen, d’arrel, d’extracció... (European-d. population ‘població d’origen europeu’; 

Cubist-d. art ‘art d’arrel cubista’) 

-derogatory – despectiu 

-descend. to d. on – atacar, posar setge a (una plaça forta, un país, etc.) 

-describe – definir (una persona, un mot, etc.) 

-description – dades personals (en algun cas) / v. job 

*-descriptor – (n) descriptor (no al Fabra com a subst., calc de l’anglès però incorporat al DIEC2 i al 

GDLC, p.ex., en detriment de les opcions tradicionals que poso a continuació) / concepte / paraula clau / 

entrada (de diccionari) 

-desensitize – deixar de considerar un assumpte sensible (algun fet, esp. en política) (~) 

*-desentimentalize – desposseir de sentimentalisme (Philip Roth, Exit Ghost) 

-desert. d. boot = chukka boot (v. chukka en aquesta mateixa llista) 

-desert – desemparar 

-deserving. to be d. – valdre-s’ho ‘valer la pena’ (esp. en la forma ‘s’ho val’) // d. victim – víctima digna 

de càstig; candidat a víctima (~); víctima demonitzada (~) 

-desiccation – sequera, secada 

-design – traçat / composició (en una pintura) / patró (esp. fig.) / estil / creació (acc. 2.2. DIEC2) / designi, 

pretensions (de conquesta, etc.) / designi diví, destí (acc. 4 Oxford) / designs – escenografia / d. 

department – departament de projectes (en una empresa) // (v) narrar / concebre / establir (un pla, una 

política, etc.) 

-designer. hair d. – estilista capil·lar, perruquer // d. jeans – texans de marca / v. costumer 

-designing – arterós, astut 

-desirability – conveniència 

-desirable – temptador / desitjable; objecte de desig (una dona, etc.) / (proper) satisfactori (alternativa a 

les solucions del dicc.) / to be d. – convenir, ser convenient 

-desire – anhel / voluntat (sentit feble) / v. heart 

*-desired – objecte del desig (referit esp. a la dona) 

-desist – donar-se per vençut, claudicar 

-desk – escrivania (acc. 3 DIEC2) / hotel d. – recepció (a seques) / v. diary 

*-desolated – desolat, afligit / abatut, ensorrat 

-desolation – lloc desert (acc. 2.b Oxford) 

-despair – desànim; desconsol; abatiment / consternació (~) / desengany (~) // to d. of doing something – 

perdre l’esperança de fer una cosa / to d. of something – estar desenganyat d’una cosa, desenganyar-se’n 

-despairing – desconsolador (sentiment, notícia) 

-despairingly – abatut (valor adverbial) 

-desperate – ansiós; inquiet (d. look); acarnissat, ferotge (d. fighting, alternatives a ‘aferrissat’) / 

(measure) extrem (sentit diferent de la solució del bilingüe) / d. design – propòsit sinistre (~) / d. wrong – 

terrible injustícia (~) / to be d. for – estar molt necessitat de (feina, afecte, etc.) 

-desperately – a tot preu, de totes passades, costi el que costi (voler una cosa, p.ex.; però to want 

something d. també es pot traduir com ‘anhelar’); sigui com sigui (en algun cas) / urgentment, 

peremptòriament, imperiosament (necessitar, etc.) / fora de si; exaltat (valor adverbial) 

-desperation – temeritat, audàcia / frisança (on s’ajunten els sentits d’inquietud, neguit’ i ‘desig 

impacient’ que acostumen a confluir en el mot anglès); impaciència (~); irritació / to d. – fins al final 

(Dickens, The Chimes, trad. lliure) 

-despise – abominar; fer ràbia (una cosa a algú), no suportar; no poder veure (~) / desdenyar-se (de fer 

una cosa); fer cas omís (~); desatendre (un prec, etc.) (~) / a thing much despised – una cosa molt mal 

vista / v. despised aquí sota 

*-despised. d. love – amor no correspost 

-despite – amb indiferència de, al marge de (no recollit pels diccs. amb aquest sentit adversatiu) 

(alternatives a ‘malgrat’) / d. himself – a desgrat seu (cast. a su pesar); tot i no voler-ho 

-despondent – desconsolat 

*-destabilize – desestabilitzar, desequilibrar / fer trontollar (fig.) 

-destination – arribada (alternativa a ‘destí’ o ‘destinació’) (port of d. ‘port d’arribada’) / to reach one’s d. 

– arribar a lloc (millor que la solució del dicc.) / tourist d. – lloc de visita turística (alternativa a la trad. 

literal) 

-destiny. to have a sense of d. – tenir consciència del propi destí; sentir-se investit d’una missió / man of 

d. – instrument del destí 

-destitute – desemparat, desvalgut; necessitat / the d. – els necessitats 



-destroy – ensorrar, esclafar (fig.); desbaratar (possibilitat, p.ex.); portar a la perdició (una persona), 

perdre (acc. 7.1 DIEC2 ‘emmenar a la destrucció, a la ruïna moral’), corrompre (en aquest sentit, la trad. 

literal és sovint un calc) (destroyed ‘caigut en desgràcia’ en algun cas); desgraciar (esp. acc. 2 DIEC2); 

fer acabar malament / fer malbé / to d. oneself – fer-se mal a un mateix (quan no és ‘suïcidar-se’) 

-destruction – devastació / d. of property – danys a la propietat 

-destructiveness – esperit destructiu, tendència destructiva; capacitat de destrucció 

*-desultorily – amb desgana 

-detached – distant / imparcial 

-detachment – distanciament; imparcialitat; perspectiva / renunciament (religiós) 

-detail – peculiaritat ‘particularitat’ / fragment / details – dades; aspectes, matisos; particulars / contact 

details – dades personals; senyes / attention to d., sense of d. – amor pel detall, gust pel detall; esperit 

detallista; detallisme; minuciositat (Collins bilingüe) / in d. – amb precisió (alternativa a la trad. literal) / 

to the smallest d. – fins a l’últim detall / (more) details will follow – continuarem informant 

*-detail-oriented – detallista 

-detailed – minuciós 

-detect – notar; copsar 

-detective. d. constable – agent d’investigació (de policia) (es tracta d’un agent de policia adscrit a alguna 

unitat d’investigació, però tant al Collins bilingüe com a l’ésAdir és traduït merament com a ‘agent’) 

-detective novel – novel·la de detectius; novel·la negra (alternatives a ‘novel·la policíaca’, sobretot 

perquè no sempre l’investigador pertany a la policia) 

-detention. d. hall – cel·la (en una comisaria); aula de càstig (en una escola o un institut, esp. EUA; aquí 

l’alumne castigat se’l fa anar més aviat a la sala de professors) 

*-detention home = detention house (v. aquí sota i al bilingüe) 

-detention house – reformatori; centre de rehabilitació (Collins bilingüe) (alternatives a la solució del 

dicc.) 

*-detective-sergeant, detective sergeant – subinspector (de policia) 

-determine – esbrinar (alternativa a ‘determinar’ i ‘establir’) / to be determined (to do something) – tenir 

la intenció (de fer una cosa) (opció sovint més natural que la trad. literal) / v. remain 

-determined – tossut (Harry Potter 7-6) 

-deterrent – element dissuasori 

-detest – tenir tírria (alternativa a la trad. literal o a ‘avorrir’); tenir ràbia (~) 

-detour – tomb (fig.) 

-detract – afeblir; desvirtuar / impedir (~) / detractar, denigrar, desacreditar / to d. from someone’s merits 

– treure mèrit  (més que no pas la solució del dicc.) 

-deuce – diantre (alternativa a ‘dimoni’, esp. com a interjecció eufèmica) 

*-deus ex machina – fet providencial, personatge providencial; providència (acc. 2.2 DIEC2) 

*-devastated – desconsolat ‘afligit’ (esp. per la mort d’algú) 

-devalue – depreciar (alternativa a ‘devaluar’) / desvalorar 

-devastating – atroç; arrasador; demolidor / amarg (desil·lusió, experiència) (trad. lliure, Philip Roth, 

Communist,  8) / molt perjudicial (una malaltia) 

-devastation – destrossa / daltabaix (fig.); hecatombe (fig.) (~) 

-develop – expandir / inventar, crear, concebre (~); elaborar, conformar / establir / conrear (fig.; un art, 

p.ex.) / exposar (idees en una conferència, p.ex.) / (disease) agafar, contraure / adquirir (interès per una 

cosa, o alguna habilitat) / articular (una idea, una pràctica) (acc. 4 articular2 DIEC2) / formular, elaborar 

(una teoria) 

*-developed – civilitzat, madur, avançat (mentalment) (~) (d. conscience ‘consciència madura’, p.ex.) 

-developer – constructor / property d. – promotor immobiliari 

-development – ampliació (d’un edifici); expansió; eixample (en una ciutat) / ordenació ‘urbanització’; 

planificació (lingüística, urbanística, etc.) / aprenentatge (literari, lingüístic...) / progrés (acc. 3 DDLC) / 

avenç, innovació, novetat; millora (an inevitable technological d.; d. technology ‘tecnologia d’innovació’) 

/ incident, esdeveniment, fet / a new d. – una cosa recent, una cosa de fa poc (alternatives a ‘novetat’) / 

developments – situació, conjuntura / there are no developments – no hi ha res de nou (alternativa a 

solucions més literals) / v. arrested 

-deviancy – desviació; anormalitat; aberració; perversió (sexual, p.ex.) 

*-deviant – depravat (afectat d’una perversió, esp. sexual) 

*-deviate – degenerat, pervertit / invertit (sexual) 

-device – estri (possible alternativa a ‘aparell’o a ‘instrument’ en alguns casos) / recurs (fig.) / torture d. – 

instrument de tortura / to leave someone to his own devices – deixar anar algú al seu aire (alternativa a la 

solució del dicc.; trobo ‘al seu aire’ al DCVB amb formes antigues, no als altres diccs. generals, sí a la 



Bíblia interconfessional [Proverbis 18,1, p.ex.]) (en registre col·loquial: left to his own devices... ‘un cop 

sol...’) 

-devil – escurçó (persona, fig.) (Dickens, Bleak House, 54; Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 11, 

16) 

*-deviled, devilled. d. eggs – ous mimosa (v. La cuina del país dels càtars de Jaume Fàbrega) 

*-devilry – perversió (~) 

-devious – recargolat ‘tortuós’ / pèrfid 

-devise – concebre, idear (una estratègia, p.ex.); empescar-se (un pla; alternativa a la solució última del 

dicc. en ex.) 

-devoid. d. of danger – lliure de perill 

-devoted – abnegat / amantíssim / incondicional ‘lleial’ / to be d. to someone – tenir devoció a algú, sentir 

adoració per algú; viure consagrat a algú; desviure’s per algú 

-devotee – adepte 

-devotion – zel, unció (‘dedicació’) / adoració ‘amor’ 

*-dew-bit – desdejuni; mos (p.ext.) 

-dexterity – traça (alternativa a ‘destresa’, ‘habilitat’); facilitat (acc. 2 DIEC2) 

*-D.I. = detective inspector 

-diabolical – pèrfid (acc. 2 Oxford) 

*-diagnostic – diagnòstic (esp. adj.) / d. struggle – dificultats diagnòstiques 

*-diagonally. d. across – en diagonal; a l’angle oposat (d’una cruïlla) / en bandolera (unes cartutxeres, 

una bossa, etc.) 

-diagram – esquema (del pla d’una casa, etc.) // (v) analitzar (sintàcticament) (una frase) 

*-dial sight – visor de tambor (~); línia de mira independent (per extensió; sistema de punteria dels 

canons en ús a partir de poc abans de la Primera Guerra Mundial; v. entrada puntería a l’Espasa-Calpe) 

-diamond – rombe / d. pattern – dibuix de rombes, estampat de rombes 

-diaphanous – vaporós (vel, vestit) 

*-diarrhea: v. diarrhoea 

-diarrhoea – descomposició (alternativa a la trad. literal) 

-diary. desk d. – agenda (alternativa a la solució del dicc.) 

-dictatorial – dèspotic (tracte, p.ex.; alternativa a la trad. literal) 

-diction – elocució; pronunciació 

-diddle. to d. oneself – tocar-se ‘masturbar-se’ (esp. EUA) 

-die1 – matriu de trepar (cuir, etc.) 

-die2 – morir(-se) (el caliu, el foc; l’expresió no pronominal a l’acc. 3 del DCVB, morir-se ‘apagar-se’ al 

DECat dintre el paràgraf sobre amortar(-se) íd.) / desesperar-se, esgarrifar-se (per una cosa) (registre 

col·loquial) / I wanted to d. – estava desesperat / never say d. – no donar-se per vençut, no rendir-se 

(alternatives a la solució del dicc.) / to d. a slow, painful death – tenir una agonia llarga i dolorosa (cf. to 

d. a natural death al bilingüe) / to d. for someone – donar la vida per algú / to d. for (amb valor adjectival, 

posposat o anteposat al subst.) – fabulós, fenomenal, sensacional (cast. de muerte, potser calc) (acc. I.3.d 

Oxford, addició del 1997) / to die away into – reduir-se a, quedar reduït a (esp. un so) / v. cause 

*-diesel. d. fumes – fum de gasoil 

-difference – alteritat (en algun cas) / what’s the d.? – no ve d’aquí (~) / what d. does it make? – ¿quin 

mal hi ha? (~) / to make a d. – guanyar molt (guanyar acc. 5.2 GDLC); conèixer-hi (conèixer acc. 19 

GDLC, on apareix només com a pronominal però pot ser també intransitiu) (ex.: adding the wings really 

made the d.); ser una millora; servir d’alguna cosa, servir de molt; tenir importància; tenir un efecte, fer 

efecte, afectar; influir (v abs); canviar les coses (to get paid makes a d. ‘el fet que et paguin canvia les 

coses’, ‘si et paguen, la cosa canvia’); ser decisiu; donar un plus (registre col·loquial); convenir, anar bé / 

that makes all the d. – això és determinant (alternativa a les solucions del dicc.) / that’s no small d. – és 

una diferència important 

-different – dissemblant (alternativa a ‘diferent’ útil en alguns casos) 

-difficult – complicat (sovint millor que la trad. literal) / (matter) delicat (moralment) / (of person) 

intractable / it is d. to say... – fa de mal dir... (construcció possible també amb altres verbs) / sitting was d. 

– vaig tenir treballs per seure / v. approach 

-difficulty – dilema (en algun context) / without d. – com si res (~) / with some d. – amb una mica 

d’esforç / the perennial d. – l’etern problema / in d. – en perill; en (un) destret (cast. en apuros), amb el 

dogal al coll (o amb l’aigua al coll si es tracta de problemes econòmics) (v. sinònims al Franquesa, s.v. 

destret, i als diccs. de frases fetes) 

-diffident – cohibit (~) 

-dig. to d. out – desenterrar (sentit propi i fig.); descobrir / to d. into – cruspir-se, fume’s ‘devorar’ / to d. 

oneself into a hole – ficar-se en un forat (fig., ~) (traduït al DUB “posar-se en problemes”, que sembla 

http://books.google.es/books?id=zG3TIYMmECwC&pg=PA212&lpg=PA212&dq=%22ous+mimosa%22&source=bl&ots=aDI8Ilnxv-&sig=7sBTJjoGML_j1vi8Q85ktTV7UBA&hl=ca&ei=Y2zaTZv5Mcyx8QPlwryEBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDQQ6AEwBA


calc del cast.) / he dug into his pocket – es va ficar la mà a la butxaca (preferible a la solució del dicc.) / to 

d. deeper – aprofundir; continuar indagant 

-digestive. d. juices – sucs gàstrics 

-diggings – jaciment ‘excavacions’ 

*-digitise – digitalitzar 

*-digitisation – digitalització 

-dignity – distinció (v. acc. 20 Oxford, última cita) / d. of manner – distinció / sign of d. – senyal de 

distinció / I won some dignities back – vaig recuperar una mica el respecte (de la gent, dels companys) 

-digress – saltar d’una cosa a l’altra; fugir d’estudi 

-dilapidated – rònec (alternativa a ‘ruïnós’) / espellifat (persona) 

*-dildo – consolador (objecte d’estimulació sexual) 

-diligent – escrupolós, fet a consciència (una feina, etc.) 

-diligently – escrupolosament, a consciència (la realització d’una activitat) 

-dilute – aigualir, afeblir 

-dim – fosc / gris (fig.), mediocre / esmorteït (claror, alternativa a ‘somort’) (una altra opció: d. light 

‘mitja claror’, o fins i tot el quasi-sinònim ‘penombra’) // (vt) esmorteir / (vi) esmorteir(-se) (un llum, 

p.ex. a la sala d’un cine o un teatre) 

-dime. a d. a dozen – la cosa més corrent del món (senzill + abundant) / to turn on a d. – girar-se com un 

mitjó (fig.) (life turns on a d. ‘la vida és una carambola’, ‘la vida és [un] atzar’; it turned on a d. 

‘casualitats de la vida’, trad. lliure) 

-dimension – vessant, aspecte / abast (fig.) / to reveal a whole new d. – revelar tot un món desconegut 

*-dimensionless – adimensional (no a DIEC2 ni a GDLC com a entrada, però sí en alguna definició 

(nombre a DIEC2, factor i reactivitat a GDLC, p.ex.) 

-diminish – menyscabar/ humiliar / minimitzar, treure valor, treure importància / to be diminished – 

afeblir-se (≠ to be deepened, q.v.) / to feel diminished – apocar-se, estar intimidat 

-diminished. d. status – pèrdua de preeminència (amb reformulació sintàctica, introducció catàleg Post-

Picasso) 

-diminution – detriment (alternativa a ‘reducció’ o ‘minva’ en algun cas) 

-dimity – cotonia (Termcat) (potser millor que ‘bombosí’) 

-dimness – (room) penombra (no pas ‘foscor, obscuritat’) 

-din – tumult, confusió, merder (alternatives a les solucions del dicc.) 

-diner – restaurant econòmic, casa de menjar (EUA) 

-dinghy – bot / rubber d. – bot pneumàtic, llanxa pneumàtica 

*-dingy (que apareix escrit erròniament dinghy al bilingüe tot i ser al lloc que li toca) – brut / sòrdid 

(habitació) / rònec / atrotinat  

*-dining habits – dieta (~) 

*-dining table – taula de menjador; taula de menjar (en una cuina gran, p.ex.) 

-dinner. d. companion – company de taula / d. dish — plat pla / v. crowd 

*-dinner ring = cocktail ring (q.v.) 

-dip: v. avocado 

-diplomat – persona diplomàtica / to be a d. – tenir mà esquerra (alternativa a la trad. literal) 

*-dip net – salabre (cf. landing net) 

-dipper – cassó (v. il·lustració 116 a la p. 157 d’Art popular decoratiu de Violant i Simorra) 

-dire – radical (advertiment) / alarmant (predicció) / funest (conseqüència) / desesperat, crític (situació) / 

d. need – necessitat urgent (alternativa a les solucions del dicc.) 

-direct – (answer) inequívoc (alternativa a ‘clar’) / explícit (~) / d. allusion – clara al·lusió, clara 

referència // (vt) dictar (el pensament: “el pensament em va dictar fer allò”) / v. debit 

*(-)-directed: v. internally 

-direction – camí, rumb (fig.) / in all directions – a la desbandada, en desbandada (fugida) / we’re going 

in the right d. — anem per bon camí; estem prenent la decisió encertada, estem fent un bon pas / v. point 

(v) / v. stage 

-directive – pauta, consigna, precepte (alternatives a les solucions del dicc.) 

-directly – obertament / (at once) sense dilació; aviat (i sinònims, v. Franquesa) / to come d. from a place 

– acabar d’arribar d’un lloc 

-directness – rotunditat (millor que ‘franquesa’ o ‘sinceritat’) 

-director. waterfront d. – cap de monitors de natació (el protagonista de Nemesis de Philip Roth en un 

campament d’estiu) / managing d. – director executiu (alternativa a la solució del dicc.); conseller delegat 

(en un banc); director editorial (en un diari) 

-directory – guia telefònica / telephone d. – guia telefònica (solucions totes dues preferibles a les del 

dicc.) 



-dirge – absoltes, gori-gori ‘cant fúnebre’; rèquiem (sentit propi i fig.) 

*-dirndl – vestit bavarès, vestit tirolès (~) 

-dirt – terra (acc. 5.1 DIEC2) / d. floor – terra batut (‘piconat’, esp. paviment d’una cabanya, un estable, 

etc.) / d. poor – pobre com una rata 

-dirt road – pista, camí de terra 

-dirty – porc ‘obscè’; pornogràfic, porno (revista, pel·lícula) / corrupte (un policia) / d. pool – això és 

jugar brut / d. secret – secret inconfessable, secret sòrdid (~) / to have a d. mouth – ser un criticaire, estar 

sempre criticant / (n) to do the d. – fer una marranada (sentit propi ‘acte fastigós’ i fig. ‘vilesa’) 

*-dirty-minded – d’esperit recargolat 

-disability – discapacitat (p.ex. a la sigla anglesa ICIDH); deficiència (v. el que se’n diu a s.v. cripple en 

aquesta llista, i a l’enllaç que hi ha) / d. pay, d. pension – pensió d’invalidesa (més que no pas ‘subsidi’) 

*-disabled – impedit // (n) invàlid, minúsvalid, discapacitat 

-disadvantage – mancança (personal) / to put at a d. – desacreditar (~) 

-disaffection – deserció (~) 

-disagree – mostrar-se en desacord, estar en desacord; divergir 

-disagreeable – enutjós 

-disagreement – discrepància / contradicció 

-disappear – anar-se’n, tocar el dos (col·loquial) (~) 

*-disappointed – frustrat (esperança) / d. love – desengany amorós 

-disappointment – desengany ‘decepció (amorosa)’; desencant, desencís ‘desil·lusió’ (o reformulació amb 

el verb) / desplaer, enuig, descontentament / fracàs 

-disapproval – disconformitat / mala disposició, indisposició (~) / crítiques, retrets (p.ex. a la frase I 

received d. from all quarters) 

-disapprove – ser contrari (a) ‘trobar malament’, veure amb mals ulls (v. sinònims de desaprovar al 

Franquesa) / to d. of someone – mirar de mal ull algú, tenir-li tírria 

-disapproving – hostil (~) / de retret, de desaprovació (mirada) 

-disarray – desfici (~) 

*-disassociate – dissociate 

-disaster – desgràcia; tragèdia, catàstrofe (v. sinònims de desgràcia al Franquesa) / despropòsit / to end in 

d. – fracassar, acabar en fracàs / a d. waiting to happen – una amenaça permanent; un perill públic; una 

catàstrofe anunciada (opcions diferents segons el context) / v. flirt 

-disastrous – (unsuccessful) fallit, frustrat / horrible, terrible 

-disband – suprimir (en alguns casos) 

-disbelief. I am in d. – no m’entra al cap, no m’ho acabo de creure, encara ara no m’ho crec 

-disbelieve – donar per fals (~) 

-disc – rodanxa (de pastanaga, p.ex.) / optic d. – papil·la òptica (oftalmologia) 

*-discarded – de rebuig (roba, p.ex.) (~) 

-discern – apreciar; deduir (~) 

-discerning – entenimentat, amb criteri (persona) 

-discharge – cabal (d’un riu) // (v) donar de baixa de l’exèrcit (alternativa a ‘llicenciar’) / to d. (itself) – 

esclatar (una tempesta, p.ex.) 

-disciple – seguidor (si no va bé la trad. literal) / adepte (a una causa) 

-disciplinarian – presbiterià 

-discipline – aplicar un correctiu / to d. oneself (to do something) – proposar-se (de fer una cosa) 

-disc jockey – locutor musical / discjòquei (variant actualitzada de la segona solució del dicc.), 

punxadiscos (GDLC on-line, no DIEC2) 

-disclaimer – desmentiment 

-disclosure – transparència (fig.); sinceritat 

-discolour – tacar; desllustrar 

-discolouration – taca 

*-discoloured – esgrogueït (~) 

*-discombobulate – desconcertar; deixar estupefacte, deixar perplex 

*-discombobulating – espaterrant (~) (v. discombobulate aquí sobre) 

-discompose – destarotar; atabalar 

-discomposure – confusió 

-disconcert – torbar (v. sinònims de desconcertar i de torbar al Franquesa) 

-disconcerting – desconcertant (alternativa a ‘desconcertador’) / it’s d. – em torba (Mordecai Richler, 

Barney’s Version, 1.13) 

-disconnect – desvincular(-se) 



*-disconnection – desconnexió; desvinculació; falta de correlació / falta de sintonia (entre persones) / tall 

(de corrent o subministrament elèctric) (no DIEC2, sí DDLC, acc. 10.f tallar) 

-disconsolate – desconsolat (estranyament absent al bilingüe) 

-disconsolately – amb desconsol 

-discontent – insatisfacció 

-discordant – desacordat (dos o més sons entre ells) / desentonat / incongruent (però that’s even more d. 

‘això encara lliga menys’) 

-discount. d. price – preu rebaixat, preu de rebaixes, preu de saldo 

-discourage – dissuadir de (només en ex.); posar impediments a, posar traves a (la proposta d’algú altre, 

algun tipus d’activitat, etc.) 

-discourse – monòleg (en algun cas) / d. of reason – enteniment (arcaisme, acc. 2.b Oxford, Hamlet 

1.2.150, trad. Joan Sellent) 

-discourteous – desatent (alternativa sovint més natural a la trad. literal) 

-discovery – aprenentatge (~) 

-discredit – no merèixer crèdit (u)na cosa) ‘posar en dubte’ / rebatre, refutar 

-discreet – reservat (alternativa a ‘circumspecte’) 

-discrepancy – disparitat (~) 

-discrete – específic; diferenciat 

-discretion. at d. – menjat i vestit ‘mantingut’ 

*-discursiveness – capacitat discursiva 

-discuss – pendre en consideració; decidir (~) / intercanviar opinions / tractar, analitzar / deliberar (~) / 

discussing her choice of “Weeping Woman” for this work... – en referència al fet que hagués triat... (trad. 

lliure, catàleg Post-Picasso, 1) 

-discussion – debat / anàlisi / the painters tried for d. – els pintors presentats a debat / point of d. – motiu 

de debat (si és el cas) / after some d. – després de deliberar / without further d. – sense més preàmbuls / 

open d. of ideas – confrontació d’idees (~) / it goes without d. – és indiscutible; és cosa sabuda / for a d. 

of... – si es vol tenir més informació sobre... (frase estereotipada en nota a peu de pàgina) // d. seminar – 

seminari de reflexió 

-disdain – tenir per no res (bon sinònim de ‘desdenyar’ que sembla en vies de desús) 

-disdainful: v. superbly 

-disease: v. social 

-disempower – desposseir dels seus drets (a algú) 

*-disenfranchise = disfranchise (v. bilingüe, i disenfranchised aquí sota mateix) 

*-disenfranchised – privat del dret de vot / privat de drets / pària; marginat; exclòs de la societat; retirat 

del món 

*-disengagement – retirada (de tropes) / desvinculació 

-disfigure – desafavorir (possible alternativa a ‘enlletgir’) 

-disgrace – fer quedar malament / desmerèixer (de) (acc. 3 DIEC2) / to d. oneself – cobrir-se de vergonya 

*-disgraced – caigut en desgràcia 

-disgraceful – humiliant (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-disgracefully – imperdonablement (I stood up —d., I had not done so) 

-disguise. in d. – d’incògnit / it was a favour in d. – en el fons em va fer un favor // to d. oneself – ocultar 

la (pròpia) identitat / v. blessing 

-disgust – repulsió (alternativa a ‘repugnància’, etc.) / ràbia (~) / descontentament (~) / condemna (acc. 5 

de condemnar del GDLC) (~) 

-disgustedly – amb mala cara (mirar) / fastiguejat 

-disgusting – de mal gust (anècdota, acudit) / that’s d.! – no tens vergonya! (si el context s’hi ajusta) 

-dish – bombò, bombonet (alternatives al neutre ‘noia atractiva’) / this is my d. – és el meu fort (registre 

col·loquial) / v. dinner 

*-dishcloth – baieta / fregall 

-dishonest – mentider, poc sincer / d. answer – resposta mentidera (acc. 2 mentider DIEC2) 

-dishonourable – innoble (alternativa a ‘indigne’; v. sinònims de baix al Franquesa) 

*-dishrag = dishcloth (q.v. aquí sobre) 

-dishwasher – rentaplats (persona o cosa; la trad. fregaplats ‘persona que renta plats’ és un barbarisme) 

-disillusion – desencantar, desenganyar 

-disinclination – renitència; poca disposició (a) 

*-disinclined – renitent 

-disinterested – despreocupat / imparcial (observador) / d. party – part no interessada; tercera persona (per 

extensió, ~) 

*-disinterestedly – desinteressadament; amb indiferència; com aquell qui res (~) 



-disjoint – desarticular (alternativa a ‘desmembrar’ i a ‘dislocar’) 

-disjointed – fora de lloc (sentit propi i fig.); desplaçat 

-disjunctive – rupturista (fig.) (en art, etc.) 

-dislocate – desllorigar (alternativa a ‘dislocar’) / desplaçar 

*-dislocated – fora de lloc (tant els sentits propi i fig. de ‘desplaçat’ com el de ‘desllorigat’) 

-dismal – lúgubre; sòrdid (~) (alternatives a les solucions del dicc.) / inclement (temps atmosfèric) / poc 

prometedor / (very bad) desastrós (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dismally. to fail d. – fracassar estrepitosament (millor que la proposta del dicc.) 

-dismantle – desfer ‘desarmar’ / subvertir (l’ordre, p.ex.) 

-dismay – esglai (alternativa a les solucions del dicc.) / disgust / caure l’ànima als peus (possible trad. 

lliure, amb reformulació) // (v) aclaparar / she was dismayed to see... – va veure amb consternació que... 

-dismiss – engegar ‘treure’s del davant’; despatxar / no pendre en consideració / rebatre (una objecció, 

p.ex.) / menystenir; discriminar (~) / desestimar (un recurs) / esvair (un dubte) / to d. as – despatxar com; 

titllar de (~) 

-dismissal – expulsió (un alumne d’un centre docent) / desautorització 

*-dismissive – despectiu (~) 

*-dismissively. I start to rise, and she waves her hand d. – faig acció d’aixecar-me, però ella em reté amb 

un gest de la mà 

-disorder – commoció, daltabaix (fig.) / desorganització ‘trastorn mental’ (terme de psicologia i 

psiquiatria) / civil d. – alteració de l’ordre públic 

-disorderly – (unruly) convuls (un país) / indisciplinat / d. conduct – alteració de l’ordre públic 

-disown – desmentir 

-disparagement – descrèdit (~) 

-disparaging – despectiu 

-disparate – divers, dissemblant (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-dispassion – fredor, indiferència (~) 

-dispatch. to be mentioned in dispatches – rebre una distinció al valor (un militar) (~) 

-dispel – espolsar-se ‘ treure’s de sobre’; foragitar, expulsar 

-dispensation – règim (polític) / d. of violence, d. of bloodshed – efusió de violència, efusió de sang (~) 

-dispense – prodigar (simpatia, etc.) / saltar-se (una convenció, etc.) 

-dispenser – expenedor, màquina expenedora / fuel d. – bomba de gasolina, sortidor de gasolina / v. tape 

-dispirited – ensopit (en alguns casos) 

-displace – relegar 

-display – assortiment; representació (de poques o moltes obres d’un artista determinat en un museu, 

p.ex.) / efusivitat (Jane Austen, Sense and Sensibility) (~) / teatre (acc. 6 DCVB, no recollida al DIEC2 

però d’ús corrent) / to be on d. – manifestar-se, sortir a la llum / v. display rack aquí sota 

*-display rack – expositor (expositor m DDLC) 

-displease. the house displeased Hawthorne – H. estava descontent de la casa (introd. Paul Auster de 

Twenty Days with Julian) 

-disposable – d’un sol ús (una xeringa, p.ex.) 

-disposal. I am at your d. – vostè dirà (alternativa a la solució del dicc.) 

-dispose. to d. of one’s affairs – vetllar pels propis interessos 

-disposition – (temperament + inclination) esperit 

*-dispossessed – desemparat, desvalgut (~) / necessitat, freturós (~) 

-dispossession – expropiació / despoderament (fig., v. la proposta d’ús que fa en Coromines del terme 

català al DECat) 

-disprove – desmentir (acc. diferent de la del dicc.) 

*-disputant – (n) polemista 

-dispute – (v) (doubt) posar en qüestió // beyond d. – irrebatible (alternativa a les solucions del dicc.) 

-disqualification – mancança (acc. 2 Oxford) 

-disquieting – preocupant / to be d. – fer respecte ‘fer por’ 

-disregard – desconsideració, menyspreu (~) // (v) passar per alt, saltar-se, infringir, desacatar 

-disrepair. in d. – en mal estat, deteriorat; que amenaça ruïna (una casa) 

-disreputable – poc honorable / d. looking – (amb) mala pinta 

-disrepute – descrèdit 

-disrespect. no d., but... – sense ànim d’ofendre... 

*-disrespectable – ofensiu (un comentari, etc.) 

-disrespectful – despectiu (possible alternativa a la solució literal) 

-disrupt – sobtar, trasbalsar / (un alumne entremaliat) fer anar malament, entrebancar, destorbar (la classe) 



-disruption – alteració (de plans, p.ex.); enrenou (‘desordre’, definició que en donen el DECat i el DCVB 

[juntament amb ‘desgavell’] però no el DIEC2 ni el DDLC) / discordança (terme pictòric) / trastorn 

(hormonal, etc.)  

-disruptive – pertorbador (~) / to be d. – (un alumne problemàtic, pe.x.) fer anar malament (la resta de la 

classe) 

-dissect – analitzar, examinar minuciosament 

*-dissenting (= dissenter) – inconformista ‘metodista’ 

-dissimulation – fingiment 

-dissipate – diluir (sentit propi i fig.; la identitat col·lectiva, p.ex.)-pes 

-dissipation – esbargiment, distracció (acc. 5 Oxford) 

-dissociate – desintegrar; fragmentar / deslligar, desvincular 

-dissolution – final, fi, terme, mort, extinció (acc. 8 Oxford) 

-dissolve – (n) dissolució, anorreament, atuïment // (v) desfer(-se); to d. into tears – desfer-se en llàgrimes 

(no pas ‘fondre’s’) / diluir (sentit propi i fig.) / abandonar-se (~) 

-distance – llunyania / horitzó (acc. 10.b Oxford; accepció inclosa al dicc. d’esquitllada traduint the 

countryside with its vast d., al final de tot de l’entrada); perspectiva (acc. 10.c Oxford) (~) / extensió / at 

this d. (in time) – ara al cap del temps...; vist retrospectivament (~) 

-distant – distanciat (alternativa a ‘distant’) / d. look – mirada absent / in a d. sense – de lluny (fig.); 

d’aquella manera (~) / v. past 

-distaste – tírria, mania (alternatives a ‘aversió’ quan és a una persona) 

*-distempered – destrempat, xarbotat 

-distend – donar(-se) (acc. 11 DIEC2) 

*-distended – dilatat (ulls, narius) (Dickens, Cricket) / lax (acc. 1.1 DIEC2) 

-distil – instil·lar (i sinònims, v. infondre al Franquesa) / extraure (fig.) / you have distilled into his mind 

the poison of envy – destil·lar en el cor d’algú el verí de l’enveja 

-distillation – essència, extracte; quinta essència (acc. 4 Oxford ‘producte d’una destil·lació’, esp. 4.c) / 

refinament, depuració (fig.) 

-distinct – diferenciat  (p.ex. d. society [dit originàriament de Quebec al Canadà] ‘societat diferenciada’; 

etc.) / inconfusible (olor) / viu (sensació) (però: he had the d. feeling that... ‘tenia ben bé la sensació 

que...’ / v. impression 

-distinction – distinguo, objecció (esp. si ‘distinció’ pot portar a equívoc) / oposició (binary d., p.ex.) / 

atribut ‘qualitat distintiva’ (acc. 7 Oxford) / refinament (possible alternativa a ‘elegància’) / deferència, 

consideració (acc. 8 Oxford) / of d. – notable, eminent (dit d’un escriptor, un intel·lectual, etc.) / place of 

d. – lloc de preferència (~) 

-distinctive – peculiar ‘característic, específic’; diferenciat; singular 

*-distinctively – marcadament 

*-distinctiveness – caràcter distintiu / singularitat (d’un edifici, etc.); peculiaritat / especificitat / 

dissemblança (~) 

-distinguish. to d. oneself – distingir-se (en una batalla) (cita de Lacavalleria al DCVB) / it is 

distinguished by... – es caracteritza per..., destaca per... 

-distinguishable – conspicu / diferenciable / v. barely 

-distinguished – prestigiós, de prestigi, de renom / d. citizen – personalitat, prohom, pròcer (de la ciutat) 

(alternatives a la trad. literal) 

-distort – desvirtuar (~) / alterar (~) 

-distorted – retorçat, recargolat (persona) / desfigurat; crispat, contret (cara) 

-distracted – alterat (alternativa a ‘torbat’) 

-distractedly – esmaperdut 

-distracting – importú (~) / molest (sovint: it’s d. ‘molesta’ v) 

-distraction – torbació, torbament / atordiment / tribulació (~) 

-distraught – consternat, alarmat / desfet / atordit (~) 

-distress – aflicció / consternació / malestar; neguit (~) / trasbals / in d. – angoixat; atribolat, que passa 

tribulacions (llenguatge bíblic, p.ex.) / in serious physical d. – molt atropellat (Philip Roth, Humbling, 2) / 

woman in d. – dona turmentada / d. signal – senyal d’auxili; senyal d’alerta 

-distressed – amb consternació 

-distressing – preocupant, alarmant / torbador (~) 

-distress signal – senyal d’auxili (alternativa a ‘senyal de socors’) 

-district: v. business 

-disturb – esvalotar (si és el cas) 

-disturbance – trasbals / disturbances – raons ‘disputes’ (Dickens, The Chimes) 



-disturbed. d. child – nen problemàtic / emotionally d. – trasbalsat (estat transitori en una persona 

equilibrada); amb un trastorn psíquic (estat permanent) 

-disturbing – trasbalsador ‘pertorbador’ / preocupant ‘inquietant’ 

*-disunity – desunió 

-disused – en desús (sentit diferent de ‘abandonat’) 

-ditty – corranda (alternativa a ‘cançoneta’) 

-dive. to d. in – afuar-se ‘abalançar-se, escometre’ / to d. into descriptions (of) – perdre’s en minúcies (~) 

/ to d. into one’s studies – abocar-se en els estudis 

-diver – submarinista / escafandrista (alternativa a ‘bus’, si va amb escafandre) / d.’s suit – escafandre 

-diverge – diferir, dissentir (sentit fig. dins acc. 1.b Oxford) 

*-diverging. d. equity – proporcionalitat inversa 

-diverse – variat / dissemblant (cf. acc. 1 Oxford) 

-diversion – maniobra de distracció 

-divert – destinar a un altre fi (~) 

-diverter – desviador de trucades (terme de telefonia) 

-diverting – enriolat (to de veu) 

-divest – desembarassar-se (d’una cosa), treure’s de sobre (una cosa) 

-divide – divisòria ‘línia divisòria’ 

-dividing. d. wall – envà (quan no és ‘paret mitgera’) 

-divine – sobrenatural / superior (~) 

-diving. commercial d. – submarinisme comercial (tipus de submarinisme professional, que es divideix en 

comercial i militar) 

-divinity – objecte d’adoració (acc. 2.b Oxford, segles XVII-XIX) 

-division: v. legal 

-divisive – divisor, separador (alternatives a ‘divisiu’) / potentially d. – amb capacitat de dividir 

*-divot – gleva ‘pa de terra amb herba’ / esvoranc 

-divulge – revelar (sentit diferent de ‘divulgar’) 

*-DIY (= do-it-yourself, do it yourself) – creació independent 

-dizzy – (v) atordir / fer venir mareig (fig.) / colpir (el fet d’adonar-se d’alguna cosa, p.ex.) 

*-dizzying – vertiginós; de ritme vertiginós / marejador 

-do. to do drugs – pendre drogues / to do it – fer un polvo (‘fer l’acte sexual’, registre col·loquial); fer 

l’amor (‘íd.’, registre més neutre, DIEC2 i GDLC, DRAE definit ‘copular’ com a segona definició, però 

no DCVB; anglicisme [cf. Lapesa, p.ex.] més arrelat que el recent calc fer sexe i que es podria veure com 

una ampliació del sentit tradicional ‘galantejar’) / to do away (with) – prescindir de; posar fi a, abolir (acc. 

44.b Oxford) / to do up – redecorar, canviar la decoració; fer (el pis nou) / what can i do for you? – ¿en 

què el puc servir? (‘¿què puc fer per vostè?’ és un calc) / how are you doing?, what are you doing? – ¿què 

m’expliques? / to make do – conformar-se / didn’t I tell you? – ¿què us deia? (= ¿eh que us ho deia?) / to 

have nothing to do with (amb subjecte personal) – no voler saber res (d’una cosa), desentendre-se’n (ex.: 

he would have nothing to do with the daughter who’d inconvenienced him by coming down with a fatal 

disease, Philip Roth, Exit Ghost, 2) / to have nothing to do with one another – no tenir res en comú / that 

won’t do! – això no pot ser! / that’ll do it – això farà el fet / to do well (academically) – anar bé, rendir (en 

els estudis) / now you’ve done it! – ara sí que l’has feta bona! / to do without (valor absolut) – fer un 

sacrifici (econòmic), estrenye’s el cinturó 

-doc. Doc – Savi (un dels nans de la Blancaneu) 

-docile – receptiu (acc. 1 Oxford) (~) / submís 

-docility – mal·leabilitat (fig.); obediència (acc. b Oxford) 

-dock.3 loading d. – plataforma de càrrega (i descàrrega) (en una fàbrica, però també en instal·lacions 

portuàries) / dry d. – dic eixut (alternativa a ‘dic sec’ segons el DDLC) 

-docker – treballador portuari, estibador del moll (alternatives a les solucions del dicc.) 

-docket. what’s on the d. for the afternoon? – ¿quin pla tenim per aquesta tarda? 

*-dockworker, dock-worker, dock worker = docker (q.v. aquí sobre) 

-doctor. to play d. – jugar a metges 

-doctrine – credo, creença (acc. 2.b Oxford ‘a belief, theoretical opinion; a dogma, tenet’) 

-documentary – (adj) informatiu (alternativa a la trad. literal en algun cas) / d. film – documental 

-dodder2 – ranquejar 

-doddering. d. old man – vell xaruc 

-dodge – fer una finta (en alguns casos, alternativa a ‘esquivar’ i equivalents) / to d. a bullet – salvar-se; 

salvar-se d’un pèl; escapar-se d’una i bona (~) 

-dodgy – tèrbol (un negoci, p.ex.) / mal vist (moralment) / pirata (dodgy DVDs) 

-doe – cabra; femella de cèrvid (cérvol, isard, etc.; la solució ‘daina’ del bilingüe és dolenta) 

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2013/SJ0B775/um/R._Lapesa_Lexico_ss._XVIII-XX.txt


-doer – persona d’acció, persona dinàmica 

-dog – malparit (Philip Roth, pàssim) / d. and cat hospital – hospital veterinari / let slip the dogs of war – 

desencadenar-se una guerra (< Juli Cèsar de Shakespeare, d’ús normal en anglès en sentit fig.) (~) / every 

man and his d. – tot déu ‘molta gent’ / in this world of d. eats d.... – en aquest món de llops... (o ‘de 

malparits’, segons el registre) 

-dog-eared – rebregat (un llibre) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-dog-eat-dog – (attr) sense entranyes (món, sistema polític, etc.) 

-doggedly. the rain was d. falling – queia una pluja pertinaç 

*-doggone – punyeta (Scott Fitzgerald, “The Jelly-bean” i “May Day”) 

-dogmatically – en to dogmàtic 

-dogsbody – escarràs 

*-dog tag – xapa d’identificació (de soldat, per portar penjada al coll) 

-doily – blonda de pastisseria (millor que la solució del dicc.) 

-doing. that takes some d. – és feina (alternativa a la solució del dicc.) / v. workaday 

*-doke – tocatardà (acc. 10 Urban Dictionary, registre col·loquial, EUA) (Kalotay, Russian Winter, 

començament  7) 

-doldrums – inactivitat (esp. comercial, alternativa a les solucions de l’última acc. del dicc.) 

-dole. to d. out – assignar 

-doll – ninot (quan no és ‘nina’) 

-dollar: v. million 

-dollop – dosi (esp. fig.) 

*-dolphin strike – moc (al bauprès d’un vaixell de vela, acc. 5 DIEC2, acc. 7 DCVB) 

-domain. all his d. – tot l’àmbit de la seva competència / public d. – coneixement públic (alternativa a la 

trad. literal) 

-dome – volta ‘sostre de volta’ / con (volcànic) 

-domestic – familiar (ambient, discussió, etc.) 

-domesticity – economia domèstica; vida domèstica / aire casolà 

-dominance – preeminència (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dominant – predominant (alternativa a la trad. literal, amb matís diferent) 

-dominion – sobirania (acc. 4 Oxford, amb cites de Colossencs 1,16 i Efesis 1,21) 

-done. well d. – així m’agrada (possible alternativa a les solucions del dicc.); et felicito (sentit recte i 

sentit irònic) / when that’s d. – encabat ‘en acabat’ (d’haver fet una cosa) (when the feet are d. – encabat 

dels peus ‘encabat d’haver-los eixugat’, Dickens, Les campanes) / that d. – a continuació... / whatever 

was d., was d. – el que està fet, (ja) està fet; Déu no es guard d’un ja està fet; el que és fet no es pot desfer 

(Pau Riba, “La flor del taronger”) (cast. lo hecho, hecho está; a lo hecho, pecho) / the d. thing – el 

costum, la tradició 

-donkey. for d.’s years – fa una pila d’anys, fa una eternitat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-don’t. so d.!: v. so 

-doodad, doodah – andròmina; fòtil; bagatel·la; rampoina, trasto 

-doodle – apunt, esbós, croquis; dibuix esquemàtic (alternatives a ‘gargot’, sense valor artístic, sovint amb 

un matís pejoratiu de traç imperfecte) 

-doom. to d. oneself to death – deixar-se morir, lliurar-se a la mort 

*-doomed – malaurat (v. sinònims de desgraciat al Franquesa) 

*-doona – edredó (Austràlia) 

-door. front d. – la porta del carrer; portal (possibles alternatives a les solucions del dicc.) / d. to d. – 

(servei) a domicili (més que no pas la solució del dicc.); casa per casa (alternativa a la trad. literal) / v. 

door-lock aquí sota 

-doorbell. the d.! – truquen! 

*-door-lock, door lock – fiador (a la porta d’un cotxe; dicc. Visual Oxford, Termcat, acc. 2.1 DIEC2, acc. 

1 DDLC), piu de seguretat (proposta pròpia; també com a definició de seguro al Dicc. Pràctic i 

Complementari on-line [http://www.dicpc.cat/barbarismes/] i a l’ésAdir juntament amb alguna altra 

proposta) 

-doorman – conserge / guàrdia de seguretat / porter de discoteca 

-doormat – persona que es deixa trepitjar; persona submisa, dòcil com un xai (~) 

*-doozy – extraordinari, excepcional, sensacional, raríssim / estrambòtic, estrany; delirant 

-dope – heroïna / refresc (“Southern U.S., chiefly South Atlantic States: soda pop, esp. cola-flavored” de 

http://www.urbandictionary.com) (Scott Fitzgerald, “The Jelly-bean”) / poca-solta / d. sheet – butlletí de 

les carreres de cavalls 

*-dormancy – letargia / inactivitat (d’un volcà) 

-dormant – en un calaix (dit esp. d’una obra inèdita) 

http://www.urbandictionary.com/


-dormer window – finestra teuladera, llucana ‘finestra d’unes golfes que sobresurt de la teulada, amb un 

teuladet propi’ (cast. buhardilla; mal traduït com ‘lluerna’ i ‘mansarda’ al dicc. bilingüe perquè lluerna és 

una mena de finestra alta de soterrani o de paret interior i mansarda és ‘golfes, habitació de sota teulat’) 

-dormitory – residència universitària (EUA) 

-dose – malaltia venèria (acc. 2.d Oxford) 

-dot. to d. the i’s and cross the t’s – puntualitzar; formalitzar, enllestir els últims detalls (i altres 

expresions amb aquest mateix sentit; la trad. del bilingüe és un calc formal que no recull el sentit més 

corrent de l’expresió anglesa) 

-dote. to d. on someone – estar encaterinat d’algú, estar-ne perdudament enamorat (alternatives a les 

solucions del dicc.) 

-doting – sol·lícit / a d. mother – una mare que idolatra els fills (millor que la trad. del dicc.) 

-double – (nm) (two-base hit) doble ‘cop de bat que permet el batedor arribar fins a la segona base’ (cf. 

simple i triple) // (v) fer el paper de, reemplaçar, suplantar (~) (cast. hacer las veces de) / v. sink / v. 

standard / v. take 

*-double-being – duplicitat ‘hipocresia’ 

*-double-book. to be double-booked – tenir dos compromisos alhora 

*-double-check – (tornar a) comprovar 

-double lock, double-lock – tancar amb pany i clau (forma idiomàtica) 

-double-talk, double talk – doble sentit / evasives, excuses 

*-double-thumb. to d.-t.. one’s nose – fer pam i pipa 

-doubt – recel, temor / to cast doubts (up)on (something, someone) – fer desconfiar de / ...no d. about it – 

és un fet que... / there can be no d.: – una cosa és segura:... (trad. lliure)  // (vt) posar en dubte (alternativa 

a ‘dubtar’) / I d. if... – No m’estranyaria que... (~) / who can d. that? – ¿que no ho veieu? (trad. lliure, 

Philip Pullman, The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ, penúltim capítol) / v. leave / v. try 

-doubtful – improbable (si és el cas) / recelós (Dickens, Bleak House,  25) 

-doubtfully – sense tenir-les totes (~); amb escepticisme 

*-doubting – dubitatiu 

-douche – lavativa (esp. vaginal o rectal) 

-dough: v. cake 

-doughnut – dònut (generalització a partir del nom comercial) / bomba (esp. amb farciment de crema o de 

melmelada) 

-doughty – ardit (alternativa a les solucions del dicc.) 

-doughy – fofo (cara) 

-dour – adust (~) 

-douse, dowse – (with water) submergir (en aigua) 

*-dowd – persona mal engiponada; persona carrinclona (esp. en el vestir) (~) 

-dowdy – desmanegat (una persona o bé un objecte, com el barret de Bleak House de Dickens del cap. 38)  

/ apagat (roba) // (n) xarxó ‘dona deixada o malgirbada’ (femení segons en Coromines, DECat, s.v. xarxa) 

-down1. no d. no feathers – molta merda ‘sort’ (expresió per desitjar èxit en una estrena teatral, 

originalment calc del rus (Daphne Kalotay, Russian Winter) 

*-downbeat. to give the d. – donar l’entrada (un director a l’orquestra) 

-downcast – ensopit ‘pansit’ 

-*downer – tranquil·litzant ‘medicament’ / pal (argot) / dutxa freda ‘notícia depriment’ (galleda d’aigua 

freda només apareix als diccs. de locucions de Raspall-Martí i Espinal, molt comprensius, i als bilingües 

cast.-cat. i cat.-cast. de l’Enciclopèdia, mentre que dutxa d’aigua freda apareix a més a més al GDLC i al 

DIEC2 [no al Fabra], i dutxa a seques amb aquest sentit al DCVB, acc. 4) / aixafaguitarres (cast. 

aguafiestas) / he put a d. on my weekend – em va esguerrar el cap de setmana / not to be a d., but... – no 

voldria ser negatiu, però..., no (et/us) voldria desanimar, però... 

-downfall – declivi 

-downhill. to go d. – anar de baixa ‘anar a mal borràs’ 

*-download – descarregar (informàtica; alternativa a ‘baixar’, que és l’única trad. que en dóna el Termcat) 

-down payment – paga i senyal 

*-downplay – minimitzar, menysvalorar, treure importància a, treure valor a 

-downright – imperiós (necessitat) / d. bad – directament dolent / d. hostile – obertament hostil 

-downside – pega, desavantatge 

-downspout – baixant (acc. 2 GDLC) 

-downstairs – (n) la planta baixa (d’una casa) (acc. c Oxford) 

-down-to-earth – accessible, planer / pedestre, prosaic (acc. ‘ordinary’ de l’Oxford) / senzill, casolà (un 

restaurant) (~) / to be d.-to-e. – tocar de peus a terra 

*-down-trod = down-trodden 



-down-trodden, downtrodden – ultratjat (Shakespeare, 1 Enric IV, 1.3.135, trad. Oliva, amb la forma 

down-trod); aclaparat, aixafat (~) 

-downward. d. slope – declivi (fig.) 

-downward(s) – cap avall (sentit propi i fig.) 

*-downwind, down-wind – (adv) a sotavent / d. from, d. of – exposat a (olors, radiacions, etc. portats pel 

vent) 

-dowse: v. douse 

-dozen. dozens (of people) – un munt (de persones, etc.) (no pas la trad. literal del dicc.) / a d. good 

reasons – un grapat de bones raons (ex. al GDLC s.v. oposar) 

-drab2 – ensopit ‘avorrit’ (possible alternativa a les solucions del dicc.); insípid, sosso (DDLC amb quatre 

cites centenàries) / v. olive 

-draft – (attr) proposta de... (com en el cas de draft contract) // (v) elaborar ‘preparar’ / cridar a files 

(documentat des de la meitat del segle XX, utilitzat per Ferran Soldevila, p.ex.); mobilitzar (accs. 2 

DIEC2) 

*-draft dodger, draft resister – pròfug (als EUA, esp. durant la guerra del Vietnam); objector de 

consciència (per extensió de sentit) / v. draught 

*-drafting – esborrany, esborrall (forma preferida per Coromines); redacció (d’un esborrany) / d. paper – 

paper de dibuix 

*-drafting board (EUA) = drawing board 

*-draftsmanship: v. draughtsmanship 

*-drafty: v. draughty (tant en aquesta llista com al bilingüe) 

-drag – arrossegament o fricció (de fluids) (terme de física) / plom ‘persona pesada’; pallissa, pal (argot) 

(persona o cosa) // (v) arrossegar-se (també amb on); (time) passar lent; (conversation, solitude) allargar-

se ‘eternitzar-se’; fer-se carregós, pesar / to d. one’s heels (on something) – ser indolent, adormir-se (fig.) 

(~) 

-dragon – diable ‘persona dolenta’ (acc. 4.b Oxford) 

*-drag racing – carrera d’acceleració, cursa d’acceleració (Termcat); carrera de cotxes (neutralització) 

-drain – desaigüe (alternativa a ‘desguàs’, v. el que se’n diu al DECat s.v. aigua) / col·lector (flood d., 

storm d. – col·lector d’aigües pluvials, desaigüe de pluja [al clavegueram]) / to be a d. on – ser un 

detriment en (alternativa a les solucions del dicc.) (~) / to go down the d. – anar-se’n a l’aigua (un negoci) 

/ to throw something down the d. – llençar una cosa a les escombraries (fig.); arruïnar, portar a la ruïna 

(un negoci, p.ex.) / to go right down the d. – ser arrossegat pel fang (el prestigi d’algú, etc.) // (v) (lake) 

dessecar (estranyament absent al bilingüe; dit d’un estany o d’uns aiguamolls) / the color drained from 

her face – el color li va fugir de la cara / to d. off – afeblir (fig.) 

-drama – daltabaix (fig.) / peripècia / trist espectacle ‘escena’ (acc. 3.2 GDLC escena) / dramatisme; cop 

de teatre (~) / espectacularitat, grandiositat (d’un paisatge, p.ex., ~) / clima, situació (de confrontació, 

etc.) (~) / acció (d’una obra de teatre, d’una pel·lícula, d’una novel·la) / obra (de teatre) / d. coach – 

(mestre/mestra) de teatre, (professor/professora) de teatre 

-dramatic – espectacular / for d. effect – per impresionar 

-dramatically – amb dramatisme / radicalment; en sec (interrompre’s alguna cosa) 

-dramatize – donar dramatisme (fig.) / exterioritzar (sentiments) (~) 

-draper – llençer, botiguer de teles (alternatives a la solució del dicc., que sovint és equivalència antiquada 

i calc) 

-draught. draughts – dames (joc de taula) 

-draughtsmanship – traç, dibuix (acc. 2 DCVB dibuix) (~) 

-draughtsmanly – (adj) gràfic (~) 

-draughty – esbalandrat (casa o habitació, ~ cast. destartalado; cf. la def. del DCVB i tot l’article del 

DECat, amb referències explícites al pas de l’aire) 

-draw – (document) elaborar ‘preparar, redactar’ / (comparisons, distinctions, etc.) establir / (curtains) 

tirar (acc. 7.4 GDLC) / to d. into – involucrar / to d. on – (source) basar-se (en), partir (de) / to d. out – fer 

sortir; fer sortir a la llum (fig.) (= to bring out); (person) estirar la llengua a / to d. inspiration from – rebre 

inspiració de, trobar inspiració en / time is drawing near – s’acosta el moment; l’hora s’acosta (to 

evangèlic) / Picasso was specially drawn to Daumier’s paintings and drawings – Picasso sentia una 

predilecció especial pels quadres i els dibuixos de Daumier / v. attention / v. line 

-drawback – obstacle ‘inconvenient’, impediment; contrarietat (~); menyscapte (~) / defecte (~) 

-drawing. d. sheet – làmina (de dibuix) / d. study – dibuix preliminar; esbós a llapis / portrait d. – retrat a 

llapis 

-drawing room, drawing-room – sala de rebre (acc. 1.a Oxford) (millor que ‘saló’; v. DECat, vol. VII, tot 

l’article sala, esp. 615a57-b7) / d.-r. comedy – comèdia de costums 

-drawl – sonsònia 



-drawn. d. out scream – udol (terme que conté els dos sentits de ‘llarg’ i ‘causat pel dolor’) 

*-drawstring bag – bossa de cordó (‘sac de cordó’ a l’Oxford Visual) 

*-draw-well – pou de corriola (Principat), pou de corda i poal (Balears) 

-dread – angoixa (el llibre Begrebest Angest de Kierkegaard està traduït en català com El concepte 

d’angoixa, i en anglès com The Concept of Dread) // (adj) penós (malaltia) // (v) I d. the idea... – 

m’esgarrifa pensar...; tremolo de pensar... (possible trad. lliure) 

*-dreaded – temut; temible 

-dreadful – esgarrifós; temible; terrorífic / lamentable / imponent (~) / desgraciat (anteposat al nom, amb 

el sentit despectiu del cast. dichoso) / nothing d. has happened – no ha passat cap desgràcia / it’s d., isn’t 

it? – fa por, ¿eh? (possible alternativa a ‘terrible’) 

*-dreadlock – rasta ‘trena de rastafari’ 

-dream – fantasia (childish d. ‘fantasia de criatura’; ‘il·lusió infantil’) / the Cadillac is a d. to drive – 

conduir un Cadillac és una delícia // (attr) oníric (el d. writing dels surrealistes, p.ex.) / a d. house – una 

casa de postal; una casa ideal (cast. de ensueño) / d. holidays – vacances de luxe // you’re dreaming – 

somies truites / v. wreck 

-dreamily – amb aire embadalit / endormiscat (valor adverbial) 

-dreamland. to be off in d. – tenir el cap a la lluna, estar als llimbs (~) 

*-dreamless – sense somnis (món, vida, son, etc.) 

*-dreamworld (~ dreamland) – món de fantasia; món idíl·lic 

-dreamy – somiós (un ulls) / suggerent (un nom) 

-dreary – tètric, lúgubre / inhòspit, poc acollidor, de mala mort (indret) / ensopit (persona) / soporífer 

(llibre, obra de teatre, etc.); carregós, feixuc (feina) / how d. – quin avorriment! 

*-dreck – gènere de pacotilla ‘mercaderia de baixa qualitat’ 

-dreg. dregs – escorrialles (fig.) 

-dress – vestimenta (alternativa a ‘indumentària’) / d. manufacturer – fabricant de confecció, fabricant de 

roba / d. box – bagul (de roba) / d. shoes – sabates de mudar / d. watch – rellotge joia (acc. 1.54 GEC) // 

to d. down – vestir(-se) informalment / to d. someone down – parar-li els peus (~); abaixar-li els fums (~) / 

v. elegantly / v. kill / v. poor 

-dresser2 – calaixera (EUA, si no és ‘tocador’) / trinxant (~) 

-dressing – (salad dressing) vinagreta (en algun cas) 

-dressmaker. d.’s assistant – modisteta ‘oficiala o aprenenta de modista’ 

*-dress-up. to play d.-up – (jugar a) disfressar-se 

-dressy – gomós (alternativa a les solucions de la segona acc. del dicc.) 

*-dribbling – que no s’aguanta els pets (trad. lliure, aplicat a un vell caduc) 

-drift – (bank of snow) nevàs / did you catch the d. of what I said? – ¿veus per on vaig? / you get my d. – 

ja m’entens // (v) viure d’esma (alternativa al sentit fig. de anar a la deriva) / to d. in – afluir / to d. in and 

out of sleep – debatre’s entre son i vigília (registre formal); fer capcinades / to d. apart – distanciar-se 

(una persona d’una altra, fig.) / to d. off – endormiscar-se; ensopir-se 

-drifter – vagabund; bala perduda 

*-drill instructor – instructor (militar) 

-drily – en to eixut 

-drink. to d. in – assaborir (fig.) / beure’s amb els ulls, devorar amb la vista, contemplar (una escena, etc.) 

*-drinking. lots of d. – alcohol a dojo / d. capacity – resistència a la beguda / I’m not a d. man – no sóc de 

beure / to have a d. habit – donar-se a la beguda (trad. col·loquial) 

-drip – gota a gota (acc. 2 DIEC2) / to d. sarcasm – destil·lar sarcasme / to d. with venom – destil·lar verí 

-dripping. candle d. – regalim de cera (solidificat en una palmatòria, p.ex.) 

-drive – pulsió (terme de psicologia) (~); tendència; instint / voluntat (political d. ‘voluntat política’); 

passió (~); vocació (d. to be a businesswoman ‘vocació d’empresària’) / deriva (acc. 2b derivar DDLC) / 

disquetera (d’un ordinador) // (vt) impulsar / to d. off – foragitar, fer fora, allunyar / to d. into – empènyer, 

moure, incitar (a); desvetllar (+ OD) / to d. home – fer saber, comunicar, transmetre, expresar // (vi) fer 

carretera / to d. off – (car) arrencar (a seques; alternativa preferible a la solució del dicc.); arrencar, fer 

saltar, desincrustar / to d. out into – internar-se (en el desert, amb un vehicle); incorporar-se (al trànsit de 

vehicles d’una via principal) / v. crazy / v. selfishly 

-drivel – dir disbarats, desbarrar (alternatives a ‘dir bestieses’) 

*-driven – tenaç, perseverant (~) 

-driver – (truck driver) camioner 

-driveway – entrada de garatge, entrada de garaig, entrada de vehicles (accés des del carrer al garaig en 

una casa amb jardí) 

-driving. d. force – força impulsora (alternativa a ‘força motriu’); motor (fig.); principi motor; principi 

rector 



-drizzle – pluja menuda, pluja fina (alternatives a les solucions del dicc.) / regar (tirar un regalim de mel, 

xocolata desfeta, oli, etc. sobre un menjar com a toc final) (acc. 5 Oxford, en apèndix) 

-droll – xocant, grotesc, estrafolari (acc. 2 Oxford) 

-drone – zumzeig; sonsònia 

*-droning – repetitiu (~) 

*-drooling. d. idiot – idiota integral (solució d’un fil de WordReference) 

-droop – (plant) neulir-se / arronsar-se (tot el cos d’una persona) / my eyelids are drooping – se’m 

tanquen els ulls (no trobo als diccs. “em cauen els ulls”, calc cast.) 

-drooping – (head) ajupit (alternativa a ‘acotat’) 

-drop – desnivell / at the d. of a hat – a l’acte, immediatament, en un tres i no res; quan convingui; a la 

mínima; amb qualsevol pretext; en qualsevol moment (possibles alternatives a les solucions del dicc.) // 

(v) (friend) desentendre’s (d’algú), no voler saber-ne res / despendre’s (d’una cosa) (alternativa a 

‘renunciar-hi’) / fer desaparèixer (possible alternativa a ‘suprimir’ o a ‘ometre’) / to let it d. – descartar / / 

to d. case – abandonar (una investigació [també: suspendre], un cas judicial, una demanda [també: 

desistir de]) to d. off the edge of the earth – empassar-se’l la terra (a algú) (amb reformulació sintàctica) / 

to d. through – escolar-se; esmunyir-se / to be ready to d. – estar a punt de parir; no aguantar-se dret 

(‘estar rebentat de cansament’) / v. dead / v. hot / v. name-dropping / v. sheer 

*-dropped. d. eggs – ous ferrats 

-droppings – (bird) cagarades 

*-dropt: v. dropped 

-drove. in droves – en massa, en legió (alternatives a la solució del dicc.) 

-drown. drowned in blood – banyat de sang (un país en guerra) 

*-drowning man – nàufrag (~) 

-drudgery – feina d’escarràs, escarràs (acc. 8 DCVB) 

-drug – fàrmac (alternativa a les solucions del dicc., v. delivery) / v. do 

*-druggie – penjat ‘toxicòman’ 

-drugstore – bar botiga (en un poble petit, EUA) 

-drum. to d. something (into someone) – imbuir (de) (~) 

*-drum-beat – repic de timbals; redoble (DDLC amb cita d’Incerta glòria) 

-drunk – alcohòlic (quan no és algú amb una borratxera ocasional) / v. dead 

-dry – càustic (to) / d. mock – ironia; burla mordaç / d. lips – llavis eixuts (combinació utilitzada per Joan 

Maragall a l’article “El catalanisme en el llenguatge”) / d. run – assaig (acc. 2.1 DIEC2) // (vt) (algun fet) 

estroncar (el plor/les llàgrimes) (amb tears com a objecte directe) / (vi) d. out – desintoxicar-se ‘deixar 

l’alcohol’ / v. high / v. ice 

-dry-as-dust – àrid (un llibre, un clima) (alternativa a ‘avorrit’ si és el cas) 

*-drydock, dry-dock: v. dock3 

-dry goods – articles de confecció (~) 

*-dry-hump – refregar-se (acte sexual sense penetració en què el mascle s’excita per fregament dels 

genitals amb una part del cos de la femella; també aplicat al gos que se t’enganxa a la cama) (~) 

-drying – mig sec, a mig assecar (sentit diferent de l’acc. del dicc.) 

-dry rot – podriment blanc (causat per Polyporus) 

-dual: v. carriageway 

-duality – dualisme (filosòfic o religiós) / duplicitat (en algun cas) 

-dub1 – (v) (with name) batejar (acc. 2.2 DIEC2) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dubious – tèrbol (moralment) / suspecte; qüestionable, discutible / recelós / d. english – anglès artificiós / 

he seemed d. – va fer cara de no estar-ne convençut; va fer cara de no acabar-s’ho de creure 

-dubiously – amb recel 

-duck1: v. sitting duck 

-duck2 – ficar-se, amagar-se (darrere una paret, dintre casa; acc. 2.b Oxford, EUA) 

*-duck3 – dril (teixit) 

*-duct-tape – cinta d’embalar (‘cinta americana’ en ús col·loquial, però inviable per a trads. de l’anglès); 

cinta adhesiva (neutralització) 

*-ductwork – sistema de ventilació 

-dudgeon. in high d. – emprenyat, emprenyat com un oriol (alternatives a la solució neutra del dicc.) 

-duds. dud (sing) – desastre (fig., acc. 2 GDLC per a cosa o persona) 

-due. d. to – (per) obra de (algú o alguna cosa, com l’ex. de l’acc. 1.2 d’obra del GDLC); gràcies a / d. for 

refurbishment – pendent de reformes / in d. course – al seu moment; quan sigui el moment; quan va 

arribar l’hora, quan va ser l’hora / v. process / v. season 

-duel – combat; combat singular // (v) batre’s ‘combatre’ 

-duffel bag – sac de mariner (alternativa, si s’escau, a ‘sac’ a seques) (cast. petate) 



-dugout – banc de suplents (EUA) 

*-duh – home! (~) (interjecció argòtica dels EUA amb el sentit de ‘obviously’, molt equivalent a 

l’expresió dix! pronunciada com el mot anglès dish per nens osonencs d’entre 10 i 15 anys als anys 2005-

2010 i a l’expresió cast. ¡obvio!); és clar!; és evident! 

-duiker – dúiker (mot pla; terme d’origen afrikaans que en realitat es pronuncia /’daIkər/, i per tant 

s’hauria d’escriure dàikar) 

-dull – (pain) somort (alternativa a ‘sord’) / ensopit (alternativa a ‘trist’, ‘apagat’, etc.) / insípid (fig.) / d. 

disappointment – trista decepció / d. of comprehension – curt d’enteniment // (v) entelar (fig.) (~) / 

enganyar, matar (la gana) / to d. out – apoltronar-se (~) 

-dullness – estultícia, niciesa, estupidesa 

-duly – (adj) amatent // (adv) complidament 

-dumb – (coll) encantat (i v. sinònims de toix al Franquesa) / to strike someone d. – deixar algú bocabadat, 

sense parla, estupefacte, atònit (alternatives al ‘mut’ del dicc.) / d. creature – ésser irracional // to d. down 

– adotzenar-se 

-dumbfound. we were dumbfounded – vam quedar de pedra, vam quedar parats (alternatives a les 

solucions del dicc.) 

-dumb-show – mímica (acc. 2.2 GDLC, no ben bé el ‘mim, pantomima’ que el bilingüe proposa) 

-dumbwaiter, dumb-waiter – tauleta auxiliar (no pas ‘cambrera’, que és un calc del cast. camarera 

‘tauleta amb aquesta finalitat’) 

-dummy – home de palla, titella, ninot (acc. 4 Oxford) / curtet, persona curteta (‘curt de gambals’) / 

(baby’s) xumet (alternativa a ‘pipa’) 

-dump – cau, cau de rates, cofurna, cort, cort de porcs ‘habitatge sòrdid’ (cast. cuchitril) / to be for the d. 

– estar condemnat a desaparèixer, estar sentenciat // (vt) rebutjar, tombar (una llei) 

-dumpling – bunyol (generalització) / patates farcides (~) 

*-dumpster – contenidor d’escombraries 

-dumpy – grassonet (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dunce – curt, tanoca, burro, imbècil (alternatives a les solucions del dicc.) 

-dungarees – pantalons de peto, peto (acc. diferent de ‘granota’ de treball) 

-dupe – titella, ninot (fig.) 

-duplex – casa bifamiliar, casa aparellada (EUA; alternatives a la solució del dicc.) 

-duplicate – repetir (una acció, p.ex.) 

-durable – vigent (en alguns casos) / sempitern (~) 

-during. d. a storm – enmig d’una tempesta (en alguns casos) / d. the course of his (long) career – al llarg 

de la seva (dilatada) carrera (per evitar la repetició de llarg) 

-dusk. in the d. – en la penombra del crepuscle (en algun cas) 

-dust – polseguera, núvol de pols / to d. oneself down – sobreposar-se (a alguna adversitat) / v. kick 

*-dust-colour – color de terra (~) 

-dustcover – guardapols, funda (per protegir els mobles de la pols) (acc. diferent de les del dicc.) 

*-dustcloth – guardapols, funda (per protegir els mobles de la pols) 

*-dust devil – remolí de pols 

*-dustify – polvoritzar (acer) 

-dusting – netejada, neteja 

-dusty – empolsinat (diferent de ‘polsós’) / pulverulent / anodí (acc. 4.b Oxford ‘mean, worthless, vile’) 

-Dutch. D. oven – cassola (de ferro colat) 

-dutiful – complidor; formal / as a d. son... – com a bon fill... 

-duty – formalitat (~) / in one’s d. towards oneself – per obligació amb un mateix / d. calls – l’obligació 

és l’obligació; primer és l’obligació que la devoció (~) / the call of d. – les exigències del deure (però 

above and beyond the call of d. ‘ més enllà del que el deure exigeix’) / v. military / v. sense 

*-duvet – edredó (esp. de plomes); nòrdic 

-dwarf – fer semblar petit, empetitir 

-dwell – detallar ‘explicar detalladament’ / recrear-se / fantasiejar (sobre) / cavil·lar, donar voltes (a) / 

donar importància (a); estar pendent (de) 

-dweller – estadant (alternativa a ‘inquilí’, etc.) 

-dwelling – habitatge (alternativa a les solucions del dicc.) 

-dwindle – esllanguir-se (alternativa a ‘afeblir-se’) 

-dwindling – decreixent 

-dye – tiny (alternativa a ‘tint’; no només valencià i baleàric com es diu al DCVB, sinó també central 

[Osona]) / v. wool 

-dying – somort (foc) / the d. day – el final del dia 

-dynamic. d. force – força motriu 
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-dynamics – to (en una conversa) 

-dynamite. to play with d. – jugar amb foc / this story is d. – aquesta notícia és una bomba 

-dynamo – home de nervi, home d’empenta, home d’iniciativa, home emprenedor (esp. EUA) 

*-dysfunction – disfunció (medicina) / trastorn (psiquiatria) / desestructuració (familiar) 

*-dysfunctional – desavingut (una família, etc.; en sentit lax, no tècnic) / disfuncional (‘que no compleix 

la seva funció’, calc consolidat esp. en patologia mèdica per referir-se a un òrgan que no funciona 

correctament) / d. affair – relació (amorosa) conflictiva / d. family – família desestructurada / that 

rendered him sexually d. in a normal way – allò l’incapacitava per tenir relacions sexuals de manera 

normal (reformulació per evitar el calc) 



E 
 

-each. e. other’s (+ plural noun) – els seus respectius (+ subst. plural) / that’s how wary people were of e. 

other in those days – fins a a aquest extrem tothom desconfiava de tothom en aquella època 

-eager – delerós; expectant; ansiós (acc. 2 GDLC); il·lusionat (~) / vehement / diligent (~) 

-eagerly – amb vehemència; amb fervor; amb passió / amb voracitat (escampar-se el foc) 

-eagerness – deler; entusiasme; expectació; frisança; ànsia (acc. 3 GDLC) 

-ear. e. for language – facilitat de llenguatge / e. for languages – facilitat per als idiomes, facilitat 

d’idiomes, do de llengües / to listen with half an e. – mig escoltar / by (her/his etc) e. – arran d’orella / 

little ears – tendres orelles (esp. d’un infant, en el sentit de ‘innocents’) / the blood beats in my ears – em 

sento el batec de la sang als polsos (però the blood in my ears is roaring ‘em brunzeixen les orelles’) / to 

prick up one’s e. – parar l’orella (millor que la solució del dicc. si no és un gos, un cavall o algun altre 

animal que físicament dreça les orelles) / v. deaf / v. jug 

*-earful. to give an e. – omplir el cap; inflar el cap (~) 

-early – (adj) pioner (e. hero, p.ex.) / inicial (e. stages, p.ex.) / antic (e. English literature ‘literatura 

anglesa antiga’) / e. Medieval – alta edat mitjana / e. Renaissance – Renaixement primerenc, 

Quattrocento / e. on – al començament (de tot) (~) / to have an e. dinner – sopar d’hora (no ‘aviat’) / he 

was an e. supporter of George Grosz – va ser un dels primers valedors de George Grosz / e. years – 

primers anys; naixement i infància; infància; anys de joventut (segons el context) / it’s e. days – encara és 

d’hora (per arribar a alguna conclusió) (alternativa preferible a la solució amb ‘aviat’) // as e. as 1901... – 

ja l’any 1901...; l’any 1901 mateix... (~) / v. evening / v. stage 

*-early-starter – persona matinera / delinqüent precoç (jove que delinqueix abans dels 14 anys) / (attr) 

precoç. 

-early-warning, early warning – (attr) preventiu (~) 

-earmark – tret, element (distintiu) (alternatives a ‘marca distintiva’) 

-earmuff – orellera 

-earn – valdre (acc. 5 DIEC2) / fer mereixedor 

-earnest – perseverant (~); vehement (~); conscienciós (~) / convençut (~) / morally e. – moralment 

responsable / in (good) e. – de debò (cast. en serio); a consciència; amb totes les ganes / my e. advice is... 

– t’aconsello de tot cor... / e. sound – fressa ‘soroll continuat’ 

-earnestly – a consciència / vivament (recomanar, etc.) / amb unció (solució de la trad. castellana de 

Gregorio Cantera del conte The Chimes de Dickens) 

-earnestness – tremp (solució útil, ajustada i idiomàtica que no he trobat enlloc, però cf. steadiness aquí 

mateix) 

*-earnut – tancador (d’una arracada de tija) 

-earth. where on e. is she now? – ¿on s’ha ficat? (alternativa a la trad. més literal i sovint més postissa 

amb ‘coi’ o ‘carai’) / why on e.? (~ what on e.?) – ¿es pot saber (per què...)? / v. salt 

-earthenware – argila (cuita), terrissa (acc. 2 Oxford) 

*-earthling – habitant de la Terra, terrícola 

-earthly. there’s no e. reason... – no hi ha cap raó en absolut... 

-earthwork – fortificació, obres de defensa (acc. 1 Oxford, s. XIX) 

-earthy – en brut ; tosc, rústic, poc sofisticat (alternatives a la solució del dicc.) 

-ease  – (e. of manner) desimboltura, espontaneïtat (alternatives a ‘naturalitat’) / practiced e. – habilitat, 

traça / ecstatic e. – benaurança / a life of e. (and plenty) – una vida plàcida (i folgada) / stand at e.! – 

descansin! (vocabulari militar i policial) // (v) socórrer (arcaisme, acc. 3 Oxford) (Thackeray, Book of 

Snobs,  15) / to e. one’s mind – descarregar la consciència ‘sincerar-se’ / to e. up with a hobby – 

entretenir-se amb una afició / v. absurd / v. courteous 

*-easel-scale. e.-s. painting – quadre de cavallet, quadre de mida convencional 

-easily – en to despreocupat; amb veu plàcida, amb veu tranquil·la / that e. – així com així (en frases 

negatives) / too e. – a la lleugera / to cry e. – plorar sense contenir-se 

-easiness – lleugeresa, frivolitat 

-easy – (life) descansat, regalat (alternatives a les solucions del dicc.) / airós (gest, moviment), desimbolt 

(alternatives a ‘natural’) / distès (to de veu) / indulgent (antònim: sever) (to go e. on someone ‘ser 

indulgent amb algú’) / passador (un silenci que no resulta incòmode) / pràctic (alternativa a ‘còmode’) / 

informal (una relació de parella, p.ex.) / it would be too e.... – seria una simplificació... / it’s not e. – costa 

‘no és fàcil, és difícil’ / it’s e. to see... – salta a la vista... / e. to (+ verb) → adjectiu verbal corresponent 

(ex.: e. to compare ‘comparable’; però e. to reach ‘avinent’, alternativa a la solució literal del dicc.) / to 

make things easier – facilitar les coses / to take it e. – viure tranquil; agafar-se la vida amb calma / e. 

manner – espontaneïtat; naturalitat; desimboltura 



-easygoing – condescendent ‘tolerant’ / distès (aire, capteniment) / espontani (persona) / bonhomiós; de 

bon tracte ‘avinent’ / e. habits – costums relaxats 

*-easy-to-read – entenedor, planer (llibre, estil d’escriptura); entenedor, de lectura fàcil (llibre) / 

entenedor, llegidor (lletra ‘cal·ligrafia’) 

-eat. to e. away – minar (l’ànim) / to e. into – corroir, rosegar / to e. up – consumir (to be eaten up with 

‘deixar-se consumir per’, fig., alternativa a l’ex. del dicc. amb envy) / to e. from (someone’s) hand – estar 

seduït (o captivat, o fascinat) (per algú) / to e. oneself sick – enfitar-se; intoxicar-se (amb un menjar en 

mal estat, etc.) 

-eatable. eatables – vianda, coses de menjar (alternativa a ‘comestibles’) 

-eavesdrop – espiar (possible alternativa a la solució del dicc.) 

-eavesdropper – intrús (en algun cas) 

*-eavesdropping – escoltes telefòniques, escoltes il·legals, espionatge telefònic 

-ebb – remetre (alternativa a les solucions fig. del dicc.) / desplaçar-se (from [...] to) (power was ebbing 

slowly from De Klerk to Mandela) / the e. and flow – els alts i baixos (de la vida, etc.), l’evolució (d’una 

batalla, etc.) (~) 

*-ebbing – evanescent (memòria) 

*-ebbing-and-flowing – recurrent (desig) (~) (Philip Roth, Exit Ghost, 5) 

-ebullience – esclat (fig.) 

-eccentric – capritxós (forma, silueta) (acc 6.a Oxford) 

-eccentricity – raresa / extravagància 

-ecclesiastic – clergue (alternativa a la trad. literal) 

-echo – analogia (fig.) / influència (esp. en llenguatge de crítics d’art) / correspondència (també terme 

d’art) / e. chamber – cambra de ressonància // (vt) evocar; estar inspirat (en) (però: these two elements 

echoed the colonial architecture ‘dos elements representatius de l’arquitectura colonial’, Teju Cole, Open 

City, 3) / ser anàleg (una situació respecte a una altra de semblant) 

*-echoing – vibrant (certs sons) / reverberant / ple de ressons, ple d’ecos (un gran espai tancat i buit, p.ex. 

una catedral) 

-economic – aplicat (acc. 2.b i 2.c Oxford) (e. botany ‘botànica aplicada’, p.ex.) 

-economical. to be e. with the truth – no (acabar de) dir tota la veritat; dir la veritat a mitges, dir mitges 

veritats 

-ecstasy – joia (acc. 4 Oxford) / placid e. – benaurança (~) / in e. – amb delit (p.ex. a to exclaim in e.) 

-ecstatic – exultant; entusiasmat / joiós (la unió amb la divinitat, esp. el Déu catòlic, p.ex.) / v. ease 

-ecstatically – exultant; entusiasmat, amb entusiasme (acc. 2 Oxford) (~) 

-eddy – torterol, voluta (de fum; trobo voluta amb aquest sentit al DCVB i al DECat amb exs., però no al 

DIEC2) 

-edge – ratlla (“fig., límit o terme d’una cosa”, segona subacc. acc. 10 DCVB) / (outer limit) llindar (d’un 

bosc, etc.); contorn / vessant (fig.) / ombra (acc. 4.1 i 8.1 GDLC) / to vehement (de veu), vehemència (~) / 

superioritat (esp. a l’expresió to have an e. on, que també es pot reformular com ‘ser superior a’) / at the 

e. of one’s vision – de cua d’ull / rough e. – sortida de to (fig.) (~) / satirical e. – caràcter satíric (d’una 

obra artística, p.ex.) / there was an e. to his voice – ho va dir en to aspre, en to eixut; veu crispada, veu 

tensa / on e. – tens, crispat (alternatives a les solucions del dicc.) / to set someone’s teeth on e. – fer 

crispar els nervis, fer sortir de polleguera, sulfurar, revoltar / to push (someone) over the e. – fer perdre el 

cap, fer perdre l’enteniment (~) / the slightest e. – el toc just (d’elegància, referit a algun ornament que 

complementa la indumentària) // edged with – tenyit de (fig.) / v. cutting 

-edgy – tens, crispat (sentit diferent de les solucions del dicc.) 

-edit. to e. out – suprimir (llenguatge cinematogràfic; el Termcat només recull l’equivalent ‘alleugerir 

metratge’) // (n) esmena, correcció 

-editor – redactor (en un diari o una revista); cap de redacció (= e.-in-chief) / assistant e. – cap de redacció 

adjunt / literary e. – director literari (d’una revista) 

-editorial. e. secretary – secretari d’edició (d’una publicació) / e. assistant – ajudant de redacció (cf. 

assistant editor) / e. office – redacció (acc. 4 DIEC2) / e. rhetoric – retòrica periodística 

-education – estudis (acc. 3.1 i 3.2 GDLC, que ja apareix al dicc. amb l’ex. they paid for his e.) 

-educational – pedagògic, instructiu, didàctic 

-educator – docent, mestre, pedagog (alternatives a la trad. literal) 

-eerie – irreal ‘estrany, fantàstic’; fantasmagòric (~) / to be e. – fer angúnia (un objecte, una escena, etc.) / 

e. shock – sensació d’angúnia 

-effect. to the e.... – en el sentit (que)... / or words to that e. – o alguna cosa per l’estil (alternativa al 

‘semblant’ del dicc.) / for e. – de cara a la galeria (alternativa a ‘per impresionar’); perquè reaccionin (i 

variants; en algun cas) / to magnificent e. – amb uns resultats magnífics / to go into e. – entrar en vigor / 

effects – objectes personals (alternativa en algun cas a ‘efectes’) / v. dramatic / v. stage (verb) 



-effective. e. use – aprofitament (to make e. use of  ‘aprofitar alguna cosa’ amb el sentit ‘emprar útilment’, 

acc. 2 aprofitar DIEC2) 

-effectual. e. obstacle – obstacle insalvable (~) 

-effervescence – bombolles (en la cervesa, etc) 

-effervescent – desbordant de vitalitat / vibrant (veu, ~) 

-effort – feina, treball (team e. ‘feina d’equip’) / creació ‘obra’; provatura (projecte, etc.) / in (an/my etc) 

e. to – amb la intenció de, amb la voluntat de / best efforts – bona voluntat (~) / v. war 

-effortless – desimbolt (moviments, port, etc.) 

-effortlessly – amb desimboltura / amb naturalitat 

-effrontery – desvergonyiment; atreviment (alternatives a les solucions del dicc.) / insolència (que permet 

el pl.) 

-egg2 – incitar (alternativa a la solució del dicc.) 

*-egg cell – òvul 

-egg flip – ponx d’ou (entrada sense trad. pròpiament dita al dicc.) 

*-egg timer, egg-timer – cronòmetre de cuina, temporitzador de cuina (~) 

-ego – amor propi / personalitat (overactive e. ‘personalitat hiperactiva’) 

*-egomaniac – egòlatra 

-egotism – egolatria, egocentrisme (alternatives a la trad. literal del dicc.) 

-egregious – escandalós, descarat (una injustícia, una mentida, etc.) (acc. 3.b Oxford) / descarat (un 

mentider, etc.) (acc. 3.a Oxford) 

*-eight-by-ten – (fotografia de) vint per vint-i-cinc (domesticació: pas de polzades a centímetres) 

*-eightish. around e. – pels volts de les vuit 

-either. some words can go e. way – hi ha paraules que es poden escriure de dues maneres; hi ha termes 

que tenen (accepcions/sentits) diferents (però: words people say can go e. way ‘les paraules que la gent 

diu tant poden significar una cosa com el seu contrari’) 

-elaborate – ornamentat (una decoració, una cal·ligrafia, etc.) / estrafolari 

-elaborate – (vt) desenvolupar / definir (~) / (vi) estendre’s ‘parlar extensament sobre alguna cosa’ 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

-elaboration –complexitat (~) / aclariments (~) 

-elastic – distès (esp. fig.; un to de veu, p.ex. ) / flonjo (~) 

-elasticity – agilitat (~) / energia, vigor, empenta, nervi (fig.) (acc. 2.a Oxford) 

-elated. to be elated – tenir una alegria (alternativa a la trad. del dicc.) / e. voice – veu animada (~) 

-elation – exultació; eufòria 

*-elbow chair – cadira de braços (John Cleland, Fanny Hill,  3; ho il·lustra l’autoretrat de William 

Hogarth pintant la musa de la comèdia, de la mateixa època [meitat del s. XVIII]) 

-elder1 – patriarca (‘vell venerable, d’una gran autoritat moral’, acc. 1.3 DIEC2, acc. 4 DCVB) / the elders 

– els pròcers, els prohoms; els notables (Marc 14,43, p.ex.) / my elders (o the elders) – els grans de la 

família (alternativa a ‘els grans de casa’) 

*-elected. e. to parliament – candidat a parlamentari (en un context previ a les eleccions) / v. popularly 

-electric – vibrant (fig.) / e. curiosity – viva curiositat, curiositat irreprimible (~) / e. eye – cèl·lula 

fotoelèctrica 

*-electrical – elèctric  

-electricity – energia (fig.) 

-electronics – components electrònics 

-elegance – distinció (Jane Austen, Sense and Sensibility, etc.) / refinament 

-elegant – enginyós (acc. 5.a Oxford) 

-elegantly. e. dressed – ben mudat 

-element – factor, component; aspecte, faceta (~) / personal e. – tret distintiu (~) 

-elemental. e. fear – por visceral 

-elephant. white e. – regal enverinat (matís diferent de la trad. del dicc., que d’altra banda és poc 

específica, perquè en realitat és tractaria d’una ‘cosa cara que no saps de què fer-ne’) 

*-elephant grass – farratge d’elefant (Pennisetum purpureum, alternativa al calc morfològic ‘herba 

elefant’ del Termcat, etc.) 

-elevate – instruir ‘elevar el nivell d’educació’ (~) 

*-elevating – edificant 

-elevation – millora de fortuna (que trobo en la definició de la dita Ahir pastor, avui senyor del Labèrnia) 

(John Cleland, Fanny Hill, 10) 

-elevator – (grain storehouse) sitja (acc. 1.2 DIEC2) (alternativa preferible a la del dicc.) 

-elfin – delicat i petit (trad. de WordReference; cf. acc. 2 Oxford); fràgil i menut / entremaliat (trad. de 

Word Magic) 



*-elfish – murri (~) 

-elicit – suscitar 

-elide – deixar d’esmentar, fer omisió de / suprimir / to e. with – relacionar, assimilar (acc. 2.b DDLC, 

acc. 3 DIEC2) (dues coses entre elles) (~) 

-eligible – candidat (amb una mica de reformulació) / to be e. for – complir els requisits (per); tenir dret 

(a) 

*-Elijah – Elies 

-eliminate – abolir (la segregació, etc.) / liquidar, saldar (un crèdit) 

*-Elisha – Eliseu 

-elision – exclusió 

-elite –alta societat / chosen e. – grup d’escollits // (attr) selecte / the e. tradition – la tradició imperant (~) 

*-elocutionary – declamatori (~) 

-eloquent: v. possibility 

-else. someone e. – qui vulgui (~) / or e.! – pobre d’ell sinó! / v. nothing / v. something 

-elude. it eludes description – escapa a tota descripció 

-elusive – poc visible / esmunyedís, esquiu; furtiu (fig.) (~) / esquerp 

-emaciation (mal escrit ematiation al bilingüe) – consumpció (i v. sinònims al Franquesa s.v. magror) 

*-e-mail – correu electrònic / e-m. exchanges – correspondència electrònica, comunicació per correu 

electrònic 

-emanate – (vt) emetre; irradiar; traspuar / alimentar (fig.); afavorir (~) / (from) néixer de, ser fruit de 

(fig.); tenir el seu origen en 

-emancipation – abolició de l’esclavitud 

-embalm – preservar (esp. fig. i poètic) 

-embarrass – incomodar / posar en un compromís; posar en evidència / fer passar vergonya / to e. oneself 

– posar-se en evidència 

*-embarrassed – cohibit (~); tallat (~acc. 5.4 DIEC2) (~) 

-embarrassing – incòmode (situació) / comprometedor (~) / que fa passar vergonya 

-embarrassment – tensió (acc. 6 DIEC2) (~) / in e. - cohibit 

-embattled – en guàrdia (~) / amenaçat (alternativa a ‘assetjat’, tant per a ciutat com per a persona); 

acorralat / fortificat; cuirassat, blindat (~) / the e. – els oprimits (trad. lliure) 

-embed – contenir / introduir / assignar, adscriure (embedded journalist ‘ periodista assignat’, ‘periodista 

adscrit’, alternatives al calc “encastat”) / incorporar, integrar / embedded sentence – frase constituent 

(alternativa preferible a la solució del dicc., v. embedded Oxford, cita 1961, i frase matriu s.v. frase 

GDLC); falca (fig., acc. 2 GDLC) (~) 

-embellishment – ornament (alternativa a ‘adorn’) 

-emblem – símbol; insígnia (de dignitat, d’un orde militar, etc.) / exemple (acc. 3 DDLC) 

-emblematic – representatiu, propi, distintiu (d’alguna cosa) (the free discussion that is e. of democracy); 

indicatiu; significatiu (~) 

-embodiment – plasmació (possible alternativa a les solucions del dicc.); figuració (íd., ~); estereotip (íd., 

~) 

-embody – simbolitzar (~); (idea) plasmar; amalgamar (~) / the threat Louise’s anger embodies – 

l’amenaça que hi ha latent, l’amenaça que batega (en la ràbia de la Louise) 

-embolden – envalentonar (DCVB amb cita de Caselles, DECat, dicc. compl. de López del Castillo) / to 

feel emboldened to... – veure’s amb cor de... 

*-embolus – èmbol (pulmonar, etc.) / embòlia (per ext.) 

-embrace – adhesió (a una creença, etc.) // (v) incorporar (alternativa a ‘adoptar’) / posseir (qualitats, 

característiques) / apropiar-se, fer-se seu (~) / obrir els braços (a algú) (fig.) / mostrar-se partidari de (~) / 

to e. (someone) with one’s love – professar amor (per algú) (acc. 3 professar DDLC) 

-embroil – involucrar (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-emerald – verd viu 

-emerge – sortir a dalt; sortir a fora / sobresortir / aflorar / sortir a la llum (fig.) / donar-se a conèixer (una 

persona que comença a fer-se famosa, p.ex.) / provenir / the work emerges as a thorough study of... – 

l’obra es pot veure com un estudi minuciós... 

-emergence – eclosió (alternativa a les solucions del dicc., esp. fig.) (gal·licisme “deplorable i intolerable” 

segons en Coromines, DECat, que pel context sembla més aviat que pensi en la “desclosa” d’un ou) 

-emergency (“és un anglicisme lleig i ben innecessari usar-lo en lloc de ‘alarma, urgència’”, DECat, VIII, 

131b43-44) – situació d’urgència / e. service – servei d’urgència; servei de seguretat / e. bridge – pont 

provisional / e. money – diners de reserva, diners reservats per a alguna urgència 

-emergent – incipient / jove (fig.) 

*-emerging (~ emergent) – nou (a la majoria de casos) / emergent (dit esp. d’un país; calc ja arrelat) 



-eminence – prestigi, renom; preeminència (~) / his e. – excel·lentíssim senyor (tractament protocol·lari, 

p.ex. a un governador civil o militar; v. tractaments protocol·laris) 

-eminent – il·lustre 

-eminently – fortament, intensament 

-emotion – sentiment (acc. 4.b Oxford; cf. acc. 2 Collins bilingüe) / vehemència (~) 

-emotional – afectiu (p.ex. e. problems ‘problemes afectius’, e. life ‘vida afectiva’); psíquic, psicològic; 

anímic (~) / impulsiu (‘que es deixa dominar per les emocions’, alternativa preferible a ‘exaltat’) / to get 

e. – exaltar-se / e. strength – força d’esperit / v. aversion / v. focus / v. impact / v. intensity / v. leap / v. 

rainbow / v. sense / v. setback 

*-emotionality = emotionalism 

-emotionally – anímicament (fig.) / e. walled up – d’esperit retret (persona) (trad. lliure) / v. disturbed 

-emotionless – fred (fig.), impassible (alternatives a la trad. literal del dicc.) 

-emotive – sentimental (acc. 3 DIEC2 ‘ple de sentiment’) 

*-empanada – empanadilla (v. empanada a la Wikipedia anglesa) 

*-empathetic = empathic 

*-empathic – empàtic; amb capacitat de comprensió / comprensiu / solidari (~) 

-empathy – capacitat de comprensió; (capacitat de) compenetració; (capacitat de) identificar-se amb algú, 

posar-se al lloc d’algú, ficar-se a la pell d’algú / solidaritat (~) 

-emphasis – vehemència (~); intensitat / eloqüència (~) / importància; relleu (en expresions com donar 

relleu, posar de relleu, etc.); protagonisme (~) / difference of e. – diferència de matís; manera diferent de 

veure les coses, diversitat de parers / e. in the original – la cursiva és de l’original (en notes a peu de 

pàgina) 

-emphasize – recalcar; posar de relleu / remarcar / posar de manifest, fer explícit / explicar, aclarir, deixar 

clar / deixar constància (de); dir amb rotunditat (~) / impulsar (fig.); potenciar (~) 

-emphatically – amb vehemència 

*-emphysema – emfisema pulmonar 

*-empire-building – arribisme (d’un treballador en una empresa); fer punts ‘fer mèrits’ (íd.) (v. empire 

building a la Viquipèdia anglesa) 

-employ – servir-se de, recórrer a 

-employer – empresari (l’amo d’una empresa) 

-empower – capacitar, facultar; donar permís, permetre (acc. 2 Oxford) 

*-empowering – enriquidor (esp. espiritualment; trad. lliure) 

*-empowerment – atribució de poders / accés al poder / potenciació, capacitació / integració (ciutadana, 

etc.) / emancipació; autonomia (~) / (la proposta apoderament del Termcat per aconseguir una 

equivalència unívoca amb el terme anglès em sembla un calc igual que empoderament) 

-emptiness – desolació (esp. d’un territori desert) 

-empty. to e. into – entroncar (una carretera amb una altra) (millor que ‘desembocar’ en aquest cas, v. les 

definicions de desembocar del DIEC2) 

-enact – infligir (un càstig) / (perform) escenificar (sentit propi i fig., alternativa a ‘representar’) 

*-enactment – execució, realització; plasmació / the e. of power – l’exercici del poder (solució d’un 

membre del fòrum de WordReference.com) 

*-encapsulate – resumir, compendiar, condensar / plasmar / englobar (~) 

*-enchanted. e. circle – cercle màgic (~) 

-enchanter. e.’s nightshade – herba de les encantades (Circaea lutetiana) 

-enchanting – encisador; captivador; una meravella 

-enchantment – influx ‘encís’ (under her e....) 

-enchantress – dona encisadora, dona encisera (cita Guimerà al DCVB), dona seductora 

-enclave – cercle ‘grup de persones diferenciat’ (acc. b Oxford, addició 1993) 

-enclosure – recinte; espai 

*-encode – codificar / plasmar (fig., ~) 

-encompass – (include) abraçar (no ‘abarcar’, que és castellà), contenir, incloure 

*-encompassing – integrador (fig., esp. referit a cultures) 

-encounter – topada; problema (~) / contacte (p.ex. a it was his first e. with African culture) / contrast 

(esp. en llenguatge artístic) (~) / sexual e. – relació sexual (esp. puntual), experiència sexual / in the close 

e. – de prop; en les distàncies curtes; en un ambient íntim // (v) tractar (un tema) (~) / estar en contacte 

amb (text De Vincenzi catàleg Camps invisibles Arts Santa Mònica) 

-encourage – alimentar ‘estimular’ / afavorir / incitar, enardir, esperonar, engrescar / exhortar / (v abs) 

donar peu; donar ales; donar corda 

-encouragement. to give e. – donar ànim; donar ales (en alguns casos) / v. smile / v. whisper 

-encouragingly – amb fe, amb empenta 

http://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEUQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.uoc.edu%2Fserveilinguistic%2Fllenguatge%2Fcaracteristiques%2Ftract_personal2.html&ei=dRIOVNu_OcXqaOafgMgI&usg=AFQjCNEzvFvKQg2Yv5pO02S-K0K45DEiVg&bvm=bv.74649129,d.bGQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Empanada
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_building
https://en.wikipedia.org/wiki/Empire_building


*-encroaching – (adj) invasor (planta, etc.); invasiu; opresiu / insidiós 

*-encroachment – usurpació (de drets) / agresió, assetjament (~) 

*-encrypt – xifrar 

*-encrypted – xifra, en clau (missatge, nom; acc. 7a clau f DDLC) 

*-encryption – codi, clau de desxiframent (~) 

-encumber – ser un llast, ser una rèmora (fig.) 

-encumbrance – nosa 

-encyclopaedia: v. walking 

-end – terminació (esp. nerviosa) / to keep one’s e. up – fer el cor fort (sentit diferent que el del dicc.) / to 

keep the e. of the bargain – mantenir una oferta (o una promesa, etc.) en ferm / to know which e. is up – 

saber on es navega (~) / to make ends meet – fer que surtin els números, fer que surtin els comptes 

(alternatives a les solucions del dicc.) / on e. – tota l’estona / this is the e. – això passa de mida; això no 

pot continuar (trad. més lliure) / this is the e.! – estem perduts! / this is the e. of it! – vés per on!, com són 

les coses! (~) / and that’s the e. of it – i adéu-siau (segona acc. al DCVB, amb cita de Ruyra) / this is not 

the e. – la cosa no s’acaba aquí / that was the e. for me – ja vaig haver begut oli / near the e. (of the meal) 

– a les acaballes (de l’àpat) / in the e. – tot plegat, en definitiva / to meet a violent e. – morir de mort 

violenta, morir de mala manera (però: you will meet a violent e., Merry ‘acabaràs malament, Merry’) / at 

the other e. of the telephone – a l’altra banda del telèfon / up to the e. – fins a l’últim moment (alternativa 

al possible calc) / till the very e., to the very e. – fins al final de tot, fins ben bé el final / to the e. of his 

days – fins a l’últim dia de la seva vida / for one’s own ends – en benefici propi, en interès propi / e. game 

– final (d’una partida d’escacs); recta final, desenllaç (fig.) (~) // (v) posar fi a; ser el punt final de / to e. 

one’s days – viure el final de la (seva) vida / to e. it all – suïcidar-se / e. political repression, e. racism, e. 

the war! – no a la represió política, no al racisme, no a la guerra! / v. front / v. inventive / v. rope / v. wit 

*-endangered – en perill; en situació de risc; amenaçat, en perill d’extinció (una espècie animal o vegetal) 

*-endangerment. reckless e. – imprudència temerària 

-endear. to e. oneself (to someone) – conquistar-lo ‘guanyar-se la seva benevolència’ 

*-endearing – entendridor, entranyable 

-endearment – manyagueria; efusió (d’amor, de tendresa, esp. en pl.) / bons desitjos (paraules afectuoses 

en una felicitació d’aniversari, etc.) (~) 

-endeavour – iniciativa (acc. 2.1 GDLC); empresa (acc. 1.1 DIEC2) / provatura ‘temptativa’; propòsit / 

dedicació (~) / human e. – progrés humà (~) / field of e. – esfera d’activitat; ocupació, ocupació laboral, 

ofici, professió (però també pot ser: what is your field of e.? ‘¿a què es dedica?’) // (v) consagrar-se, 

aplicar-se (a aconseguir una cosa); pendre la iniciativa de (fer una cosa), decidir (fer una cosa) 

-endemic – corrent, habitual (acc. A.c Oxford) 

-ending: v. twist 

-endless – il·limitat (alternativa a les solucions del dicc.); infinit (l’horitzó, p.ex.) 

-endlessly – ininterrompudament (alternativa a ‘sense parar’); indefinidament 

*-endlessness – infinitud 

*-end-note, endnote – nota final (sovint en pl.) 

-endorse – sancionar ‘donar el vist-i-plau’ (acc. 1 GDLC); subscriure / fer costat (alternativa a ‘donar 

suport’) / corroborar / estendre (un taló, un xec) (alternativa col·loquial a ‘endossar’) 

*-end pulling – atacar (acc. 2.1 DIEC2, esp. perquè una costura no es desfaci, cast. rematar) (Philip Roth, 

American Pastoral,  5) 

*-end-situation – situació límit (~) 

-endurance – endurança (acc. 1 Oxford); capacitat de resistència / infortuni (acc. 3 Oxford) / sofert 

(possible pas de subst. a adj. amb reformulació) 

-endure –sofrir (violència; v. ex. acc. 3 violència DIEC2) / to e. oneself – conviure amb un mateix 

-enduring – perdurable / (passion etc) fidel ‘constant, perseverant’ (~) / e. nature – constància (d’una 

amistat, p.ex.) / e. motto – lema lapidari (trad. lliure però amb conservació del sentit) 

-enemy: v. evil 

-energetic – vigorós (moviment, esforç) / dinàmic; entusiasta / ple de vitalitat, ple d’empenta 

-energize – estimular 

-energy – vitalitat; dinamisme (~) 

*-enfeebling. e. exhaustion – fatiga debilitadora 

-enforce – ratificar ‘posar en vigor’ (~) 

-enforcement. law e. – ordre públic (en algun cas) / law e. agency – institució policial; força de policia, 

força d’ordre públic / law e. officer – agent de l’ordre públic (ex. a l’acc. 4.1 agent DIEC2) 

*-enforcer – executor (~) / (law) e. – agent de l’ordre; policia; autoritat (totes tres, solucions 

aproximatives) 



-engage – vincular / (attract, acc. 1.b) absorbir (alternativa a ‘acaparar’) / seguir, emular (esp. l’exemple 

d’algú) / (one’s word) comprometre (alternativa a ‘engatjar’) / embrancar-se (fig.) / aprofundir en 

(l’estudi d’alguna cosa); analitzar / to be engaged in – estar entretingut en, estar enfeinat en (una cosa) 

(alternatives a ‘ocupat’) / to be engaged with something – treballar amb (algun material, etc.) / to e. in a 

dialogue – entaular un diàleg, establir un diàleg (fig.) / to e. in debate – entrar a discutir / to e. one’s mind 

(in something) – posar-hi l’atenció, centrar-hi l’atenció / it doesn’t e. my mind – no em motiva 

-engaged. to be e. in war – entrar en guerra 

-engagement – relació; vincle; vinculació / sentit de compromís, esperit de compromís; implicació (acc. 4 

implicar GDLC) / interès (~) / iniciativa (acc. 1.b DDLC) (en alguns casos) / rules of e. – regles de 

combat / v. fulfil 

-engaging – encantador; que es fa estimar (dit d’una persona) 

*-engendered. e. language – llenguatge sexista (~) 

-engine – locomotora; tren (p.ext.) / v. search 

-engineer – dissenyar / fabricar / manipular; modificar / orquestrar / organitzar, preparar (meticulously 

engineered ‘preparat fins a l’últim detall’) / flight e. – mecànic de vol 

-engineering – tècnica, tecnologia / E. Department – Departament d’Obres Públiques; Ministeri d’Obres 

Públiques (EUA) 

-engraving. copper e. – aiguafort 

-engross – apoderar-se (de) (fig.) / to be engrossed in – entretenir-se (mirant alguna cosa, etc.) 

-engrossing – acaparador 

-engulf – devorar (fig.); inundar (fig.) / absorbir (fig.) / captivar, embadalir (sovint amb el participi) 

*-engulfing – aclaparador (angoixa) 

-enhance – (vt) accentuar, posar de relleu / magnificar (~) / millorar, enriquir / the account of the 

resurrection was greatly enhanced when... – el relat de la resurrecció va guanyar molt quan... (Philip 

Pullman, The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ, penúltim capítol) 

*-enhanced. e. importance – importància addicional (~) 

*-enhancing – beneficiós 

-enjoy – comptar amb (acc. 2.d DDLC) / complaure’s (a) / (meal) regalar-se (amb) / assaborir (esp, fig.; al 

bilingüe hi ha un “saborejar” referit només a fumar amb pipa) / apreciar (la companyia d’una persona) / 

trobar bé / venir de gust (amb reformulació: l’OD passa a subjecte) / to e. a jest – celebrar un acudit / v. 

confidence / v. joy 

-enjoyable – entretingut, amè 

*-enjoyingly – de gust 

-enlighten – (vt) aclarir (fig.) / fer una revelació a algú, revelar (amb pas de verb intr. a tr.) 

-enlightened – progressista 

-enlist – captar (acc. 14 DDLC) / utilitzar, recórrer a (~) 

-enliven – amenitzar / decorar (~) (enlivened with stripes, p.ex.) / donar gust, assaonar; especiar, 

aromatitzar (un condiment a un menjar) 

*enlivening – (adj) engrescador; estimulant (~) 

-enmity – antagonisme (alternativa a ‘enemistat’, esp. si es tracta de conceptes abstractes) 

-enormity – magnitud (sense cap mena de matís negatiu) 

-enormous – ingent (fig.) / v. task 

-enough. e. is e. – deixem-ho aquí (trad. lliure) / there wasn’t e. he could do to... – es desvivia per (trad. 

Fibla Sabbath’s Theater d’en Philip Roth) / it is e. to say... (basti/bastarà) dir... / v. know 

*-enowning – esdeveniment (trad. del terme alemany Ereignis, utilitzat esp. per Heidegger) 

*-enraged – enrabiat, enfurismat; furibund 

-enrapture – extasiar, meravellar 

-enrich – ampliar (coneixements) 

-ensconce. to e. oneself – aposentar-se (alternativa a les solucions del dicc.) / apostar-se (acc. 3.a Oxford, 

la més pròxima al sentit etimològic) / implantar-se (~) / to be ensconced in – estar instal·lat 

(còmodament) a 

*-ensconced – assentat (alternativa a ‘instal·lat’) 

-ensemble – companyia, troupe (de ballarins, de trapezistes) 

-enshrine – incloure (fig.) / consagrar (fig.) / immortality consists in being enshrined in others’ memories 

– la immortalitat consisteix a perdurar en el record dels altres 

-enslave. to e. oneself – encadenar-se, sotmetre’s (a una passió, a un ideal, etc.) 

-ensue. the haggling that ensued... – l’estira-i-arronsa (o la discusió) subsegüent... 

*-en suite, ensuite. e. bathroom – bany adjunt (accessible només a través d’una habitació de dormir 

principal, esp. la de matrimoni) 

*-ensure – garantir; preservar (esp. obediència) 



-entangle. to e. oneself – entortolligar-se (amb una corda, etc.) (alternativa a ‘enredar-se’, etc.) 

*-entangled – entortolligat; embullat; intricat; inextricable 

-entanglement – amalgama (fig.) / implicació / entrellaçament (terme de física quàntica) 

-enter – (penetrate) accedir / (un objecte artístic) passar a formar part (d’una col·lecció d’art) 

-enterprise – comesa / iniciativa, projecte (~) / free e. – liberalisme econòmic; iniciativa empresarial; 

iniciativa privada (~) (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-entertain – distreure / pendre en consideració (una possibilitat, etc.) / alimentar (una esperança, una 

fantasia, etc.); acariciar (una idea) (totes dues acc. millors que les del dicc.) / professar (admiració) / donar 

conversa (~); fer els honors (de la casa) (~); estar per (p.ex.: “el van venir a veure expressament i no va 

estar gens per ells”) 

-entertainer – còmic ‘artista còmic’ / vedette ‘artista femenina de varietats’ / popular e. – artista de la 

faràndula (~) 

-entertaining – amè (alternativa a ‘entretingut, divertit’, p.ex. una persona que és bona conversadora) 

*-entertainment – lleure, esbarjo, oci / diversió; activitats recreatives / atracció, espectacle (acc. 8.c 

Oxford); concert / atencions (de l’amfitrió envers l’hoste) / àpat, convit (acc. 11.c Oxford) / e. business – 

la indústria de l’espectacle / e. lawyer – advocat de la indústria de l’espectacle; advocat o representant 

d’actors o cantants / e. reporter – periodista cultural (~) / e. magazine – revista d’oci 

*-enthralling – captivador, seductor 

-enthuse. to be enthused (about something) – estar il·lusionat (per fer alguna cosa); fer il·lusió, tenir ganes 

(de fer alguna cosa) 

-enthusiasm. religious e. – ardor piadós, fervor 

-enthusiastic – fervent 

-enthusiastically – il·lusionat, amb il·lusió 

-entirely. to be e. too (romantic, etc) – pecar de massa (romàntic, etc.) 

-entirety. in its e. – íntegrament (alternativa a les solucions del dicc.) 

-entitlement – atribut (~) 

-entity – organisme; ésser ‘ens’ 

-entourage – camarilla 

-entrance. to make one’s e. – fer la seva aparició 

-entrance – embadalir (alternativa a les solucions del dicc.) / embruixar ‘encantar per art de màgia’ 

-entreat – convidar (a fer una cosa) 

-entrée – accés (fig.) 

-entrench – consolidar. afermar 

-entrepreneur – empresari, home de negocis 

*-entrepreneuring – empresarial 

-entry – anotació (en un diari, etc.) / v. point 

*-entryway – entrada, rebedor 

-enumerate – esmentar, fer esment, citar (~); deixar constància de 

-enunciate – recitar (acc. 1 DIEC2) 

-enunciation – dicció; elocució (acc. 3 Oxford) 

-enveloping ≈ encroaching (v.) 

-enviable – objecte d’enveja, susceptible d’enveja 

-environment – entorn; àmbit / hàbitat / v. built / v. lived 

-environmental – ecologista 

-environmentalist – llicenciat en ciències ambientals (cortesia d’en Josep Piñol del CREAF) 

-envisage – preveure / imaginar-se, prefigurar-se, albirar (v. cita de Llull al Franquesa s.v. imaginar) / 

veure amb els ulls del pensament 

*-envision = envisage 

-envoy – interlocutor (esp. polític) (trad. lliure) 

-envy: v. purple 

-epicene – androgin / efeminat (acc. 2.c Oxford) 

-epidemic – onada (fig.) 

-epiphany – revelació (fig.) 

-episcopalian – episcopalià (no ‘episcopalista’); anglicà (~) 

-epithet – qualificatiu / sobrenom 

-epitome – arquetip / paradigma (fig.) / expresió màxima 

-epitomize – resumir, fer un resum (de) / simbolitzar; encarnar (fig.); ser el paradigma (de)  

-equal – e. compatriots – compatriotes amb els mateixos drets // (v) equiparar 

-equalize – equiparar 

-equanimity – serenor d’ànim (i altres sinònims de equanimitat, v. serenitat al Franquesa) 



-equate – fer sinònim (de); equiparar (amb) / representar; correspondre (a) 

-equation – equilibri (entre oferta i demanda, p.ex.; acc. 2 Oxford) / equiparació; identificació (d’una cosa 

amb una altra) / to leave (something) out of the e. – deixar de banda, descartar 

-equilibrium – equanimitat, serenitat d’esperit, serenor de judici (~); presència d’esperit (v. sinònims de 

serenitat al Franquesa) (~) 

*-equipage – equipatge (que, igual que en anglès, tant pot ser ‘seguici’, acc. antiga, com ‘conjunt 

d’objectes que es porten per anar de viatge’) / carruatge, cotxe de cavalls (acc. 12 Oxford) 

-equipment – utillatge / maquinària (de construcció, etc.) / sistema (d’alarma, p.ex.) / bagatge (fig.) (acc. 

2.b Oxford, acc. 3 bagatge DIEC2) 

*-equipoise – estabilitat 

-equitable – igualitari, just (societat) / d’igual a igual (diàleg, tracte, relació) 

-equity – dret natural / social e. – justícia social / v. private e. 

-equivocation – engany(s) (acc. 2 Oxford, amb cita de Macbeth v.v.43) / without e. – inequívocament, 

sense embuts 

-erection – (structure) estructura (concrete e. ‘estructura de ciment’) 

-erode – minar (la confiança, etc.) 

*-eros – erotisme 

-erotica – obra eròtica, art eròtic (en general; no per força literatura, sinó també obra plàstica) 

-err. to e. (against) – atemptar (contra) / to e. (toward) – tirar (a) (acc. 5.2. DIEC2), apuntar (un canó) 

-errand – propòsit, objectiu (acc. 3 Oxford) / peaceful e. – ambaixada de pau (~) / a fool’s e. – una 

empresa irrealitzable; una pèrdua de temps 

-errant – esgarriat (acc. 10 Oxford); descaminat, descaminat (persona, però també decisió, p.ex.) / 

imprecís (una passada, en esports d’equip) (cf. acc. 9 Oxford) 

-erratic – capritxós (conducta, p.ex.; possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-error. there was the e. – aquí és on em vaig equivocar (i altres variants de subjecte i de conjugació 

verbal) 

-ersatz – imitació, còpia / (attr) de mentida, d’imitació; sintètic, artificial (~); d’estar per casa 

-erstwhile – ex- (e. defendant ‘ex-acusat’, p.ex.) 

-erupt – emergir, aflorar (fig.) 

-eruption – escena (acc. 3.3 DIEC2) 

*-eruptive – explosiu (caràcter, vitalitat) 

-escalate – agreujar-se; complicar-se (~) 

*-escalation – augment / intensificació / augment d’activitat / agreujament / the e. of a row – una discusió 

que va anar pujant de to 

-escapade – entremaliadura, malifeta / frivolitat ‘acció frívola’; atzagaiada (~) 

-escape – distracció (acc. 2 DIEC2) / error, pífia; lapsus; errata (les diferents subaccs. de l’acc. 6 de 

l’Oxford, totes arcaiques) / to make one’s e. – sortir escapat (alternativa a la solució del dicc.) / e. clause – 

clàusula d’excepció / e. route – via d’evacuació; escapatòria (fig.) // (v) obviar; tancar els ulls (a un fet); 

viure al marge de (fig.) / to e. (attention/observation) – passar per alt (acc. 3.2 passar GDLC) / there’s no 

escaping the fact... – és un fet innegable (que...) ; no es pot oblidar... / to e. from boredom – matar 

l’avorriment / v. life 

*-escapee – pròfug 

-eschew – rebutjar (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-escort. e. agency – agència d’hostesses 

-escutcheon – escudet ‘escut petit inclòs en l’escut d’armes o blasó’ (cast. escudete o escusón) (no pas 

‘blasó’) 

*-ESP (= extrasensorial perception) – percepció extrasensorial; sisè sentit (trad. lliure però que pot 

servir) 

*-espaliered – en espatllera (un arbre, esp. fruiter, amb les branques disposades sobre un sol pla vertical) 

-espionage: v. labour 

-espouse – abraçar, subscriure (una causa, etc.) 

-essay – article (una mica llarg i aprofundit), reportatge (~); escrit, text (generalització, ~) / v. lead 

-essence. time is of the e. – el temps és vital, el temps és essencial (fig., a partir d’una expresió legal que 

no em vaga de consultar a l’Alcaraz/Hughes) / in e. – en definitiva (possible alternativa a la trad. literal) 

-essential – fonamental (alternativa sovint més idiomàtica, per freqüència d’ús, que la trad. literal) / 

intrínsec (bondat, falsedat, etc.); inherent (e. to the project ‘inherent al projecte’) // (n) necessitat bàsica 

(esp. pl. the essentials ‘les necessitats bàsiques’, ‘l’imprescindible’) / senyes (~) / qualitats / to cut to the 

essentials – anar al gra (~) 



-establish – determinar ‘demostrar’ / definir (~) / instaurar, implantar (una llei, una institució, etc.); 

instituir (una condecoració, p.ex.); posar (fonaments) / obrir (una botiga, p.ex.) / aclimatar-se, adaptar-se / 

v. credential 

-established – consolidat (alternativa a ‘arrelat’) / convencional (alternativa a la trad. literal i més 

habitual) / e. master – mestre indiscutible / there is nothing on earth more firmly e. than death – la mort 

és la cosa més segura que hi ha en aquesta vida  

-establishment – estament (~) / comunitat (the Jewish e. ‘la comunitat jueva’) (~) 

-estate. (industrial) e. – polígon industrial / E. of the Artist – successió de l’artista / e. jeweler – joier 

antiquari (~) / v. real 

*-esteemed – respectable (persona, família) / reconegut (un artista, etc.) 

-estimate (n). by his own e. – com ell mateix reconeix (~) / v. rough 

-estrange. to become estranged – distanciar-se (fig.) (alternativa a la solució del dicc.) 

-estrangement – distanciament (alternativa a les solucions del dicc.) 

-etcetera, et cetera – i així anar seguint (trad. lliure, vàlida en algun context) 

*-etching needle – burí (per fer gravat) 

-eternal – permanent, constant (eternal angl. > etern cat.) / immancable (~) / e. candle – ciri pasqual 

(definició del Viccionari: “Ciri gros en què s'hi claven cinc pinyes d'encens en figura de creu. Es beneeix 

el dissabte sant, i crema en l'església tota la missa i vespres en algunes solemnitats fins al dia de 

l'Ascensió, quan s'apaga després de l'evangeli.”) 

-ethereal – espiritual (~); delicat (~) / immaterial (~) / irreal (~) 

-ethnic – pagà (acc. 1 Oxford); exòtic (acc. 2.a Oxford, EUA) 

-ethos – esperit; tarannà; idiosincràsia 

-etiquette – protocol (diplomàtic, etc.) 

-eulogy – elogi fúnebre; elegia 

-evaluation – taxació / anàlisi (acc. 1.3 DIEC2) 

*-evaluator – taxador 

-evasion – (subterfuge) fugida d’estudi, fugir d’estudi (alternativa a ‘evasiva’) / prevaricació / she hears 

the e. in her voice – es nota la veu falsa 

-evasive. to be e. – anar amb evasives, anar-se’n per la tangent, fugir d’estudi 

-even – (tone) neutre / igualat (dentadura) // (adv) some of them e. lagged her pardon – alguns li van 

arribar a demanar perdó (V.S. Naipaul, Half A Life) / v. break / v. say 

-evening – sortida nocturna (trad. lliure) / early e. – capvespre (~) / v. lady 

-evenly – homogèniament; a parts iguals (barreja, sentits diferents) / regularment / (speak) com aquell qui 

res 

-event – acte (públic), activitat / ocasió (for special events ‘per a ocasions especials’) / fenomen 

(astronòmic, cerebral, etc.) / vicissitud (esp. en pl.) / through a series of events... – per una sèrie de 

circumstàncies... / death e. – episodi de mort (sobtada, p.ex.), fenomen de mort / v. chain / v. move / v. 

news / v. turn 

-eventful – memorable; important (~) 

-eventuality – contingència (alternativa a la trad. literal) / in the e. that... – en el cas que... 

-ever. as e. – com abans / not e. – mai de la vida; de cap de les maneres / v. if 

*-ever-constant – immutable (~) 

-everlasting. set in e. bronze – immortalitzat en bronze 

*-everlasting flower – sempreviva (Helichrysum) 

*-ever-popular – de tota la vida (trad. lliure) 

*-Everyman – l’home corrent 

*-everyone. E., Katharyn. E. was there – hi era tothom, Katharyn; tothom (Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 27) 

-evidence – constància (de ‘constar’) / testimoniatge (alternativa a ‘prova’) / expresió, manifestació, 

demostració (d’un sentiment, p.ex.) / sensory e. – informació sensorial (~) / lack of e. – falta de proves / 

total lack of e. – absència de proves / v. further / v. internal 

*-evidentially – empíricament (~) / conforme a les proves, segons les proves / adduint proves (d’algun 

fet) / e. sound – amb valor probatori 

-evidently – visiblement (emocionat, etc.); pel que sembla, pel que semblava... / they were looking 

around, dazed, e. not knowing what was going on – ...amb cara de no saber què passava 

-evil – malèvol (somriure) / (adj) de mala reputació / (n pl) perversitat (~); vicis (~); plagues (~) / the e. 

one – el maligne, el diable / the e. enemy – el gran enemic; el dolent de la pel·lícula (col·loquial, fig.) (~) / 

v. thought 

*-evildoing – acte criminal (article Zertal sobre Hannah Arendt) (cf. wrongdoing) 

-evince – denotar; revelar, evidenciar 
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-eviscerate – posar al descobert, desemmascarar (fig., en algun cas) 

-evocation – recreació (esp. terme d’arts plàstiques o literatura) 

-evocative – suggerent (DCVB, DDLC, DECat [només remetent a l’entrada gest]; alternativa a les 

solucions del dicc.) 

-evoke – suggerir; suggerir la idea de; remetre a (fig.) (~) / fer pensar en / emular (~) / (elicit, provoke) 

suscitar (alternativa a les solucions del dicc.) / representar (amb gestos, etc.) 

-evolutionary – progressiu (matís diferent de la trad. literal) 

-evolve – progressar / as time evolves... – amb el transcurs del temps... / to e. into – convertir-se en 

*-evolving – (adj) canviant / ambiciós (empresa, etc.) (~) 

-exacerbate – agreujar ‘empitjorar’ 

-exact – metículós; rigorós (treball científic, ordre, etc.) / en concret (I don’t remember the e. year... ‘no 

recordo l’any en concret...’) 

-exacting – rigorós (un treball científic, p.ex.) 

-exaction – extorsió (acc. 2 exacció DIEC2) 

-exactly – amb exactitud, amb precisió / ben bé (the principle is e. the same ‘el principi és ben bé el 

mateix’), perfectament (he knew e. what he was doing) 

-exaggerate. it is impossible to e.... – no es pot negar...; no se subratllarà mai prou... 

-exaggerated – desmesurat; extrem (~) 

-exaggeration – desmesura (alternativa a la trad. literal) 

-exaltation – enaltiment (esp. quan ‘exaltació’ pot portar a equívoc) 

*-exalted – elevat / (position) preeminent, excels 

-examination – anàlisi (alternativa a ‘examen’ o a ‘revisió’ / escorcoll (~); reconeixement (mèdic); 

exploració (mèdica: ginecològica, d’una ferida, etc.) / e. table – taula d’exploració (medicina) 

-examine – observar (alternativa a la trad. literal) / analitzar / passar revista a (fig.) 

-examiner. certified documents e. – pèrit cal·lígraf, revisor de lletra (s. XIX) / v. medical 

*-examining. e. judge – jutge d’instrucció, jutge instructor, instructor 

-example – demostració (si el context s’hi ajusta) / peça (de ceràmica o terrissa) / to follow someone’s e. – 

seguir l’exemple; seguir el precedent; imitar els actes (d’algú) / as an e. of this... – per posar-ne un 

exemple... 

-exasperate – fer posar fora de si, treure de polleguera 

-exasperating. how e.! – quina murga! (~) 

-excavate – exhumar, desenterrar (acc. 3 Oxford) 

*-exceeding – exagerat, desmesurat, extrem (duresa, etc.) 

*-exceedingly. e. well – de primera ‘molt bé’ 

-excel – destacar, despuntar (alternatives a ‘excel·lir, sobresortir’) 

-exception. with the e. of – a part de, a banda de, fora de (alternatives més planeres a la trad. literal) 

-exceptionally – extremament 

-excess – desmesura 

-excessive – desmesurat 

-exchange – diàleg (sentit propi i sentit fig., esp. en llenguatge artístic) / e. of glances – joc de mirades / 

fair e. – intercanvi equitatiu; justa reciprocitat (~) // to e. words – adreçar-se la paraula (dues persones) / 

v. correspondence / v. e-mail 

-excise – excloure (algú de la conversa, p.ex.) 

-excite – engrescar (esp. pronominal) / fer posar calent (excitar sexualment) / to e. oneself – exaltar-se, 

enardir-se 

-excited – exaltat / engrescat; esvalotat / to get e. – lliurar-se a l’entusiasme (però trad. lliure: don’t get too 

e. ‘no cantis victòria abans d’hora’) 

-excitedly – animadament 

-excitement – engrescament; exaltació, enardiment / gràcia (acc. 1.2 DIEC2) (the e. in marriage is the 

fidelity ‘la gràcia del matrimoni és la fidelitat’, Philip Roth, Communist, 5) / enrenou (alternativa a 

‘esvalot’) (to stir e. ‘armar enrenou’) / v. add / v. nervous 

-exciting – engrescador; que desperta l’entusiasme / fascinant, captivador (una persona, un lloc) / 

prometedor (~) / v. immediately 

-exclaim. to e. (upon something) – meravellar-se (en veu alta) (d’alguna cosa digna d’admiració) 

-exclude – descartar / not excluding... – sense excloure, incloent(-hi); sense descartar... 

-exclusive – elitista / excloent (si no és ‘exclusiu’) / en exclusiva (reportatge, contracte, etc.) 

-excoriate – vilipendiar; insultar, atacar verbalment, deixar com un drap brut (v. altres sinònims al 

Franquesa s.v. injuriar) 

-excruciating – (extremely painful) atroç, insuportable / (it was) e. beyond belief – (va ser) un suplici 

-excruciatingly – terriblement, tremendament ‘molt’ (combinat amb l’adjectiu difícil, etc.) 



-excuse (n). to make excuses for someone – excusar-lo (davant d’altres), defensar-lo (millor que la solució 

del dicc.) / e. for a life – simulacre de vida / sorry e. – mala excusa (sorry excuses ‘mitges excuses’, 

‘excuses de mal pagador’) / v. language 

-excuse (v) – justificar / if you will e. the expression – si se’m permet l’expresió (millor que el “si em 

perdoneu” del dicc.) / e. me! – escolti! (sentit diferent de la solució del dicc.); (on leaving) si em 

dispensen... (alternativa a la solució del dicc.) / e. me? – ¿com diu? 

-execrable – vil, baix (alternatives a les solucions del dicc.) 

-execution. to do e. – fer mal, ferir (una arma) / e. grounds – camp d’execucions 

-executive – (n) (person) directiu (alternativa a la trad. literal, probable calc, que no apareix encara com a 

subst. al DCVB, mentre que directiu substantivat sí) / chief e. officer – conseller delegat; director general, 

director executiu, director d’empresa (v. executiu en cap) 

*-exemplar – arquetip, mode; exemple / exemplar 

-exemplary – paradigmàtic; il·lustratiu; arquetípic 

-exemplify. a disorder exemplified by... – un trastorn que té com a característica principal... 

-exercise – fer ús (del pensament, etc.), fer treballar (el cap, el cervell, etc.) (to e. one’s mind ‘exercir la 

facultat de pensar’, alternativa a les possibilitats anteriors) / aplicar, fer complir (la llei) // (vi) sortir a 

passejar (un gos) 

*-exercise bicycle – bicicleta estàtica 

-exercise book – llibreta (alternativa a ‘quadern’) 

*-exercycle – bicicleta estàtica 

*-exhalation – exhalació; esbufec 

-exhale – espirar; expirar; deixar anar l’aire / respirar fondo 

-exhaust – gasos de combustió 

*-exhausted – rebentat (de cansament; exhaust cat. té un registre més elevat que exhausted ang.) 

-exhaustion – cansament, fatiga (alternatives a ‘esgotament’; v. sinònims de fatiga al Franquesa) / v. 

enfeebling / v. line 

-exhibit – prova documental (alternativa més específica que ‘document’ a seques) // (vt) descobrir, revelar 

/ presentar (diferències, p.ex.) / fer una demostració (pràctica) (d’una cosa) ‘ensenyar com es fa’, il·lustrar 

de forma pràctica (~) 

-exhibition. to make an e. of oneself – posar-se en evidència (alternativa a ‘fer el ridícul’) / e. game – 

partit amistós 

-exhilarating – revulsiu / fascinant; apassionant (~) / com una alenada d’aire fresc (Harry Potter, 7-25) 

-exhilaration – exultació; eufòria; èxtasi (~) 

-exist: v. world 

-existential: v. pain 

-exit – mutis ‘mort’ (acc. 1.c Oxford); defunció, mort / to make a quick e. – anar-se’n a corre-cuita; sortir 

corrents; tocar el dos / e. staircase – escala de sortida (d’emergència) 

-exit polls – sondejos a peu d’urna 

-exotic – (n) ballarina d’estriptis (acc. B.1.c Oxford) 

-expand – esplaiar-se / could you e. on that? – ¿podries ser més explícit?; ¿podries explicar-te més bé? / 

to e. towards – orientar-se (cap a) (fig.) 

*-expanding. e. universe – univers en expansió / e. file – carpeta d’acordió, arxivador d’acordió / e. chain 

of (phone) calls – cadena de trucades (telefòniques) en cascada 

-expanse – superfície / vast e. – immensitat (acc. 2 DDLC); mar (fig., acc. 4.2 DIEC2) 

-expansion – desenvolupament / global e. – internacionalització 

-expansive – extrovertit, sociable, comunicatiu / extens, ampli, dilatat; espaiós 

-expatiate – dissertar 

-expatriate – exiliat, emigrat (voluntàriament o no) 

-expect. he can’t be expected... – no se li pot demanar..., no se li pot exigir... / what can you e.? – sí, ves... 

(expresió d’escepticisme sorneguer) / as was to be expected – com era previsible (alternativa a la solució 

del dicc.) / much as you’d e. – el que era d’esperar / we have to e. (+ OD) – és de preveure que hi hagi (+ 

OD) (~) / to be expected – no em ve de nou (alternativa a les variants del dicc.) / v. know 

-expectant. e. vengeance – ànsia de venjança, enhel de venjança 

-expectation – interessos / beyond e. – amb escreix (alternativa a la solució de la frase similar del 

bilingüe) / to exceed one’s expectations – excedir les previsions (alternativa a la solució del dicc.) / to 

meet the expectations – estar a l’altura (del que s’espera de tu); no defraudar les esperances; respondre a 

les expectatives (possible calc, v.) / v. organize 

*-expectedness – previsibilitat (~) 

-expend – invertir (diners; v. ex. s.v. venture en aquesta llista) 
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-expense. to have expenses to meet – tenir (moltes) despeses / at my e. – a costa meva (fig.) (alternativa a 

la solució del dicc.) / never mind the e. (variant de regardless of e.) – sense escatimar diners (cast. sin 

reparar en gastos); no mirar prim / v. hidden / v. incidental / v. living 

-expensive – malgastador (arcaisme) 

*-expensively. e. furnished – moblat luxosament 

-experience – vivència (alternativa a la trad. literal, si és el cas) / visió (p.ex. en contextos com the real a. 

transforms our e. of the world) / she was too young to have had any real e. – era massa jove per saber el 

que era la vida (~) / to have had experiences in one’s time – haver viscut molt / to speak from e. – parlar 

amb coneixement de causa (alternativa a la trad. més literal) / life e. – vivència, experiència viscuda, 

experiència vital, experiència personal; experiència de la vida / practical e. – pràctica; experiència (o l’un 

o l’altre; la solució literal del bilingüe és sovint una redundància) / customer e. – satisfacció del client / 

dining e. – plaer gastronòmic // (v) percebre / presentar (the victims e. symptoms... ‘les víctimes presenten 

símptomes...’) 

-experienced – provecte (en alguns casos) 

*-experiential – vivencial 

-experiment. thought e. – exercici mental, exercici de reflexió 

-experimental – d’art i assaig (cine) 

-expert. e. care – atenció especialitzada / small e. hand – lletra petita i pulcra (~) / v. user 

-expertise – professionalitat; competència; coneixements tècnics, coneixements pràctics (v. field); 

experiència (~) / special e. – coneixements especialitzats 

-explain – donar una explicació / definir, etiquetar (una persona) / look, I can e. – ¿em deixes explicar-

t’ho? / to e. itself – manifestar-se (un sentiment, etc.) 

-explanation – exposició (d’idees, de doctrines, etc.) 

-explicit – inequívoc (alternativa a la trad. literal) / categòric (to, resposta) 

-explode. to e. into life – cobrar vida (de cop) (~) 

-exploit – aprofitar; utilitzar; recórrer a / aprofitar-se, abusar 

-exploitation - abús 

-exploration – indagació; anàlisi; estudi; recerca (espiritual, p.ex.) 

-exploratory – preliminar (converses) / experimental (~) 

-explore – (vt) indagar, estudiar, analitzar, aprofundir en, reflexionar sobre / v. avenue 

-explosion – rauxa / daltabaix (familiar) (fig.) (Philip Roth, Exit Ghost, 3) 

-explosive – contundent (fig.) (spontaneously e. ‘d’una contundència espontània’) 

-expose – deixar a la mercè (de) / deixar a la vista 

*-exposé – exposició, revelació, desemmascarament 

-exposed – vulnerable (lloc); desprotegit; a la mercè de 

-exposure – vulnerabilitat / receptivitat; contacte, relació (amb una altra cultura, etc.) (~) 

-expound – formular (una doctrina, una teoria) / v. debt 

-express. to e. oneself – explicar-se; produir-se (acc. 2.2 GDLC) 

-expression – senyal (acc. 4 DIEC2), manifestació (acc. 1 DIEC2) / expresivitat (acc. 5.a Oxford) / to find 

e. (in) – expresar-se (en); traduir-se (en); plasmar-se (en), cristal·litzar (en) / cordial expressions – 

paraules cordials (matís dintre l’acc. 4.b de l’Oxford) 

-expressive – expresionista (en pintura, p.ex. la de Van Gogh) 

-expunge – espolsar-se, treure’s del damunt (fig.) 

-exquisite – delicat (acc. 1.1 DIEC2) / alambinat (llenguatge, estil, etc.) / pervers; diabòlic; maquiavèl·lic 

(~) / (= excrutiating acc. 3.c Oxford, cf. Harry’s scar was exquisitely painful) 

-exquisitely – amb un gust exquisit / amb delicadesa / v. exquisite 

-extant. many of the photographs are still e. – moltes de les fotografies encara es conserven 

-extatic: v. ecstatic 

-extend – expandir; extrapolar / aplicar (alguna cosa a un àmbit més ampli) / prodigar (acc. 9.a Oxford, 

‘to grant’) (tolerància, Philip Roth, American Pastoral,  6); dispensar 

*-extended – estès / prolongat (però: an e. stay in hospital ‘passar una temporada a l’hospital’) 

-extension – extrapolació / annex (d’una casa) / supletori (telèfon) 

-extensive – ampli (alternativa a ‘ample’) / exhaustiu (llista, recerca, etc.) / generalitzat (alternativa a 

‘general’) (e. damage ‘lesions generalitzades’, p.ex.) / gran (e. talent ‘gran talent’) 

-extensively – àmpliament, en detall (escriure sobre algun tema) 

-extent – magnitud ‘abast’ (de la tragèdia, etc.) 

-extenuating. e. circumstance – eximent (alternativa a ‘atenuant’) 

*-extenuation. in e. of – en descàrrec de (acc. 6 Oxford) 

*-exterminator – fumigador (d’insectes) / desratitzador (de rates) 

-external – aparent (en algun cas) / e. reality – realitat tangent (possible alternativa a la trad. literal) 



-extol – enaltir (alternativa a les solucions del dicc.) 

-extra – suplementari (alternativa a ‘addicional’) / més del compte (en algun cas) / e. money – sobresou 

(fig., si el context ho permet) // (n) plus 

-extract – exigir (un sacrifici, etc.) 

-extraneous – fora de lloc / that’s e. – això no fa al cas 

-extraordinary – (figure, etc) estrafolari 

*-extrapolate – extrapolar / fer una extrapolació 

-extravagance – luxe 

-extravagant – estrident (fig.); ostensible (gest, etc.) 

-extravagantly – ostensiblement / esplèndidament (to live e.) 

-extravaganza – (gran) espectacle / pel·lícula espectacular / fantasia (acc. 2 DIEC2) (~) 

-extreme – brusc, radical / extremista / exagerat / extravagant (~) // in the e. – d’allò més, a més no poder / 

to go to the e. – portar les coses a l’extrem / psychological extremes – estats psicològics extrems, estats 

psíquics extrems, estats de consciència extrems (buscats per alguns artistes, sobretot per mitjà de drogues, 

per estimular la creativitat) 

-extremity – radicalitat (~) 

-extrovert(ed). e. madness – bogeria desfermada (~) 

-exuberance – vitalitat (animal e.) / alegria (‘demostració d’alegria’, acc. 2b DDLC) barroquisme (fig.) / 

e. of spirit – arrauxament 

-exuberant – ple de vitalitat / efusiu / desenfrenat (vida social, creixement econòmic) 

*-exude – exsudar; despendre (sentit literal i fig.); traspuar; irradiar (fig.) / desbordar de (energia, 

entusiasme, etc.) // desbordant de (simpatia, jovialitat, etc.) (amb reformulació) 

*-exult – recrear-se, complaure’s, delectar-se (en); entusiasmar-se (per) (~) 

-eye – mirada / as far as the e. can see – (estendre’s) fins (allà) on arriba la vista (millor que la solució del 

dicc.) / to roll one’s eyes – aixecar els ulls al cel / to have one’s eyes on (someone) – no treure-li els ulls 

de sobre (possible alternativa a les solucions del dicc.) / to see e. to e. with someone – estar d’acord amb 

algú, concordar amb algú; posar-se d’acord amb algú, entendre’s (not to see e. to e. with someone 

‘discrepar d’algú’) / with an e. on – amb vistes a / with an e. to – amb una voluntat de (alternativa a la 

solució del dicc.) / to have big eyes (for someone) – tenir només ulls (per algú) ‘estar-ne pendent 

constantment, mostrar-s’hi obsequiós’ / to catch someone’s e. – buscar-li la mirada; trobar la mirada, 

coincidir amb la mirada / to give the e. – llançar una mirada (amb intenció) / with one e. on... – en vista 

de... ‘tenint en compte’ (sentit causal); amb vista a... (sentit final) / with one’s eyes open – alerta; ull alerta 

(cast. ojo avizor); posant-hi els cinc sentits / to open one’s eyes wide – obrir els ulls ben oberts / to make 

e. contact (with someone) – mirar (algú) als ulls; coincidir amb la mirada (d’algú) // (vt) mirar, mirar 

atentament, observar / v. believe / v. chart / v. keep / v. mind / v. perplex / v. public 

-eyeball – globus ocular (alternativa a la solució del dicc.) 

-eyebrow. to raise one’s eyebrows – arrufar les celles (sentit propi i fig.) / to raise one’s e. above the 

other – riure per sota el nas (fig.) (~) 

*-eye-catching – que crida l’atenció; vistós 

*-eye-dropper, eye dropper – comptagotes 

*-eye-fluttering. e.-f. sensuality – sensualitat d’ulls tendres (~) 

*-eyeless – cec, mancat del sentit de la vista (acc. 3 Oxford) 

-eyelid: v. droop 

*-eyeliner, eye-liner – llapis d’ulls 

*-eye-patch. a pirate with an e.-p. – un pirata amb l’ull tapat 

-eyeshadow – ombra d’ulls 

-eyesore – horror (acc. 2 GDLC) 

*-eyestrain – fatiga visual, fatiga ocular 

-eyewitness. e. account – relat de primera mà 



F 
 

-fable. he is fabled as... – té fama de ser... 

-fabled – fabulós (acc. 3 DIEC2), llegendari, mític 

-fabric – edifici (moral, social, etc., fig., acc. 2.a DCVB, acc. 2 DDLC); nervadura, carnadura (esp. moral) 

/ v. stitch 

-fabrication – muntatge (acc. 4 DDLC) 

*-fabricator – fabricant; productor 

-fabulous. it’s f. – és una meravella 

-face. f. to f. – en persona (sentit diferent de ‘cara a cara’) / to talk (to someone) f. to f. – parlar (amb algú) 

de tu a tu / to lose f. – quedar en evidència, quedar malament (alternatives a la solució del dicc.) / to save 

(one’s) f. – quedar bé (~) (alternativa a la solució del dicc.) / in the f. of – a la vista de / on the f. of it – 

d’entrada, aparentment (alternatives a ‘a primera vista’) (però: on the f. of things ‘per les aparences’) / 

now I see your true f. – ara et veig tal com ets / straight f. – cara de circumstàncies / (familiar/new) faces 

– gent (coneguda/nova) / the new f. (of) – la nova imatge; la nova fesomia, la nova faceta, la nova manera 

de fer (en alguns casos) // (v) sobreposar-se a (una adversitat, etc.; ~, útil en alguns casos) / to f. each 

other – estar cara a cara / let’s f. it! – les coses com siguin (fórmula introductòria o final, alternativa a les 

solucions del dicc.); una cosa és certa (només com a fórmula introductòria) / to f. death – jugar-se la vida 

(en alguns contextos; trad. lliure amb què es diu el mateix dient-ho al revés) (Philip Roth, American 

Pastoral, 3) / I cannot f. it – no m’hi veig amb cor / v. fall / v. fly / v. hit / v. long / v. music / v. public 

-faceless – anònim (fig.) 

-face lift, face-lift – operació de cirurgia estètica facial (completant la solució del dicc.), estirament facial, 

lífting facial / millores (‘obres de renovació en una casa’) 

*-faceplant, face-plant – picar de cara a terra, caure de cara, caure de morros, anar de morros per terra 

-face value. to take something at face value – donar per bo (sense més ni més) 

-facilitate – proporcionar (alternativa a ‘facilitar’, si és el cas) 

-facility – centre, institució (geriàtric, de detenció, etc.) (esp. EUA, v. acc. 2.b Oxford) / docilitat, esperit 

dòcil (acc. 5 Oxford) / talent (modest f. ‘talent modest’) / facilities – equipament; comoditats (acc. 2 

GDLC); serveis (acc. 1.3 GDLC; v. medical); prestacions (d’un cotxe, etc.); instal·lacions (esportives, 

etc.) (acc. 2 GDLC) / credit f. – línia de crèdit (preferible a la trad. literal dintre el món creditici) 

-fact. (the) basic facts – (la) informació essencial; (els) fets principals (però: Endangered Marine Species 

– The Facts ‘Informació sobre espècies marines amenaçades’, títol) / facts and figures – dades i xifres / f. 

of life – realitat de la vida / the known facts – la realitat coneguda / the f. is this – la cosa està així; les 

coses com siguin / the f. is... – es dóna el cas... (fórmula introductòria; altres possibles solucions segons el 

context) / your facts – el que dius, les coses que dius / to have all the facts – estar ben informat / in f. – en 

realitat (alternativa a la trad. literal); resulta..., ha resultat... (a començament de frase) / v. assured / v. 

clear 

-factor. to f. in – incloure, considerar, tenir en compte (en un càlcul, en una previsió); carregar ‘una 

quantitat de més en un preu o import’ (acc. 8.3 DIEC2) // (n) divisor, submúltiple / coeficient / terme 

(d’una expresió algebraica, acc. 7.1 DIEC2) / v. random 

-factory: v. farming / v. school 

-factotum – escarràs; satèl·lit (accs. 1.1 i 1.2 DIEC2) (alternativa a ‘factòtum’) 

-factual – neutre (to, estil, etc.; acc. 3 DIEC2) 

*-factually – a la pràctica 

-faculty – equip docent, cos de professors (alternatives a ‘professorat’) / f. group – departament (en una 

facultat universitària) (~) / f. meeting – junta de facultat; claustre (acc. 3.2 GDLC) (~); col·legi, cos (de 

metges, d’advocats, etc.) 

-fade – passar-se (el físic d’algú) / veure ‘cobrir una aposta, acceptar una aposta’ (acc. 8 fade1 Oxford) 

(acc. de veure que no sé trobar a cap dicc.) / to f. away – dispersar-se (esp. de mica en mica) (una 

multitud) 

*-faded – (eyes) apagat (Harry Potter, 7-24), marcit (Keats, Hiperió, trad. Manent) / esvaït (color, p.ex.; 

acc. 2 DDLC) 

*-fading (n) – decadència, ocàs // (adj) agònic (fig.; llum, p.ex., en un registre poètic) / en perill 

d’extinció (en algun cas) / f. memories – records evanescents; records fugissers 

-fag1. to f. for someone – fer d’escarràs (alternativa a la solució del dicc.) (~) 

-fail – no estar a l’altura (I’ve failed in my duty to you ‘no he estat a l’altura del que esperaves de mi’) / 

deixar a l’estacada (~) / resultar insuficient (un mitjà amb el qual es volia aconseguir un propòsit); 

coixejar (fig., ~) / ser infructuós (all attempts failed ‘tots els intents van ser infructuosos`); no servir (~) // 

without f. – immancablement (alternativa a ‘sens falta’) 



*-failed – infructuós (f. attempt) / f. pregnancy – embaràs frustrat / f. marriage – fracàs matrimonial, 

ruptura matrimonial 

-failing – feblesa / f. health – salut precària / f. powers – facultats minvades / f. morale – desànim 

*-failsafe – a prova d’avaries (esp. sentit propi) / infal·lible (esp. sentit fig.) 

*-failure – incapacitat, incompetència; mancança, omisió; fracàs / aturada (cardíaca); insuficiència (renal, 

hepàtica, respiratòria) / mancament, falta (moral) / nature’s failures – (els) esguerros de la naturalesa / 

social f. – marginació (d’una persona dintre d’un grup) 

*-fain (adv) – de bon grat (arcaisme) 

-faint – subtil / apagat (somriure) / (outline) difuminat (alternativa a ‘borrós’) / poc marcat (camí) / v. 

praise 

-faintly – amb un fil de veu / pàl·lidament (acc. 4 pàl·lid DIEC2) 

-fair1. to be f. – s’ha de reconèixer; tot sigui dit / f.’s f. – siguem justos; juguem net; les coses com siguin 

(~) / that’s not a f. question – quines preguntes de fer! (trad. lliure) / f. enough – ho comprenc (en algun 

cas); entesos (registre més formal); vale (registre més informal); doncs molt bé! / it’s not f. on... – és 

abusar de... (millor que la solució del dicc.) / v. exchange / v. say / v. test 

-fairly – amb justesa 

-fairness – equanimitat / where is the f. in that? – ¿és just, això? 

-fairy – marieta ‘homosexual’ / v. fairy-ring / v. godmother 

-fairyland – país encantat, país de somni, país de fantasia (alternatives a ‘el país de les fades’, que sempre 

exigeix l’article determinat) 

*-fairy-ring, fairy ring – erol de bruixes ‘rotllana d’herba diferenciada de la resta de vegetació d’un prat, 

deguda normalment a l’existència d’un miceli de carrereta’ (cast. corro de brujas) (Dickens, “The Cricket 

on the Hearth”; Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 15) 

-fairy tale – (fig.) invenció, fantasia; falòrnia, romanço (millor que ‘conte d’indis’) 

*-fairy-tale, fairytale – de conte de fades / fantasiós 

-faith – fidelitat (acc. 10 Oxford) / life of bad f. – vida fraudulenta (cf. bad faith = cast. dolo) 

-faithful – abnegat (cor de mare, Henry Roth, Call It Sleep, 4-22) / to be f. to someone – estar-ne molt 

(d’algú) // (n) partidari, seguidor, militant (d’un partit polític, p.ex.) 

-fake – de mentida / artificial / sintètic (f. fur ‘pell sintètica’) // to f. one’s way into – enginyar-se-les per 

manegar-s’ho per (fer alguna cosa) 

-fall – (v) (idea) avenir-se (a) / (habit) emmotllar-se, acostumar-se (a) / (quarrel) estar de punta / my face 

fell – se’m va trasmudar la cara (~) / to f. apart – ensorrar-se (esp. fig.) / to f. away – remetre; esvair-se 

(esp. fig.) / to f. back on – acudir (a algú) (alternativa potser preferible a ‘recórrer’ si es tracta de 

persones) / to f. for – (trick) deixar-se seduir, deixar-se entabanar / to f. in with – (person) entrar en relació 

amb (alternativa a les solucions del dicc.) / to f. on – mirar, inspeccionar / to f. out of (tempo, etc) – perdre 

(el ritme, etc.) / to f. out (with someone) – indisposar-se, enemistar-se (amb algú) / to f. over oneself (to) – 

desviure’s (per) / v. ground / v. rise / v. short / v. step / v. victim 

-fallen – (morally) esgarriat 

-fallible – sotmès a l’error, capaç d’equivocar-se / amb flaqueses (~) 

-falling – descendent / f. figure – figura descendent (terme musical) 

*-falling-out – baralla, discusió, renyina (conjugal) 

-fallout, fall-out – ruptura (matrimonial, etc.) (‘a fight or disagreement that usually results in a long period 

of not talking with that person’, definició del Urban Dictionary) / seqüeles, conseqüències, repercusions / 

to face the f. – afrontar les conseqüències; pagar els plats trencats 

-false – espuri (un fragment o passatge en un text literari o musical) / v. note / v. true 

-falsetto – (veu de) espinguet 

-falsity. the f. of sense – l’engany dels sentits (Pascal) 

-falter – flaquejar / trontollar (esp. fig.) / entrebancar-se (la llengua) 

-faltering – tentinejant (adj.) 

-fame – renom, nom (al dicc. només en ex.) / v. find 

-familiar. to be f. with – tenir familiaritat amb (algú o alguna cosa) (alternativa a la solució del dicc.); 

pendre’s llibertats amb (algú) / to be f. – sonar (la fesomia d’algú, p.ex.)  

-family – casa (fig., acc. 3.2 GDLC) (of good f. – de casa bona); dinastia (reial) / f. home – casa paterna; 

casa pairal (~) / f. magazine – revista de la llar / f. man – cap de família; home casolà / it runs in his f. – 

ho porta a la sang (alternativa a la trad. del dicc.) / v. father / v. member / v. planning 

-famous – conegut; proverbial (en alguns casos) / reconegut; de renom / magistral; excel·lent; deliciós 

(esp. un plat); selecte (acc. 5 Oxford; cf. francès fameux) / memorable; assenyalat (un triomf, p.ex.) / 

consumat (Dickens, Bleak House,  54) 

-famously – encertadament, amb encert / estupendament, de meravella ‘molt bé’ (we get on f. ‘ens 

entenem estupendament bé’) / f.,... – com és ben sabut... (en alguns casos, amb valor introductori) / 



Verwoerd, who once f. said... – Verwoerd, que va dir la frase lapidària... (~) / Andy Warhol f. said... – 

Andy Warhol va dir la famosa frase... / Houston is f. a city where no one walks – Houston té fama de ser 

una ciutat on ningú va a peu 

-fan1. the shit hits the f. (≈ hell break loose) – armar-se un sarau, armar-se’n una de grossa; haver-hi 

merder; acabar la cosa malament / when the shit hits the f. – quan es destapa la veritat (~) // (v) 

desplegar(-se) (acc. 6 Oxford) / to f. out – escampar-se (sentit diferent del del dicc.) 

-fan2 – seguidor; aficionat 

-fanatic – enemic acèrrim 

-fanciful – infundat / (idea) estrambòtic (alternativa a les solucions del dicc.) 

-fancy – fal·lera // (adj) fi (un barri, p.ex.) / f. cut – talla de fantasia (gemmologia; ‘talla fantasia’ al 

Termcat) // (vi) to f. oneself as... – tenir vel·leïtats de... (possible alternativa a les solucions del dicc.) / v. 

flight / v. projected 

*-fancy-pants – (adj) refistolat, ple d’ínfules (~) 

-fanfare – pompa (fig.) 

-fanlight – tarja de ventall (Termcat, etc.) (al bilingüe només n’hi ha una mena de definició) 

*-fanlike, fan-like – amb forma de ventall, flabel·lat, aventallat; palmat (esp. fulla, ~) 

-fantastic – fantasiós / estrany, extravagant / extrem, desmesurat, gran (~) / collonut (persona) // cf. 

solucions d’argot o col·loquials amb brilliant 

-fantastically – fantasiosament 

-fantasy – (attr) ideal (en frases com “el cuiner ideal”) / f. castle – castell de fantasia 

*-fantasyland. to live in f. – viure en un món de fantasia; no tocar de peus a terra 

*-fantods – nervis, ànsia (segons el context, però sempre amb un sentit aproximat de ‘estat d’excitació 

nerviosa’ o ‘malestar nerviós’; mot predilecte de Mark Twain, i encara utilitzat actualment) 

-far. to be f. from... – distar molt de... (fig.), no tenir res a veure (una cosa amb una altra) (variant: to be as 

f. as you can get from) / how f. we have come (from) – quant de camí hem fet, quant de camí hem 

recorregut (des de) / to go too f., to push (it) too f. – passar-se de la ratlla, extralimitar-se; tibar massa la 

corda / f. and away (= by f.) – de bon tros, amb diferència, de molt / as f. as I can tell... – juraria..., diria... 

(matís diferent de la solució del dicc.) / as f. as I’m concerned... – tal com ho veig..., des del meu punt de 

vista... / as f. as I know... – em pensava (que...) (si és el cas) / f. be it from me to (+ infinitiu) – no 

pretenc... / v. eye 

-farce – burla (esp. fer burla de) / merder 

*-farceur – comediant, bufó (fig.) (~) 

-fare – (n) tarifa / (v) sortir-se’n, sortir airós, sortir ben parat (esp. to f. well) / how did Ramsey f.? – ¿quina 

sort va córrer en Ramsey? (Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 5) 

-farm – finca / plantació / explotació agropecuària; explotació ramadera; explotació agrària 

(neutralitzacions tècniques) / en  communal f. – comuna agropecuària // hundreds of f. hectares – 

centenars d’hectàrees de terreny agrícola 

-farmer – masover (accs. 3, 4 Oxford) / v. gentleman farmer 

*-farmers’ market – mercat de productes locals / mercat de parades; mercat de carrer (més ambigu, però 

pot anar) 

-farmhouse – casa de camp (neutralització alternativa a les solucions del dicc.) / mansió rural (quan no és 

una simple casa de camp o masia, sinó p.ex. la residència d’un aristòcrata anglès al camp) 

-farming. f. activities – activitats agropecuàries (Termcat, etc.) / factory f. – cria intensiva, ramaderia 

intensiva 

*-far-out, far out – estrafolari, excèntric 

-far-reaching – ampli ‘de gran abast’ / penetrant, sonor (so) (~) 

-far-sighted – ambiciós (un projecte, p.ex.) (con visión de futuro al Collins) 

-fart. old f. – carrossa ‘persona antiquada o vella’, carcamal; iaio ‘vell xaruc’ (~) (registre col·loquial o 

vulgar, segons el context) 

-fascinate – apassionar (un tema a algú) 

-fascinating – fascinant (alternativa a ‘fascinador’) / apassionant; engrescador / it’s f. – és una delícia / f., 

f. – molt interessant, molt interessant... 

-fascination: v. giddy 

-fascist. health f. – fanàtic de la salut, integrista de la salut 

-fashion. the prevailing f. for... – el gust imperant per... / f. model – model de passarel·la, top model 

-fashionable – refinat / f. dance – ball de societat / f. politics – correcció política; políticament correcte 

(amb reformulació) // (v) modelar, afaiçonar 

-fast1 – (friend) fidel ‘lleial’; inseparable / to (hold/stand) f. – aguantar (verb absolut) / f. food – menjar 

preparat (~) // (adv) to run as f. as you can – córrer tant com pots / v. thick / v. think / v. work 

-fasten. f. your seat belt – agafa’t; agafa’t fort; prepara’t (fig.) 



-fastener, fastening – subjecció (acc. 2 DIEC2), element de fixació, trava (acc. 1.1 DIEC2) 

-fastidious – minuciós (~); llamenc, llepafils / exigent / f. mind – esperit sensible (Dickens, Bleak House,  

19) 

*-fastidiously – amb esment, amb cura 

*-fastidiousness – escrúpol ‘repugnància, aversió’, llamenqueria 

*-fast-moving – (adj) galopant (fig.); trepidant (fig.) (~) 

*-Fastnacht – nit del dimarts de carnaval 

*-fast-talk – entabanar / negociar (~) 

-fat – indolent; suficient (acc. 11 Oxford) / lipídic (esp. en bioquímica; alternativa a ‘gras’, menys utilitzat 

en aquest cas concret) / suculent (un contracte) / f. man – potentat; peix gros (~) / f. old man – vell panxut 

/ f. years – anys de vaques grasses, anys d’abundància / f. chance – ara li fan el mànec (expresió 

d’escepticisme); és improbable / f. and (happy/well-satisfied) – feliç i satisfet (~) // (n) faldó anterior 

(dicc. Oxford Visual), faldó de davant (d’una corbata) / v. chew 

-fatal. f. flaw – defecte insuperable, defecte irreparable (trad. lliure) 

-fate – futur (the f. of painting ‘el futur de la pintura’) / the Fates – les moires, les parques / to take one’s 

f. into one’s own hands – plantar cara al destí / he might meet the same f. as John the Baptist – podria 

tenir la mateixa fi que Joan Baptista (fi alternativa a ‘mort’) / to seal (someone’s/somethings’s) f. – 

sentenciar; condemnar a mort (sentit fig., ~) 

-father – causa, origen, font (acc. 4.a Oxford) / to be a f. to one’s family – (fer/exercir) de pare de família / 

to be a f. figure – fer de pare ‘exercir la paternitat’ 

-father-figure, father figure – patriarca, figura paterna (alternatives preferibles a la solució del dicc.) 

-fatherly. my f. duty is... – com a pare tinc el deure de... 

-fathom – destriar, discernir (què és causa i què és efecte, p.ex.) / concebre, imaginar / desxifrar (un 

misteri, p.ex., cf. acc. 2 DDLC) / for reasons that I cannot f. – per motius que no em sé explicar 

-fatigue. to f. oneself – basquejar-se ‘esforçar-se’ (v. sinònims s.v. esforçar-se al Franquesa) (acc. 1.a 

Oxford, cites anys 1725 i 1848) 

*-fat-ribbed – que té bon costellam (definició de costellut al GDLC) 

-fatten. to f. off (of) – treure profit (de) (fig.) 

-fatty – adipós (teixit) 

-fatuous – banal (~) 

-faugh – uix (millor que ‘bah’, v. Oxford faugh interjecció) 

-fault. to a f. – fins a l’exageració / to find f. with – retreure (una cosa a algú) // (v) reprovar, amonestar / 

to be faulted – rebre crítiques, rebre retrets 

-faultless – modèlic (alternativa a ‘impecable’; v. sinònims de perfecte al Franquesa) / sense tara 

-favour – privilegi (~) / to be in f. of (doing) something – estar a favor de (fer) una cosa, ser partidari de 

(fer) una cosa / in f. of – en benefici de, en profit de / in f. (of somebody) – en descàrrec seu (~) / not to do 

someone any favours – perjudicar algú / not to do oneself any favours – retratar-se (acc. 3 DDLC), posar-

se en evidència // (v tr) freqüentar (un bar, p.ex.) / donar preferència, donar prioritat (a algú o alguna cosa) 

(cast. primar); escollir ‘pendre de preferència’; exalçar (trad. lliure) / to be favoured – estar sol·licitat, ser 

una persona sol·licitada / favoured by nature (with) – dotat (de) / the lipstick she favours – el seu 

pintallavis preferit / v. tell / v. two 

-favourable: v. light 

-favoured – preferent / privilegiat / v. favour (verb) 

-favourite. a perennial f. – un clàssic de tots els temps (una cançó, un conte, etc.) (~) / a radio f. – un 

clàssic radiofònic (cançó de moda) / to play favourites – tenir favoritismes / the least f. of his children – el 

fill per qui sent menys predilecció 

-fawn2 – desfer-se en compliments (amb) / fer la pilota, raspallar (alternatives a les solucions del dicc.; 

‘fer la pilota’ potser ve del cast., però és d’ús correntíssim des de fa dècades) / fer la cort (a) 

*-faze – torbar, immutar / molestar 

-fear – angúnia (també en pl.) (por de caure en la pobresa, p.ex.) / latent fears – aprensions (~) / to put the 

f. of death into someone – fer-li agafar por, esporuguir-lo (posar la por al cos, que diria que és calc 

castellà, apareix com a ex. al DIEC2 però és absent al Fabra, i no en trobo res al DCVB; també apareix a 

l’Espinal però amb l’única referència de Raspall-Martí) // it was feared lost – se l’havia donat per perdut 

(un quadre, p.ex.) / v. height / v. score / v. seize 

-fearful – espantat, esporuguit, encongit / sinistre 

-fearfully – (coll) espantosament / esporuguit, encongit; amb aprensió 

*-fear-laden – temorenc; esporuguit, mort de por (persona) (~) / (message, prediction, event, head-line) 

pessimista (~) / f.-l. relationships – relacions carregades de temor 

-fearless – intrèpid 

-fearlessness – gallardia (posible alternativa a ‘valentia’) 



-fearsome – preocupant, inquietant (incertesa, etc.); amenaçador (~) 

-feasibility – viabilitat 

-feasible – viable 

-feast – fer els honors (a algú), rebre’l calorosament (cast. agasajar) / to f. (away) – atipar-se, omplir el 

pap; fer bona taula, fer els honors (a una taula) 

-feat. f. of arms – fet d’armes / f. of magic – encanteri, sortilegi (v. acc. 5 Oxford) / f. of valour – acció de 

valor / the f. of feats – la màxima proesa / no small f. (o bé quite a f.) – Déu n’hi do (equivalència que 

agafo d’un comentari d’en Ronald Puppo per internet) 

-feather: v. down1 

-feature – circumstància (d’un cas) / element destacat / element (natural, del paisatge, d’una obra d’art); 

accident (geogràfic) / his best f. – el seu millor atribut / clinical features – quadre clínic, simptomatologia 

clínica, manifestacions clíniques, característiques clíniques; símptomes (~) // the magazine cover 

features... – a la coberta de la revista hi apareix... / v. physical 

*-featured – principal / the f. dish – l’especialitat de la casa (en un restaurant) 

*-fecund – fecund, fructífer; fèrtil 

-federal. f. building – edifici de l’administració (pública), edifici públic (esp. EUA i el Canadà) (trad. 

lliure) 

-federation – gremi (de carnissers, etc.) 

*-fedora – fedora ‘tipus de barret de feltre’, borsalino (Viquipèdia) 

-feeble – tou (persona, o to d’un discurs o escrit) / poc convincent (però: f. point ‘argument inconsistent’) 

/ feixuc (pas) / prim (veu) 

-feebly – amb un fil de veu / sense entusiasme; sense convenciment / amb pas feixuc 

-feed – adob / live f. – connexió directa (~) // (vt) posar el menjar (a un animal domèstic) / refrescar (el 

llevat, afegint-hi aigua i farina; acc. 11 DDLC i acc. 6.a DCVB) / to f. (someone) against (someone or 

something) – indisposar (algú) contra (algú o alguna cosa) / to f. into – intervenir en; entrar en (= input, 

esp. dades informàtiques) 

-feedback – retroalimentació (alternativa a ‘realimentació’; cap dels dos termes al DIEC2, ni tampoc els 

verbs corresponents) / f. loop – bucle retroactiu (alternativa més usual a la proposta llaç de retroacció del 

Termcat) / period of positive f. – període de redreçament 

-feel. to get the f. of – familiaritzar-se amb // to f. for someone – tenir pena d’algú (alternativa a la solució 

del dicc.) / we f. the way you do – tenim el mateix sentiment que tu; ens sap tan greu com a tu 

(alternatives a la trad. literal, si s’escau) / I f. your pain –em sap greu (~); t’acompanyo en el sentiment 

(condol) (~) / to f. strongly about (something) – considerar important (una cosa); apreciar molt (en alguns 

casos) / (do you) f. me? – ¿captes? (‘¿em segueixes?’, ‘¿m’entens?’) (EUA, registre col·loquial) / to f. like 

(doing something) – estar temptat (de fer una cosa) (trad. a vegades preferible a la del bilingüe) / it 

doesn’t f. right – no m’acaba de convèncer (‘no acabar d’agradar una cosa a algú’) / life doesn’t f. right 

without you – la vida no és el mateix sense tu; la vida no té sentit sense tu (~) / v. bone / v. free / v. true 

-feeling – pressentiment (~) / bad f. – aprensió, recel (I have bad feelings about it ‘no m’acaba de fer el 

pes’) / no hard feelings but... – no t’ho agafis malament, però... 

-feelingly – amb tendresa; amb sentiment 

-feign. feigning fatalism... – amb fatalisme fingit... (comentari de diàleg) 

*-feisty – esquerp (un animal) / agresiu, bel·licós (v. cita any 1965 Oxford) / tenaç / buscabregues (amb  

pas d’adj. a subst.) 

*-fella (forma col·loquial de fellow) – col·lega, tiu (sovint vocatiu) 

-fellow – (adj i n) congènere, semblant / soci (acc. 2 DIEC2) (solució d’en Coromines al DECat s.v. soci) 

/ metge resident (pendent d’adquirir condició d’especialista) (EUA) (~) / beneficiari d’una beca, becari / 

dear f. – bellíssima persona / old f. – amic meu (falca en diàlegs) / don’t wait for the other f. – deixa estar 

el que facin els altres (fig.); tu fes la teva / his f. (artists, etc) – els (artistes, etc.) companys seus / v. fellow 

student / v. traveller 

-fellow-creature. our f.-creatures – els nostres consemblants (alternativa a ‘proïsme’) 

-fellow feeling – companyonia, companyerisme; sentiment de germanor, sentiment solidari 

-fellowship – companyonia / comunitat (esp. cristiana) / beca (esp. per a estudis de doctorat o de 

postdoctorat); beca de recerca, beca d’investigació / pràctiques d’especialització (~) / to extend the hand 

of f. – allargar una mà amiga 

*-fellow student – condeixeble 

*-fellow-traveller: v. traveller 

*-felon2 – floronco / voltadits (esp. ‘panadís antracoide’, v. acc. 2 Oxford i  panadizo a l’Espasa-Calpe) 

-fen – mollera ‘pantà amb pH bàsic’ 

-fence. to be on the f. – no acabar de decidir-se; dubtar (entre dues opcions); no saber a quina carta 

quedar-se 



-fencing – tràfic d’objectes robats 

-fend. to f. off repel·lir (un atac, p.ex.); treure’s de sobre, espolsar-se (esp. fig.; una pena, p.ex.) 

*-feral – salvatge, feréstec (animal) / silvestre, agrest (planta) / f. cat – gat de carrer, gat vagabund 

-ferment – agitació, efervescència, tumult (esp. fig.) 

*-fern tree – falguera arborescent / xicranda 

-ferocious – agresiu; sanguinari (fig.); acarnissat (lluita, etc.) / crispat (cara), enfurismat (expresió) / roent 

(calor) / frenètic (ritme) / punyent (fig.) 

-fertility. f. drug – fàrmac contra la infertilitat 

-fervent, fervid – exaltat (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-fervently – ferventment / amb fervor (religiós o no), amb devoció (religiosa o no) 

-fervour – entusiasme, fe (fig.) 

-fester – enrabiar-se (una ferida, però també sentit fig.) 

-festival – diada, esdeveniment (~) 

-festoon – guarnir (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-festschrift – miscel·lània (d’homenatge) 

-fetching – colpidor (possible alternativa a ‘atractiu’, amb matís diferent) 

-fetish – atracció malaltissa; obsessió (~) 

-feud1 – rivalitat (inveterada) 

-fever – agitació (acc. 3 Oxford); desori / v. pitch 

-feverish. f. heat – enfebrament, estat febril 

-feverishly – agitadament 

*-fever-pitched – delirant (entusiasme, emoció [v. pitch]; crits) 

-few: v. privileged 

-fey – (coll) il·luminat ‘entre geni i boig’ / afectat, amanerat (subacc. ‘affected, whimsy’ de l’acc. 5 

Oxford) 

-fibre. daily f. – dosi diària de fibra 

-fickle – capritxós; fruit de l’atzar 

-fickleness. the f. of fate – les vel·leïtats del destí, els capricis del destí 

-fiction – narrativa ‘novel·lística’ / short f. – narrativa breu / historical f. book – novel·la històrica; 

novel·la d’època 

*-fictionalize – novel·lar 

-fiddle – manipular (acc. 3.1 DIEC2) / to f. around (with something) – entretenir-se, passar l’estona (amb 

una cosa, esp. material) (~) / to f. with phrasing – fer retocs d’estil, fer retocs estilístics (en un text) 

-fidget – bellugar-se, regirar-se 

-field – camp d’aviació (acc. 4.e Oxford ‘airfield’) / camper (alternativa a ‘camp’ en sentit heràldic) / 

school f. trip – sortida escolar, excursió escolar / f. of expertise – experiència professional (~); nocions 

(~); base (de coneixements) (~) / to have a f. day – fer el seu agost / natural f. – espai natural, lloc natural 

(fig.) // (vt) despatxar ‘espolsar-se, treure’s de sobre’ (una trucada importuna) / v. action / v. endeavour 

-fielder – exterior (posició de beisbol: right f., left f. ‘exterior dret’, ‘exterior esquerre’) 

*-field house – complex esportiu; pavelló esportiu 

*-fieldstone – pedra picada / pedra rústica, pedra natural 

-fiend. drugs f. – drogoaddicte / cocaine f. – cocaïnòman 

-fiendish – furibund 

-fierce – iracund; forassenyat ‘carregat d’ira’ (pensament) / indòmit; atroç, inclement / abrandat / 

acarnissat (atac, etc.) / (supporter) radical 

-fiercely – furiós, enfurismat (he cried fiercely, p.ex., descrivint el to del diàleg); amb passió, 

apassionadament / profundament (alternativa a ‘intensament’; p.ex. a f. proud) 

-fiery – rutilant / abrandat / exaltat; enardit / penetrant (mirada) 

-fifth – (n) ampolla d’un cinquè de galó americà (per tamt, de tres quarts de litre) (acc. 4 Oxford, EUA) 

-fifty. f. times – quaranta vegades (v. DECat, II, 666a6-7), cent vegades, mil vegades (“t’ho he dit mil 

vegades!”) (acc. 1.b Oxford ‘used indefinitely as a large number’) 

*-fig3. in full f. – de vint-i-un botó 

-fight – plet, querella / 1.d (fighting spirit) esperit combatiu; esperit (a seques, ~)  / without a f. – sense 

lluitar; sense oposar resistència / to pick a f. with someone – buscar-li les pessigolles (alternativa 

preferible a la del dicc.), buscar-hi confrontació (~) // (vt) contradir ‘refutar’ / f. off – (attack) repel·lir; 

(gloom) véncer (fig.), espolsar-se (fig.) // (vi) donar batalla, presentar batalla; fer la guerra; batallar (accs. 

1 i 2 DIEC2); fer-se valdre (~) / to f. for one’s life – defensar la (pròpia) vida, fer qualsevol cosa per 

sobreviure, per salvar-se (~); debatre’s entre la vida i la mort; anar-l’hi la vida / to f. back – contraatacar; 

tornar-s’hi; plantar cara (alternatives a la solució del dicc.) / to f. it out – competir (alternativa a la solució 

del dicc., amb matís diferent) / v. battle / v. quick / v. running / v. screaming / v. spoil 



-fighter – caça ‘avió de guerra’ / persona amb empenta, persona batalladora (lluitador és un calc) / 

freedom f. – combatent per la llibertat, defensor de la llibertat; membre de la resistència 

-fighting. f. spirit – bel·licositat (possible alternativa a les solucions del dicc., de matís diferent) 

-figment. this is a f. of my imagination – això és producte de la meva imaginació, és fruit de la meva 

imaginació 

-figure (falta acc. 1.c) – individu, persona (~) (acc. 5.a Oxford) / (form of body) complexió; físic (com de 

fet ja apareix al bilingüe en l’exemple a fine figure of a woman) / personatge (figura en un quadre) / 

personatge ‘personalitat, persona notòria’ / símil ‘comparació’ / slight of f. – de complexió prima, de 

constitució prima, de físic prim / nude f. – nu (escultòric) / admired f. – figura insigne / major f. – referent 

(acc. 2 referente DRAE, no DIEC2 ni GDLC) / national f. – ídol nacional / to cut a f. – fer bon paper; 

destacar, sobresortir; fer-se veure / to cut a (poor/sorry) f. – fer mal efecte, quedar malament, quedar fatal 

/ if you only knew the f. you cut! – hauries hagut de veure la fila que feies! (~) / the very f. of – la 

personificació de / f. of speech – figura retòrica (millor que les solucions del dicc.) / positive figures – 

verd (en borsa) / negative figures – vermell (en borsa) / these figures are given in..., these figures come 

from... – (segons) dades procedents de..., (segons) dades extretes de... (+ referència bibliogràfica; trad. 

una mica lliure) // f. painting – pintura de figures humanes (Thesaurus UB) // (v) pronosticar (~) / (esp. 

amb out) descobrir, esbrinar / to f. out (+ OD) – sortir-te’n, espavilar-te (fent alguna cosa) / (well,) that 

figures – (sí,) no em ve de nou; és clar; lògic; té lògica; s’explica (i altres solucions anàlogues, en funció 

del context) / v. clever / v. large / v. prominently 

-figure head, figurehead – figura capdavantera, punta de llança 

*-filagree = filigree 

-filament – fil (d’acer, etc.) 

-file2. files and records – llibres i registres (esp. en una oficina de recaptació o de comptabilitat) (~) // f. 

cabinet (= filing cabinet) – arxivador (moble) // (v) [entrat erròniament a file1 al bilingüe] / anar en fila, 

anar l’un darrere l’altre / to f. suit – presentar una demanda, posar plet 

-filigree. f. bra – sostenidor de puntes 

*-filing – documentació (continguda en un arxiu) 

-fill. to be filled with – contenir; desbordant de // I’ve had my fill of... – he quedat servit (d’alguna cosa) 

(alternativa a ‘fart’) / v. gap / v. shoe 

*-fille de joie – dona de la vida ‘prostituta’ (gal·licisme incorporat a l’Oxford, etc.) 

*-filler – falca (a la conversa) 

-fillet – cordó 

-filling – empast (dental; la forma d’ús habitual, DDLC amb cita de l’any 1921, ésAdir) 

-film. f. company – productora (cinematogràfica) 

*-film-maker, filmmaker – cineasta 

*-film-stock, film stock – cinta de pel·lícula, pel·lícula cinematogràfica 

-filter. to f. in – entrar amb prevenció (en un lloc) 

-filth – porcades, marranades / escòria (dit de persones, col·lectivament [acc. 2 DIEC2, acc. 4 DCVB] o 

individualment [acc. 5 DCVB]) (cast. basura) 

-filthy – infecte (sentit propi però també ‘món infecte’, fig.) / groller (llenguatge) / desvergonyit, insolent 

(persona) / indecent (llibre; alternativa a ‘obscè’ o ‘porc’) / to be f. rich – estar podrit de diners, estar 

carregat de diners / v. lie1 

-fin – bitllet de cinc dòlars 

*-finagling – martingales (cast. componendas) 

-final: v. blow 

-finale – escena final / colofó (acc. 2 DIEC2) 

-finality – irreversibilitat; ineluctabilitat / final definitiu (~) / to conclusiu, to concloent; to categòric 

-finally – decididament (~) 

-finance. separate finances – separació de béns / to run the finances – portar els comptes (d’una empresa, 

etc.) // (v) sufragar (possible alternativa a la trad. literal) 

-financial: v. worth 

*-financially – econòmicament / it’s not f. possible – no surt a compte (possible trad. en un to planer) / v. 

keep 

-financier – finançador (adj. i subst.) / mecenes (en alguns casos: de les arts, de les ciències) 

-find. he often found he needed... – sovint sentia la necessitat (de) / I have found that I agree (with 

someone about something) – he acabat coincidint... / he found himself ridiculous – es va sentir ridícul (no 

‘es va trobar ridícul’) / to f. oneself doing something – fer una cosa sense adonar-se’n, sense pensar, 

inconscientment, espontàniament / I found myself in... – vaig anar a parar a... (caminant sense conèixer bé 

els topants) / fame found me – em va arribar la fama / f. out what you can – mira (aviam) què trobes / to f. 



one’s way around – orientar-se; situar-se; començar a conèixer, familiaritzar-se amb (un lloc, ~) // (n) 

troballa / he was definitely a f. – va ser providencial / v. space / v. way 

-fine1 – bufó (si és el cas) / que fa goig (~) / f. art – obra d’art (a diferenciar de l’obra d’artesania) / a f. 

fever – una senyora febrada // (adv) collonut (valor d’adverbi interjectiu) / entesos (alternativa al neutre 

‘molt bé’) / I’ll be f. – ja em passarà (una indisposició, un estat de desànim) / v. finer 

*fine-boned – de complexió delicada (~) 

*-fineness – exquisidesa 

-finer. (the) f. points (of) – (les) subtileses (de) 

*-finery – guarniment, abillament, adorns; joies; bijuteria (articles de bijuteria) / in all their f. – amb les 

seves millors gales / the fineries of the law – la lletra petita de la llei, les subtilitats de la llei 

-finesse – delicadesa (acc. diferent de les del dicc.) 

-finger. third f. – dit anular (perquè, en sentit restringit, finger no inclou el dit gros) / to have nimble 

fingers – tenir dits ‘tenir habilitat manual’; ser traçut / to give the f. – fer la figa (a algú) / to put one’s f. on 

it – treure l’aigua clara (de); posar la mà al foc (~); encertar-la (I can’t put a f. on what it is ‘no se m’acut 

què pot ser’) / to work one’s fingers to the bone – treballar com un escarràs, escarrassar-se, desmanegar-

se, rompre’s l’esquena treballant (ex. al Fabra i DIEC2) (cast. romperse el espinazo, dejarse la piel 

trabajando) // (vt) delatar / v. lace /  v. nose 

*-fingerbowl, finger-bowl, finger bowl – rentadits (neologisme que apareix al bilingüe cast.-cat. traduint 

lavafrutas) 

*-fingering (adj). f. damp – humitat insidiosa, humitat penetrant (de la tardor) 

-fingernail – ungla de les mans 

-fingerprint – ditada (alternativa col·loquial) 

*-finger sandwich – canapé 

-fingertip. to one’s fingertips – fins al moll de l’os (fig.) // f. search – recerca minuciosa, escorcoll 

minuciós 

-finish – portar a la ruïna / to have finished, to be finished – estar ‘haver acabat’ (acc. 6.2 GDLC, que no 

sé trobar al DIEC2 ni al DCVB, i que al bilingüe apareix només en un exemple amb to be) / to be finished 

(you’re finished!, etc.) – estar llest, haver begut oli; estar perdut; estar acabat (I’m finished with all that ‘ja 

no serveixo + Ø’) / I am finished with you – no vull saber res més de tu / v. night 

*-finishing – definitiu, final (~) / v. touch 

-finishing line – línia de meta (alternativa a les solucions del dicc. que apareix com a exemple a l’acc. 2.1 

de meta del DIEC2) 

-finishing school – escola de senyoretes (cf. young ladies’ school s.v. lady) 

-finite – limitat (quan sigui el cas) 

-fire. on f. – inflamat (fig.) / a world on f. – un món convuls (fig.) / to catch f. – escalfar-se (una discusió) 

(fig.) / to light a f. – armar un bon merder / to be under f. – ser blanc d’atacs, ser blanc de (les) crítiques 

(alternatives a la solució del dicc.) / my abdomen was on f. with pain – ...em coïa de dolor / with f. in 

one’s belly – estimulat, ple de motivació, carregat de ganes (de fer bé una cosa) (possibles alternatives a 

la solució del dicc., que és de sentit més limitat) // f. service (= f. brigade) – cos de bombers; els bombers 

(registre col·loquial) // to f. up – inflamar ‘excitar’ // (vi) obrir (el) foc ‘disparar’ (alternativa a la solució 

del dicc.’) 

-fire-ball – volcà ‘persona apassionada’ 

*-fire-bomb – bomba incendiària 

*-fire-box – boca d’incendis 

*-firebrand, fire-brand – tió; esca / agitador / f. of hell – l’esca del pecat 

-fire engine – cotxe de bombers (amb bomba), autobomba (cf. fire truck aquí sota) 

*-fire-guard – rodafoc 

-fireman – fogoner (de locomotora de vapor, acc. 2 Oxford) 

*-fireplug – boca d’incendi, hidrant // (attr) rabassut (cos, coll) 

-fireproof – ignífug (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-fire truck – cotxe de bombers (amb escala, però sense bomba d’aigua), camió autoescala (terme d’ús 

freqüent, v. ocurrències al Google) (cf. fire engine) 

*-firewall – tallafoc / separació (fig.) (~) 

-fireworks – articles pirotècnics (firework – coet pirotècnic, coet de focs artificials) 

-firing party, firing squad – escamot d’afusellament ‘escamot d’execució’ 

-firm1 – despatx (d’advocats, d’arquitectes); gabinet (esp. d’advocats) 

-firm2 – inflexible; de mà dura (un govern o règim, p.ex.) / f. in the belief that... – amb el ferm 

convenciment... / to be f. – no afluixar (trad. lliure) 

-firmly – amb to decidit, amb to categòric; amb convenciment / v. established 

-firmness – consistència (alternativa a ‘fermesa’ o a ‘solidesa’) 



-first. f. thing f. – anem per ordre, anem pas a pas (cast. lo primero és lo primero calcat sovint com ‘el 

primer és el primer’) / f. thing is... – el més important és... / to come f. – estar per sobre de tot, tenir 

prioritat / I didn’t invite you here in the f. place – jo no l’he convidat a venir, que consti / from f. to last – 

en tot moment (from f. to last he never... ‘en cap moment...’) / v. cut / v. foremost / v. safety 

-first-class – immillorable; de luxe (fig.) (~) 

-firsthand. from f. experience – per experiència pròpia / f. accounts – cròniques viscudes (tipus de 

reportatge periodístic, ~) 

*-first-run. f.-r. movie – pel·lícula d’estrena / f.-r. cinema – cine de pel·lícules d’estrena 

*-first strike – atac preventiu previ (en estratègia nuclear) 

*-first-string, first string – titular (adj i n, en un equip esportiu) 

-fish – animal marí, animal de mar (popularment pot incloure cetacis, cefalòpodes, crustacis, etc., a més a 

més dels peixos pròpiament dits) / all’s f. that comes to the net – no deixar res per verd / silent as a f. – 

mut com un peix (Pla, F. de B. Moll, etc.), mut com una pedra / v. cold 

-fishing: v. catch 

*-fishtail – derrapar, culejar (acc. 2 DIEC2) 

-fist. to make a f. – cloure el puny, estrènyer el puny / greedy fists – mans àvides 

-fit1 – condigne, proporcionat (un càstig respecte a la falta comesa, etc.) / very f. – perfectament sa; en 

perfectes condicions (físiques), en plena forma // (v) anar a la mida (sentit propi i fig., també amb la 

variant to f. to perfection) (acc. 3.b bilingüe) / I don’t know where John fits in – no sé què hi pinta en John 

(aquí) / to f. into – fer cabre / to f. into (a category, etc) – entrar en (una categoria, etc.) / v. tie (v) 

-fit2 – esclat (de còlera) / episodi (f. of depression ‘episodi depresiu’, p.ex.) 

-fitful – intermitent / inconstant 

-fitfully – de forma intermitent (alternativa a les solucions del dicc.) / a estones 

-fitted – (suit) entallat 

-fitting – escaient, apropiat (alternatives a les solucions del dicc.) / it is fitting that... – és una sort que... 

(alternativa a ‘està bé’) 

-fittingly – com correspon 

-five. to exchange high fives – fer xocar les mans (forma de felicitar-se, com els jugadors de bàsquet quan 

fan una cistella) (~) / fives – frontó (esport) 

*-five-and-ten. f.-and-t., f.-and-t. store – botiga de gangues, botiga de saldos, botiga d’oportunitats (EUA) 

*-five-o’clock shadow – barba d’un dia 

-fix. fixed in the role – encasellat (un actor, en un tipus concret de paper) / to be fixed in one’s ideas – 

(algú) estar enrocat en les seves idees 

-fixed – inamovible / immutable (principis morals, etc.) (f. entity ‘ésser immutable’, però també podria ser 

‘valor immutable’ o ‘valor establert’ en algun cas) / v. fix aquí sobre / v. well-fixed 

*-fixer – apoderat (~) / benefactor, protector (a l’article de Zertal sobre Hannah Arendt) (~) 

-fixture – element permanent (sentit propi i fig.) / sanitari (en un bany; acc. 3.1 DIEC2) / institució (fig.) 

(dit d’una persona, d’una botiga, etc.) / (adj) consolidat (fig.) (~) 

-flabbergast –sobtar (alternativa a les solucions del dicc.) / I’m flabbergasted – no me’n sé avenir 

(possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-flabby – fofo (persona) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-flag. f. of battle – estendard 

*-flagging – flàccid (el penis, les galtes de la cara, etc.); caigut (les ales d’un ocell, p.ex.) 

-flagon – gerro (d’uns dos litres de capacitat, per tant no ‘gerra’, que al bilingüe apareix amb errata 

[guerra]) / garrafa (Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd) 

-flagrant – palmari (alternativa a la trad. literal) 

-flagstone – llicorella (alternativa a la solució del dicc.) / f. paving – enllosat 

-flail – debatre’s / bracejar, espeternegar (una o totes dues coses alhora, segons el cas) 

*-flailing – frenètic (esp. gest corporal) // (n) pallissa (de cops) 

-flair – nas ‘olfacte’ / do, talent, facilitat, aptitud innata (to have a f. (for) ‘tenir el do (de)’) / aire ‘gràcia, 

elegància’ (acc. 6 DDLC) 

-flake – volva ‘borralló’ / ascla, esquerdill, resquill (esp. de sílex) (arqueologia) // (v) engrunar(-se) (peix 

cuit, terme culinari; v. segon ex. acc. 1a engrunar DDLC); esmicolar(-se); desfibrar(-se); perdre 

consistència  

*-flaking – (wood) estellós 

*-flam1 – enganyifa, martingala (s. XVII-XIX) 

*-flamboyance – incendi (de la posta) (registre poètic) 

-flamboyant – (n) arbre de foc, acàcia vermella (Poinciana [=Delonix] regia) (v. flaming) 

-flame. to fan the flames – atiar el foc (fig., millor que ‘ventallar’) / to go up in flames – quedar en no res; 

anar-se’n en orris, anar-se’n enlaire; esclatar com un polvorí (trad. lliure) / old f. – amor de joventut 



*-flamenco – flamenc (música i ball) / f. boots – botines de flamenc 

-flaming – encès (posta de sol) / virulent (invectiva, etc.) / f. tree – arbre de foc, acàcia vermella 

(Poinciana regia) 

*-flammable – irascible (fig.) 

-flap – lamel·la (en pl., d’una obertura de ventilació, p. ex.) // to f. open – desplegar (una pancarta, p.ex.) 

*-flapper – noia emancipada (~) 

*-flapping – clip-clap (fressa de sabatilles) 

-flare – 1.c esclat, accés, onada (d’ira, de còlera, de ràbia; alternatives a ‘rampell’) // dilatar-se (els forats 

del nas) / to f. up – exacerbar-se, irritar-se (una úlcera); agreujar-se, recruar (una malaltia, una afecció) 

-flash – esclat (fig.) (d’indignació, etc.) / esclat de llum / pinzellada (fig.) / f. of sunlight – ullada de sol; 

raig de sol / in a f. – en un tancar i obrir d’ulls; com una exhalació / to see something in a f. – tenir una 

il·luminació (en algun cas, ~) // f. flood – riuada 

-flashback – flashback; analepsi (alternativa tècnica a ‘escena retrospectiva’) / record, reminiscència 

*-flasher – (n) exhibicionista 

-flashy – cridaner, vistós 

-flask – petaca (de whisky) / garrafa (acc. 3.a Oxford) 

-flat – (sound) sord (~); (face) inexpresiu; (remark) neutre (~); apagat (veu, somriure) / banal, adotzenat // 

(n) sabata plana, sabata sense taló (esp. en pl.) / v. bent 

*-flatbed. f. (lorry/truck) – camió de plataforma 

*-flatline – electrocardiograma pla (~) // (vi) morir-se (~) 

-flatly – (deny) categòricament / en to eixut (~) / de forma esquemàtica, esquemàticament (en una 

representació pictòrica) 

-flatness – ensopiment (accs. 6.b i 9 Oxford) / anodinitat (no als diccs., però d’un cert ús; ja a Poble 

Català [1911 i 1912] i a Revista de Catalunya [1912]) 

*-flat out (adv phr) – a tota velocitat; com un llamp (~) 

-flatten – enfadeir (acc. 5.a Oxford) / esmortir, esmorteir (fig.) 

-flatter – agombolar, gomboldar / beneficiar (alternativa a ‘afavorir’) / to f. oneself – fer-se la il·lusió 

(d’alguna cosa) / v. vanity 

*-flattering – falaguer; afalagador / plaent (al tacte, etc.) / (dress)  que queda bé, que afavoreix, escaient 

-flattery – afalacs 

*-flattish – aplanat / monòton (veu) 

-flaunt – exhibir (alternativa a ‘ostentar, lluir’, fig.) / fer ostentació (de) (alternativa a ‘fer gala de’) 

*-flaunting – ostentació 

-flavour – paladar (alternativa a ‘gust, sabor’) / paladar (‘pastositat del vi’) / aroma (del vi) / encís (fig.) / 

essència / marca, empremta, segell (fig.); aire, aspecte / to give the f. of – deixar traspuar, fer notar (fig.) 

-flavouring, flavoring – aromatitzant (esp. artificial, sentit diferent de ‘condiment’) 

-flaw – tara / mancança / tragic f. – error tràgic, error de judici (en una tragèdia) (= grec hamartia, v. 

introducció de Retòrica. Poètica d’Aristòtil, Ed. 62 [Universitària, 10], 1988, p. 39) 

*-flawed – incorrecte / fallit / to be f. – trontollar (fig.); estar condemnat al fracàs (trad. lliure) 

*-flawlessly – a la perfecció 

-flaxen – com un fil d’or (cabells) (alternativa a ‘molt ros’) 

*-flayed – nafrat, encetat 

-flea. to send someone away with a f. in his ear – engegar (a seques) (alternativa d’abast més ampli que la 

solució del dicc.) 

*-fleam – escalpel 

-fledgeling – (attr) incipient / embrionari (fig.) 

*-fledgling = fledgeling 

-fleece – forro polar (només ‘folre polar’ al Termcat) / borrissol (fig.; de boira, p.ex.) 

*-fleeing – (n i adj) fugitiu 

-fleet1 – (Naut) estol, navili (les formes tradicionals segons en Coromines), armada (DECat, armar, nota 

2) (alternatives a ‘flota’) 

-flesh – molla (del pa) / tou (d’un dit) / in the f. – en carn i ossos (alternativa a les solucions del dicc.); en 

pròpia carn (matís diferent de l’anterior) / my own f. and blood – (os dels meus ossos i) carn de la meva 

carn (alternativa “bíblica” a la solució del dicc.) // to f. out – donar forma a; complementar 

*-fleshiness – abundància de carns (expresió utilitzada per Pla en una descripció d’en Pere Coromines, en 

la trad. dels Tractats mèdics d’Hipòcrates de la Bernat Metge, etc.) 

-fleshy – de carns abundants / molsut (alternativa a les solucions del dicc.) / orgànic (terme d’art) (~) 

*-flexible – flexible / àgil (persona, físicament) 

-flick. to f. the finger – fer la figa 



-flicker – lluïssor (fig.) / f. of light – pampallugueig (alternativa a les solucions del dicc.) // titil·lar, fer 

pampallugues (una llum, les estrelles, la flama d’una espelma o una llàntia [cita d’Espriu al DDLC s.v. 

pampallugues) / v. spark 

*-flickering – vacil·lant, trèmul (claror) 

-flier – full de mà (Termcat), volant 

-flight. f. of fancy – rampell (acc. 1 DIEC2) / controlled f. into terrain (CFIT) – col·lisió inadvertida 

contra terra en ple vol (proposta de trad. com a alternativa al calc d’ús habitual en el món de 

l’aeronàutica) / v. attendant / v. path 

-flimsiness – feblesa (d’un argument, etc.) 

-flimsy – escanyolit / de nyigui-nyogui / poc sòlid, primparat (una paret, etc.) / fràgil / inconsistent 

(alternativa a ‘sense consistència’); frívol (reflexió, etc.) 

-flinch – immutar-se / tenir una esgarrifança / arronsar-se / defugir, esquivar (fig.) (~) 

-fling – aventura (amorosa), idil·li // (v) estendre 

-flint – pedra de sílex; ascla (fragment esmolat de sílex) / f. and steel – pedra i foguer, pedra i esclavó (v. 

foguer i esclavó al DCVB i al DECat) 

*-flint-hard – sofert 

*-flint-knapping – talla lítica (etnoarqueologia) 

*-flintlock – clau de pedra foguera (d’una pistola o un fusell, primers s. XVII – primers s. XIX, posterior 

a la clau de miquelet) 

-flinty – petri / tot d’una peça (fig.) 

-flip – moviment sobtat / f. in the stomach – salt al cor // to f. on – encendre (un llum) / to f. out – perdre 

el cap, descontrolar-se, “petar” 

*-flip-flop – xancleta, sandàlia de dit (esp. de plàstic) 

-flippantly – amb lleugeresa / traient-hi importància (trad. lliure però adequada en algun cas) 

-flirt – galantejar (un home amb una dona, esp. per a traduccions d’obres del XVIII i el XIX) (solució 

d’en Coromines al DECat s.v. flor) / to f. with disaster – jugar amb foc / to f. with danger – desafiar el 

perill 

-flit – voletejar (no ‘voleiar’, diria) / saltar (d’un lloc a un altre, sentit propi i fig.) / to f. upwards – 

enlairar-se (una filagarsa de fum o de boira cel amunt) / to f. in and out of oneself – passar de la 

introspecció a l’extroversió (~) / visions […] flitted before him – per davant dels ulls de la imaginació li 

van passar unes quantes escenes... 

*-flitting – canviant / fugisser 

*-flivver – Ford T / carraca ‘cotxe atrotinat’ (per extensió) 

-float. glass f. – boia de vidre, flotador de vidre (per mantenir la xarxa de pescar a flor d’aigua) // (vt) 

inundar, irrigar (acc. 10 Oxford) / to f. on – exhibir (un somriure, etc.) // (vi) estar dalt d’un núvol (fig.; a 

causa d’un transport de felicitat, p,ex,) 

*-floaty. f. cloud white – blanc vaporós 

-flock – exèrcit, legió (fig.) (alternatives a ‘multitud’, etc.) 

-flood – devessall; efusió / v. drain 

-floodlight – projector (esp. de teatre), focus d’estudi (fotogràfic) (alternatives a ‘focus’ a seques) 

*-flood-mark - marca 

-floor – palestra / ground f. – baixos (alternativa a ‘planta baixa’) / main f. – planta noble; entresòl (~) / f. 

space – sòl habitable, superfície habitable / the f. is yours – té la paraula; endavant / v. ceiling / v. ground 

*-floor-through. f.-t. apartment – pis de tota una planta 

*-floorwalker = shop-walker 

*-floozy – una qualsevol (acc. 2.2. DIEC2) 

-flop – desastre (acc. 2 DIEC2) / inútil; (ser) un zero a l’esquerra (una persona) // (v) anar-se’n enlaire, 

acabar en no res (alternatives preferibles a ‘fracassar’ perquè són de registre col·loquial com el terme 

anglès) 

*-flopping. f. hat – barret d’ala caiguda, barret d’ala tova 

-floppy – tou (barret) / f. disk – disquet (d’ordinador; en ús sobretot a les dècades de 1980 i 1990) 

-floral: v. arrangement 

-florid – ampul·lós (gest); pompós (~) 

-flotsam – derelicte; desferra (sentit propi i fig.) / f. and jetsam – restes de naufragi; naufragi (fig.) (~); 

andròmines (sin. de odds and ends i de bits and pieces, acc. 2 Oxford) 

-flounce – remenar (les faldilles, caminant o ballant) 

-flounder2 – trontollar (l’economia, p.ex.) / sacsejar-se (cita Oller a l’acc. 1a DDLC) 

-flourish – gest airós / final f. – colofó (d’un discurs, etc.); rematada final (~) / flourishes – flors de 

retòrica; retòrica (sentimental flourishes ‘retòrica sentimental’) // (v) prosperar / créixer saludable / 



créixer, desenvolupar-se (esp. una planta) / anar a més (una amistat, una situació de tensió, etc.) / 

esgrimir, empunyar (una arma, etc.) 

-flout – saltar-se (les normes) 

-flow – devessall / emisió (urine f. ‘emisió d’orina’) / fluix de sang, hemorràgia, sangada / onada, brot (de 

violència o de delinqüència, p.ex.) / f. of sound – cascada de so / f. of words, f. of conversation – 

verbositat, loquacitat / f. of logic – fil de raonament / in full f. – en plena activitat; a ple rendiment; en el 

seu apogeu (i derivats); embalat, llançat (en frases de to col·loquial com “Federer [el tenista] estava 

llançat i no va cedir ni un joc”)  

*-flow chart – organigrama; diagrama de flux 

-flower. full f. – plenitud; expressió màxima; (el) punt més alt (fig.) // (v) arribar a la plenitud (fig.) / to f. 

into – cristal·litzar en, traduir-se en, plasmar-se en (fig.) / v. cut 

-flowerbed – bancal de flors (possible alternativa a ‘parterre’) 

-flowery – jove, novell, tendre, incipient 

-flowing – efusiu (~) (acc. 3.b Oxford) / vaporós (roba, etc.) (acc. 5 Oxford) / esbullat (cabells, alternativa 

a ‘deixat anar’ que permet incloure-hi l’acc. ‘despentinat’) / que oneja amb el vent (un camp de blat 

tendre) 

*-fluctuating – variable, inconstant (caràcter); erràtic, capritxós (comportament) 

-fluctuation. fluctuations – alts i baixos 

-flue – canó (de xemeneia, d’estufa), conducte de sortida de fum (alternatives a ‘fumeral’) 

-fluency – facilitat de paraula (~) 

-fluff – frivolitat (fig.) (~) // to f. (up) – estufar (el farciment d’un coixí, una peça de roba que portes 

posada) 

-fluid – lax 

*-flu-ish – engripat 

-fluke2 – xiripa, xurra; carambola (casualitat favorable o desfavorable) / by a f. – per atzar, per casualitat, 

de xiripa, de xurra; de carambola 

*-flunk – suspendre; catejar (registre col·loquial recollit a l’ésAdir, però més aviat en desús); quedar 

(registre col·loquial més actual [començament segle XXI], útil només en alguns casos, com p.ex. 

“¿Quantes te n’han quedat?”) 

-flurry – cop de vent / frenesí (fig.) // to get flurried – estar torbat (alternativa a la solució del dicc.) 

-flush1 – desbancar (un partit polític a un altre en el poder, p.ex.) / to f. into the open – desemmascarar 

(fig.) (~) 

-flush3 – esclat, profusió, plètora (alternatives a ‘abundància’; v. sinònims de abundància al Franquesa) / 

hot f. – fogot (esp. pl.) / to be f. (with something) – anar (ben) servit (d’alguna cosa) ‘estar-ne proveït’ // 

(v) sulfurar-se (alternativa a ‘encendre’s’) 

-flush4 – pròsper (dit d’un país, p.ex.) / f. or broke – granat/escurat, fort/fluix d’armilla, ballar-la 

(grassa/magra) / f. against the wall – arrambat a la paret 

*-flushed – congestionat (en algun cas; esp. la cara) 

-fluster – atabalar (possible alternativa a ‘atordir’, ‘fer posar nerviós’, etc.) / esbullar (esp. cabells) 

-flute – copa alta de xampany (o de “vi escumós” etc.) 

-flutelike – aflautat (veu) 

-flutter. f. of unease – pessigolleig d’inquietud // (v) flamejar (bandera; alternativa a ‘onejar’) 

*-fluttering – esvalotat, desbocat (passions, p.ex.; però f. testosterone ‘efusions de testosterona’, trad. 

lliure) // (n) batec, palpitació / esbatec 

*-fluttery – alat (dit figuradament d’una ballarina) 

-flux – colada (piroclàstica, etc.) 

-fly – cab (Dickens, Bleak House), cabriolé (més que no pas ‘calessa’) / there’s a f. in the ointment – hi ha 

una pega / to be a f. in the ointment – ser una pedra a la sabata (d’algú) // to f. in the face of – desafiar; 

contrariar, portar la contra (a) / to f. forth – propagar-se (un so) / to f. into pieces – engrunar-se 

(alternativa a ‘esmicolar-se’, esp. la pedra a causa de l’erosió) / to f. into a rage – posar-se fet una fúria 

(cast. montar en cólera; alternativa a la solució neutra del dicc.) 

*-flyer = flier (q.v. al bilingüe i també aquí) 

*-fly-on-the-wall. f--- TV program – càmera indiscreta (~) / f--- perspective – la visió del qui espia pel 

forat del pany (trad. lliure en un article d’Elizabeth Cowling sobre les escenes de bordell de Degas i de 

Picasso; alternativa: ‘la visió del qui mira sense ser vist’) 

-flyover – pas elevat 

-flypaper – paper matamosques; atrapamosques (Termcat, definit ‘aparell per atrapar mosques’ com al 

DCVB); mosquer (~) (alternatives a la definició del bilingüe) 

-fly swatter, flyswatter – matamosques (alternativa a ‘pala de matar mosques’) 

*-flyway – ruta de vol 



-foam. to f. at the mouth – treure foc pels queixals (alternativa a les solucions del dicc., esp. de ‘treure 

escuma per la boca’, que amb el sentit de ‘estar irat’ no trobo a cap dicc.) 

-focal. f. point – punt focal (terme d’òptica); enquadrament (terme pictòric); punt neuràlgic, centre 

neuràlgic (fig.); centre, nucli (fig.) / f. center – centre d’irradiació (esp. fig.) / f. group – grup mostra 

(alternativa al calc grup focal utilitzat en màrqueting); grup de treball, grup de discusió 

-focus – atenció (acc. 1.3 GDLC. en expresions com centrar l’atenció o posar l’atenció); concentració / 

centre d’atenció; objecte d’atenció / interès, objecte d’interès, objectiu / eix (fig., acc. 3 DIEC2; central f. 

‘eix central’, p.ex.) / font ‘origen’ (f. of many myths) / punt focal (terme d’òptica i d’art) / f. of enquiry – 

objecte d’estudi / primary f. – interès principal, prioritat / emotional f. – disposició afectiva (Teju Cole, 

Open City, 4) / proper f. – justa dimensió (fig., trad. lliure) / to (change/shift) f. – dirigir l’atenció (o 

l’interès) cap a (una altra cosa, un altre assumpte); canviar d’orientació; canviar de xip (registre 

col·loquial); centrar-se (trad. lliure però útil i sovint més idiomàtica, si el context ho permet); prendre un 

altre rumb (possible trad. lliure) / in f. – definit (amb valor adverbial: everything is in perfect f. ‘ho veig 

tot perfectament definit’) / to come into f. – cobrar protagonisme // (vt) concentrar (focused ‘concentrat’) / 

(vi) centrar-se / tenir com a tema (un quadre [subjecte]); triar / centrar la vista / his eyes focused slowly – 

va començar a veure-hi enfocat (o variants) / to f. attention – donar protagonisme (trad. lliure) / to f. one’s 

efforts (on something) – posar(-hi) tot l’esforç, aplicar(-hi) tot l’esforç / v. steel 

*-focused – centrat (persona) 

-fog(e)y – carca (millor que la mera definició del bilingüe) 

*-fogged-up – entelat (vidre) / ple de baf (ambient) (~) 

-foggy. my face must have remained f. because... – jo devia fer cara de no caure-hi, perquè... 

- foil3 – desbaratar (els plans d’algú) 

*-foine (Irish) (slang) – (fine, fine-looking, good-looking) guapo 

-foist – endossar ‘encolomar’ 

-fold. to f. (up) small – doblegar unes quantes vegades (esp. un full de paper) / to f. into – incorporar 

(sentit propi i fig.) / to f. up into oneself – replegar-se (~) 

-foldaway – plegable 

-folio – número de pàgina (drop f. ‘número de pàgina al peu’) 

-folk – (attr) popular (f. art ‘art popular’); tradicional / the common f. – el comú de la gent / little folks – 

nens, menuts, canalla, canalleta / v. old folks home 

-folklore – tradició popular, cultura popular (alternatives a l’anglicisme) 

-folksinger, folk singer – cantant de música folk (alternativa a ‘cantant de folk’), cantant de música 

popular 

-folksy – castís (~) 

*-folkway(s), folf-way(s) – tradició (musical f. ‘tradició musical’) 

-follow. to f. one’s instinct – deixar-se guiar per l’instint (o per la intuïció) / f. your heart (or reason, etc) 

– fes el que et digui el cor, fes el que et dicti el cor (o la raó, etc.) / one goes and the other follows – allà 

on va l’un, va l’altre / what follows is a transcription of... – a continuació es transcriu... / to f. up – 

comprovar (alternativa en algun cas a ‘investigar’ transitiu) / v. example 

-follower – adepte 

-following. the f. weekend – aquell mateix cap de setmana // (n) claca (fig.) / public f. – popularitat 

-follow-up – (n) seqüela 

-folly – estupidesa, insensatesa (< fool; v. citació de Proverbis 13,16 a to lay open dins l’Oxford); 

inconsciència; eixelebrament (~); despropòsit, disbarat; absurditat, desraó / rampell / follies – excessos / 

the follies of life – les alegries de la vida 

-fond – enamorat (cor) / fervent (desig, esperança) / to be f. of – sentir predilecció per (una persona o una 

cosa) / to be f. of someone – estar-ne (molt) / he’s very f. of books – és un enamorat dels llibres 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

-fondly. they f. hoped... – acariciaven l’esperança... (alternativa a ‘esperaven ferventment...’) 

-fondness – afició (doc. des del s. XVII); inclinació; tirada; tirat (totes, possibles alternatives a ‘afecció’) / 

predilecció / afecte, estimació, tendresa / efusivitat 

-font – tipus de lletra 

-food. foods – aliments, queviures / f. for thought – matèria de reflexió / v. comer / v. grain 

-foodstuffs – queviures (alternativa a ‘comestibles’); aliments 

-fool – insensat (Lluc 12,20) / encantat / to make a f. of oneself – posar-se en evidència; fer el ridícul 

(alternatives a la solució del dicc.) / to play the f. – fer el poca-solta, fer el ximple, fer l’animal, fer el 

bèstia / to shout like a f. – cridar com un esperitat / f.’s errand – pèrdua de temps (amb reformulació; 

alternativa a la solució del dicc.) // to be fooled by love – tenir un desengany amorós / v. damned 



-foolish – mancat de seny; desassenyat, insensat / inútil, va (un desig irrealitzable, p.ex.) / eixelebrat; 

imprevisor (~) / poc seriós (‘poc formal’, ‘frívol’, ~) / ridícul (ja en dos exs. al bilingüe; possible 

alternativa a ‘absurd’) 

-foolishly – desassenyadament; sense gens de seny / atordit (esp. amb to watch o to look) 

*-foolishness – insensatesa, esbojarrament; mal cap (~) 

-foolproof – (n) dogma (~) 

-foot. to vanish (the ground) from beneath one’s feet – perdre peu (~) / to be back on one’s feet, to be on 

one’s feet again – revifar, alçar el cap, veure’s les orelles; tornar a estar al peu del canó / to find one’s feet 

– situar-se, centrar-se, aclimatar-se ‘adaptar-se’ (fig.) / to get cold feet – arronsar-se, acovardir-se; tirar-se 

enrere; desdir-se (~) / to have one’s feet on the ground – tocar de peus a terra ‘ser realista’ / my f.! – i un 

colló!; creu-t’ho! / to put a f. wrong – cometre un error, fer un pas en fals (alternatives a ‘equivocar-se’) / 

v. stand / v. sweep 

*-footage – metratge / imatges; seqüència / newsreel f. -  

-football. American f. – rugbi americà (alternativa a la trad. literal, que trobo més equívoca) 

*-footed. f. pajama(s) – sobrepijama, pijama amb peücs, pijama amb peus 

*-foothills – contraforts, estreps (de muntanya) (cast. estribaciones) 

-foothold – posició (militar i sentit fig.); reducte (íd.) / to gain a f. – introduir-se (una empresa o un 

producte en un mercat) / to lose f. – perdre peu 

*-footie pajama(s) = footed pajama(s), blanket sleeper 

-footing – crèdit ‘confiança prop d’algú’ (~) / on the same f. (o on an equal f.) – d’igual a igual; en 

condicions d’igualtat, en condicions paritàries; de tu a tu / to concentrate on one’s f. – vigilar on poses els 

peus (caminant o corrent per la muntanya, p.ex.) 

-footlight, footlighting – bateria de focus 

*-footlocker (= locker) – taquilla (v. locker) 

-footloose – lliure (quan s’és jove i no es tenen obligacions) 

-footprint – planta (d’un edifici) 

*-foot-ring – base anular (d’una peça de ceràmica) 

*-footsie. to play f. – fer peuets 

*-foot-soldier – soldat d’infanteria; peó (sentit propi i fig.); soldat (a seques, sobreentenent-se que és 

d’infanteria) (~); soldat ras 

-foot-sore, footsore – espeuat, espeuatat, espuatat ‘amb els peus irritats i adolorits de caminar’ (v. DECat, 

VI 507b25-508b8) / to be f. – tenir els peus baldats (millor que ‘cansats’) 

-footstep. footsteps – trepig / v. running 

*-footy – futbol / rugbi 

-fop – pipioli (alternativa a ‘petimetre’) 

-for. he’ll be in f. it! – li tocarà el rebre! / f. myself... (etc) – si fos per mi... (‘si depengués de mi’, etc.) / f. 

a moment, she didn’t know what to say (i variants) – (es) va quedar un moment sense saber què dir / v. 

know / v. thing 

-forage – recol·lectar 

-forager – recol·lector 

-foray – sortida ‘excursió’ (sentit diferent de ‘incursió’) (el cast. correría, sense equivalent exacte en cat., 

inclou les dues accs. de l’anglès) / provatura / intervenció (artística) 

-forbear – retenir-se (alternativa a ‘contenir-se’ i ‘abstenir-se’) 

*-forbearing – indulgent; pacient 

-forbid – impedir (alternativa a les solucions del dicc.) / v. god i heaven 

-forbidden – (adj) tabú 

-force – agent (acc. 11.d Oxford, acc. 2 DIEC2) (primary f. ‘agent principal’ [o ‘vector’]) / the (police) f. 

– el cos de policia (alternativa a les solucions del dicc.) / the full f. of the law – tot el pes de la llei / in full 

f. – en plenitud de facultats; en la seva màxima plenitud (~) / (to be) in full f. – ser vigent; ser imperatiu 

(una cosa) (fig.) (~) / in f. – (adv) en massa / (the) forces outside – (les) influències externes / f. of mind – 

intel·lecte ‘facultat de pensar’; intel·ligència; potència intel·lectiva (~) / (attr) f. field – força d’atracció 

(fig.) // (v) suscitar (alguna cosa un pensament, una reflexió, etc.) / the visions that were forcing 

themselves upon him – les visions que l’assaltaven, les imatges que l’assaltaven / to be forced to – no tenir 

més remei que (alternativa idiomàtica) / to f. in, to f. on – infondre (en alguns casos figurats) / to f. 

someone’s hand – collar (algú) (fig., cast. apretar las clavijas) / to f. oneself (on a girl) – forçar, abusar 

‘violar’ / v. defence / v. issue / v. join / v. overwhelming 

-forced. f. hot air – aire calefactat; calefacció per ventilació, calefacció per convecció forçada (francès 

chauffage à air pulsé) / f. cold air – aire refrigerat 

*-forcefield, force-field, force field – barrera (en ciència ficció, etc.) 

*-force-fit – fer entrar amb calçador; aplicar amb calçador (esp. fig.) 



-forceful – ple de força / (opinion) categòric (~) 

-forcefully – de forma contundent; de forma patent 

-forcibly. to remind f. – recordar poderosament (recordar acc. 2 GDLC) 

-fore. to be to the f. – fer-se patent, manifestar-se / to bring to the f. (~ to come to the f.) – posar de relleu; 

posar sobre la taula (fig.) 

*-forebear (n) – avantpassat 

*-forebear (v) – estar-se de (fer una cosa), abstenir-se de, desistir de, renunciar a (acc. 5 Oxford) 

-foreboding. it gives me an unpleasant sense of f. – em fa tenir un mal pressentiment; no em fa presagiar 

res de bo; em fa mala espina (DCVB i GDLC, no DIEC2, res al DECat; DDLC amb una cita d’en Riba i 

una d’en Sagarra) 

-forefathers. the American forefathers – els pares de la Constitució dels Estats Units (Washington, 

Adams, Jefferson, Madison, Franklin, etc.); pares fundadors (fórmula de TV3 la vigília de la investidura 

de Barack Obama, trad. literal de founding fathers) 

*-forego = forgo (v. dicc. i aquí sota mateix) 

-foreground – primer pla (també d’un paisatge, v. DIEC2, DCVB, etc.) 

-forelady – encarregada (en una fàbrica) (EUA) 

-foremost – més destacat, més notable, més important / first and f. – en primer lloc i especialment 

(fórmula d’agraïment i altres sentits) / to make safey f. – posar la seguretat per sobre de tot 

-forensics. f. case – maletí forense, maletí de criminalística 

*-foreplay – carícies preliminars, carícies prèvies (a l’acte sexual) (~) 

-forerunner – herald 

-foresee – veure a venir (alternativa a ‘preveure’, amb matís diferent) 

-foreseeable. in the f. future – en el futur immediat, en el futur pròxim; en aquest temps a venir 

(alternatives a la solució del dicc.) 

*-foreshadowing – prefiguració 

-foresight – do de veure el futur / intuïció; pressentiment 

-forest. a f. of hands – un mar de mans (alçades, en una votació o en un concert multitudinari, p.ex.) // f- 

ranger – guarda forestal 

*-forest green – (#228B22, ≠ del jungle green i el grass green, p.ex.) verd boscà (terme existent); verd 

fulla (~) 

-forestall – evitar (alternativa a ‘impedir’) 

-foretell – anunciar (un profeta o un àngel, alguna cosa que ha de passar) 

-foretold – (adj) previsible (~) 

*-fore topsail – velatxo 

-forever – tota la vida, eternament (hipèrboles alternatives) 

-forewarn. forewarned is forearmed – home previngut val per dos, home previngut no és mai vençut 

(alternatives a la solució del dicc.) 

-foreword – presentació (alternativa a les solucions del dicc.) (acostuma a tractar-se d’un text introductori 

escrit per una persona altra que l’autor, de manera que introducció no seria adequat perquè aquesta 

l’escriu l’autor mateix; al catàleg d’una exposició, p.ex., pot ser el text firmat pel director del museu) 

-forge – bastir (una opinió, etc.); establir (un vincle, etc.) 

-forget – desatendre ‘negligir’ / f. it! – prou! (del que sigui) / f. it – treu-t’ho del cap / to f. about 

(something) – deixar de pensar (en alguna cosa), deixar de tenir-la en compte (per oblit) / f. about 

chemicals – deixa’t de productes químics (ús fraseològic de deixar que no sé trobar a cap dicc. normatiu, i 

tampoc al DCVB, però que en Coromines posa al costat del cast., l’italià i el portuguès, DECat, III, 

46a37-57) / you can f. meeting Edward Lucas – no comptis poder saludar l’Edward Lucas / to f. oneself – 

arravatament (~) (Dickens, Bleak House,  55) 

-forgetful – despistat / desmemoriat / fluix (dit de la memòria) / sense preocupar-se de (alternativa a 

‘sense fer cas de...’) / to be f. – tenir una llacuna (de memòria) 

-forgetfulness – pèrdua de memòria (terme clínic, alternativa a les solucions del dicc.) 

-forgo – deixar de banda (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-fork – deixatar, batre (un rovell d’ou) 

-forked. f. tongue – llengua viperina (esp. fig.) 

-forlorn – desconsolat 

-form – artefacte ‘objecte’ / human f. – figura humana / to take the f. of – traduir-se en (fig., cf. l’ex. it 

took the f. of a cash prize del dicc.) / for form’s sake – per vestir (acc. 6.3 GDLC; alternativa a les 

solucions del dicc.) / in (due) f. – pròpiament dit (alternativa a les solucions del dicc.) / in electronic f. – 

en format electrònic / v. application / v. true 

-formal – oficial / per escrit (f. receipt ‘rebut escrit’) / (dress) de mudar (alternativa a ‘d’etiqueta’) / v. 

training 



*-formaldehyde – formaldehid / formol (per ampliació) 

*-formalized. f. violence – violència institucionalitzada / f. garden – jardí geomètric (~) 

-format – suport (acc. 4 DIEC2) / versió (alternativa a la trad. literal: “versió digital”, p.ex.) / mida; 

proporcions; escala (si el context ho permet; format anglès té un camp semàntic i d’ús més ampli) / 

oriented in a horizontal f. – amb disposició apaïsada 

-formation. in f. – en grup (esp. si no té el sentit militar) 

-formative – conformador (v. accs. 1 i 2 Oxford) / throughout my f. years – durant la meva educació 

-former1 – retirat (f. military man ‘militar retirat’) (amb necessitat de canviar el temps verbal en algun cas) 

/ v. self 

*-form-fitting – cenyit ‘ajustat al cos’ (un vestit) 

*-formidability – imponència ‘qualitat d’imponent’ (terme català absent als diccs. però amb un ús real; el 

terme anglès és més aviat poc corrent) 

-formidable – temible (el bombarder japonès Zero-sen de Sabbath’s Theater d’en Philip Roth, p.ex.) / 

esfereïdor, aterridor, imposant (~) 

*-formidably – tremendament ‘molt’ 

-formula – llet de biberó (llet en pols per a nadons) 

*-formulaic – formulari 

-formulate – elaborar / ordir, tramar (~) 

-formulation – enunciat (~) 

-forsake – girar l’esquena (a algú) (fig.) (acc. 4 Oxford) 

-forsaken – deixat de la mà de Déu; de mala mort (però v. forsake al dicc. per a altres opcions) / perdut 

(amor) 

*-forsooth – en veritat (arcaisme, acc. 1.a Oxford) / com hi ha món! (acc. 1.b Oxford) 

-forth. and so f. – etcètera 

-forthcoming – imminent / accessible / explícit (persona, acc. 2 DIEC2) / (book) a punt de publicar 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

*-forthrightly – obertament / amb contundència (donant una resposta) 

*-forthrightness – franquesa 

-fortification – defenses (d’un castell) 

-fortify – revigorir // (vi) fortificar-se, fer-se fort 

-fortunate. it is f. that... – és una sort que..., sort que... 

-fortune. to cost a f. – valdre tots els diners del món (fig.) (sentit diferent del que apareix al dicc.) / (pl) 

vicisssituds / professional fortunes – els atzars de la professió / v. birth 

-fortune teller, fortune-teller – endeví (millor que ‘endevinaire’); pitonissa ‘dona endevina’ 

*-fortune-telling, fortune telling – endevinació; bonaventura; predicció de la fortuna 

-forward. it points the way f. – assenyala el camí a seguir / v. step 

-forwardness – llibertats (cf. acc. 4.2 llibertat DIEC2) (~) 

*-forward-thinking – progressista, (persona) d’esperit progressista 

-foster – estimular / propiciar / infondre, inculcar; alimentar (esperances, etc.); exaltar (l’esperit patriòtic, 

etc.) 

-foul – pútrid (~); corromput (aigua) (~) / (weather) inclement, rúfol (v. f. weather dintre aquesta mateixa 

entrada) / advers (esp. vent, terme nàutic, acc. 16 Oxford) / f. play – acte delictiu, acció criminal (en 

terminologia jurídica, associat amb verbs com suspect) / f. weather – mal temps, temps de llops, temperi / 

to cry f. – exclamar-se, posar el crit al cel; denunciar (alguna situació irregular o tramposa) 

-found1. f. money – diners caiguts del cel; diner fàcil (~) 

-found2. to f. (up)on (something) – sostenir-se sobre (alguna cosa) (esp. fig.) 

*-foundering – fallit, que ha fet fallida 

*-founding – fundador (f. member ‘soci fundador’o ‘membre fundador’, p.ex.) / f. home – llar fundacional 

-fountain. yhe f. of youth – la font de l’eterna joventut 

*-Four-F – inapte, inútil (per entrar a l’exèrcit per motius de salut) 

-four poster, four poster bed – llit de pavelló, llit de dosser / llit de capitells, llit de columnes (l’acc. 

actual, sense el cobricel) (no ‘llitotxa’) 

-foyer. little f. – distribuïdor ‘espai amb portes que donen a diferents habitacions’ 

-fracas – (quarrel) topada (alternativa a les solucions del dicc.) 

-fractious – feréstec 

-fragility – feblesa, condició delicada (estat de salut) 

-fragment. last fragments – acaballes, escorrialles (d’alguna estació de l’any, p.ex.) 

-frail – (Med) delicat de salut; malaltís 

-frame –complexió (alternativa a ‘figura, cos, còrpora’) (stalwart f. ‘complexió robusta’) / f. of mind – 

estat d’esperit (alternativa a les solucions del dicc.) / in a triumphant f. of mind – eufòric (~) / f. of thought 



– corrent de pensament, filosofia (acc. 1.2 DIEC2) / to be in the f. – tenir números (‘possibilitats’) (per 

guanyar en una competició, per obtenir una feina, etc.; alternativa: ‘ser el principal candidat’) / to (be, fall 

etc) out of the f. – quedar descartat; no tenir res a veure (en algun asumpte) // (v) elaborar (alternativa a 

‘formular’) / situar (alternativa a la trad. literal ‘emmarcar’ en sentit fig.); acotar; contextualitzar / parar a 

una trampa (a algú); incriminar (algú) 

*-frame house – casa amb façana de tramat de fusta; casa d’estructura de fusta; casa de fusta 

(generalització) (~) 

-frame-up – muntatge (polític, etc.) 

-framework – esquema / context / entorn (terme d’informàtica); mitjà / referència (political f.) (~) 

-frank1 – explícit / let’s be f. – no ens enganyem 

-frankly. to look f. (at someone) – fer una mirada eloqüent (a algú) 

-frantic – fora de si / esverat (~); exaltat (~) / f. efforts – esforços desesperats / f. struggle – lluita 

acarnissada (esp. fig.) (~) / to be f. with worry – consumir-se d’inquietud (millor que ‘estar frenètic 

d’inquietud’) 

-frantically – desesperadament, a la desesperada / amb desfici; com un desesperat / a corre-cuita (vestir-

se, etc.) 

-fraternal: v. twin 

-fraud – estafador / intellectual f. – impostura intel·lectual (fet); falsari intel·lectual (persona) 

-fraudulent – apòcrif 

-fraught – tibant, tens (esp. relacions personals) / f. with danger – prenyat de perills (alternativa a 

‘carregat de’) 

-fray1 – rebombori (possible alternativa a ‘esvalot’) / palestra (to bring someone back to the f. ‘fer tornar 

algú a la palestra’) /  to join the f. – entrar en combat, entrar en lliça 

-frayed – escaguitxat (alternativa a ‘esfilagarsat’); gastat, esmolat (~) 

-freak – estrafolari; excèntric; bitxo raro (DDLC amb cita del 1954; esAdir); atracció de fira; friqui (ús 

col·loquial o argòtic); fantasma (‘persona creguda i presumptuosa’, acc. 3 DDLC) / a f. of nature – un 

capritxo, un error, una aberració (de la naturalesa)  // to f. out – impresionar, fer impresió 

*-freaking (= freak adj.) – excepcional; descomunal 

-free – espontani; relaxat / desinhibit / lax / f. and easy – relaxat (relació) (sentit diferent que la solució del 

dicc.) / it’s a f. country – som en una democràcia (sentit propi); cadascú fa el que vol, cadascú fa el que li 

sembla, ets lliure de fer el que et sembli (sentit fig., catch-phrase) / to feel f. (to do something) – 

permetre’s la llibertat (de fer una cosa) / as a f. man – en llibertat (trad. lliure, però sovint preferible a la 

trad. literal) / nothing is f. – tot costa diners (sentit propi); tot té un preu (sentit fig.) / to break f. – trencar 

les cadenes (fig., possible alternativa a les solucions del dicc.) / v. completely / v. spirit 

-freedom. f. from prejudice – falta de prejudicis (o reformulat: ‘lliure(s) de prejudicis’) / v. fighter 

*-free-and-easy – desimbolt (to, etc.) 

*-free-floating – lliure; fluid; ingràvid; en suspensió 

-free-for-all – campi qui pugui (substantivat; trad. lliure, amb reformulació) (~) 

*-free-going – desbocat, que va a regna solta (cavall) 

-freehand – a mà alçada (alternativa a ‘apols’) / sense instruments, sense eines; manualment (~) 

-freelance – col·laborador (o ‘fer col·laboracions’, esp. per a un diari o una ràdio) 

*-freeload – viure de gorra; ser un paràsit 

*-freeloading – gorrer, gorrista; paràsit; vividor 

-freely – amb tota llibertat; espontàniament (una planta que creix tota sola, p.ex.) / to speak f. – parlar 

sense reserves; parlar sense embuts 

*-freestanding, free-standing – independent (sense suports ni puntals físics) / exempt (f. bath ‘banyera 

exempta’) 

-freethinker – racionalista (~); descregut (~) 

*-free-wheeling – espontani / informal (entrevista) 

-freeze. the thought froze in her brain – no va poder acabar la reflexió (Lauren St John, Rendezvous in 

Russia, 17) / ...is frozen in my memory – ...m’ha quedat gravat a la memòria / v. deep-freeze 

*-freeze-dry, freeze-drying – liofilitzar, liofilització (Termcat, etc.) 

-freezing. f. rain – pluja gelada (v. www.lexicmariner.info ) (‘pluja gelant’ al Termcat) 

-French – verd, picant; eròtic (acc. 2.b Oxford, ~) / F. curve, F. ruler: v. curve ruler s.v. ruler 

*-French door – porta de vidre emplomat / porta balconera 

*-frenchness – caràcter francès (acc. 5.2 DIEC2 caràcter) 

*-French window: v. window 

-frenzied – trepidant (vida) / atabalat / irracional (desconfiança) / vehement (~) 

-frenzy – furor, ardor / entusiasme, engrescament / vertigen (fig.) / disbauxa (‘wild folly’, Oxford) / estat 

d’agitació; estat de trànsit (~) / rampell (d’inspiració) / atabalament (~) 
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-frequent – assidu (client, visita, tracte, etc.) // (v) concórrer (quan no hi ha el matís d’assiduïtat, cosa que 

no passa en cat.) 

-fresco. al f. – a l’aire lliure; prenent la fresca 

-fresh – ufanós (alternativa a ‘ger’, ‘frescal’) / espontani (~) / revifat (~) / sa (f. vigorous complexion 

‘complexió sana i robusta’, definició de la loc. (es)ser de bona fusta al DCVB) / to be f. and lovely – fer 

goig (una persona jove) / f. horse – cavall de refresc / to make a f. start – començar de nou, començar de 

zero / to put on f. lipstick – repintar-se els llavis 

*-fresh-coloured. f.-c. face – cara de salut, cara saludable 

-freshen – (wind) refermar, revifar (alternatives a les solucions del dicc.) / to f. (one’s) drink – tornar a 

omplir el got (o la copa) (a algú) / with a freshened existence – amb les forces restaurades (Thomas 

Hardy, Far from the Madding Crowd, 43) / to f. up – arreglar-se, compondre’s (l’aspecte físic, els cabells) 

*-fresh-faced – novell, principiant 

-freshman – principiant 

-freshness – vitalitat (alternativa a ‘vigor’); vivesa 

-fret – regirar-se / neguitejar-se, frisar ‘inquietar-se’ // (n) tràfec 

-fretful – crispat, nerviós (rialla) 

*-fretter – corcó; persona reganyosa, rondinaire 

-friction – conflicte (esp. en pl.) 

-Friday. man F. – criat (fidel), lacai (d’en Friday [Divendres], de Robinson Crusoe) 

-friend – simpatitzant; partidari / a f. in need is a f. indeed – quan es passen fatics es coneixen els amics / 

to make friends – fer les paus (si és el cas) / you’re not my (best) f. anymore – ja no et sóc amic, ja no et 

sóc amiga / my f. – vostè (trad. lliure però a vegades ajustada, en un tracte familiar amb una persona 

desconeguda); mestre (vocatiu de to familiar, esp. en ambients col·loquials rurals o en trads. d’algun 

clàssic antic) / v. old 

-friendless – inhospitalari, inhòspit (un lloc) 

-friendly – trempat / manyac (un animal) 

*-friendly-looking – amè, rialler; avinent (un indret) 

-friendship. with f. – com a amic (si el context s’hi ajusta) / loving f. – companyonia (~) 

-fright. to look a f. – anar fet un pòtol 

-frighten – deixar esfereït (alternativa a les solucions del dicc., amb matís diferent) 

-frightening – temible 

-frightful. to be f. to behold – fer angúnia de veure 

-fringe – cua (fig.) (~) / fringes – perifèria // (attr) alternatiu (acc. 3.2 DIEC2); marginal (f. group, p.ex.) 

*-frisbee (= flying disc) – plat volador (Termcat) 

-frock – casaca (civil o militar) (acc. 5.a Oxford) 

*-froggy – enrogallat, aspre (veu) / francès (sentit pejoratiu, GB) 

-frog-march, frogmarch – portar per força, arrossegar (acc. diferent de la inclosa al bilingüe) 

-from. f. an original story by... – basat en un relat de... 

-front – tapadora (fig.) / united f. – front comú; aliança; actuació conjunta / behind the f. – darrere la 

primera línia de front; a la segona línia de front // f. desk – taulell de recepció (o ‘recepció’ a seques) / f. 

end – morro (del cotxe) (registre col·loquial) / f. yard – jardí davanter (d’una casa adossada, p.ex.) // (vt) 

encobrir / finançar (un negoci) / v. door / v. home / v. page / v. seat / v. tooth 

-frontal. (the figure is shown) in f. view – (la figura es representa) de cara 

*-fronter – encobridor 

-frontier – fita (fig., p.ex. a frases com to establish new frontiers) 

*-frontlist – novetats editorials (f. fiction – novetats de narrativa) 

-front-page, front page – portada / f.-p. story – reportatge de portada 

-frosted – glaçat (sucre) (terme de pastisseria) 

*-froth – escuma, bromera 

-frown – ganyota // (v) fer cara llarga (alternativa a ‘mala cara’) / to be frowned upon – estar mal vist 

(fig.) 

*-frozen – rígid (una cara paralitzada per la sorpresa, p.ex.) / garratibat; paralitzat (fig.) / f. in time – 

deturat en el temps 

-frugal – sobri, auster 

-frugality – sobrietat, austeritat 

-fruition. to come to f. – donar fruit (sentit propi i fig.); arribar a la seva maduresa, a la seva plenitud 

(fig.); fer-se realitat 

*-fruit-loop – sonat, “flipat” (‘boig’) 

-fruity – gràfic (acc. 5.1 GDLC; cf. acc. 3 Oxford) (~) 



-frustrate – desbaratar (un pla) / desesperar(-se) / to feel frustrated – sentir-se insatisfet (alternativa sovint 

preferible a la del dicc.) 

-frustrating – insatisfactori 

-frustratingly – per desgràcia (~) (falca, en algun context) 

-frustration – desesperació; disgust, ràbia; impotència; insatisfacció; desànim (totes les opcions ~) 

-fry1. small f. – gentussa, púrria, quatre arreplegats (alternatives a ‘populatxo’); (attr) d’estar per casa, de 

pa sucat amb oli 

-fry2. to f. in one’s own grease – que s’hi posin fulles; ja s’ho faran, ja s’ho trobaran (fig., trad. lliure; 

subacc. ‘to suffer the consequences of one’s own folly’ dins acc. 3 fry Oxford) 

-fuck. what the f. are you doing? – ¿què fots? (alternativa idiomàtica a una trad. literal com ‘¿què collons 

fas?’) / to get the f. away – fotre el camp // (v) follar, fer un polvo, fotre un clau, tenir relacions sexuals, 

tirar-se (algú) (alternatives d’ús més freqüent que les solucions del dicc.); enrotllar-se (en anglès to fuck 

pot ser entre dues dones) / f. you – vés-te’n a la merda; que et bombin; vés-te’n a fer punyetes / f. off! – 

vés-te’n a la merda! (alternativa a la solució del dicc.) / to f. over – fotre, putejar / to f. up – cagar-la; fotre 

malbé (una cosa) (everything’s fucked up ‘tot s’ha esguerrat’, ‘tot se n’ha anat en orris’, ‘tot se n’ha anat a 

fer punyetes’, ‘tot se n’ha anat a la merda’) / we’re fucked – estem perduts, estem llestos; hem begut oli / 

v. sick 

*-fucked-over – fotut, cardat (persona) 

*-fucked-up – recargolat, morbós (persona) 

-fucking – ...dels collons, ...de merda 

-fuddy-duddy – (adj) fet a l’antiga // (n) carrossa (alternativa col·loquial a ‘persona antiquada’) 

-fudge – torró de llet (= doce de leite brasiler, tou però de consistència sòlida) (~) 

-fuel. to add f. to the fire – alimentar el foc (alternativa a ‘atiar-lo’); incitar, estimular (fig.) / v. dispenser 

-fug – vaguetat 

-fugitive – esquiu, feréstec (animal, etc.) 

-fulcrum – eix; centre de gravetat, clau de volta (fig.; traduït piedra angular al Collins bilingüe) / base 

(fig.) (explanatory f. ‘base explicativa’) / palanca, alçaprem (fig.) (~) 

-fulfil – complir (una promesa, un compromís, etc.) (≠ acomplir) / fer realitat (un somni) / to f. to 

perfection – consumar 

-fulfilment – consumació / plenitud / consecució 

-full – gros, robust (constitució física) / abundant (àpat) (també: a f. supper ‘un bon sopar’ o ‘un senyor 

sopar’) / (lips) molsut (alternativa a les solucions del dicc.) (també boca, utilitzat per Narcís Oller, Anna 

Murià, Maria-Antònia Oliver, etc.) / f. of doubt and confusion – dominats pel dubte i el desconcert 

(alternativa a la trad. literal) / f. skirt – faldilla ampla, faldilla acampanada, faldilla corol·la (~) // (n) to be 

past the f. – haver fet el ple (la lluna) / v. flower 

-fullblown, full-blown – a gran escala (Collins), en massa / desfermat (tempesta) / f.-b. AIDS – fase de 

sida declarada (‘sida en estat avançat’ segons el Collins bilingüe) 

*-fullers earth – terra de paraire 

*-full-fledged = fully-fledged (q.v. aquí sota i al bilingüe) 

-full-length – de cos sencer 

-fullness. in the f. of time – al seu moment 

*-full-out – com un desesperat (i variants) (córrer, plorar, etc.) 

-full-scale – de gran format / de debò (fig.), pròpiament dit / aprofundit, a fons (un estudi o una recerca, 

p.ex.) 

-full-sized, full-size – de mida natural 

*-full-throated – potent, fort, estentori (crit); a plens pulmons (~) 

-full-time. f-t. professor – catedràtic (EUA) (~) // (adv) a jornada completa 

-fully – a fons / amb propietat (fig., en algun cas) / extensament (escriure) / de bat a bat (grau màxim 

d’obertura d’una porta o d’una finestra) / v. aware 

-fully-fledged – adult, madur (fig.) / de ple dret (nació) / f.-f. kids – nens grans (quan han deixat de ser 

‘nens de bolquers’) 

-fulminate – renegar (acc. 9 Oxford) 

*-fumblebum – patata (dit d’un jugador dolent, esp. d’un esport de pilota) 

*-fumbling – matusser (una resposta, p.ex.) 

-fume – núvol de fum // (v) remugar (~) 

-fun – al·licient (it’s part of the f. ‘és part de l’al·licient, forma part de l’al·licient’) / to be f. to be with – 

ser divertit com a companyia (una persona) / to do something for the f. of it – fer una cosa pel gust de fer-

la (alternativa sovint preferible a la solució del dicc.) / it’s no t my idea of f. (= I don’t see the f. of it) – no 

hi veig la gràcia 

*-fun-and-games – lleure, esbarjo, diversió 



-function – activitat (esp. en medicina) (p.ex. brain f. ‘activitat cerebral’) / muscle f. – activitat muscular; 

mobilitat (d’una extremitat) / // (v) obrar; actuar (com a) (~) / (v abs) anar tirant; sortir-se’n, progressar 

(un alumne en els estudis que cursa, p.ex.) 

-functional – utilitari; auster, senzill (~) / the strictly f. – el mínim imprescindible 

*-functioning – funcionament; activitat / funció 

-fund – repertori (fig.) / col·lecta / fundació (institució sense ànim de lucre) (~) / funds – recursos, 

possibles; finançament / funds for travel – dietes de viatge // (v) finançar; sufragar / v. contribute 

-fundamentally. f. opposed – contrari per principi (algú, a alguna cosa) 

*-fund drive – col·lecta, campanya de recaptació de fons 

*-funding – finançament 

*-fund-raiser – postulant / f.-r. gala – festa benèfica, sopar benèfic, *gala benèfica (gala en aquest sentit 

és anglicisme) / v. trust 

*-fund-raising = fund-raiser (attr) 

-funeral. (that’s) your f. – tu mateix (alternativa a ‘ja t’ho faràs’) / f. chapel – capella ardent / f. home, f. 

parlour – funerària; tanatori / f. service – exèquies, cerimònia funebre 

-funfair – atraccions ‘parc d’atraccions’ 

*-fun house – casa de la por 

-funny – original ‘extravagant’ (persona) / funnies – ninots ‘tires còmiques’ / f. hat – barret de festa 

-furious – enrabiat, enfadat (millor que la trad. literal a la majoria de casos, com p.ex. a to be f. with 

someone) / abrandat; furient (‘que obra amb fúria, impetuós’ DCVB) / exaltat, d’exaltació (sentiment, 

pensament, etc.) 

-furiously – impetuosament, abrivadament 

-furl – desdoblar (~) 

-furnace – fornal, farga (de ferrer) / blast f. – alt forn, farga / open-hearth f. – forn de solera (Termcat); 

forn de reverber (Martin-Siemens) (en siderúrgia) / oxygen f. – convertidor d’oxigen (per produir acer a 

partir de ferro colat) 

-furniture – adreç; guarniment; parament (v. sinònims al Franquesa s.v. adreç) (accs. 4-6 Oxford) 

-furrier – pelleter (alternativa a les solucions del dicc.) 

-furrow – séc (alternativa a ‘arruga’ i a ‘solc’) 

-further – (= furthermore) d’altra banda... // (adj) f. evidence – informació nova; noves proves; més 

proves // (v) impulsar (fig., alternativa a les solucions del dicc.) / to f. (one’s) career – promocionar la 

pròpia carrera, fer punts, fer mèrits (~) 

-fury. panicked f. – sentiment de pànic (~), atac de pànic (~) 

-fuse – amalgamar-se (alternativa a ‘fusionar-se’) 

-fuselage – fuselatge, fusellatge (alternatives a ‘buc’ d’avió; gal·licisme incorporat a GDLC, DDLC, 

Termcat, Viquipèdia) 

-fusillade – pluja (sentit propi i fig.) 

-fusion. spinal f. – fusió vertebral, osteosíntesi, espondilosindesi (cf.) 

-fuss – rebombori (fig.); enrenou (accs. 1.a, 1.b i 1.c del bilingüe) / tabalot (un nen) / 1.c (excessive 

display) cerimònia / to make a f. (about something) – fer(-ne) un gra massa / without a f. – sense fer 

escarafalls; sense protestar (però: to carry on without a f. ‘fer com aquell qui res’, trad. lliure) // (v) 

atabalar / empipar, molestar / to f. over someone – agombolar; desviure’s (per); estar (per) (alternatives a 

les solucions del dicc.) 

-futility – inanitat (alternativa a ‘inutilitat’) 

-future. in the near f. – ben aviat, d’aquí no gaire (temps) (alternatives a les solucions del dicc.) / in the f. 

– a partir d’ara, a partir d’avui (si és el cas) / for f. publication – amb la intenció de publicar-ho, amb 

vistes a publicar-ho / v. build / v. care / v. carry / v. depend / v. hold 



G 
 

*-gabby – loquaç 

-gable – gablet (‘frontó’, esp. en arquitectura gòtica) 

-gadget – artefacte, giny (alternatives a les solucions del dicc.) 

-gaffe – pífia / badada 

*-gaffer – electricista (en cap) (en llenguatge cinematogràfic) 

-gag – emmordassar (no am- com surt al bilingüe) // (vi) ennuegar-se / tenir nàusees, tenir arcades 

(convulsions abans de vomitar) / v. running gag 

*-gagging – ennuec, ennuegament / masticació (~) / g. sound – estossec ofegat (emès per una persona 

ennuegada o amb nàusees) 

*-gaggle – colla (registre tirant a neutre); eixam (registre més col·loquial, fig., aplicat a persones esp. 

humorísticament) 

*-gag riddle – endevinalla humorística 

*-gah (interj) – uix! (~) 

*-gaiety [que al bilingüe hauria de substituir gaity, errata clara perquè apareix abans de gaily] – bon 

humor 

-gaily – enriolat, de bon humor (en diàlegs) 

-gain. to g. approval – per quedar bé (~) / to g. access, to g. entrance – aconseguir entrar / to g. the 

impression – envair (a algú) la sensació que... / to g. ascendancy – imposar la (pròpia) supremacia // 

against the g. – a compte dels beneficis (~); a fi de bé (fig.) (~) / negative g. – aportació negativa (~) / v. 

gather (to g. momentum) / v. hand / v. pain / v. traction 

-gait – port ‘caminar’ 

-gale – temporal (millor que “borrascada”, i també bo en comptes de ‘vendaval’ [temporal definit al 

Termcat com un vent fort d’entre 17 i 20 m/s aprox.]) / g. of laughter – esclat de rialles 

-gall1 – atreviment // (v) fer malícia (alternativa a ‘mortificar’); emprenyar, molestar, fer ràbia (~) 

-gallant – ardit (alternativa a ‘valent’) / gentil / g. voice – veu ferma (~) 

-gallantly – amb aplom (~) 

-gallantry – gràcia ‘gentilesa’ 

-galley – cuina de bord 

-gallivant – papallonejar (Roy Lewis, Evolution Man, 12) 

-gallows. g. humour – humor negre, humor macabre 

-gallstone – pedra del fel (alternativa a ‘càlcul biliar’) 

-galore – a dojo; un fotimer (alternatives a les solucions del dicc.) 

-galosh – sabata de pluja (DECat; és el chanclo cast., que no equival al “xancle” erroni del dicc.) 

-galvanic – electritzant (fig.) (cf. galvanizing aquí sota) 

-galvanize – enardir / impulsar, promoure; suscitar / to g. into (expression, life, etc) – cobrar (expresió, 

vida, etc.) 

*-galvanizing – galvanitzant / electritzant (fig.) / impulsor (força, fig.); estimulant; revulsiu (~) 

-gamble. to take a g. – arriscar-se, jugar-se-la // to g. on something – comptar (amb) (acc. 8 DIEC2) 

(alternativa a ‘confiar en’) 

-gambling – jocs d’apostes 

*-gamboge – safrà (color, no espècia) (~) 

-gambol – fer saltirons / rabejar-se (en un gorg) 

*gambrel roof – teulada holandesa 

-game1. little g. – trapelleria, entremaliadura / deep g. – mala passada (~) / that’s the way the g. is played – 

forma part del joc (fig.) (trad. lliure) / to beat someone at her/his own g. – guanyar algú amb les seves 

pròpies armes (Collins bilingüe) / to give the g. away – descobrir l’engany (cast. descubrir el pastel) / to 

play games – jugar (esp. fig.); jugar amb foc (en algun cas) / small g. – caça menor; salvatgines (~) / v. 

mind / v. name / v. sanctuary 

*-gamelike, game-like – lúdic 

*-gamely – animosament; sense defallir 

-gamy – (meat) fort de gust (sentit diferent de l’acc. del dicc.; dit esp. d’una carn de caça) 

-gang – banda (accs. 1.1 i 1.2 DIEC2) / camarilla (política) / (criminal) g. – banda de delinqüents, banda 

delictiva, organització criminal, banda criminal, banda mafiosa / g. signs – signes mafiosos (llenguatge 

amb les mans) (~) / v. chain gang / v. gang-rape 

*-gangly (EUA) = gangling 

-gangplank – passarel·la (cast. plancha; la proposta ‘planxa’ del bilingüe no apareix al DIEC2 ni al 

DECat, només al DCVB) 

*-gang-rape, gang rape – violació en grup 



-gangster – mafiós; membre d’una banda (de delinqüents), delinqüent; pinta (~) (cast. pandillero) 

-gap – escletxa (alternativa a les solucions del dicc., esp. amb el sentit de ‘obertura estreta per on et pots 

esmunyir’, p.ex. en un incendi) / (water gap) congost / to make good a g. – cobrir una mancança; omplir 

una llacuna (fig.) (~) / to close the g. – acostar-se, guanyar terreny, escurçar diferències, trepitjar els 

talons (~); (eliminar/reduir) diferències (o desigualtats, etc.) (entre rics i pobres, p.ex.) / to fill the g. – fer 

el fet (alternativa fig. a la solució del dicc.) / v. bridge 

-gaping. g. silence – silenci expectant (~) / g. grimace – boca desmesuradament oberta / g. hole – 

esvoranc ‘orifici gros’ 

-garage – taller mecànic 

-garbage – disbarat; ximpleries, tonteries / porqueria (fig.) / you treat me like g. – em tractes com si fos 

una rampoina 

-garbage can – cubell d’escombraries (al carrer, EUA; acc. diferent de la del dicc.) 

*-garbage pail – galleda de les escombraries (de casa) / cubell d’escombraries (al carrer, EUA) 

-garden. g. store – viver (de plantes de jardí i d’hort) / g. suburb – ciutat jardí (de fet, barri urbanitzat 

d’acord amb els principis de la ciutat jardí) / v. snail 

-gardener: v. landscape 

*-garden-variety – corrent, vulgar, d’estar per casa 

-gargantuan – descomunal; titànic (projecte, empresa) 

-gargoyle – monstre (grotesc) (~) 

-garish – radiant (dia, sol) 

-garment. g. bag – portavestits, funda portavestits (Termcat) / g. industry – indústria del vestir 

-garner – rebre (crítiques favorables) / guanyar(-se) (el favor d’algú, p.ex.) 

-garnish – acompanyament, guarnició (termes culinaris; guarnició no apareix amb aquest sentit al DCVB, 

però es pot considerar una ampliació del sentit més tradicional) // (v) acompanyar (terme culinari) 

-garrison – plaça forta ‘castell’ 

-garrotte – (v) donar garrot (alternativa a la solució del dicc.) / escanyar, estrangular / asfixiar (amb una 

soga) 

-gas – flatulència, gasos 

-gash – trau, tall (esp. ferida fonda i d’arma blanca) 

-gasket – junta (millor que “juntura”) / (Naut) aferraveles (no ‘esparcina’, que és corda gruixuda per 

amarrar o varar) 

-gasp – (cry) exclamació continguda (alternativa a ‘crit sufocat’; cf. cast. dar un respingo) / the last g. – 

l’últim alè // (v) boquejar / recobrar l’alè (un ofegat) / balbucejar; contenir una exclamació; exclamar (~) 

-gas stove – fogó de gas; fogonet de gas, càmping gas 

-gate – portell (en un jardí o un camp) (accs. 3 i 4 DCVB) / the prison gates – el recinte de la presó 

(Mandela,  2, bis, v. context) / out of the g. – de bon començament; des del primer moment (esp. saber-se 

alguna cosa; procedent del llenguatge de les carreres de cavalls, en què es diu quan se sap pràcticament 

segur quin cavall guanyarà abans de la sortida) // g. area – zona d’embarcament (en un aeroport) 

*-gated. strongly g. – fortificat / g. community – urbanització tancada, complex residencial tancat 

-gatehouse – porta fortificada (en un castell) 

-gatekeeper – filtre, barrera (fig.) 

*-gate station – estació reguladora (esp. de gas natural) (v. Instal·lacions de gasos combustibles) 

*-gateway – porta (acc. 1.1 DIEC2 ‘obertura’); portal (acc. 1.2 DIEC2) 

-gather – aplegar(-se) / obtenir, procurar-se (~) / (infer, conclude) deduir; interpretar (acc. 1.3 DIEC2) / 

(clouds) congriar-se / to g. (a)round – embolcallar (sentit figurat, com a the soft tranquillity of evening 

gathering around them) (~) / you g.... – et sembla entendre... / to g. one’s thoughts – posar ordre als 

pensaments / to g. oneself – asserenar-se, tranquil·litzar-se, recobrar la serenitat; fer el cor fort, armar-se 

de valor (~) / to g. momentum, to g. pace – agafar embranzida (sentit propi i fig.); cobrar força (sentit fig.) 

/ to g. up the breakfast things – desparar la taula de l’esmorzar (utilitzat per Agustí Bartra a La terra 

eixorca traduint T.S. Eliot) // (n) frunzit / v. courage 

*-gathered. closely g. – compacte (un grup de persones) 

-gathering – concurrència (també accs. fig. 1.2 i 1.3 DIEC2) 

*-gaucherie – grolleria 

-gaudy – exuberant (~); enfarfegat (~) 

-gauge – galga (GEC, Termcat, etc.) / g. boson – bosó de galga (física de partícules; corregit per mi 

mateix a l’entrada “Model estàndard de física de partícules” de la Viquipèdia) / g. theories – teories de 

galga (física; v. galga a la GEC) / perforation g. – odontòmetre (terme de filatèlia) // (v) judicar 

(alternativa a ‘jutjar’) / apreciar (accs. 1.1 i 1.2 DIEC2); determinar; calcular (~) 

-gaunt – magre; demacrat / eixut (fig.) 

-gawk. to g. at – mirar atònit; quedar embadalit davant (de la contemplació d’alguna cosa) 

http://books.google.es/books?id=BZYiLZ2UH8YC&pg=PT151&lpg=PT151&dq=%22estacio+reguladora%22&source=bl&ots=9OQtWuMheA&sig=D--uVFPbEmxC_LGYGs8w3kqQWmU&hl=ca&ei=1CI_TeKRAsaq8AOJurmbDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA


-gay – enriolat / animat / frívol (Jane Austen, Sense and Sensibility; Thomas Hardy, Far from the 

Madding Crowd) 

*-gazebo – glorieta 

*-gazer – badoc; observador 

*GDP (= Gross Domestic Product) – producte interior brut (PIB) 

-gear. in (full) ceremonial g. – vestit de gala / to change gears – canviar de xip (registre col·loquial); 

canviar de to, de registre (una conversa, p.ex.) (però: the conversation changed gears ‘la conversa va fer 

un tomb’) / geared to – encaminat a (alternativa a la solució del dicc.) / v. shift 

-gee – ui (admiració irònica) 

*-geek, geeky – friqui (p.ex., el “dia de l’orgull friqui” espanyol és anomenat “Geek Pride Day” o “Nerd 

Pride Day” en anglès); estrafolari 

*-gel – encaixar, lligar (fig.) 

*-gelation – gelificació 

-gender – sexe (masculí, femení) (~) 

*-gendered – sexista 

-general – vague (~) / in g. – per regla general; tothom, el comú (de la gent), la massa (de la gent) / g. staff 

– estat major / v. reading (reading public) 

-generalize – desdibuixar, fer més confús, fer més indefinit (un contorn, unes faccions) (acc. 6 Oxford) 

-generally – gaire (en frases negatives), força (en frases afirmatives) (~) / more g.... – en un sentit més 

ampli... / v. agree 

*-general store – botiga de comestibles (sovint traduïble per ‘la botiga del poble’ perquè acostuma a 

referir-se a l’única botiga o “súper” de la població) (potser equival més aviat a ca l’adroguer o 

adrogueria, actualment en ràpid retrocés, i també a tenda [v. DECat], un terme encara més en desús i 

actualment inviable amb aquesta accepció per la fàcil confusió amb el castellanisme tenda ‘botiga en 

general’) (EUA) 

-generic – normal i corrent / a g. woman – un gènere de dona, un arquetip de dona 

-generous – indulgent (alternativa a ‘magnànim’) / amable / if I’m being g.... – sent generós... (sentit fig.) 

-generously. we want to thank them for g.... – volem donar-los les gràcies per haver tingut l’amabilitat 

de... 

-genial – trempat (alternativa a ‘simpàtic’) / genital ‘generador’; nupcial (totes dues subaccs. dintre l’acc. 

1 de l’Oxford) / benigne ‘temperat’ (clima); benèfic (influència) 

-genius – llumenera; fenomen (fig.); especialista (fig.) (~) / do (que només apareix en ex,), capacitat 

portentosa, talent ‘do especial’; virtut ‘do’ (~) / caràcter (acc. 3.d Oxford, acc. 5.2 DIEC2) / biological g. 

– fenomen de la natura / he’s the very g. of health – la personificació de la salut, la salut personificada / g. 

loci – esperit tutelar; caràcter, esperit (d’un lloc, terme de paisatgística i arquitectura; alternatives a la 

trad. literal) 

-genre. g. painting, g. scene – pintura de gènere 

*-genre-busting – allunyat dels gèneres convencionals (esp. en literatura, cine, etc.) 

*-gentile – gentil ‘no jueu’ 

*-gentile = genteel, gentle 

-gentility – refinament, elegància (alternatives a les solucions del dicc.) 

-gentle – bondadós, ple de bondat / cordial / delicat ‘tendre’ / benigne / benevolent / indulgent / v. care / 

v. wisdom 

-gentleman. young g. – jove distingit (~) / v. real 

*-gentleman farmer, gentleman-farmer – terratinent 

*-gentlemen’s club – club anglès (~); ateneu (domesticació) 

-gentleness – bondat (~) 

*-gentlewoman – dama / young g. – damisel·la 

-gently – de mica en mica (més que no pas ‘a poc a poc’, perquè el sentit no és de lentitud sinó de 

progresió paulatina) / amb delicadesa, amb tacte 

*-gentrified – aburgesat 

-genuine – sincer / espontani (rialla, etc.) / veraç 

*-genuinely – sincerament (g. moved – sincerament commogut) 

-geographical: v. mile 

*-geoscientist – especialista en ciències de la Terra 

-geriatric – senil (acc. 1.b Oxford) 

-germ – embrió (fig.) / in g. – en embrió / a g. of truth – una engruna de veritat 

*-gesso (‘guix amb alguna mena d’aiguacuit o cola utilitzat per preparar superfícies de fusta abans de 

pintar-hi’) – guix mort (algeps mort al DCVB) (~) 



*-Gestalt. g.-switch, g. switch – canvi de percepció (trad. merament aproximativa; sovint apareix sense 

traduir en textos especialitzats) 

*-gestural – gestual / de signes (g. language ‘llenguatge de signes’, g. communication ‘comunicació de 

signes’) 

-gesture – signe (v. gestural aquí sobre) / traç (en pintura) (~) / trajectory g. – descriure una trajectòria 

(amb un gest de la mà) (~) 

-get – (disease) (acc. 1.b) contraure; emmalaltir de; declarar-se’t (una malaltia) / fotre ‘putejar’ / captar 

‘entendre’ (registre col·loquial, ampliació de sentit de l’acc. 3 DIEC2 ‘rebre un senyal radiofònic, etc.’, 

recollit al DDLC amb cita d’en Trabal del 1947 [acc. 7]) / to g. in the way (of something) – entrebancar 

(fig.) (~) / now I’ve got it – ara hi caic / I don’t g. it – no ho entenc; no m’entra al cap (en algun cas); no 

t’entenc, no sé què vols dir / (dins acc. 2.c) g. going – saltar ‘enfadar-se dient algun improperi’ (acc. que 

no trobo als diccs. però que és ampliació natural de ‘dir de sobte’) / to g. ahead – anar bé ‘progressar’ (~) 

/ to g. away – robar el cos (solució d’en Coromines); anar-se’n (però v. fuck); canviar d’aires (amb el 

sentit de ‘canviar de lloc, d’ambient’, però també amb possible ampliació a ‘anar-se’n de vacances, de 

viatge’) / to g. away with – quedar impune; sortir-se amb la seva / to g. by – fer alguna cosa de bo (en 

aquesta vida) / to g. into – empendre (una investigació, p.ex.) / you’ll just g. back to me, then – ja em diràs 

alguna cosa, doncs / to tell someone where to g. off – clavar-li un moc; parar-li els peus (alternatives a 

‘cantar les quaranta’) / to g. on – sortir-se’n ‘anar tirant’ (p.ex. l’ex. del dicc. I can’t g. on with maths 

‘amb les matemàtiques no me’n surto’, alternativa potser preferible a la solució del dicc.) / to g. out in the 

(life/world) – enfrontar-se a la vida, enfrontar-se al món / (duty etc) to g. out of – eludir; sostreure’s a; 

espolsar-se del damunt  / to g. over – sobreposar-se (a); deixar de banda (fig.) / let’s g. it over – deixem-

ho córrer (alternativa a la solució del dicc.) / g. over yourself – no et creguis tan important / don’t let i t. it 

to you – no t’hi obsessionis (alternativa idiomàtica a l’opció amb ‘afectar’) / to g. up to – dedicar-se (a), 

entretenir-se (en) / to g. somewhere – progressar (we are getting somewhere ‘anem progressant’, 

‘comencem a anar bé’) / to g. above oneself – ser un cregut, creure’s qui sap què / to g. oneself 

(something) – procurar-se, obtenir (cast. agenciarse) / v. hand / v. out / v. past / v. point / v. see / v. wind 

*-getting. while the g. is good – ara que encara hi guanyes; ara que encara surt a compte; recompensar 

(amb reformulació, precedit dels condicionals si o mentre, p.ex.) 

-get-together – trobada (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-get-up, getup. get-ups – preparatius 

-geyser – volcà ‘persona impetuosa’ 

-ghastly – (very bad) horrorós, esgarrifós (alternatives a les solucions del dicc.) / repulsiu / macabre (~); 

tètric (~) (íd.) 

*-ghetto blaster, ghetto-blaster – lloro ‘radiocasset portàtil de grans dimensions’ 

-ghost. to g. through – passar d’esquitllada (per un lloc) 

*-ghostlike – macilent (cara) 

-ghostly – sinistre (~) / g. apparition – aparició sobrenatural 

-ghoul – monstre macabre, monstre (persona repulsiva, per la manera de ser o bé pel físic) (~) 

*-GI, G.I. (= General Infantry) – soldat (de l’exèrcit dels EUA) 

-giant – (n) homenàs / colós (acc. 3 DIEC2) / gran figura // (adj) colossal; monstruós ‘gegantí’ (~) 

*-gibus(-hat) (del seu creador, Antoine Gibus) – barret de copa (plegable), barret d’òpera 

-giddy – embriagador / g. fascination – fascinació hipnòtica 

-gift: v. horse 

-gifted – brillant ‘dotat, amb talent’; superdotat (nen, noi) 

-gig1 – feina (esp. temporal) 

-gild. to g. the lily – exagerar (esp. embellir una cosa innecessàriament, ‘brodar’) 

-gill – ganya (de peix) 

*-gimcrack – bibelot; oripell // (adj) de nyigui-nyogui, de fireta 

-gimmick – artefacte; accessori / v. merchandising 

*-gin-and-French – Dry Martini 

-ginger – audàcia (acc. 3 Oxford) / green g. – vi de gingebre (beguda fermentada, com la de la marca 

Stone’s) 

-ginger ale – refresc de gingebre, ginger ale (‘cervesa de gingebre’ al bilingüe, ‘gaseosa de jengibre’ al 

Collins i ‘gínger’ al Termcat; el terme se sol referir al refresc no alcohòlic, a diferenciar de ginger beer. 

q.v. aquí sota mateix) 

*-ginger beer – cervesa de gingebre / refresc de gingebre (si no conté alcohol) 

*-gingerbread – pa de gingebre / pastís de gingebre 

-gingerly – (adv) amb (molt de) compte, amb peus de plom (alternatives a la solució del dicc.) 

*-gingival – gingival / v. crevice 

*-gink – paio 



*-ginormous – gegantí, descomunal / extragran (esp. talla de peça de roba; neutralització; també: ‘talla 

gegant’) 

-gird. to g. oneself against – prevenir-se contra (~) // (gird n2 Oxford) fiblada; punyida / pulla (acc. 4 

Oxford) 

*-girdle bands – cíngol (“older terminology for elements of the cingulum”) (part del frústul de les 

diatomees) (~) 

-girl. good g., Kitty – gràcies, Kitty. maca (dit per una mare a una filla; si és el cas) 

-girth – contorn de cintura ‘cintura’ 

-gist – nus (fig., alternativa a ‘essència’); centre (fig.) / to change the g. of the situation – donar un tomb a 

la situació (~) 

-give. I’ll g. you that much – això encara t’ho accepto / don’t g. me that – no em vinguis amb romanços; a 

mi no m’enganyes; excuses (~) / to g. way – (emotionally) esbravar-se; expansionar-se (però v. way) / to 

g. away – exterioritzar, manifestar; delatar (tant en el sentit de ‘reveal’ com en el de ‘betray’) / to g. (in) – 

fer figa (esp. les cames) / to g. in – transigir (alternativa a les solucions del dicc.) / to g. out (tr) – emetre 

(un so); exhalar (una olor) / to g. out (intr) – abaltir-se; mancar (accs. 3.3 i 6 DIEC2); dir prou (en casos 

com “el cos li va dir prou”) / to g. up – capitular, claudicar, rendir-se ‘donar-se per vençut’; desistir; 

rendir-se a l’evidència (~) / don’t g. up! – no et desanimis! (alternativa a les solucions del dicc.) / to g. it 

to (someone) – burxar-lo, fer-li la punyeta / I g. it up – em rendeixo (quan no se sap la solució d’un 

problema, d’una endevinalla, etc.) / to g. oneself away – delatar-se; immutar-se / to g. oneself over – 

abocar-se, lliurar-se en cos i ànima (alternatives a ‘lliurar-se’ a seques) / to g. oneself over (to someone) – 

posar-se a les mans (d’algú) (alternativa a les solucions del dicc.) / to g. over to – dedicar-se, centrar-se (a 

fer alguna cosa) / v. eye / v. life 

-give-and-take – estira-i-arronsa (alternativa preferible al literal ‘donar i rebre’) 

-given – (n) atribut (~) // atès que; atenent, considerant, en vista de... / as I am g. to understand... – segons 

tinc entès 

-giver. big g. – generós, esplèndid, rumbós 

*-giving – pròdig (amb els sentits ‘generós amb els diners’ i ‘productiu, fèrtil’) 

-glad. I’m g.... – celebro... / I shall be g. to come – vindré amb molt de gust, vindré encantat (solucions 

preferibles a la del dicc.) / the doors were open, I’m g. to say – per sort, les portes eren obertes / g. rags – 

les millors gales (la millor roba que té algú) (acc. 4.f Oxford) 

-gladden. to g. the heart – eixamplar el cor 

-gladly – de bon grat, de bona gana / v. suffer 

*-glad wrap = cling film (q.v. en aquesta llista) 

-glamorous – sumptuós 

-glamour – encís (alternativa a ‘encant’ i a ‘atractiu’) / màgia / aura, aureola / man of g. – home 

captivador, home amb ganxo / g. photography – fotografia sexy, fotografia eròtica (sovint publicitària) 

(~) 

-glance: v. cursory 

-glare – resplendor, claror viva (alternatives a les solucions del dicc.) / llambrec ‘mirada’ (trad. Paradise 

Lost Boix i Selva, IV.402) / mirada fulminant, mirada hostil, mirada sinistra (possibles alternatives a 

‘mala mirada’) / g. of ice – llenca de glaç / the g. of the sun – el bat del sol (alternativa a ‘esclat’) // (vi) 

2.b fulminar (algú) amb la mirada; mirar amb ràbia; mirar amb mala cara, mirar amb cara llarga 

-glaring – flamejant (ulls) 

*-glaringly. to be g. obvious – saltar a la vista 

-glass. beach g., sea g. – (tros de) vidre polit pel mar / v. prescription 

*-glass-clear – (sky) transparent, nítid 

*-glassed-in – vidriat (una terrassa coberta amb vidre, com una mena de galeria, p.ex.) 

-glassy – lluent (una superfície d’aigua llisa) / gelatinós (una carn de peix tirant a crua, p.ex.) (~) 

-glaze – esmalt (‘vernís vitri, opac, a base de plom, utilitzat en ceràmica’) (alternativa a ‘vernís’, que en 

ceràmica és un terme més genèric i inclou els esmalts i els vernissos transparents) / veladura (tècnica 

pictòrica) 

-glazed – esmaltat (ceràmica) 

-gleam. not a g. of reason – ni una espurna de seny (o engruna, o gota) (cast. ni un atisbo de cordura) 

-gleaming – llampant (‘lluent com acabat d’estrenar’, acc. 1.1 DIEC2 però sobretot acc. 1 DDLC) 

-glean. to g. satisfaction (from something) – (una cosa) proporcionar satisfacció (a algú) (amb inversió 

sintàctica) 

-glee – satisfacció, complaença (en alguns casos) 

*-glen-plaid – príncep de Gal·les (teixit de quadres per a americana d’home, etc.) 

-glib – grandiloqüent, pompós (aplicable tant a la persona com al seu discurs) / suat, poc original 

(alternatives a ‘fàcil’) / to be g. – tenir molta retòrica (irònic) 



-glibly – (to talk) amb lleugeresa 

-glide. to g. out – esquitllar-se (~); retirar-se en silenci (d’una habitació) (registre formal) / to g. smoothly 

– circular amb suavitat (un cotxe per un carrer o una carretera) 

*-glider – balancí de jardí (esp. de dos o tres seients) 

-glimmer – claror vacil·lant (d’una espelma, p.ex.) (millor que ‘llum trèmula’) / miralleig (de llum a 

l’aigua) / ombra (fig.: without a g. of a grudge ‘sense cap ombra de ressentiment’, p.ex.) 

-glimpse – visió fugaç, imatge fugaç (millors que les solucions primeres del dicc.); besllum, llampec; 

ullada, mirada ràpida (~); tast (fig.) / ullada, llambregada (de claror, de ressol, de sol) / espectacle (acc. 1 

GDLC); escena puntual (~) / to provide a g. – deixar entreveure; obrir la porta (a una possibilitat, etc.) 

(fig.); ser una porta oberta (fig.) 

*-glitch – error tècnic, errada; patinada (fig.) 

-glitter – esplendor / vistositat (~) / purpurina / v. pomp 

-glittering – esplendorós, rutil·lant, radiant (sentit propi i fig.) 

*-glittery (= glittering) – lluent 

-gloat – manifestar una satisfacció pèrfida, malsana, un plaer maligne (alternatives a la solució principal 

del dicc.) / delectar-se (esp. morbosament) / to g. over – delectar-se en la contemplació de (variant de la 

solució del dicc.) 

-global – internacional; universal (alternatives al calc a part de ‘mundial’; íd. per a tots els seus derivats 

amb aquesta acc., aquí sota) / g. price – preu conjunt (alternativa al literal ‘preu global’) / g. sum – suma 

total / g. corruption rankings – llista de països corruptes / v. issue 

*-globalization – mundialització; internacionalització; universalització 

*-globalize – mundialitzar; internacionalitzar; universalitzar 

-globe – brocal (de farmàcia) 

-globule – píndola (homeopàtica, p.ex.; terme en ús a mitjan s. XIX, acc. 3 Oxford) 

-gloomy – lúgubre / de posat trist, d’aire trist (persona); ensopit / somort (claror) 

-glorious – (day, etc.) radiant / espaterrant (dia, paisatge, etc.) (acc. 5.a Oxford) / brillant (fig.) / 

sensacional (en ex. al bilingüe) / sublim (~) / meravellós / g. elegance – elegància exquisida 

-glory – perla (fig., referit a persona) / orgull ‘motiu d’orgull’ (acc. 3 DIEC2) / grandesa, proesa (~) / 

exaltació (o variants: a magazine dedicated to Picasso’s g. ‘una revista consagrada a exalçar Picasso’) / g. 

(be) – gràcies a Déu, al·leluia (exclamació) / in all its g. – en plena esplendor, en tota la seva esplendor / 

glories – delícies (~); excel·lències (~) (to describe the glories of – cantar les excel·lències, els mèrits) / g. 

days – (dies/temps/època) d’esplendor // to g. in – exultar; delectar-se (~) / v. crowning 

-gloss1. to g. over – fer una relació ‘relatra, referir’ 

-gloss2 – aprest / aparença (sovint enganyosa); color ‘aparença’; pretext // to g. over – maquillar (fig.) 

-glove. to take the gloves off – arremangar-se (fig., acc. 2 DIEC2) / to lay a g. on someone – posar-li la mà 

a sobre 

-glow – esplendor (sentit propi i fig.; de la gràcia divina, p.ex.) / aura (popular, de bondat, etc.) (the g. of 

his charm ‘la seva aura de simpatia’) / rubor (acc. 2 Oxford) / caliu; escalf / color viu, vivor (acc. 3 

Oxford) // her face glowed – la cara li resplendia (d’alegria) 

-glower – traspassar amb la mirada (alternativa a la solució del dicc.) 

-glue – ciment (fig.) (acc. 3.e Oxford; acc. 2 DCVB) // (v) arrapar(-se) (alternativa a ‘enganxar’) (fig.) 

-glum – moix (alternativa a les solucions de totes dues accs. del dicc.) / feixuc (silenci) (~) 

*-glumly – amb aire taciturn 

-gnarled – magre, esprimatxat, eixut de carns (cast. sarmentoso) 

*-gnashing. face of g. despair – cara crispada de desesperació 

-gnomic. g. utterance – màxima 

-go – ensorrar-se (fig.), abandonar-se / there it goes! – ja hi som! / here goes – aquí ho teniu (prèviament 

al relat d’un cas); prepara’t (~) / gotta go (< I’ve got to go), I have to go – me n’haig d’anar; permeteu-

me, dispenseu; us deixo (i variants); t’haig de deixar; haig de penjar, penjo (en una conversa telefònica) / 

I have nowhere to go – no haig d’anar enlloc / things go – no hi ha res que duri per sempre / where is (the 

morality) gone? – ¿què se n’ha fet de (la moral)?, ¿on ha anat a parar (la moral)? / he’s gone – és mort 

(alternativa a la solució del dicc.) / she’s gone from my life for good – s’ha (allunyat/distanciat) de mi per 

sempre (possible alternativa a trads. més literals, si és el cas) / to let the story go – no reprendre el fil 

(d’un relat) / to go about (cheerfully) – campar-se-la (~) / to go about something – abordar ‘empendre’; 

posar-s’hi; dedicar-s’hi (~); resoldre, dirimir / you’re going about it all wrong – vas molt desencaminat / 

to go after someone – ficar-se amb algú, tirar-se-li a sobre ‘atacar-lo verbalment’ / to go against – 

desobeir; desoir (alternativa a les solucions del dicc.) / to go ahead – tirar pel dret (~) / to go along with 

(something) – correspondre’s amb (alguna cosa), estar-hi en consonància; conformar-se amb (sentit 

diferent), consentir / go along with you! (mild rebuke, expression of disbelief) – va, vés! (alternativa a les 

solucions del dicc.) / to go back – tornar a venir; recular en el temps / there is no going back – la cosa és 



irreversible; això no té remei (sentit diferent) / to go back on – incomplir (una promesa; alternativa a les 

solucions del dicc.) / to go down – acceptar, digerir (fig.), entomar (fig.) (reformulació sintàctica, amb pas 

de vi a vt) / he goes for what he wants – anar per feina (~) / to go in for – tenir predilecció per; optar per 

(alternatives a les solucions del dicc.); viure / to go into – parlar de (alguna cosa) (v. we) / we have 

nothing to go on – partim de no res, no tenim res en què basar-nos / to go on about something – donar la 

tabarra, donar la llauna; no parar de parlar sobre alguna cosa (alternatives a la solució del dicc.) / to go off 

– tocar el dos ‘anar-se’n’; fer mutis (un actor); transcórrer (una vetllada) / to go on to, to go onto = to 

proceed (to do, to say) / he’s going on eighty – està a punt de fer els vuitanta, aviat farà els vuitanta (anys) 

/ to go all out – donar-ho tot (fig., cast. ir a muerte) / to go to – recaure en / to go (together) with – 

comportar, portar en si (cast. ir de la mano con, expresió de la qual no em vaga buscar una equivalència 

més satisfactòria); vincular-se a (~) / ...as he went – Ø / long gone are the nights – enrere queden aquelles 

nits... // (vt) to go back over – revisar, repassar / to go through – revisar (alternativa a ‘examinar’, 

‘repassar’, etc.) // (n) on the go – sobre la marxa, improvisadament (quan el sentit és aquest) / I’ve been 

on the go since breakfast – no he parat des de l’hora d’esmorzar (alternativa a les solucions del dicc. de to 

be on the go) / to have a go at someone – cantar-li les quaranta, tirar-se-li a sobre (fig.); clavar una 

pallissa / v. come / v. keep / v. let / v. life / v. story / v. way 

*-goad – burxar (subjecte animat); moure a, empènyer a, predisposar a (subjecte inanimat) / provocar, 

suscitar // (n) estímul; revulsiu (~) 

*-go-ahead. go-a. signal – senyal de consentiment, senyal d’aquiescència 

-goal – fita ‘meta’ 

-goat – sàtir, home lasciu (acc. 3.a Oxford) 

-goatee – pera (cat. perilla) (quan és curta; quan és llarga sí que es pot dir ‘barba de boc’, o bé ‘barba de 

mandarí’) 

-gob – gleva (de terra, de neu, etc.) 

-gobble – (vt) cruspir-se (alternativa per a mi preferible a ‘endrapar’, que percebo més aviat com a 

intransitiu tot i les cites transitives de Víctor Català i d’Espriu al DCVB) 

-goblin – (attr) fantasmagòric / g. story – fantasmagoria (presentació del conte The Chimes de Dickens) 

-go-cart – kart (sentit diferent de l’acc. del dicc.) 

-god. God... – ostres, hòstia (fórmula introductòria) / for G. sake! – santa paciència! (exclamació 

d’impotència resignada) / in G.’s name – per l’amor de Déu (quan no escau la trad. literal) / G. forbid! – 

Déu nos en guard! (alternativa a la solució del dicc.) / oh, G. – ja està, s’ha acabat; estic perdut, ja he 

begut oli (~)  / v. above / v. child / v. high 

*-god-awful. it is g.-a. – és terrible; fa feredat (i variants) 

-godchild: v. child en aquesta llista 

*-goddam = goddamn 

*-goddammit – punyeta!, collons! (~) 

*-goddamn. I don’t give a good g. – se me’n fot / your g. girl friend – aquell collons d’amiga teva 

-godfather, godmother, godparents – protector, advocat (fig.) (v. sinònims de protector substantiu al 

Franquesa) 

-God-fearing – temorós de Déu ‘piadós’ (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-God-forgetting – impiu (~) 

*-God-given – innat 

-godliness – naturalesa divina (acc. 2.1 divinitat GDLC) 

-godmother. fairy g. – fada bona (possible alternativa a la trad. literal del dicc.) 

-godsend – regal de Déu (alternativa a ‘regal del cel’, expresió que no sé trobar als diccs. que he mirat) / 

he was a g. to me –  em va ploure del cel 

-go-getter – triomfador (alternativa a la definició ‘persona que se’n surt de tot el que es proposa’) 

*-go-getting – dinàmic, emprenedor, amb iniciativa (persona) 

-goggles – ulleres de submarinista (millor que ‘submarines’) 

-going. good g., nice g. – et felicito (amb sentit recte o irònic) 

-going-over – revisió; repassada 

-goings-on – dolenteries, maleses, malifetes (~); barrabassades 

-gold – moneda d’or, peça d’or (segona subacc. acc. 2.a Oxford; ten g. ‘deu peces d’or’, Eli Brown, 

Cinnamon and Gunpowder, 18) / v. cloth / v. strike 

-golden – esplèndid (sol, etc.); ple de promeses (futur); preciós (una qualitat espiritual) / v. trifling 

-gold standard – criteri de referència (terme de medicina i sentit fig.) 

-gold-fish – carpí vermell, peix de bassa (Carassius auratus) (no pas ‘peix de colors’) 

*-gold-sparkled – amb lluentons daurats (en alguns casos) 

-Goliath – goliat (no nom propi, sinó ‘home fort’ per antonomàsia, no als diccs.) 

-goo – potinga, ungüent / líquid viscós 



-good – 1.i (at least) after a g. minute... – després d’un minut o més, després d’un minut de rellotge (trad. 

lliure) / me n’alegro (alternativa a ‘molt bé’, ‘perfecte’ o ‘entesos’, amb sentit diferent); així m’agrada / g. 

for you – enhorabona, et felicito; me n’alegro (‘per tu’, però també ‘per ell’, alternativa a la solució del 

dicc., etc.); així m’agrada; ben fet (~) / he’s not g. enough for her – no és (prou) digne d’ella (alternativa a 

la solució del dicc.) / that’s g. enough for me – ho dono per bo (alternativa a les solucions del dicc.) / it’s 

too g. to be true – és massa bonic perquè sigui veritat / be g. – fes bondat (dit esp. a un nen) / to be g. at – 

tenir facilitat per (fer alguna cosa) (alternativa a la solució del dicc.; opció particular: I’m quite g. at 

names ‘els noms em queden molt’ = ‘tinc facilitat per memoritzar-los, per recordar-los’) // to make g. – 

anar-li bé a algú les coses; fer carrera ‘progressar, prosperar’ / you (tricked etc) me damn g. and proper – 

m’has enredat ben enredat, m’has enredat ben bé, m’has ben enredat (o algun altre verb) / for g. – per tota 

la vida (possible alternativa a les solucions del dicc.) / g. reason – raó de pes; motiu(s) fonamentat(s) // to 

do g. – servir, fer servei (it doesn’t seem to do much g. ‘no sembla que serveixi de gaire’) / to do no g. – 

fer més mal que bé (trad. lliure; possible opció en alguns casos) / it’s all to the g. – val més així (altres 

solucions segons el context) / no g. will come of that – això no pot portar res de bo / to (have/get) the 

goods on someone – tenir-lo agafat pels collons (trad. lliure) / household goods – mobiliari domèstic / v. 

great / v. man / v. mean / v. miss / v. much / v. old / v. smart 

-good-bye, goodbye: v. kiss / v. now 

-good-for-nothing – pocavergonya (Jane Austen, Sense and Sensibility; Thackeray, Book of Snobs) 

-good-hearted – bondadós, benèvol / g.-h. people – bona gent / v. spontaneously 

-good-looking – guapo, ben plantat; que fa goig; de bona presència 

-good-natured – bonhomiós / de bona pasta 

*-good-naturedly – amb bonhomia; de bona fe (Dickens, Bleak House,  24; Thackeray, Book of Snobs,  

16) / amb naturalitat / amb expresió indulgent (en algun cas) 

-goodness – virtut (acc. 1.1 DIEC2) / g. of heart – bon cor / I hope to g. – espero de tot cor... / g. 

gracious! – bon Déu! (alternativa a les solucions del dicc.; v. gracious aquí sota) / my g.! – vinga!, apa!, 

home! (expresió de sorpresa) / thank g.(.../!) – (sort que... / encara sort!) / g,. no – Déu nos en guard, Déu 

me’n guard 

-good-tempered – de bon humor (estat passatger) / benevolent 

-goodwill – benvolença ‘bona voluntat’ 

-goody. g. two-shoes ‘self-righteous, smugly virtuous person’ 

-goof – romancejar 

*-goof ball(s) – barbitúrics (neutralització) 

-goofey – encantat; obtús, curt, babau (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-goofiness – ximpleria, bajanada 

-goofy = goofey 

-goon – sicari (possible alternativa a ‘goril·la’, esp. si és de la màfia) 

-gooseneck. g. lamp – llum de braç flexible, flexo 

-gore1 – sangada, vessament de sang (~) / g. film – pel·lícula gore; pel·lícula de sang i fetge (~) 

-gorge – saciar / to g. oneself (on, with) – rabejar-se (fig.) (v. cita 1844 acc. 2.b Oxford); amarar-se (de les 

paraules d’algú altre) 

*-gorgeous (a substituir l’errata “gorgeus” que veig a l’ed. del 2007) – esplèndid (acc. 1 DIEC2, fig.); 

esplendorós (fig.) (~) / imponent; espaterrant (col·loquial); ben parit ‘bo, ben fet’ (col·loquial) / bellesa 

(‘noia bonica’, alternativa a ‘preciositat’) / that colour is g. on you – aquest color t’afavoreix molt 

*-gormandizer – golafre (i sinònims) 

-gorse – gatosa (gènere Ulex, esp. U. europaeus, terrenys silícics) (millor que ‘argelaga’, que en 

l’estàndard s’acostuma a reservar per a Genista scorpius, de terrenys calcaris) 

-gory – sanguinari, truculent (alternatives sovint preferibles a les solucions del dicc.) 

*-gospel-truth – article de fe 

-gossip – (scandal) enraonies; murmuració, xafardeig, xafarderies, maledicència, maldiença (també 

possibles traduccions de idle g.) / g. column – (columna de) cròniques mundanes (~) / g. columnist – 

periodista de cròniques mundanes 

-gossipy – sucós (acc. 2 DIEC2) 

-Gothic – (= G. Revival) neogòtic (estil arquitectònic) / G. Novel – novel·la gòtica; narrativa de misteri (o 

narrativa de terror) (mitjans s. XX; domesticació si es vol evitar el calc ja consolidat) 

*-gouache – guaix / aiguada 

-gourd – meló ‘cap’ (argot, EUA) / out of one’s g. – sonat, guillat ‘boig’ (però to become bored out of 

one’s g. ‘avorrir-se desesperadament’) 

-gourmand – sibarita (acc. 2 Oxford; sentit predominant modern) 

-gourmet. g. food – gastronomia selecta; haute cuisine (terme popularitzat a partir de la dècada de 1970) 

*-gouty – gotós (que pateix de gota) / nuós (un arbre, p.ex.) 



-governance – gestió pública; acció de govern; governança (calc consolidat) 

-government – administració (esp. pública) / the three branches of g. – les tres branques de poder (poder 

executiu, poder legislatiu i poder judicial) / local g. – administració local / g. housing – habitatge públic; 

habitatges de protecció oficial (~) / g. worker (= civil servant, public servant) – funcionari, funcionari 

públic, funcionari de l’estat / g. contract – contracte administratiu / v. agency 

*-government-led – impulsat pel govern 

-governor – membre del consell de govern (en una universitat) / board of governors – consell 

d’administració; junta directiva 

-gown: v. academic 

-grab – agafar amb totes dues mans (en algun cas) 

*-grab-bag – calaix de sastre (fig.) / g.-b. of anecdotes – provisió d’anècdotes 

-grace – (gracefulness) distinció / noblesa (~) / preciositat (dit esp. d’una nena) / (in title: dukes) Senyoria 

(segons l’Espasa-Calpe; no pas ‘Excel·lència’, si és així) / God’s g. – do de Déu / saving g. – atenuant (~) 

/ to say g. – beneir la taula (acc. 20 Oxford) / to thank the Lord for His g. – donar gràcies a Déu per la 

seva bondat / to get into someone’s good graces – guanyar-se’l (alternativa a la solució del dicc.) / g. of 

manner – maneres elegants; elegància en les formes; gràcia // (v) distingir (acc. 2.3 DIEC2) / obsequiar 

(~) 

-graceful – distingit, ple de distinció 

-graceless – descortès 

-gracious – atent, sol·lícit, servicial (alternatives a diverses solucions del dicc.); cordial (rebuda) / (good) 

g.! – com hi ha món!; valga’m Déu! (Dickens, Bleak House,  33 i 40); Déu del cel (Dickens, Chimes; 

Hardy, Madding Crowd); per l’amor de Déu!, per favor! / v. goodness 

*-graciously – amb cortesia (Purple Land; Far from the Madding Crowd) (alternativa: ‘complimentós’, 

amb reformulació mínima) 

*-graciousness – esportivitat, elegància (en l’acceptació d’una derrota) 

-gradation – gamma; matís (~) 

-grade – patró de qualitat / v. movie 

-graduate – regular ‘graduar’ // g. work – (estudis de) postgrau 

*-graduate school – estudis de segon cicle (universitari) 

*-graffiti – grafiti (pl. adaptat grafitis); pintades (acc. d’ús corrent, no recollida pel DIEC2 ni pel 

Termcat) (~) 

*-graffitist – pintor de grafitis, grafiter 

-graft2 – suborn 

-grail. Holy G. – Sant Greal (v. apèndix s.v. greda al DECat), Sant Grial (en tot cas, no ‘Graal’) 

-grain – (wood) venes (alternativa a ‘fibra’) / textura (de la fusta, però també d’altres materials) / food g. – 

cereals per a consum humà / against the g. – (en) contra (de) la tònica general (fig.) 

*-grain elevator – sitja de cereals 

*-grainy – granellut; rugós / de gra gruixut (paper; imatge fotogràfica o de pel·lícula, que potser també 

podria traduir-se com ‘borrós’) 

-grammar – sintaxi (bad g. ‘mala sintaxi’) 

*-grammar school – col·legi preuniversitari (~) / parvulari (EUA) 

-grammatical – idiomàtic 

-grand – de gran magnitud / imponent / sumptuós; regi (fig.) / pompós / solemne (un comiat, p.ex.; acc. 

9.a Oxford) / (coll) genial (possible alternativa a les solucions del dicc.) / g. years – anys d’esplendor / to 

come on the g. scale – ser de proporcions monumentals 

*-grand-dame – gran dama, gran senyora / very much the g.-d. – molt senyora, molt distingida 

*-grande dame: v. grand-dame 

-grandeur – majestat, imponència (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

*-grandfather clock – rellotge de caixa alta, rellotge de peu 

-grandiose – (pretentious, bombastic) ostentós (alternativa a les solucions corresponents del dicc.) 

*-grandiosity – pompositat; afectació (sentimental) 

-granite – (attr) granític (sentit propi i fig.; convicció, p.ex., cita d’en Josep Pla al DDLC) / dur (mirada; 

en ex. al DIEC2) 

*-granola – granola, musli torrat amb mel (~) 

-grant – garantia // (v) consentir (una llicència poètica, el lector a l’autor) / I’ll g. you that – no t’ho negaré 

/ to take for granted – donar per fet, donar per segur (alternatives a ‘donar per descomptat’; donar per 

segur no apareix als diccs., però sí tenir per segur s.v. comptar al Fabra, al DIEC2 etc., i donar per bo, 

donar per fet, donar per llest i altres locs. anàlogues a tots els diccs.); veure com una cosa normal i 

corrent (trad. lliure, amb reformulació); subestimar, no valorar prou (he takes her for granted ‘(ell) no la 

valora’), no tenir per res 



*-granted – certament..., sens dubte...; d’acord... (valor concessiu) 

-grape. green g. – raïm blanc 

*-graphics – grafisme (‘disseny de la grafia’, acc. 4.b DDLC) (acc. 2 Oxford, primera subacc. i primera 

cita) 

-graph paper – paper mil·limetrat (no ‘quadriculat’) 

-grapple – forcejar 

-grasp – presa ‘acció d’agafar amb força’; abraçada ‘amb tots dos braços per subjectar algú a la força’ / 

noció / percepció (però també: he had a different g. of the situation ‘ell veia la situació d’una altra 

manera’) / a complete lack of g. on reality – no tocar gens de peus a terra // (v) copsar (sentit propi i fig.) / 

to g. at – perseguir (honors, etc.) (alternativa a la solució de l’última acc. del bilingüe) 

*-grasping – àvid (persona cobejosa) / prènsil (dits, p.ex.) 

*-grasscutter (nom donat a l’Àfrica occidental a la greater cane rat) – rata de canyar grossa (Thryonomys 

swinderianus) 

*-grasshoppery – escardalenc (definit ‘de cos un poc allargassat, ossut i exempt de greixos’ al DECat) 

-grateful. I’m g. – estic agraït...; el meu agraïment...; agraeixo...; dono les gràcies... (en dedicatòries de 

llibres, etc.) / I am g. to C. G. for this information – dec aquesta informació a C. G. / v. incredibly 

-gratefully: v. acknowledge 

-gratify – afalagar (una cosa a algú) / donar satisfacció 

*-gratifying – d’agrair 

-grating2. g. sound – carrisqueig 

-gratuitous – innecessari, sobrer (alternativa a la trad. literal) 

-gratuitously – sense motiu (to be g. rude to someone  ‘tractar algú amb desconsideració sense motiu’) 

-grave2. e. grave – mort prematura / v. mass2 

-gravel – pedruscall (possible alternativa a ‘grava’) 

-gravelling – aspre (veu) 

-gravid. g. with – gràvid de (‘un núvol gràvid de pluja’, p.ex.), prenyat de, carregat de (‘un cel prenyat de 

núvols’, ‘un cel carregat de núvols’) 

-gravitas – dignitat (acc. 4.d digne DDLC) (~) 

-gravitate – decantar-se (per) (fig.) / interessar-se (un artista per un altre, p.ex.) 

-gravitational: v. pull 

-grease: v. fry2 

-greasy – (leather) engreixat (cuiro) 

-great. d (coll) the kids are g. – són uns nens molt ferms, són uns nens molt macos / a g. little (+ 

substantiu) – grandíssim (~) (Dorothy Parker) / g. art – art elevat / a g. man – un gran senyor (millor que 

la solució del dicc.) // (interj) collonut, de conya (registre col·loquial, p.ex. a l’expresió to do g.) // (n) 

gran personatge / the g. and (the) good (of society) – la flor i nata; el bo i millor de cada casa (sovint pej.) 

/ v. sound 

-greatest. of the g. importance – d’una importància cabdal 

-greatness. destined to g. – destinat a la glòria; destinat a fer grans coses; amb un gran destí (~) 

-greed, greediness – rapacitat (possible alternativa a ‘cobdícia’) / luxúria (pecat) 

-greedy – cobejós (alternativa a ‘cobdiciós’); avariciós; àvid de riqueses / ambiciós (~) 

-green – (n) plaça (principal d’una població) (acc. 12.b Oxford) (Philip Roth, Exit Ghost i American 

Pastoral) // g. light – vist-i-plau; carta blanca (alternativa idiomàtica al literal ‘llum verda’) / g. thumb – 

entès en jardineria; entès en horticultura, bon hortolà / v. grape 

-greenery – fullatge / vegetació 

*-green fur – verdet 

-greenhorn – pipioli (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-greenstick. g. fracture – fractura en branca verda (GEC) (no ho trobo al DIEC2 ni al DDLC) 

-greeting. greetings – compliments 

-gregarious – sociable (alternativa a la trad. literal) 

*-gregariousness – cordialitat, simpatia (~) 

-grey – (eyes) glauc; clar, blau clar (diu Borges, al relat “Historia del guerrero y de la cautiva”: “los ojos 

eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris”; d’altra banda, Atena o Minerva rep el 

qualificatiu de glaucopis, ‘d’ulls glaucs o clars’ o ‘d’ulls resplendents’ o ‘d’ulls d’òliba’, en què el 

glaukós grec no té el sentit ‘verd blanquinós’ actual sinó el clàssic ‘brillant’, ‘argentat’ o ‘gris’) / v. moss 

-grey-stone – diabasa (~) / carreu; llamborda (p. ext.) (~) 

-grid – retícula / malla / trama / engraellat / quadrícula (d’un paper mil·limetrat, p.ex.) (g. formation 

‘estructura quadriculada’ o ‘estructura reticulada’, ‘estructura reticular’) 

-griddle – planxa (de cuina) 

-grief. good g.! – per l’amor de Déu!, bon Déu!; cony! (~) / v. intrude / v. loss 



*-grief-stricken – afligit, consternat, desconsolat 

-grievance – aflicció / motiu de dol, motiu d’aflicció (alternatives a ‘motiu de pena, motiu de dolor’) / 

motiu de queixa, greuge, tort; motiu de ressentiment; ressentiment 

-grieve – condoldre’s; plànyer-se (~) // (n) llardó (v. article llard al DECat) 

*-grieving – aflicció; dol / g. woman – magdalena (~); dona que fa dol, dona que plora un mort (~) // (adj) 

afligit, abatut 

*-grievously – tristament, desgraciadament / profundament (g. injured ‘profundament dolgut’ ) 

-grill. bar and g. – restaurant barbacoa (~) // (v) escalivar (alternativa a ‘fer a la brasa’, esp. ceba, pebrot i 

albergínia) 

-grille – calandra (d’un cotxe) (acc. 2 DIEC2) 

-grim – adust, eixut (persona, caràcter; alternativa a ‘sever’ o ‘sorrut’) / emmurriat / sòrdid (~) / sinistre 

(un somriure, p.ex.); tètric (~); depriment (un paisatge, p.ex.) (trad. lliure) / g. chance – possibilitat 

remota, possibilitat minsa (o amb l’adj. al davant) 

-grimace – fer una ganyota; arrufar el nas (esp. per disgust o contrarietat) / v. mincing 

*-grimly – amb aire lúgubre; amb amargura (dir alguna cosa, ~) 

-grin – mitja rialla // (v) fer una mitja rialla / v. swallow 

-grind – matament, suada, treball penós // (v) refregar (acc. 9.b Oxford) / remenar ‘ballar remenant les 

anques’ (acc. 11.b Oxford, en apèndix) / to g. to a halt – afluixar de cop, parar de cop 

-grinder – picadora (per a carn) 

*-grinding. g. noise – grinyol (~) 

-grip – força a les mans; presió de la mà (sobre un objecte o cos que s’engrapa amb la mà, ~) / 

(handclasp) encaixada (alternativa preferible a les solucions del dicc.) / urpa (primera subaccepció de 

l’acc. 2 DCVB) / maquinista (llenguatge cinematogràfic) / iron g. – tenacitat; fermesa (~) / with an iron g. 

– aferrar (una cosa) amb la mà (amb reformulació) / winter’s g. – el rigor de l’hivern, la cruesa de l’hivern 

/ death g. – agonia (fig.) (~) / key g. cap de maquinistes (Termcat) / to lose one’s g. – perdre la contenció, 

perdre el domini de si mateix, perdre els estreps, perdre els papers, perdre la paciència (sentit diferent de 

l’acc. del dicc.) / to come to grips with – acceptar, fer-se seu (una idea, p.ex.) 

-gripe – (n) queixa (acc. 6.c Oxford); motiu de queixa, greuge / gripes – torçó, còlic abdominal, cargolins 

(a la panxa) (cast. retortijones) (cargolins amb aquest sentit no recollit a DCVB, DIEC2, DGEC ni 

DECast, però m’és familiar d’Osona) 

*-griping = gripes (v. gripe aquí sobre mateix) 

-gripping – que enganxa (un llibre, p.ex.; possible alternativa, més literal, a les solucions del dicc.) 

*-grisaille – grisalla (tècnica pictòrica) 

-grisly – esgarrifós (alternativa a les solucions del dicc.); tètric (~) 

-grist. it’s all g. to the mill – tot s’aprofita (alternativa a les solucions del dicc.) / g. for the mill – material 

de treball (si el context s’hi ajusta) 

*-gristmill – molí fariner 

-grit – tremp (‘courage’ + ‘endurance’ + firmness of character’) // fer el cor fort (~); empassar-se l’orgull 

(~) 

-gritty – descarnat, cru (fig.) / raspós, aspre 

-grizzled – tord (color de pèl de cavall, d’euga o de mula) 

-groan – rondinar (de dolor, de descontentament) 

*-groaning – afligit, sofrent (cast. doliente; solucions trobades al DECat, s.v. doldre) 

-grocery. g. shopping – fer la compra 

-groceries – productes d’alimentació; gènere (acc. 3.1 GDLC) (~) 

-grocery – botiga de queviures (alternativa a les solucions del dicc.) / g. money – diners d’anar a comprar / 

v. groceries 

-grog – xamota (terme de ceràmica) 

*-groggily – grogui (adv.) 

-groom – cultivar (fig.) / mudar(-se), endiumenjar(-se) (alternatives a ‘empolainar-se’) / to g. (somebody 

to be something) – criar; preparar 

-groove – ranura, regata 

-grope – grapejar 

-gross2. (how) g. – quin fàstic!; ai uix!, uix!, ecs!, ai! (acc 1c DDLC amb el sentit de ‘molèstia’ o bé 

‘disgust’) 

-grotesque – (n) l’esperpent (aculturació) 

-ground1. to break new g. – obrir nous camins, trencar motllos (alternatives a la solució del dicc.) / to lose 

g. – fer un pas en fals; perdre pistonada (al costat de la solució del dicc.) / to get in on the g. floor – 

començat del no-res / moral high g. – autoritat moral (acc. 3.1 autoritat DIEC2); preeminència moral, 

superioritat moral / to take the moral high g. – donar lliçons de moral (~) / grounds – clos, recinte; seu 



(d’una institució); elements (de sospita, etc.); òptica, punt de vista (prisma amb aquest sentit no apareix al 

DCVB ni al DIEC2, però és d’ús corrent) / legal g. (for) – causa legítima (de divorci, etc.) / moral 

grounds – criteris morals, paràmetres morals; raons morals, raons ètiques / on the ground(s) of – adduint, 

donant com a argument... (~) (alternatives a la solució del dicc.) / on the grounds that... – amb l’argument 

que / on good grounds – amb fonament (alternativa preferible a la solució del dicc.) / to be sure of one’s 

g. – saber algú on trepitja / to get in on the g. floor – començar a partir de zero, començar des de baix / 

common g. – interessos comuns, punts en comú, comunitat d’interessos (DIEC2, s.v. comunitat); afinitat 

(alternatives a ‘coses en comú’) / to fall to the g. – fracassar / to let fall to the g. – rebutjar / on the g. – 

sobre el terreny, al lloc dels fets (sentit propi, solució segons el context); a la pràctica (però: the realities 

on the g. ‘la realitat dels fets’, p.ex.) // to be grounded in – fundar-se en, tenir com a fonament / to be well 

grounded in – tenir una bona formació en, tenir uns bons rudiments en (alternatives a les solucions del 

dicc.) / to g. oneself to someting – aferrar-se (a un convenciment, etc.) / v. execution / v. foot 

*-ground-based – terrestre (infraestructures, instal·lacions, etc.) 

*-ground-breaking, groundbreaking – pioner (una investigació, etc.); innovador; revolucionari 

-group – comunitat (cultural g. ‘comunitat cultural’) / (attr) col·lectiu (p.ex. g. show, g. exhibition 

‘exposició col·lectiva (d’artistes plàstics)’, g. rights ‘drets col·lectius’) / g. home – pis terapèutic, pis 

assistit, pis-llar, casa-llar, pis compartit (aquest esp. en pl., habitual però ambigu perquè també pot tenir el 

sentit de ‘pis d’estudiants’, etc.), llar compartida (terme també ambigu perquè té el sentit d’habitatge 

compartit per persones amb ingressos econòmics escassos) / v. practice 

*-grouping – agrupament, grup; pinya (petit grup de gent atapeït) 

-grove – rodal (d’arbres) 

-grow – desenvolupar, produir, criar (fig.); convertir-se (en) (~) / to g. past someone – sobrepujar algú, ser 

superior a algú (~) / to g. bad – agreujar-se / the painting hadn’t grown on her with time ‘era un quadre 

que no li acabava d’agradar’ (possible alternativa de to g. something on someone: ‘fer-se algú una cosa 

seva’) / we grew up together – hem crescut junts; ens coneixem des de la infància, ens coneixem des de 

petits / to g. up speaking (a language) – la llengua amb què es va criar (amb reformulació) / v. wild 

*-grower – cultivador (de tabac, de cafè, etc.) / v. wine 

-growing – cada vegada més gran; en augment (alternatives a ‘creixent’; cites diverses de en augment al 

DDLC) / en procés de formació, en procés de desenvolupament / a g. child – un nen que està en edat de 

créixer 

-growl – dir (una cosa a algú) amb veu de pocs amics (trad. lliure) 

*-growling. g. tone – rondineig 

-grown-up, grownup – madur ‘mentalment adult’ // (n) gran (“un gran”; preferible a ‘persona gran’, que 

sol fer-se servir més aviat com a eufemisme per ‘vell’; acc. 1a DDLC, no DIEC2) 

-growth – excrescència (~) / plenitud, esclat (fig.) (~) / tofa (de pèl, p.ex.) 

-grub – larva / white g. – larva (esp. d’escarbat) // (v) furgar (estranyament absent al bilingüe) 

-grubby – desnerit (acc. 3 Oxford ‘slovenly and underbred’) 

-grudge. to have a g. – estar ressentit; sentir-se agreujat 

-grudging – displicent / rondinaire (~) 

-gruel – farinetes / rice g. – arròs blanc caldós (per a un malalt o un convalescent) 

-gruelling, grueling – carregós, pesat 

-gruesome – esgarrifós (alternativa a ‘horripilant’) 

-gruff – sorrut / rústec / (voice) ronc, aspre (alternatives a ‘rogallós’) 

-grumpy – rondinaire (també com a nom d’un dels nans de la Blancaneu) / rabiüt 

-grunt – esbufec (possible alternativa a trads. més literals, ~) 

-guarantee – caució; aval (~) // (v) avalar (~) / that I g. (falca final) – ja t’ho dic jo, en pots estar segur 

-guard – vigilant (n) (d’un museu, p.ex.) (alternativa a les trads. més literals) / parada (d’un cop o una 

estocada) (acc. 2 DIEC2) / to be on g. against – anar amb compte amb, vigilar amb; recelar, tenir recel 

(d’algú) / to keep (someone) under g. – tenir (algú) retingut / to put (someone) off g. – deixar desarmat 

(fig.) / v. prison 

-guarded. g. promise – promesa velada (~) / quick, g. kiss – petó tímid i furtiu 

-guardedly – amb recel 

*-guardroom – sala de guàrdia / garita 

-guerrilla: v. warfare 

-guess – deduir (possible alternativa a ‘suposar’, ‘conjecturar’, etc.) / ...I g. – ...suposo; ...diria jo / I g. so 

– i tant ‘només faltaria’ / to leave guessing – mantenir en el dubte; no treure de dubtes / v. let 

-guest – resident (d’una residència geriàtrica) / be my g. – només faltaria, no faltaria més (cita del 1901 al 

DDLC) 



-guidance – orientació, consell / vocational g. – orientació professional (~) (no pas ‘guia vocacional’, que 

és un calc flagrant) / (this is) for your g. – pel teu bon govern (alternativa idiomàtica a la solució del dicc.) 

/ v. counsellor 

-guide – batedor, explorador (militar) (acc. 2.a Oxford) // (v) fer de guia (possible alternativa a ‘guiar’) / 

portar (un ballador la seva parella) 

-guideline – pauta (~); línia mestra (millor que ‘línia indicadora’); directriu, norma 

-guile – ardit (quasi-sinònim de les solucions del dicc.) / picaresca / eyes filled with g. – (amb) ulls murris 

-guillotine. to bring down the g. (on something) – condemnar-ho a la foguera (fig.) (~) 

-guilt – remordiment 

*-guiltily – amb remordiment, amb sentiment de culpabilitat; amb compunció 

*-guilt-ridden – aclaparat per la culpa; envaït d’un sentiment de culpa / amb sentiment de culpa; amb 

sensació de culpabilitat / compungit 

-guilty. to be g. of... – incórrer en... / g. look – expresió de culpabilitat (possible alternativa a les solucions 

del dicc.) / g. pleasure – plaer inconfessable / g. secret – secret inconfessable; remordiment, rau-rau, 

càrrec de consciència, escrúpol de consciència 

-guinea-fowl – pintada ‘gallina de Guinea’ 

-guise – aparença / under the g. of – sota la forma de (alternativa a la solució del dicc.) 

-gullible – crèdul 

-gumdrop, gum-drop – gominola (alternativa a la solució del dicc.; absent als diccs.) 

-gun – peça d’artilleria (alternativa a ‘canó’) / to jump the g. – precipitar-se; voler posar l’arada davant 

dels bous (~) (solucions preferibles a les del dicc.) // g. control – regulació de les armes de foc (alternativa 

a la trad. literal) / v. blaze1 

-gunfire – foc (acc. 3 GDLC), descàrrega de trets (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-gunge – quisca, brutícia 

*-gung-ho, gung ho – zelós (esp. del seu deure, i en excés); estricte (~) / fervorós / patrioter (l’alternativa 

“de la ceba” es refereix esp. al patriotisme catalanista, no a d’altres) 

*-gunk = gunge (v. aquí sobre) 

-gurgle – borbolleig (~) // (v) borbollar (accs. 1 i 2 DIEC2) 

*-gurgling. g. sound – gargamelleig (~) 

-gush. ...she gushed – ...va dir entendrida / v. rhapsodic 

-gust. g. of wind – cop de vent (alternativa a ‘ràfega’ o ‘ratxa’) 

-gusto – fruïció 

-gusty – impetuós (vent, persona) (Dickens, Bleak House, amb nota meva a peu de pàgina) 

-gut. to hate someone’s guts – no poder veure algú, no poder veure algú ni en pintura / g. feeling – instint 

(acc. 2 DIEC2), intuïció // (v) esbudellar (un xai, etc.) / esmocar (un peix) / v. bust 

*-gutless – covard 

*-gutlessly – covardament; com un gallina (trad. lliure) 

*-gutted – esbotzat (una caixa de cartró) 

-gutter – claveguera a cel obert, rec de clavegueram a cel obert, reguerot ‘desaigüe d’aigües brutes, mena 

de claveguera que corre sense cobrir a la vora o al mig de la calçada dels carrers’ (a les poblacions 

europees antigament i a moltes poblacions actuals de països pobres) (potser millor que ‘cuneta’, que es 

relaciona més amb el voral de les carreteres) / carrer (sentit propi i fig.) (~) 

-guttersnipe – perdulari, bergant, nyèbit (alternatives a les solucions del dicc.; cast. golfillo al Collins 

bilingüe) 

*-gybe – virar per rodó, trabujar (val. segons DCVB [¿< fr. trébucher?]; no trasluar com apareix a la 

Viquipèdia, que un usuari ja denuncia com a incorrecte a l’apartat de discusió) 

-gyration – evolució (~ acc. 5 DIEC2) 



H 
 

-H: v. Jesus 

-ha – com hi ha món! (Dickens, Bleak House,  21 i  39, o The Battle of Life, a vegades en les formes ha, 

ha, ha! o hah!); per favor! (pròxim a la definició ‘no fotem’ del DDLC); ep!; poca broma!; caram! 

-habit. to put someone into the h. of – fer adquirir a algú l’hàbit de; donar motiu a algú per (trad. lliure) / 

this is in the h. of happening – és una cosa que sol passar; això ja sol passar (< ll. fieri istuc solet, Plaute, 

Les tres monedes) / v. drinking 

-habitation – residència (fig.) 

-habitual – rutinari, maquinal 

-hack2 – (writer) plumífer 

*-hacker – hàcker ‘programador molt hàbil’ (no per força pirata informàtic o cracker) 

-hacking. h. cough – tos seca, tos de gos (v. definició de l’acc. 2 Oxford) 

-hackney. to be hackneyed (in something) – estar bregat (en alguna cosa) 

-haggard – passat ‘desmillorat’ / descentrat (acc. 5 Oxford) / extraviat (ulls) / you look h. – fas mala cara 

-haggis – girella (~) (alternativa a la definició, no traducció, que en fa el dicc.) 

-haggle – discutir (acc. 2 DIEC2) 

-haggling – estira-i-arronsa; oposició, resistència 

-hail2 – aclamar (no només un rei) 

-hair. h. cream, h. gel – fixador, gomina (originàriament marca comercial, absent al DIEC2, GDLC en 

paper, DDLC, DCVB, López del Castillo, però d’ús corrent i amb derivats com engominar) / h. removal – 

depilació / v. designer / v. hair-shirt / v. hair weave / v. odd 

*-hairclip, hair-clip, hair clip – agulla dels cabells, clip dels cabells 

-hair-curler – bigudí, rul·lo, rulo 

-hair-drier, hair-dryer – assecador de peu (el de les perruqueries); casc (íd., segons acc. 1.5 DIEC2) 

-hairpin – agulla de ganxo ‘agulla dels cabells’ 

-hair-rising – esgarrifós; que fa eriçar els cabells 

*-hair roller – bigudí, rul·lo, rulo 

*-hair-shirt, hair shirt – cilici 

*-hair-slide = barrette (q.v. en aquesta llista) 

*-hair spray – laca de cabells (en esprai), esprai de cabells 

*-hairwash, hair-wash – pomada capil·lar (~) 

*-hair weave – extensions (esp. ‘trenes artificials’) 

*-halcyon. h. days – dies de pau; dies feliços 

-hale – ple de vida i salut (~) 

-half. to begin to suspect the h. of it – acabar de fer-se’n el càrrec (~) / to fall h. asleep – quedar 

endormiscat (alternativa al literal ‘mig adormit’ del dicc.) / h.... h.... – a parts iguals (amb reformulació, en 

algun context) / h. the world I know – molta gent que conec; molta gent coneguda / h. the history – una 

cara de la història, una cara de la realitat (~) / v. brain / v. size 

*-half-and-half – ni carn ni peix (~) 

*-half-bra – sostenidors de mitja copa (demi-cup) 

*-half-cocked – embastat (fig.) (~) 

-half-dead – mig difunt (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-half-demented – mig enfollit; embogit; trastornat 

*-half-door – porta partida (v. il·lustració a l’Espasa-Calpe, vol. 48, p. 304); mitja porta (El català de 

l'Alguer; DCVB s.v. porta; DECat, I, 772b58) 

*-half-drunk – a mig beure (una ampolla de refresc, un got, una copa) 

-half-hearted – desmenjat; poc convençut 

-half-heartedly – amb poc convenciment, sense convenciment; amb desgana 

*-half-measures, half measures – mitges tintes 

*-half-pint – persona menuda; tap, tap de bassa, baldufa 

*-half-remembered – reminiscència (amb reformulació) 

*-half-sleep, half sleep – entreson; endormiscament (o alguna reformulació amb ‘endormiscat’) 

*-half-sleeve – (adj) de màniga curta 

*-half-slip – enagos, viso 

*-half-slumber – endormiscament 

-half-tone, halftone – fotogravat a mitja tinta 

*-half-way. to die h.-w. decent – morir amb un mínim de dignitat 

-hall – passadís, corredor (sentit diferent del del dicc., EUA) / the halls of power – les esferes del poder, 

els cercles del poder / v. city / v. town 

http://books.google.es/books?id=MHCKU8eSmCsC&pg=PA164&lpg=PA164&dq=%22mitja+porta%22&source=bl&ots=bgSFzJ9DZL&sig=gcV-wisDwqdPkjhSeadNL_qPJEM&hl=ca&ei=pYCnSpHwA9CfjAfGl5GtCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1
http://books.google.es/books?id=MHCKU8eSmCsC&pg=PA164&lpg=PA164&dq=%22mitja+porta%22&source=bl&ots=bgSFzJ9DZL&sig=gcV-wisDwqdPkjhSeadNL_qPJEM&hl=ca&ei=pYCnSpHwA9CfjAfGl5GtCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1


-hallmark – tret distintiu 

-hallo. h. there – hola, ¿què tal? 

-hallway – passadís, corredor (sentit diferent del del dicc., EUA) 

-halo – resplendor 

-halt1. to come to a h. – paralitzar-se (el bon funcionament d’una cosa) 

-halt2 – ranquejar ‘coixejar’ 

-halting (< halt1) – contenció (d’una epidèmia) // (adj) titubejant / a batzegades (~, amb possible 

reformulació) / h. conversation – conversa intermitent, conversa plena de silencis 

-ham: v. boiled ham 

-hamfisted, ham-handed – (rumour) malintencionat (~) 

-hammer – batre (or, coure) (hammered copper ‘coure batut’) / to h. home a point – defensar amb 

pertinàcia un punt de vista (trad. lliure, alternativa a la solució del dicc.) 

*-hammerman – ferrer (acc. a Oxford)  

-hamper1 – cove (de la roba bruta, etc., EUA) 

-hamper2 – lligar (fig., accs. 1.5 i 1.8 DIEC2) 

-hamstring – esgarrar (millor que ‘esbraonar’) 

-hand. hands off! – treu-me les mans de sobre!, no em toquis! (alternatives a la solució del dicc.); no us hi 

emboliqueu (solució d’en Coromines, DECat, s.v. via, vol. IX, p. 262); es mira i no es toca; confidencial 

(trad. lliure, ~) / to carry things with high h. (with high h. ‘imperiously’ trad. ‘despòticament’ al dicc.) – 

anar amb moltes lleis (Dickens, Bleak House, cap, 41) / free h. – llibertat de moviments / to have a h. (in) 

– tenir el poder ( o la capacitat) (de decidir sobre algú o sobre alguna cosa) (alternativa a ‘intervenir’) / 

the (business/issue) at h. – l’assumpte que ens ocupa / the problem at h. – el problema en qüestió (però 

traduït lliurement com “la causa de tots els seus mals” al cap. 5 d’American Pastoral de Philip Roth) / to 

gain the upper h. – obtenir avantatge, tenir avantatge (alternativa a la solució del dicc., treta de L’origen 

de les espècies en trad. de Santiago i Constança Albertí) / to have the upper h. – tenir una posició de 

superioritat; tenir el peu al coll (a algú) (alternatives a la solució del dicc.) / out of h. – d’un dia per l’altre 

(acc. 33.a Oxford) (Thackeray, Book of Snobs,  36) / to get out of h. – sortir de mare; escapar-se de les 

mans (fig.); passar de mida (opcions al costat de la solució del dicc.) / h. in h. – de bracet (fig.); 

conjuntament (fig.) / to be in someone’s hands – estar a la mercè d’algú (alternativa a la trad. literal) / to 

play into (someone’s) hands – fer el joc (a algú) (alternativa a la solució del dicc.) / to take (someone) in 

h. – fer-se càrrec (d’algú), pendre’l al teu càrrec / the greatest h. – la màxima autoritat / to join hands – 

ajuntar-se, unir-se (fig.) / to keep one’s h. (on something) – participar-hi, tenir-hi participació / to put 

one’s hands on (something) – arreplegar (p.ex. a [they are] selling anything they put their hands on for a 

pinch of smoke [i.e. opium]) / big h. – ovació / hands – marineria (alternativa a ‘tripulació’) // (attr) h. 

puppet – titella de guant / h. workshop – obrador artesà // to h. out – impartir (un càstig, etc.) / to h. over – 

traspassar (un problema, una propietat, etc., a algú) / to be handed round – passar de mà en mà (~) / v. 

deal / v. expert / hand sign / v. helping / v. lay / v. offer / v. show / v. try / v. under 

-handful – (molt) entremaliat (alternativa preferible al ‘terrible’ de l’ex. del bilingüe) 

*-hand-held – de mà (càmera de filmar) / de butxaca (ordinador portàtil petit) 

-handicap – minusvàlua (p.ex. a la sigla anglesa ICIDH) 

*-hand-in-hand – conjuntament, braç a braçç 

-handiwork – peça (de ganxet o de mitja) 

-handle – ull (d’unes estisores, Oxford Visual, p. 369) (millor que les alternatives ansa i agafador del 

DCVB o mànec del DIEC2 que apareixen a les definicions respectives de (es)tisora) / to get a h. (on 

something) – dominar // (v) tractar (acc. 2. DIEC2); governar (no només un vaixell, com diu el bilingüe); 

gestionar / saber resoldre; dirimir, resoldre (~) / traficar amb (armes, etc.) / (case) estudiar / assimilar, pair 

(~); tolerar, comportar (~) / respondre (a) (fig.) / to h. a problem – enfrontar-se a un problema / he knows 

how to h. people – té (molta) mà esquerra / that’s not the way to h. it – les coses no es fan així; això no va 

així / I’ll h. it – ja me’n cuido jo (alternativa a ‘encarregar-se’n’) 

-handling – tractament (terme pictòric) / gestió; arranjament, organització (~) 

-handmade, hand-made – artesanal (‘fet a mà’) 

-handout, hand-out – full de mà, volant, imprès (alternatives a les solucions del dicc.) / (charity) donació 

-handpick – designar a dit 

*-hand sign(al) – signe manual, signe amb la mà, senya (DCVB; fer senyes defensat per en Coromines 

com a bo, amb cita de Ruyra [DECat, VII, 810a57-810b3]) 

-handsome – agraciat, ben plantat (alternatives a les solucions del dicc.) / imponent, esplèndid (un animal 

com un toro, p.ex.) / afavorit (en frases com quedar afavorit) / quantiós (sou, etc.) 

*-handsomeness – elegància (lean h. ‘elegància esvelta’) 

*-hands-on. h.-on sensuality – sensualitat tàctil (terme pictòric) 



-handspring – roda ‘mena de tamborella feta només amb l’impuls de les mans’ (millor que les solucions 

del dicc., encara que sigui una acc. no inclosa al DIEC ni al GDLC ni al DCVB) (esp. a l’expresió fer la 

roda) 

-handstand – (la) vertical / to do a h. – fer la vertical (a substituir la mera definició del bilingüe) 

*-hand-to-hand – cos a cos 

*-hand-wringing – aflicció; tribulacions 

-handwriting – cal·ligrafia (aprenentatge infantil de l’escriptura amb lletra lligada) 

-hang – planar (la boira sobre un paisatge, millor que el ‘flotar’ de l’ex. a thick fog hangs over the town) / 

to h. around with – fer-se, relacionar-se, tenir tracte; tenir tractes / the threat hanging over us – l’amenaça 

que plana sobre nosaltres (alternativa preferible a la solució del dicc.) / to h. back – quedar ressagat, 

ressagar-se (expressament); mantenir-se a distància (alternatives a la solució de la primera acc. del dicc.) / 

to h. on – fer el cor fort / this thing will h. over me all the rest of my life – ho arrossegaré tota la vida (fig.) 

/ to h. together – (argument, etc) tenir coherència (no ‘ser consistent’, que és un calc) (en frases negatives: 

it does not h. together ‘no té solta ni volta’) / I’m hanging in there – vaig fent, vaig tirant; (estic d’aquella 

manera) (p.ex. si algú et demana com estàs de salut o d’estat d’ànim) / go h. yourself – que et bombin; 

vés-te’n a la merda; vés-te’n a pendre pel cul // (n) to get the h. of something – agafar-ne la traça; tenir per 

la mà (~) / v. hook 

-hanger-on – aprofitat / llepaculs ‘adulador’ (per extensió) (~) 

-hanging – draperia, tela suspesa (penjada a manera de cortina) // h. offence – delicte (o falta) que es 

castiga amb la forca 

-hang-out – un lloc per trobar-se, un lloc de quedar (esp. un bar) / bar d’on algú és client assidu (amb 

reformulació) 

*-hang-up – prejudici (racial) 

-hanker – encapritxar-se (~) 

-hankering – fal·lera, deliri, desfici 

-hanky. to sob into one’s h. – desfer-se en llàgrimes (trad. lliure) 

-haphazard – desmanegat (persona, projecte, etc.) / capritxós (‘mancat de regularitat’ [acc. 1a DDLC] o 

més aviat ‘fruit de l’atzar’ [que no trobo a cap dicc. però pròxim a acc. 3 DCVB]) / in a h. pile – tirats de 

qualsevol manera (pila d’objectes; possibles variants amb altres verbs) 

-haphazardly – (randomly) aleatòriament; capritxosament (v. haphazard aquí sobre) 

-haphazardous – imprevist (alternativa a ‘fortuït’, p.ex. h. twist ‘tomb imprevist’) 

-happen – (come by chance) escaure’s, donar-se el cas (alternatives a ‘resultar’) / I happened to be there – 

jo hi era casualment (alternativa preferible a la solució del dicc., que és redundant) / to make (something) 

h. – fer realitat (alguna cosa) / let’s make it h. – aviam si ho fem, aviam si ho fem realitat; fem perquè així 

sigui / these things h. – son coses que passen / this isn’t happening! – no pot ser!, això no pot ser veritat!; 

¿com pot ser? / to h. along – aparèixer, presentar-se / v. miracle / v. time / v. worse 

-happily – amb satisfacció; amb complaença / exultant (valor adverbial) 

-happiness – alegries (motius d’alegria) (en alguns casos) 

-happy – ben avingut (família) / tranquil; plàcid (vida) / I’m h. you came – t’agraeixo que hagis vingut (~) 

/ I’ll be very h. to wait – t’esperaré amb molt de gust / I’m h. to say... – tinc la satisfacció de (poder) dir... / 

I’m h. to tell... – tinc el plaer de comunicar / h. in the knowledge that... – amb la certesa, la seguretat, el 

convenciment que... / oh, h. days! – quins temps més feliços! 

-harangue – alliçonar (si és el cas) 

-harass – hostilitzar; assetjar; fer la vida impossible (a algú); importunar; emprenyar 

*-harassed – atrafegat 

*-harassment – assetjament 

-harbinger – capdavanter (alternativa a ‘herald’ fig.) / preludi / senyal / representació (acc. 1.1 DIEC2) 

-harbour – donar refugi (a); acollir (~) / alimentar (un pensament, una esperança); covar (una idea) 

-hard – (weather) (temps) rúfol / tenaç; sofert (treballador) / conflictiu (barri) / cruel (només en un 

exemple) / feixuc (‘penós o molest’, dit d’una feina o una obligació, p.ex.) (~); incòmode (~) (alternativa: 

it was h. for him ‘se li feia una muntanya’) / h. face – cara ferrenya; expresió eixuta / h. times – temps 

difícils (alternativa a ‘dolents’); adversitats (h. time ‘mal moment’) / to give someone a h. time – fer-li la 

vida impossible, amargar-li la vida (~) / he is h. (on his wife) – fa la vida impossible (a la seva dona) 

(alternativa a la solució del dicc.); buscar les pessigolles (en altres contextos) / h. to bear – carregós (~) / 

h. to deal (with) – de tracte difícil (persona); difícil de suportar, de mal passar (situació) / it’s h. to (say, 

etc) – fa de mal (dir, etc.) / to be h. – costar ‘ser difícil de fer’ (una cosa) / it was a h. day for me – aquell 

dia m’ho vaig passar molt malament (trad. lliure) / to be h. put to it (to do something) – suar (acc. 2 

DIEC2), tenir treballs (per fer una cosa) (sentit més ajustat que el del dicc.) / to be h. at doing something –

fer alguna cosa amb afany; esforçar-s’hi / to be h. at it – afanyar-se, basquejar-se (per alguna cosa) (v. 

sinònims d’afanyar-se al Franquesa) / to learn something the h. way – descobrir en carn pròpia (és a dir, a 



còpia de cometre errors) // (adv) to take something h. – agafar-se una cosa a la valenta, a pit (al costat de 

‘malament’) / to look h. – mirar amb deteniment; estudiar a consciència (fig.) / to work h. – treballar de 

valent, treballar amb afany, treballar molt; pencar; bregar; matar-se treballant, escarrassar-se, 

desmanegar-se; fer-s’hi, matar-s’hi (v. work) / v. feeling / v. line / v. nut / v. try / v. work 

-hard-bitten – bregat / implacable (~) 

-hardboiled, hard-boiled – descarnat (fig.) (llenguatge, p.ex.) / h. detective novel – novel·la negra 

*-hard-core, hardcore – hardcore (tipus de música punk o techno) // (adj) radical / h.-c. pornography – 

porno dur 

*-hard-cover – edició de tapa dura; enquadernació en cartoné / edició de luxe 

*-hard-driving – agresiu (~) 

*-hard-earned – guanyat a pols 

*-hard-edged – dur, contundent / angulós 

-harden – reforçar // (vi) pendre cos / assentar-se (~) / consolidar-se / (voice) tornar-se més severa, pujar 

de to (alternatives a les solucions del dicc.) 

-hardened – insensible (fig.) 

*-hard-fought – disputat, igualat (una competició qualsevol; cast. reñido) / acarnissat (guerra) (~) / dur de 

pelar, que es resisteix (un adversari) 

*-hard-going ≠ easy-going (q.v.) 

-hard-hearted – desagraït 

*-hard-line – extremista; radical 

*-hardly – no ben bé; amb prou feines; difícilment / ni de bon tros (I’m h. alone in thinking that ‘no sóc 

l’únic ni de bon tros que pensa això’) / v. wait 

*-hard-nosed – obstinat / implacable 

*-hard-on – erecció (del penis) / to have a h.-on – tenir-la trempada; posar-se’t dreta, posar-se’t dura (la 

cigala, la polla) 

*-hard-packed – atapeït, compacte 

*-hard power – poder coercitiu, força coercitiva (o bé el calc “poder dur”) (cf. soft power) 

-hardship – penalitats / penúria / patiment, patir (substantivat, esp. en expresions com quin patir o és un 

patir) / maldecap ‘preocupació’ (~) / adversitat / peripècia 

*-hardtack – galeta, pa de munició (antic aliment bàsic per a mariners i soldats) 

*-hard-trampled – fressat (camí) 

-hardware –eines, ferramenta, utillatge / peces (esp. de ferreteria: brides, femelles, visos...) / h. shop – 

drogueria (en alguns casos) 

-hard-won – guanyat a pols, obtingut amb esforç, durament conquistat (alternatives preferibles a ‘amb 

feines i treballs’) (una possible reformulació amb ‘suar’: pie crust has never been so h.-w. ‘no crec que 

s’hagi suat mai tant per fer una massa de pastís’) 

-hardwood – planifolis (arbres angiosperms [els que no són coníferes]; terme d’ecologia i silvicultura) / 

fusta noble (~) 

*-hardworking – industriós, treballador, pencaire; (persona que) s’ha passat tota la vida treballant (~) 

-hardy – ferreny; sofert (~) 

-hare-brained, harebrained – poca-solta (persona o projecte) 

-hark. to h. back – remuntar-se (en el temps) // (interj) ep! (o una altra exclamació equivalent, per cridar 

l’atenció a algú sobre algun soroll inesperat que s’acaba de sentir) / té (amb valor interjectiu) 

*-harm – mal, dany / physical h. – agresió física (~) / to do h. (to someone) – perjudicar / no h. done – 

pots comptar; i ara; només faltaria / in h.’s way – en perill / out of h.’s way – fora de perill, en lloc segur / 

to put oneself in h.’s way – posar-se en perill; jugar-se-la // (v) perjudicar 

-harmful – lesiu (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-harmless – inofensiu; innocu / innocent (somriure, etc.) / it’s h. – no fa res (un animal inofensiu); no hi 

ha cap mal (en una cosa, a fer una cosa) (trad. lliure, Philip Roth, American Pastoral, 3) 

-harmonize – fer confluir, compatibilitzar; conciliar; coordinar (en algun cas) (possibles alternatives a la 

trad. literal) 

-harmony – concòrdia / compenetració 

*-harness – (n) arnès / h. shop – basteria ‘obrador o botiga de baster o de guarnimenter’ // (v) aparellar 

(una haveria) / governar, subjugar, sotmetre (fig.) / aplicar, dedicar, destinar, emprar (una cosa a un fi) 

*-harnessing – ajuda, suport, ressort; utilització (~) 

-harp. to h. on a subject – tocar el tema (possible alternativa a la solució de l’ex. del dicc.) 

*-harried – amoïnat, preocupat / atabalat (~) 

*-harrowing – colpidor (Thackeray, Book of Snobs, 42, i altres casos); dolorós (fig.) (~) 

*-harrumph – escurar-se el coll / remugar, rondinar (esp. inintel·ligiblement) 



-harry – assetjar (alternativa a un parell d’accs. del dicc.) / to be harried – anar atrafegat (a la feina) / v. 

harried adj. 

-harsh – (weather) rigorós, cru (l’hivern, etc.) / feridor (comentari) / cru (claror) / h. note – estridència 

(‘so estrident’, acc. 2 DDLC, no inclosa al DIEC2) / h. talk – paraules dures (~) / h. medicine – xarop de 

bastó (trad. lliure) / h. sound – eixordadissa (~) / that’s h. – no és fàcil (la vida, l’existència) 

-harshly – en to eixut 

-harshness – rusticitat 

*-hartshorn – banya de cervo (Plantago coronopus) / amoníac (arcaisme anglès) 

-harvest. to reap the h. – collir el fruit (fig.) / h. home – festa del segar (trad. més idiomàtica que la ‘festa 

de la collita’ amb què es tradueix h. festival al bilingüe) 

*-hash2 – xocolata ‘haixix’ 

*-hash joint – casa de menjar, restaurant econòmic (EUA) (acc. 6 hash1 Oxford) / porro ‘cigarro de 

haixix’ 

*-hassle – enrenou, embolic (~); maldecap / molèstia (però: it’s not worth the h.  

-hassock – puf (acc. 2 DIEC2) 

-haste. in h. and fury – empès per la (còlera/ira/ràbia) (~) 

-hasten – precipitar (alternativa a ‘accelerar’) / I h. to add – no cal dir que...; ...no cal dir-ho 

-hastily. to act h. – precipitar-se 

-hasty – arrauxat / h. word – estirabot; paraula inconvenient / to have a h. (breakfast/lunch) – 

(esmorzar/dinar) amb una esgarrapada / v. retreat 

-hat: v. drop / v. tip2 

-hatch1 – trapa / comporta, cadiral (d’una resclosa, en una bassa de molí, etc.) 

-hatch2 – concebre (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) / eclosionar (gal·licisme condemnat per en 

Coromines al DECat, on proposa l’alternativa ‘descloure’s’) / v. newly 

-hatchet. h. man – sicari, esbirro, mercenari 

-hatchet-faced – de cara angulosa (alternativa a ‘cantelluda’) 

-hate (v. sinònims d’avorrir i d’aversió al Franquesa) – no poder veure (algú), tenir tírria, tenir ràbia (a 

algú) (to h. oneself ‘tenir-se ràbia a un mateix’, ‘sentir disgust d’un mateix’, ‘estar disgustat amb un 

mateix’); tenir mania, tenir fòbia / I hated every second of it – m’ho vaig passar malament tota l’estona 

(~) / I h. to say it, but... – em sap greu, però... / I h. this place – coi de país! (trad. lliure, v. context: 

Brooke Davis, Lost&Found, quarta part) // h. crime – delicte d’odi (calc), delicte inspirat per l’odi / h. 

figure – (persona) indesitjable (alternativa a la trad. literal); persona non grata (ampliació de sentit, útil en 

algun cas, ~) / v. gut / v. ounce 

*-hateable – objecte de tírria 

-hateful – avorrible / ignominiós (acusació) (~) 

*-hater – cínic / negatiu (~) / criticaire (~) / ressentit (~) / contrari, enemic (~) / que té ràbia, que té tírria 

(a algú) 

-hatless – amb el cap descobert (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-hat rack, hat-rack, hatrack – penjador (de peu o de paret, amb ganxos) 

-hatred – rancúnia; animositat 

-haul –captura / in the long h. – a la llarga, a llarg terme 

-haunch. to sit on one’s haunches – arrupir-se (cf. el proverbial cagar arrupit) (alternativa a la solució 

originàriament balear del dicc.) 

-haunt – lloc (esp. bar, etc.) freqüentat (per algú) / lloc habitual d’estada / escenari (fig., esp. pl.)  // (v) 

aclaparar (~) / no deixar de petja, no deixar de perseguir; assetjar (~) / an island haunted with ghosts – 

una illa poblada de fantasmes (v. to haunt, haunted, haunting del WordReference, esp. la meva 

intervenció núm. 22) / haunted by his past – marcat pel seu passat / it will h. your dreams – hi acabaràs 

somiant (trad. lliure) /  v. bugbear 

-haunting – inquietant, torbador (l’expresió d’una cara, p.ex.) / (melody) captivador (alternativa a 

‘inoblidable’, de sentit diferent) 

*-hauteur (= haughtiness) – altivesa 

-have. I won’t h. it! – per aquí no hi passo; no em convenceràs (Harper Lee, Matar un rossinyol,  30) / to 

h. it in oneself (to do something) – veure’s amb cor, ser capaç (de fer una cosa); estar decidit (a fer una 

cosa) / to h. it in for (someone) – tenir-la jurada (a algú) (alternativa a les solucions del dicc.) / I’ve got a 

lawyer for you – et puc proporcionar un advocat / to be had – ser enganyat, viure enganyat (~) / to h. had 

it – no poder més (boy, h. you has it ‘noi, estàs a les últimes’, dit per la Myrna a l’Ignatius al final de 

Confederacy of Dunces) / to h. someone on – enredar, ensarronar (alternativa a la solució del dicc.) / v. be 

-haven – paradís (en alguns casos, v. a continuació) / h. of rest – paradís de tranquil·litat; port de repòs 

(Llull, Llibre de contemplació) / v. safe 

-have-nots (n pl): v. have al bilingüe, al final de tot 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=13639


-havoc – destrossa (la que causa en un hort un animal perjudicial, p.ex.) / enrenou (per extensió, sentit 

debilitat) (~); daltabaix (Thackeray, Book of Snobs,  18); desgavell / to wreak h. (i variants) – causar 

estralls, sembrar la destrucció, sembrar la devastació 

-haw2: v. hem 

-hawk1 – (>) (el terme anglès equival en sentit lax a ‘rapinyaire diürn’, i es pot referir a altres rapinyaires 

a part de les que proposa el bilingüe) / aligot (Buteo) / falcó 

-hawk3 – estossegar (per escurar-se el coll); escurar-se el coll 

-hay – farratge; palla (generalització) / v. hayfield aquí sota 

*-hayfield – prat de dall 

*-haymaker - dallador 

-haymaking, hay-making – dallar / fer farratge 

-haywire – merder, desgavell (esp. a l’expresió to go h. amb reformulació o bé traduïble per 

‘descontrolar-se’, ‘desbocar-se’ i verbs anàlegs, en funció del context i el registre) / fora de si (traduint 

expresions amb to be o to go) 

-hazard – perill; amenaça // (v) gosar dir, atrevir-se a dir / to h. all – jugar-se el tot pel tot 

-haze – vel (fig.) / to be in a h. – estar embotat, estar embotornat, estar atordit; tenir el cap espès / to live 

in a h. – viure en un núvol; repapiejar, ser senil / v. heat 

-hazel – castany verdós, mel (color d’ulls) 

*-haze-shrouded – encalitjat 

-hazy – (fig) indefinit / tèrbol (mirada; en algun cas) / desdibuixat (record) 

-head. to put their heads together – dir-se coses a l’orella (sentit propi i fig., alternativa a la solució del 

dicc. dintre l’apartat 1.c) / with a h. on one’s shoulders – amb el cap a lloc (alternativa que no sé si és 

calc: amb el cap sobre les espatlles) / on your h. be it – tu mateix; per tu faràs; és cosa teva (allá tu en 

cast.); va per tu el pollastre; del teu pa faràs sopes / to yell one’s h. off – no parar de cridar / to bring 

(something) to a h. – exacerbar (~) / to come to a h. – portar a terme, culminar (~) / heads – punts bàsics, 

línies generals, canemàs (d’un pla) (~) / heads of agreement – bases de l’acord; preàmbul d’acord / to be 

at the h. of civilization – anar a l’avantguarda de la civilització (acc. 2 avantguarda DIEC2 amb exemple) 

/ this is over my h. – això escapa a la meva comprensió; no ho entenc (neutralització) / I got into this over 

my h. – vaig lliurar-m’hi en cos i ànima (cast. me metí de cabeza en esto) (Philip Roth, American 

Pastoral, 5) // h. conductor – primer revisor (d’un tren llarg com el Transsiberià, etc.) // to h. 

(for/towards) – encaminar-se (possible alternativa a ‘dirigir-se’) / to h. off – barrar el pas (alternativa a 

‘interceptar’); estroncar (fig.) / v. base1 / v. nail / v. shoulder / v. turn 

-head-and-shoulders. h.-and-s. portrait – retrat de bust 

-headcase. he’s a h. – està sonat, està com un llum 

*-headcheese – cap de senglar, paté de cap de senglar, paté de cap de porc (v. Bona vida d’en Jaume 

Fàbrega) 

*-head cold – refredat 

-headdress. Indian h. – plomes d’indi, plomall d’indi 

-headlamp – llum de cotxe 

*-headless – acèfal / sense cap; decapitat / inconscient, sense seny (p.ex. h. driving); obtús, curt, estúpid / 

remot (servidor informàtic que permet treballar sense interfície d’usuari, sense pantalla ni teclat) (~) 

*-headnote, head-note – nota preliminar 

-head-on – frontal (h.-on collision ‘col·lisió frontal’) // (adv) frontalment / de ple 

-headquarters – (of organization) central (de policia, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.); comisaria 

(de policia) / v. corporate 

*-headshot, head shot – retrat fotogràfic (sovint de cara i bust) 

*-head-stall – frontalera (de brida) (terme d’equitació) 

*-head waiter – maître 

-headwaters – capçalera del riu 

-heady – abrandat 

*-healer – curandero / spiritual h. – terapeuta espiritual 

-healing – reparador (~); lenitiu (~) / h. miracle – guarició miraculosa 

-health. economic h. – benestar econòmic / mental h. – salut mental; integritat mental // h. farm – sanatori 

(~) / h. food – aliment dietètic / h. office – dispensari / h. service – sanitat pública / v. fascist / v. overall 

*-health-care – assistència sanitària 

*-health code, health-code, healthcode – codi de salut (diferent de codi sanitari) 

-healthful – salubre, higiènic (quan no és ‘sa’ o ‘saludable’) 

*-health shop – botiga dietètica 
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-healthy – ple de salut; que té bona salut / bo per a la salut / pur (aire) / the h. eye – l’ull bo (d’un borni, 

etc.) / assenyat (actitud, pensament, punt de vista) (acc. 2.b Oxford) (‘sa’ en aquest sentit pot ser un calc) / 

as long as you’re h. – salut hi hagi, que no falti la salut / to look h. – fer bona cara 

-hear – tenir notícia (d’un fet); tenir entès (I have heard... – tinc entès...) / presidir (un judici) (~) to h. 

back – rebre resposta / you heard me – ¿que no m’has sentit? (després d’haver donat una ordre a algú) / I 

can’t h. myself think – el soroll no em deixa concentrar-me (Collins bilingüe); sóc incapaç de pensar 

articuladament (trad. lliure) / v. sorry 

-hearing – (Law) compareixença, vista oral (millors que ‘audició’) 

-hearsay. from h. – d’haver-ho sentit dir (cast. de oídas); pel que han sentit dir (i variants, si és el cas) / we 

knew one another by h. only – només ens coneixem per referències; només ens coneixem de nom (~) 

-heart – b (central part, core) moll de l’os, arrel (alternatives a les solucions del dicc.) (to go for the h. 

‘atacar l’arrel’) / at its h. – en el fons; en essència (possible reformulació amb ‘element central’i 

expresions afins) / in the h. – en el fons (fig.) / in his h. of hearts – en l’íntim del cor, íntimament / the h. 

of the matter – el quid de la qüestió (alternativa a la solució del dicc.) / to touch the h. of the matter – 

posar el dit a la llaga / to be at the h. of – ser el quid de (~); ser un element (clau/crucial) en (~); ser 

l’ànima; ser el fonament; ser propi (de), ser consubstancial (amb) (~) / h. beating in one’s throat – amb 

l’ai al cor (~) / her h. sank – se li va encongir el cor / it broke her h. – allò la va ensorrar (possibles 

variants amb disgust o amb desengany) / I thought my h. would break – se’m va fer el cor petit (~) / to lay 

to h. – pendre en consideració / my h. goes out to (someone) – tenir simpatia (a algú); condoldre-se’n (o 

bé: el meu condol per...) / my h. will always be yours – sempre et tindré al cor / (pretty) as h. can desire – 

(bonic) com no ho podria ser més / take h. – anima’t / take me to your h. – estreny-me contra el teu cor / 

he has a h. of gold – té molt bon cor; és un tros de pa / his h. is in the right place – té bones intencions; 

s’hi pot comptar / change of h. – mudança de sentiment; canvi d’actitud / to set one’s h. (on something) – 

fer molta il·lusió (una cosa, a algú) / my h. is not in it – no em fa il·lusió; no hi tinc fe; no hi tinc posada 

cap il·lusió / to have someone’s interests at h. – voler el bé d’algú; vetllar pels interessos d’algú; actuar en 

benefici d’algú (~) / the jewels of my h. – les meves joies més preuades, els meus béns més preuats / to 

take something to h. – agafar-se una cosa a pit (alternativa a la solució del dicc.); aplicar a consciència (un 

consell, p.ex., trad. lliure) / v. bad / v. cry / v. goodness / v. heavy / v. hurt / v. lonely / v. massive / v. miss 

/ v. murder / v. murmur / v. palpitation / v. warm / v. young 

-heartbeat. in a h. – immediatament / a h. later – (quasi) a l’acte / v. irregular 

*-heart-blood, heart’s-blood – nervi (fig.); alè vital (fig.) 

*-heartbreak – patiment, sofriment / desamor; desengany amorós; desengany (cf. broken-hearted) 

-heartbreaking – dolorós (que causa dolor, sentit fig.) 

-heartburn: v. heart-burning 

-heart-burning – disgust, enuig, irritació, mala sang, malestar 

-heartfelt – de tot cor (amb reformulació) 

*-hearthstone – colguer ‘el pedrís d’una llar de foc de masia’ 

-heartily – efusivament (donar la mà, etc.); amistosament / amb vehemència (~) 

-*heartiness – entusiasme / bona disposició / efusivitat (~) 

*-heartland – cor (part central d’un territori més gran) / feu (acc. 2 DIEC2) 

-heartlessness – falta d’humanitat, inhumanitat; insensibilitat (alternatives a ‘crueltat’) 

*-heart-rate – freqüència cardíaca 

-heartsore – (n) calamitat (Dickens, Bleak House,  8) 

*-heart-stopping – d’infart (fig.); anguniós 

*-heart-to-heart – íntim (conversa) 

*-heart-warming – entendridor, commovedor 

-hearty – efusiu (petó, etc.) / sonor, estentori (riallada) / substanciós (una sopa); espès, consistent (una 

salsa) 

-heat – pruïja (accs. 1.c, 1.d i 1.f del bilingüe) / in the h. of (the action etc) – en plena (acció, etc.) / v. 

feverish 

-heated – climatitzat / encès (debat, etc.) / exaltat (acció, decisió) 

-heater – estufa; calefactor 

-heath – erm, ermàs 

-heather – bruguerola (Calluna vulgaris) (quan no és algun tipus de bruc, gènere Erica) 

-heave – palpitar (alternativa a ‘bategar’) / to h. to – posar-se a la capa (terme nàutic) 

*-heave-ho – upa!; hissa! (interj) (v. DECat, s.v. hissar, etc.) 

-heaven. it’s h. – és (com) un somni, és meravellós (~) / home’s like h. – a casa s’hi està a la glòria; com a 

casa enlloc / for h.’s sake! – sisplau!, per favor! (alternativa a la trad. literal) / good heavens! – Déu del 

cel! (possible alternativa a la solució del dicc.) / to be in seventh h. – ser al setè cel; ser la persona més 

feliç del món / h. forbid! – Déu nos en guard! / v. help 



-heavenly. h. ordained – disposat pel cel 

-heavily – amb recança / to fall h. – caure malament (~) 

-heaviness – opresió (de l’esperit) 

*-heaving. h. breath – respiració agitada (~) / h. chest – pit convuls 

-heavy – (heart) oprimit, feixuc (fig.) (alternatives a les solucions del dicc.) (però with a h. heart ‘amb un 

pes al cor’) / grossa (embarassada una dona) / h. traffic – tràfic intens (de vehicles) / h. mortgage – 

hipoteca onerosa (~) / h. silk fabric – brocat de seda / h. silence – silenci tens (alternativa a la solució del 

dicc.) / h. with (boredom, etc) – amarat de (possible alternativa a ‘carregat de’) / v. hitter 

*-heavy-duty – (adj) sofert 

*-heavy-lidded – de parpelles grosses 

-heckle – assetjar a preguntes (possible alternativa a ‘interpel·lar’) 

-hectic – mogut (imatges cinematogràfiques) 

*-hectoring – (n) intimidació // (adj) intimidatori; agressiu 

-hedge. h. fund – fons d’inversió lliure, fons de cobertura, fons d’alt risc 

*-hedge-shears = hedge-trimmer (v. aquí sota) 

*-hedge-trimmer – tallatanques (d’ús entre jardiners i empreses de material de jardineria), motoserra de 

bardisses (Oxford visual), mototisores de bardisses (Termcat) 

*-heebie-jeevies – cangueli (~) 

-heed – (vt) guiar-se (acc. 1.4 DIEC2), deixar-se guiar (per) // to take h. – parar atenció; “mireu...” (Marc 

4,24) 

-heedless – indiferent (a), sord (a) 

-hee-haw. to do something for a h.-h. – fer alguna cosa per riure, per fer broma 

-heel1. to be (at/on) one’s heels – estalonar / h. of the hand – palma proximal, base de la palma de la mà 

(cast. pulpejo) 

-heel2 – (Naut) escorar-se (sentit diferent de ‘sotsobrar’) 

-hefty – quantiós (benefici) / voluminós (~) / imponent (~) 

-heifer – jònega (vaqueta de més d’un any, esp. si encara no ha vedellat; de fins a un any són vedelles o 

vedells) 

-height – punt alt (acc. 10 Oxford) / carena (acc. 14.a Oxford) / auge (alternativa a ‘apogeu’) / fear of 

heights – acrofòbia, por de l’altura / at the h. of, at its h. – en (ple/plena/plens/plenes) (+ esdeveniment o 

fenomen) / to reach new heights – assolir nous cims (fig.; cast. nuevas cotas) 

-heighten – accentuar (alternativa a ‘augmentar’, etc.) 

*-heightened – acusat (acc. 2 DIEC2) / extrem, màxim / h. sensitivity – sensibilitat exacerbada 

(WordReference) 

-heir. h. apparent/h. presumptive – futur hereu (v. cita 1767b acc. 1.a Oxford) / to be h. of – ser deutor de 

(fig.), estar inspirat en / full h. – hereu de ple dret (?); hereu universal (?) 

*-heiress – hereva / nena rica (~) 

-heirloom – patrimoni, herència (~) 

*-heist – atracament, cop; robatori / art h. – robatori d’una obra d’art 

-helicopter: v. pad2 

-hell – tortura, patiment (this is h. ‘això és una tortura’; that was two months of h. for the family ‘per a la 

família van ser dos mesos de tortura [o ‘de patiment’]) / (the) h. with it – a fer punyetes, a la merda; a 

pendre pel cul; passo; ja n’estic fart (~) / the h. with them – que els bombin / to give someone h. – fer-li la 

vida impossible, putejar-lo, fer-li la guitza (sentit diferent del del dicc.) / when h. freezes over – quan 

pixin les gallines, a les calendes gregues (‘mai’) / all h. broke loose – se’n va armar una de grossa / come 

h. or high water – vingui el que vingui (alternativa a les solucions del dicc.) / a (holiday/trip/weekend) 

from h. – infernal; desastrós / h. no – de cap manera, en absolut; ni de lluny, ni de bon tros / bloody h.! – 

punyeta!; collons! / “He’s going to have to resign” “The h. he will” – “Haurà de dimitir” “Creu-t’ho” / 

what the h. do you want? – ¿es pot saber què vols? (alternativa preferible a la solució del dicc.) 

(semblantment: who the h. are you? ‘¿es pot saber qui és vostè?’) / v. chance 

*-hellburner (s. XVI-XVII, del neerlandès hellebrander) – brulot (gal·licisme; v. article arma a la GEC), 

vaixell incendiari (neutralització; al capítol CVI del Tirant se’n parla d’un, però sense donar-li cap 

denominació específica) 

*-hellhole – catau 

*-hellion – dimoni, dimoniet ‘criatura entremaliada’ 

*-helluva = hell of a 

-help – afavorir (en alguns casos) / to h. matters – facilitar les coses (~) / there’s no h. for it – no tenia 

opció (~) / I can’t h. but feel culpable – no puc deixar de sentir-me culpable / (S) + cannot h. but (+ V): 

Nina can’t h. but admire her pluck ‘la Nina no pot estar-se d’admirar l’empenta que té’; I cannot h. but 

breathe the heathen vapors here and find myself racked with... ‘no puc respirar els vapors mefítics que 



m’envolten sense que m’envaeixi...’ / I can’t h. it – no hi puc fer més; és superior a mi / can I h. you? – 

¿en què el puc servir?, vostè dirà (dit pel botiguer al client); ¿què vol?, ¿què desitja? / heaven h. me – que 

no em passi res / so h. me – Déu me’n guard / so h. me God – ho juro per Déu (part de la fórmula de 

jurament dels judicis de l’Amèrica del Nord) / I couldn’t h. myself – no em vaig poder contenir / to h. 

someone out – donar un cop de mà (a algú) (sentit diferent del del dicc.) / to h. (someone) through 

(something) – ajudar a superar / to h. with – cuidar-se, encarregar-se (de) (en algun cas, ~) / v. h. 

breathing / v. way 

*-help breathing – respiració assistida 

-helper – mosso de quadra (acc. 2 Oxford) 

-helpful – sol·lícit 

-helping. h. hand – cop de mà ‘ajuda’; auxili  

-helpless – (addict) incurable / incontenible (somriure) / incondicional (adoració, amor) / (inefficient) 

inepte / I’m h. – no se m’acut res 

-helplessly – desesperadament / amb impotència, impotent (amb valor adverbial) / amb perplexitat 

-helplessness – desvaliment 

*-helpline – línia d’auxili (beneficència britànica) 

*-help-wanted. h.-w. ads – anuncis d’ofertes laborals 

-helter-skelter – (adv) sense ordre ni concert / a la desbandada / de qualsevol manera 

-hem – gira (alternativa a ‘vora’) 

-hem2 (interj., subst. i verb, v. Oxford). to h. and haw – mostrar renitència (davant d’una ordre, p.ex., esp. 

en forma de remucs o estossecs) 

-hemlock – avet (Tsuga) (~) 

*-hempen – de cànem, fet de cànem 

-hen: v. mother 

-hence – d’aquí ve que..., això explica que... (valor consecutiu) / three days h. – al cap de tres dies (en 

relat indirecte, corresponent al ‘d’aquí tres dies’ del relat directe) (però també en relat indirecte: two days 

h. ‘l’endemà passat’ corresponent al ‘demà passat’ del relat directe) 

-henchman – esbirro (alternativa a un parell de solucions del dicc.) 

-herald – ser preludi (de); assenyalar el començament (d’una nova era, etc.) 

*-heralded – aclamat, aplaudit (fig.) (~); que se’n fa molt bombo (‘lloança excessiva’) (~) 

-herb. herbs – herbes per al caldo (api, nap, xirivia, etc.) 

-herbal. h. medicine – fitoteràpia (~) / h. tea – infusió 

-herd. in a h. – en massa; junts; alhora (sortir d’un lloc, p.ex.) // (vt) menar (un ramat) / dirigir (gent, fig.) / 

v. ride 

-here. h. I come! – ves que vinc (cast. allá voy) (però: h. we come! ‘que venim!’ ) / h. and now – ara de 

cop ‘tot d’una, immediatament’ (sentit diferent dels del dicc.) / patrolman Mancuso here... – aquest agent, 

l’agent Mancuso... (en una conversa, referint-se a una tercera persona present) / v. go / v. look / v. there 

-hereafter – temps a venir 

*-here-below – (attr) mundà; pedestre, banal // (n) the h.-b. – la mundanitat; la banalitat 

-hereby – per això ‘per aquest fet’ (acc. 3 Oxford) 

-heresy – secta 

*-heritable – hereditari (genètic) 

-heritage – patrimoni cultural, herència cultural (~); arrels (culturals) (trad. lliure) / llegat / tradició (~) / 

artistic h. – tresor artístic (alternativa a ‘patrimoni artístic’) 

-hero – primer actor (alternativa a la segona acc. del dicc.) / no man is a h. to his valet – ningú és profeta a 

la seva terra 

*-heroics – acte heroic, heroïcitat 

-heron – bernat pescaire (especialment; pot referir-se a altres espècies d’ardèids) 

-herself: v. himself (esp. per l’expresió she’s not h.) 

-hesitantly – sense tenir-les totes (trad. lliure; si és el cas) / a little h. – no del tot convençut 

-hew – (vi) atenir-se (a) 

-hey. h.! – vigila!, ep! (crit d’atenció a algú distret que podria fer-se mal o fer mal a algú altre); para!, para 

el carro!; un moment! (amb el sentit de ‘alto!’) 

-heyday – moment culminant (alternativa a les solucions del dicc.) / in his h. – a la flor de la vida 

-hiccough, hiccup – entrebanc (fig., esp. amb little) 

-hidden. of h. nature – de caràcter secret / h. expense – despesa extra, extra 

-hidebound – retrògrad (alternativa a les solucions del dicc.) 

-hideous – fastigós (alternativa a ‘repugnant’) / it’s a h. thing – és terrible; fa pena; fa fàstic; fa angúnia 

-hiding2 – ocultació / secretisme (~) 



-high – suprem (p.ex. en l’expresió high gods) / h. forehead – front prominent, front protuberant / h. art – 

art elevat (cf. alta cultura), art noble; belles arts (~) / H. Gothic – gòtic clàssic, alt gòtic / to leave 

someone h. and dry – deixar-lo tirat, deixar-lo penjat / h. and mighty – cregut (alternativa a ‘arrogant’) // 

(n) eufòria (a causa d’una droga, p.ex.) // (adv) to get h. – col·locar-se ‘drogar-se’ / to be h. (on) – anar 

penjat (d’alguna droga) / to hunt h. and low for (something,  or someone) – buscar pertot arreu, remoure 

cel i terra buscant / to place something h. on one’s list (of delicacies, etc) – tenir algú alguna cosa entre les 

seves preferències (culinàries, etc.) / v. ground / v. procession / v. school 

*-high achiever – superdotat 

*-high board – palanca ‘trampolí de salt de més de 3 m’ 

-highborn, high-born – de bon llinatge, de noble naixença (alternatives a la solució del dicc.; cast. de alta 

cuna) 

*-high concept. h. c. movie – pel·lícula d’argument pla (v. high concept) (~) 

*-highest. the sun was at its h. – el sol era al seu punt més alt / v. level / v. next 

*-high-fidelity = hi-fi (terme aplicat als aparells de música d’entre la dècada del 1950 i la del 1970) 

*-high-five – fer xocar les mans / v. five 

-high-flown – grandiloqüent, ampul·lós (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-high forest (= seedling forest) – bosc de llavor, bosc alt (solucions del Vocabulari forestal d’Eduard 

Parés) (cast. monte alto, francès futaie); bosc verge (neutralització en una obra de ficció) 

*-high-level – elevat (conversa, llenguatge, etc.) / de categoria (persona, p.ex.) 

-highlight – toc de llum (en pintura) / fragment destacat ‘millor fragment’/ element destacat / acte 

estel·lar; moment estel·lar; moment clau; punt culminant / súmmum, expresió màxima (~) / joia, perla 

(fig.) (trad. lliure) // (v) posar de relleu, (fer) ressaltar / seleccionar (informàtica) 

-highly. to think h. of someone – tenir algú en bon concepte (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-highly-charged – crispat, tens 

-high-minded – elevat ‘noble’ / elevat de mires 

*-high-octane – (adj) explosiu, “d’alt voltatge” (fig.)  

*-high-profile – (adj) destacat, prominent; més important; principal (un líder polític, p.ex.) / notori 

‘remarcable’ / mediàtic (esp. un acte públic) 

-high ranking. h. r. (officer/executive) – alt (funcionari/directiu) 

-highroad, high road – drecera (alternativa a ‘el camí més curt’, fig.); el camí (més) fàcil 

-high-spirited – entusiasta (~) 

*-high-stakes. a h.-s. poker game – una partida (o situació) en què hi ha molta cosa en joc (esp. fig.) 

*-high-strung – impresionable; sensible 

*-high-tech – (de) alta tecnologia, (de) tecnologia punta 

*-high-toned – digne ‘ple de dignitat, honorable’ 

*-high-voltage – d’alta tensió / enèrgic / mogut (esp. un nen; però a h.-v. child també pot ser ‘un nervi’ o 

‘un tràfec’) 

-high-water – plenamar ‘marea alta’ 

*-high-wattage – (attr) d’alta potència / poderós (fig.) 

-highway: v. robbery 

-hike – (vi) anar d’excursió; fer excursionisme; fer muntanya 

-hilarious – divertidíssim, que fa molt riure (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-hill station – colònia d’estiueig (en antigues colònies britàniques, valgui la redundància) (~) 

-hilly – de relleu irregular (un terreny) / (road) de muntanya; de revolts (sobreentenent-se que hi ha 

pujades i baixades) (alternatives a la solució del dicc.) 

-himself – la seva persona (ex.: he’s very careful with what he tells everything about h.) / he’s not h. – no 

està gens bé, no es troba (gens) bé (preferibles a la solució del dicc.) / v. oneself 

-hinder – obstar / privar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-hindrance – entrebanc (alternativa a les solucions del dicc.) 

-hindquarters – gropa, anques 

-hindsight – visió retrospectiva (~); raonament a posteriori, inducció, capacitat inductiva (~); la distància 

que dóna el temps // with h. – vist amb perspectiva; vist amb els ulls d’ara; vist retrospectivament, a 

posteriori, amb posterioritat (als fets de què es parla) 

-hint – al·lusió / punt, deix ‘mica’ (p.ex. a with a h. of pride); principi (h. of weariness ‘principi de 

cansament’, ‘principi de fatiga’ [expresió planiana]) / to take the h. – seguir la veta (‘captar una indirecta’ 

és més aviat to take a h.) // (v) deixar entendre 

-hip1 – maluc (alternativa a la solució del dicc.) / h. bone – os coxal, os de la pelvis 

*-hip5. h. clothes – roba moderna 

*-hip-gout – ciàtica 
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*-hipster – hipster ‘bohemi dels anys quaranta del segle vint, amant del hot jazz etc.’ / hipster, “modern” 

(~) (cast. gafapasta) 

-hired man – jornaler (EUA) (~) 

-hiss – dir entre dents; dir amb un xiuxiueig de ràbia (~) 

-histology – biòpsia (~) 

*-historic. h. spot – lloc d’interès natural; bellesa històrica (esp. pl.) 

-historical – antic (h. African art ‘art africà antic’, p.ex.) / d’època / v. fiction 

-history – antecedents (v. mental) / personal h. – antecedents personals; vida íntima (fig.) (~) / the rest is 

h. – la resta és cosa sabuda (però the rest will soon be h. ‘...aviat serà història passada’, alternativa a 

‘passar a la història’ en cas que hi pugui haver equívoc entre els dos possibles sentits oposats d’aquesta 

última expresió) / in (world) h. – de tots els temps  (most famous author in h. ‘l’escriptor més famós de 

tots els temps’) / v. witness 

-histrionic – dràmatic, teatral / h. ability – talent interpretatiu 

-hit – troballa / visita (a una pàgina web) // h. song, h. single – cançó d’èxit / h. parade – llista d’èxits, hit 

parade // (v) causar sensació / pensar amb sorpresa (~); sobtar (un pensament, a algú) (~) / to h. in the 

face – colpir (fig.) / to h. someone for money – treure-li diners, sabrejar-lo (acc. 3 DCVB, i v. sabre al 

DECat) / v. home / v. rock-bottom al bilingüe / v. nail / v. score 

*-hitch – entrebanc; pega // (v) lligar / enganxar (un cavall a un carro) / fer autostop, fer dit / to h. to – 

incorporar a (fig.) 

*-hit list – llista negra (fig.) 

*-hitman – assassí a sou. sicari; pistoler (~) 

*-hit-or-miss – (attr) aleatori (h.-or-m. element ‘factor aleatori’) (possibles reformulacions amb ‘atzar’ o 

amb ‘a l’atzar’ si té valor adverbial) 

*-hitter. heavy h. – pes pesant (fig.); peix gros (íd.) 

*-hives – urticària 

*-hmm – mmm // (v) remugar 

*-ho – alto!, ep!, un moment! / (land/sail/ship) ho! – (terra/vela/vaixell) a la vista! 

-hoard – fer provisió (esp. de menjar) 

-hoarding2 – cadafal (en una torre d’un castell, acc. 2 Oxford) 

-hoarse. to talk oneself h. – parlar fins a quedar afònic; estar cansat de dir (una cosa a algú) (fig.) 

*-hob – capfoguer (fix, de terrissa, obra o pedra picada, com els de la fig. 3 de la làmina IV del llibre Art 

popular decoratiu de Violant i Simorra) // (vt) ferrar (unes sabates, amb claus) 

-hobby-horse, hobby horse – cavall de pal 

*-hobbyist – persona amb una afició; diletant (~) 

-hobnail – pallús, talòs, sabata, sabatot (cast. zoquete) (acc. 2 Oxford) 

-hocus-pocus – farsa (fig.) / tripijoc 

-hod – senalla (per traginar carbó, material de construcció, etc.) (alternativa a ‘cabàs’) 

-hog – robar (el temps a algú) 

-hogshead – bóta (neutralització), pipa (bóta més petita que un bocoi) / mesura de capacitat = 2 càrregues 

(o cargues cat. antic) 

-hog-tie – lligar de peus i mans 

*-hogwash – falòrnies 

*-ho-hum – (interj) uf (per expresar avorriment i contrarietat) // (attr) avorrit 

*-hoi-polloi. the h.-p. – el populatxo, la plebs, el baix poble; el comú de la gent; les masses 

-hoist – estirar (una drissa, p.ex., alternativa a ‘hissar’, que també és correcte per a una corda 

d’embarcació) 

*-Hokey-pokey – “la cançó del bugui-bugui” (la de “amb el peu a dintre, amb el peu a fora”, etc.) 

-hokum – romanços (però superstitious h. ‘supersticions absurdes’, p.ex.) 

-hold1 – hegemonia ‘influència, domini’ / clau (de judo, de lluita lliure, etc.) / to get h. of someone – 

localitzar algú (p.ex. per telèfon) / to take h. – arrelar; cobrar importància; pendre força; estendre’s, 

escampar-se; imposar-se (fig.) / to get a h. of oneself – dominar-se (però imperatiu get a h. of yourself 

‘comporta’t’) // (vt) exercir (atracció, fascinació, etc.) / h.! (imperatiu) – alto! (per fer que una acció 

s’aturi) / we don’t know what the future holds for us – no sabem què ens té reservat el futur (o ‘què ens 

reserva’; alternatives a la solució del dicc.) (v. store en aquesta mateixa llista) / to h. attention – captar 

l’atenció (del públic, etc.) / to h. one’s own (= to stand one’s ground, v. ground al bilingüe) – aguantar el 

tipus; plantar cara; estar a l’altura de les circumstàncies; no quedar a la saga; defensar-se  / to h. nothing 

back – no deixar res per verd (~) / to h. off – obviar, eludir; resistir-se (a); guardar-se (de); donar llargues 

(a) / h. it – un moment ‘espera un moment’ / to h. dear – apreciar (molt); considerar important (~) / to h. 

down a job – rendir a la feina (alternativa lliure a les solucions del dicc.) / to h. someone (to something) – 

fer perseverar algú (en alguna cosa) / to h. together – travar; enganxar; cohesionar; conjuntar; armar, 



muntar, acoblar (~) / to h. it together – fer el cor fort / to h. up – presentar, exhibir (alternativa a 

‘mostrar’) // (vi) agafar, pendre, quallar (una idea); fer forat (íd., acc. 1 fer forat DDLC) / to h. good, to h. 

true – ser vàlid, ser aplicable / to h. forth – discursejar (alternativa a la solució del dicc.) / to h. on to the 

truth – sostenir la veritat, defensar la veritat (~) / to h. on to someone – conservar algú (com a amic) / 3.d 

(coll) you’re holding out on me! – m’amagues alguna cosa! / to h. oneself together – comportar-se, 

dominar-se / v. breath / v. court / v. horse / v. line1 

-hold2 – (Naut) bodega (no pas ‘celler’, que segurament és una trad. errònia feta a partir del bilingüe 

anglès-castellà que el nostre bilingüe afusella sovint) 

-holder. pen h. – pot de bolígrafs / (in compounds) porta- (prefix; errata al bilingüe) / v. cutlery / v. stubby 

holder 

-holding. holdings – béns; fons (d’una biblioteca, d’un museu, d’un arxiu, etc.) 

*-hold-over, holdover – romanalla; relíquia (fig.) 

-hole – cel·la, masmorra (acc. 2.b Oxford) / to find (pick, make) a h. in a person’s coat – trobar un defecte 

en algú; trobar un punt feble (Shakespeare, Enric V, 3.6.88, trad. Oliva); treure els drapets al sol (Dickens, 

Cançó de Nadal) / v. dig / v. stitch 

-holiday. h. parties – festes de Nadal 

*-holiday card – felicitació de Nadal (EUA) 

*-holidaymaker – turista; estiuejant; persona (o gent) que se’n va de vacances 

*-holistic – integral (holístic no apareix al DIEC2) / h. medicine – homeopatia (~) 

-hollow – demacrat, macilent, cadavèric (cara) / to have h. eyes – fer ulleres (sovint preferible a ‘ulls 

enfonsats’) // (n) coma (alternativa a ‘fondal’, etc.) / si (d’una onada) // (v) minar, soscavar (sentit propi i 

fig.; hollowed by grief ‘minat per la pena’, una ocurrència a La Veu de Catalunya del 1-III-1902) 

*-hollowness – buidor; vacuïtat / to apagat, to esmorteït (de veu) / falsedat, falta de sinceritat 

-holy. h. man – asceta, santó; sant baró (fig.) / h. picture – estampa (religiosa), imatge de sant (sovint en 

pl.) 

-homage – tribut (fig.) / to pay h. – tributar agraïment (esp. registre formal o llenguatge arcaic) 

*-homburg – homburg (tipus de barret de feltre semblant al borsalino, v. Viquipèdia i Termcat) 

-home. at h. – de gust; com el peix a l’aigua (~) / to be at h. with a job – tenir-hi la mà trencada / there’s 

no place like h. – com a casa enlloc (millor que la solució del dicc.) / a h. away from h. – una segona llar / 

journey h. – viatge de tornada / to hit h. – encertar (sentit propi); arribar al cor, arribar a l’ànima, colpir 

(sentit fig.) (però: the message hit h. ‘es van donar per al·ludits’) / ah, h. – per fi a casa (si és el cas); com 

a casa enlloc (íd.) // h. front – rereguarda (acc. 3 DIEC2) / h. life – vida domèstica (alternativa a la solució 

del dicc.) / v. group 

-home-coming, homecoming – retorn (a seques) / h. queen – reina de la festa de final de secundària (~) 

(v. explicació al glossari de Exit Ghost) 

*-homelike – acollidor (un habitatge) 

-homely – acollidor, hospitalari (~) / humil (flor, p.ex.; alternativa a ‘senzill’) 

*-homer. to be a h. – ser del terrer, ser de la terra 

*-homeroom – tutoria (EUA) / h. teacher – tutor 

-homeward. to set one’s face h. – encaminar els (seus) passos cap a casa 

*-homewrecker – destructor de famílies (~) 

*-homing. h. pigeon – colom missatger 

*-hominy – mote (cast. mesoamericà), nixtamal (nahuàtl) ‘sèmola de blat de moro cuita en aigua de 

cendra alcalina’ 

*-homoeroticism, homoerotism – homoerotisme (DIEC2) 

*-hon = honey (vocatiu afectuós, v. aquí sota) 

*-honcho – peix gros (‘persona que mana en una empresa o corporació’) 

*-hone – esmolar (sentit propi i fig.); afinar (esp. fig., p.ex. el pensament) 

-honest – decent / fidedigne (~) / sense mala fe (un error, p.ex.) / as h. as the day (is long) – franc com 

l’aire, franc com el vent, franc com l’or [¿gal·licisme?] (~) / to be quite h.... – si haig de ser sincer... 

-honestly. h.! – t’ho juro!, t’ho dic de veritat! 

-honesty – sinceritat (alternativa a ‘franquesa’) / h. of purpose – rectitud de mires / in perfect h. – de tot 

cor 

-honey – (coll) maca/maco; rata; reina/rei; reina meva / rei meu 

-honeycomb – bresca (no pas ‘rusc’) / laberint (de carrers) / (= h. stitch = smocking) tavellar, frunzir (amb 

reformulació) // (v) perforar (dit de galeries subterrànies o túnels, que fan de subjecte a la frase) 

*-honking – clamor (fig.) 

*-honky – blanc de merda (dit esp. pels negres dels EUA) 

*-honky-tonk – bar de nit; bar musical (~) 



-honour – glòria (~) (fig.) / to win h. – obtenir reconeixement / an honours student – un estudiant de 

matrícula (sentit diferent del del bilingüe) // (v) retre homenatge, retre honors (alternatives a ‘honorar’) / 

commemorar (l’aniversari d’algú, p.ex.) / obeir (un compromís íntim) / complir (una promesa) / I’m very 

honoured to be part of this program – (per a mi) és un honor...; em sento molt orgullós de formar part 

d’aquest programa (possible alternativa a la trad. literal) / v. badge 

-honourable – noble (~) / íntegre (els membres d’un jurat, o una persona corrent) 

*-honoured, honored – reconegut; consagrat 

*-honouree, honoree – membre honorari 

-hood – capó ‘coberta del motor en un cotxe’ (no ‘capota’) // (v) mig aclucar (els ulls) 

-hooded. h. eyes – ulls mig clucs 

-hoodlum – vàndal, brètol / perdonavides / transgresor (Philip Roth, Plot, p. 271) 

-hoodwink. you’re not going to h. anybody – se’t veu el llautó (trad. lliure) 

-hoof: v. cloven 

-hook. picture h. – clau de ganxo / telephone h. – tecla de penjar (als telèfons de disc de la segona meitat 

del segle XX, sobre la qual es deixava el braç del telèfon quan es penjava per interrompre la comunicació) 

/ a h. to hang someone on – marcar amb un estigma, atribuir la culpa d’alguna cosa (amb reformulació; 

cast. colgar un sambenito) (~) 

-hooligan – energumen 

-hooliganism – conducta violenta (alternativa a ‘vandalisme’) (~) / violència en l’esport (si no es tracta de 

vandalisme en general) 

-hoop1 – (to bind casks) cèrcol (alternativa a ‘congreny’, que és més restringit [Mall.]) / basketball h. – 

cistella de bàsquet; cèrcol de bàsquet (no DIEC2 ni DDLC, sí DGLC on-line, acc. 3, sense la xarxa) // h. 

skirt – mirinyac / h. dress – vestit de mirinyac (una ocurrència a El Be negre del 22-VIII-1933) 

-hoop-la – sarau, escàndol, merder 

*-hootenanny (al dicc. hootenanay, errata) – concert de música folk, concert de música tradicional (esp. 

celta) 

-hope. to live on false hopes – alimentar falses esperances / my only h. is... (= I can only h.…) – espero 

que almenys... / to get one’s hopes up – fer-se il·lusions / to be (beyond/past) h. – no tenir remei; no 

haver-hi res a fer // (v) comptar (‘confiar, esperar’, acc. 9.3 GDLC); desitjar de tot cor / I can only h. to 

imitate him – només puc aspirar a imitar-lo (o ‘aspirar a emular-lo’) (per a I can only h. en general, però, 

v. my only h. is aquí sobre mateix) / to h. against h. – encreuar els dits (perquè una cosa vagi bé) / it’s not 

too late to h. – encara hi ha l’esperança (que) / to h. for – posar esperança en (a vegades més precís que 

‘esperar’ a seques) / (let’s) h. for the best – tant de bo vagi bé; aviam com anirà; Déu hi faci més que 

nosaltres; que sigui el que Déu vulgui (matisos diversos d’esperança) / v. fondly / v. goodness 

*-hope chest – caixa de núvia, bagul de roba 

-hopeful. h. plan – pla viable, realitzable (~) // (n) aspirant 

-hopefully – amb expectació, expectant / amb sort, si Déu vol, anant bé... (vulgarisme, esp. EUA) 

-hopefulness – optimisme 

-hopeless – irresoluble, insoluble (problema, controvèrsia); infructuós (~) / inepte, negat (adj. i n.) (final 

acc. 2 Oxford, ‘incompetent, stupid’) / incorregible / absurd (~) / it’s h. – no hi ha res a fer 

-hopelessly – abatut (descriptor en diàleg) 

-hopelessness – abatiment / ineptitud 

-hopscotch – xarranca, eixarranca (no ‘jugar a peu coix’) 

*-hop-skip – ranquejar (hàpax) 

-horizon. on the h. – en perspectiva; a la vista (loc. adj., acc. 3 DDLC amb cita de la Rodoreda) / a 

fascinating tale of China just over the h. – un relat apassionant de la Xina de demà mateix 

*horizontal: v. format 

-horn. horns of flame – llengües de foc / v. toot 

-hornet. to (stir up / poke) a h.’s nest – esvalotar el galliner 

-horny – calent ‘calent mental’; fogós, apassionat (~) 

-horrendous – terrible (possible alternativa a les trads. més literals) 

-horrible – espantós (alternativa a les solucions del dicc.) / big h. – monstruós (una aranya, un error, una 

broma) / to be h. to someone – tractar algú malament, tractar algú de mala manera; passar-se amb algú 

(registre col·loquial tombant segles XX-XXI, acc. 19 DDLC) / h. mother – mala mare 

-horror – esglai (alternativa a les solucions del dicc.) / to have a h. of – repugnar / to give the horrors – 

esfereir, desesperar (fig.) (alternatives a ‘posar els pèls de punta’, que està admès al DIEC2 però no al 

Fabra) / in h. – horroritzat 

*-hors d’oeuvres – entremès; entrada / piscolabis (en un acte públic) / h. film – pel·lícula de terror 

(alternativa a ‘pel·lícula de por’) / h. house – casa dels horrors, casa de la por (en un parc d’atraccions) / 

the h. shows of the war – les escenes d’horror de la guerra; les truculències de la guerra (trad. lliure) 



-horse. catch h. – cavall de doma / cutting h. – cavall triador (~) / to beat a dead h. – picar ferro fred, 

gastar la pólvora en salves ‘perdre el temps’ / white h. – cop de mar ‘onada forta quan trenca’ (acc. 24.b 

Oxford) / hold your horses! – no t’embalis!, calma! (alternatives a les solucions del dicc.) / don’t look a 

gift h. in the mouth -  a cavall regalat, no li miris el dentat; sigui poc o sigui res, al que et donen grans 

mercès (alternativa al cast. a caballo regalado no le mires el dentado trobada a la separata Refranero 

castellano-catalán del dicc. de Santiago Ángel Saura, Barcelona, Librería de Esteban Pujal, 1884; utilitzat 

al Book of Snobs d’en Thackeray) / from the h.’s mouth – d’una font fidedigna / v. bet 

*-horse-bean – fava (llegum) 

-horseplay – pallassada / fer l’animal (amb reformulació) 

*-horse’s ass – beneit, babau, ximple (i v. sinònims de tots tres al Franquesa) 

*-horseshit – collonada, bestiesa 

-horseshoe – semicercle (disposició en planta d’un conjunt d’elements, esp. arquitectònics) (quan 

l’expresió ‘de ferradura’ no funciona) 

-hospice – residència (esp. geriàtrica) 

-hospitable – obert; generós (v. acc. 2 Oxford) 

-hospital. mental h. – hospital psiquiàtric, psiquiàtric, sanatori mental (alternatives a ‘manicomi’ que no 

trobo al DIEC2 ni al DCVB; els dos primers, sí al GDLC, s.v. psiquiàtric, -a) 

*-hospitalization. h. plan – assegurança mèdica 

-hospitalize – ingressar (alternativa a ‘hospitalitzar’, esp. quan no és verb absolut) 

-host1. the celestial h. – els estols celestials, les hosts celestials 

-host2 – mestre de cerimònies / to reckon without one’s h. – (miscalculate) estar mal fixat (acc. 2.b host n2 

Oxford) (~) // (vt) acollir (acc. 6 DDLC) / fer de mestre de cerimònies; presidir (un acte públic) (~) 

-hostess – mestressa de cerimònies 

*-hostess stand – taulell de l’entrada (en un resstaurant); taulell de recepció (en un hotel) 

-hostile – intractable (en algun cas) 

-hostility – rancúnia (possible alternativa a la trad. literal) / v. challenge 

-hot – candent, polèmic, controvertit / h. stuff – peces atrevides (de roba interior) (sentit diferent del del 

dicc.) / h. tears – llàgrimes sentides / the h. days of summer – la canícula (~) / drop it like a h. potato – 

fuge’n com de la pesta / the h. seat – la cadira elèctrica (registre col·loquial) / to get h. – agafar calor / to 

blow h. and cold – ser inconstant (la trad. del bilingüe és afusellada del cast.; alternativa: ‘un dia diu blanc 

i l’altre diu negre’) / to be full of h. air – tenir molta boca (fig.) / v. flush / v. water 

*-hotchpotch (remisió absent al bilingüe) – miscel·lània (~) (v. sinònims de barreja al Franquesa) // (attr) 

heterogeni 

*-hot dog – frànkfurt (naturalització) (Termcat, etc.) 

-hotel. h. management – hostaleria / v. desk 

-hotheaded – impulsiu (alternativa a les solucions del dicc.) 

-hotly. h. debated – objecte de controvèrsia (amb una lleugera reformulació) 

-hotplate, hot plate – fogonet (de gas o elèctric; terme sense entrada pròpia ni al DIEC2 ni al DCVB) 

*-hot seller – èxit de vendes ‘producte que es ven molt’ 

-hotshot – (n) figura, personalitat ‘persona important’, triomfador (EUA) 

*-hotspot – gresol (fig.) 

*-hot-tempered – geniüt 

-hound – assetjar, hostilitzar 

*-hounding – assetjament; persecució (fig.) 

-hour. by the h. – per moments (~) / after hours – fora d’hores (alternativa a la solució del dicc.) / hours – 

molta estona; moltíssima estona / v. clock 

-house. big h. – mansió / to keep open h. – tenir taula parada (fig.) (alternativa a la solució del dicc.) / to 

play h. – jugar a pares i mares / to bring the h. down – fer furor, causar sensació // h. charity – centre 

d’acolliment (~) / h. doctor – metge particular (en alguns casos) / h. of death – casa mortuòria (locució 

registrada al DCVB) // (v) contenir / v. house painter / v. house plant 

*-housebreak – ensenyar a regular els esfínters, ensenyar a no fer pipí i caca a casa (esp. a un gos); educar 

(íd., neutralització) 

*-house-dress, housedress – vestit d’estar per casa 

-houseguest, house guest – hoste, convidat (en una casa particular, esp. quan es queda a dormir) 

-household – domèstic, de la casa (h. bills ‘factures de la casa’, ‘factures domèstiques’, inclosa la del 

lloguer) / h. (affairs, matters) – les obligacions de la llar, el govern de la casa, el pòndol de la casa, 

governar la casa / h. gods – els déus de la llar (definició de penats al DCVB, etc.) / v. good 

*-household appliance – electrodomèstic 

-housekeeper – minyona ‘criada’ (Philip Roth, American Pastoral, 9, i Sabbath’s Theater) 

-housekeeping. h. staff – servei de neteja (en un hotel) 



*-house-man – majordom (~) 

*-house painter, house-painter – pintor de parets 

*-house plant, houseplant – planta d’interior 

*-housing – habitatge (sentit abstracte, no recollit al DIEC2) / galze 

-hovel – cabanyot (alternativa a les solucions del dicc.) 

-hover – planar (sentit propi i fig.) / to h. between (life and death, etc etc) – estar entre (la vida i la mort, 

etc. etc.) / to h. about (waiting) – fer temps (esperant) 

-how. (so) that’s h. it is – és la vida (~) / h. are you? – ¿com va? (possible alternativa a la trad. literal) / v. 

can1 

*-howbeit – sigui com vulgui... 

-however. h. briefly – ni que sigui de passada (esmentar alguna cosa, esp. en un escrit) 

-howling – udolador (p.ex. mona udoladora, del gèn. Alouatta, acc. 1 Oxford) / desolat (expresió bíblica, 

acc. 2 Oxford) / atroç ‘fortíssim’ (fam, fred, etc.) (acc. 3 Oxford) / the h. wind – l’udol del vent / the h. 

sea – el mar brogent; el brogit del mar 

*-how-to. h.-to book – manual d’instruccions, manual d’ús 

-hub – embellidor (d’una roda de cotxe) (Termcat i ús habitual) / trade h. – nus comercial 

-hubbub – remor (de converses), bonior / traüt 

*-hubcap – embellidor (d’una roda de cotxe) 

*-hubris (< grec hybris) – supèrbia, arrogància, orgull, presumpció; amor propi 

*-huckabuck – rus (teixit de tovallola) 

-huddle – apinyar (alternativa a les solucions del dicc.) / confabular (~); estar embrancat (en una 

conversa) (~) 

-hue1 – tonalitat (alternativa a ‘to’ o ‘matís’) / color de pell / índole (~) 

-huge: v. ransom 

*-hulk – desferra (‘nau avariada i mig destruïda’ segons def. del Franquesa s.v. nau) / còrpora, tossa 

-hulking – voluminós (cos, constitució) 

-hum – cantar amb la boca tancada (a bocca chiusa esp. en cant coral) 

-human – civilitzat (conversa) / the h. animal – l’ésser humà (alternativa a la trad. literal); l’ésser civilitzat 

que és l’home (perífrasi a John Carlin, Mandela, 7) / h. quality – humanitat (acc. 1 DIEC2) / h. sense – 

sentit comú / h. suffering – el sofriment de la població (en una guerra, per falta d’aliments o d’atenció 

mèdica, etc.) / h. interest story – notícia d’interès humà / v. conduct / v. skull 

-humanity – la condició humana 

*-human-interest: v. human 

*-humanness – naturalesa humana (acc. 1.2 humanitat GDLC) 

-humble – empetitir, fer més petit (fig., amb el sentit ‘llevar importància’, acc. 2 empetitir DIEC2) / donar 

una lliçó d’humilitat 

*-humbled – apocat 

*-humbling – una cura d’humilitat / a h. experience – una lliçó d’humilitat; un exercici d’humilitat (~) 

-humidity – xafogor (si és el cas) 

-humiliate – avergonyir (opció sovint més natural que la trad. literal) 

-humiliating – vergonyós / how h.! – quina vergonya! (que passa el qui ho diu), quin ridícul! (que sent el 

qui ho diu) 

*-hummer. today’s going to be a h. – avui serà un no parar 

*-humming. h. sound – brunzit 

-humorous – amant de la broma / humorístic / sorneguer 

-humour. humours – capritxos (acc. 6.c Oxford) // (v) seguir la veta (millor que ‘seguir l’humor’, com diu 

el dicc.) 

-humph – buf (interj. de fastigueig) 

-hunch – convenciment (en algun cas, com a alternativa a les solucions del dicc.) / a have a h. that... – el 

cor em diu que... 

-hundred – un munt (i altres termes amb el significat de ‘abundància’) / a h. years – una eternitat (fig.) / a 

h. times – una pila de vegades, un munt de vegades; infinitat de vegades / h. percent (certain/sure) – 

plenament segur, segur del tot / you are h. percent corrent – tens tota la raó 

-hunger. to h. for – delir-se per (algú o alguna cosa) 

*-hung over – ressacós (no als diccs., però neologisme d’ús habitual i de formació normal a partir de 

ressaca, v. Llengua catalana i neologia) / to be h. o. – tenir ressaca 

-hungry. the h. – els qui passen fam (terme bíblic i cristià) (Isaïes 58,7, p.ex.) (alternativa a ‘els 

famolencs’) / to be h. – estar mort de gana ‘tenir gana’ / h. for – assedegat de (fig.) 

-hunker – arraulir-se (esp. amb down) / recollir-se, refugiar-se (en un lloc) (~) 

-hunky – de color de rosa (fig.) (cf. Hunky Dory “A pedir de boca”, àlbum de David Bowie) 

http://books.google.com/books?id=X_njAAAAMAAJ&q=%22ressac%C3%B3s%22&dq=%22ressac%C3%B3s%22&hl=ca&sa=X&ei=s-W-UYj2O4_e7Ab4mYGYBg&ved=0CEMQ6AEwBDgU


-hunt: v. high 

-hunting ground – territori de caça; vedat (de caça, sentit propi [acc. 2 DDLC] i fig.) / happy h. g. – 

paradís (~); paradís del caçador (fig.) (~) / a happy h. g. for – un terreny fèrtil per... (fig.) 

*-hunting cap – gorra de caçador 

*-hunting jacket – gec, geca, parca (~); caçadora (≠ ‘caçadora curta texana’) 

-hurdle – tanca ‘obstacle en curses d’atletisme’ / andà (‘barrera per formar una cleda’; pl. andàs; v. 

DCVB) / academic hurdles – arribisme acadèmic (Kalotay, Russian Winter,  5) (~) 

-hurricane – tumult (de gent, acc. 2.a Oxford) / v. hurricane-force / v. strike 

*-hurricane-force – (attr) huracanat 

*-hurriedly – amb afany 

-hurry. in a h. – atropelladament; atrafegat (en diferents casos, com p.ex. la frase he is always in a h. del 

dicc., que es pot traduir com ‘sempre va atrafegat’) // (v) h. on – caminar amb afany (~) 

-hurt – (vt) donar un disgust (a algú) // (vi) coure (acc. 5.1 DIEC2) (my eyes h. from crying ‘els ulls em 

couen de plorar’) / who does it h.? – ¿quin mal hi ha? / it won’t h. to try – no costa gens provar-ho / it 

hurts my heart – em parteix el cor, em trenca el cor; em reca, em sap greu (algun fet) // h. feelings – 

greuge 

-hurtle. to h. past – passar com una exhalació, passar rabent (un vehicle; alternatives a la solució del dicc.) 

-husbandry – esment, atenció, cura 

-hushed – íntim (gratitud) 

*-hushing.  h. noise – xxt, xit, xut (però to make a h. noise ‘reclamar silenci’, ~) 

-husk – tavella / pellerofa (de blat de moro) / empty h. – closca buida, capoll buit (fig., esp. referit a 

persona mancada d’esperit o a una imatge religiosa semblant) 

-hussy – bandarra (filthy h. a Call It Sleep de Henry Roth, 4-18) 

-hustle – empenta / tràfec ‘activitat’ / h. and bustle – tràfec; tràfec i animació, tràfec i moviment, tràfec i 

activitat, tràfec i enrenou (alternatives a les solucions del dicc., sovint amb els articles determinats 

respectius) // (vt) fer córrer (cast. dar prisa) / forçar (acc. 2 DIEC2) (to h. nature ‘forçar la naturalesa’, 

p.ex.) / fer comprar (begudes als clients, una dona que treballa en un bar de nit) // (vi) córrer (acc. 2.1 

DIEC2, cast. apresurarse) 

-hustler – estafador, trampós 

-hut. Nyssen h., Quonset h. (WWII) – barracó (militar) 

*-HVAC – (sistema de) climatització 

-hybrid – combinació, barreja (quan la trad. literal no funciona, acc. 2 Oxford; v. sinònims de barreja al 

Franquesa) / encreuament (de races o espècies) 

-hygienic – saludable (i sinònims, v. sa al Franquesa sota l’acc. ‘que dóna salut’) 

*-hymn-book, hymnbook – cantoral 

*-hype – publicitat exagerada; bombo; exageració 

*-hyperactive – hiperactiu / molt actiu (per extensió) 

*-hyperkinetic – hiperactiu (terme encara absent a GDLC i DIEC2 [feb. 2014]; sí a DDLC amb cita de 

l’any 1960 en el sentit conductual) 

*-hyperlink – enllaç (d’internet) (Termcat, Viquipèdia i ús habitual) 

*-hyperventilate – respirar acceleradament 

*-hyphenated. h. (name / last name) – (nom/cognom) compost 

-hypothetical – (n) (acc. B Oxford) hipòtesi, supòsit 

*-hyrax – damà 

-hysteria – crispació; desesperació (~) 

-hysterical – nerviós (de caràcter) / fora de si / desesperat (~) / ridícul (situació, amb el sentit que ‘n’hi ha 

per partir-se de riure’) / h. shopper – comprador compulsiu 



I 
 

-ice. dry i. –gel sec, gel carbònic, neu carbònica / i. tongs – estenalles del gel (per agafar barres de gel) / i. 

water – aigua freda, aigua de nevera 

-iceberg. i. lettuce – enciam de cabdell (possible traducció en obres traduïdes o situades en una època 

anterior a l’últim terç del segle XX; actualment és general l’ús del calc enciam iceberg, que al llibre Les 

amanides de la Mediterrània trobo amb el nom de batàvia iceberg) 

-icecap, ice-cap, ice cap – (on mountain) límit de la neu (alternativa a ‘barret glaçat’) (~) / casquet glacial 

(superfícies de menys de 50.000 km2 segons la Viquipèdia) (cf. ice sheet aquí sota) 

*-ice-people, ice people – la gent de raça blanca; (individu) blanc (terme de Louis Farrakhan) (cf. sun-

people) 

*-ice sheet – indlandsis, glaç continental (superfícies de més de 50.000 km2 segons la Viquipèdia); 

casquet glacial (segons el Termcat; acc. 2.2 casquet DIEC2) (cf. icecap aquí sobre) 

*-icicle – cristall (de glaç o de sal) (acc. 2.b Oxford, s. XVIII-XIX) / gebre (trad. lliure, Thomas Hardy, 

Madding Crowd, 14) 

-icing. the i. on the cake – la cirereta (fig.), la culminació (en alguns casos) 

*-icky – enganxós, bavós ‘apegalós, pesat de tan extremós’; fastigós / i. stuff – manyagueries, moixaines 

‘carícies’ (Mordecai Richler, Barney’s Version, 1.11) 

-icon – ídol (persona) (fig.); figura pública / figura de referència, referent (sentit encara no admès al 

DIEC2 ni al GDLC) / símbol, emblema (alternatives a ‘icona’ fig., ‘cosa amb valor simbòlic’) 

*-iconic – simbòlic (alternativa a la trad. literal) / emblemàtic (v. l’entrada “Iconic man” de 

WordReference.com) 

*-ICU – (= Intensive Care Unit) – UCI (Unitat de Cures Intensives) 

-idea – imatge (~); coneixement, noció; concepció mental; concepte (~); missatge, contingut (~); visió 

(~); perspectiva (~); supòsit; hipòtesi; plantejament (~); designi, propòsit, objectiu (p.ex. a he tried to 

dissuade her from the i. o a moltes frases començades per the i. is...); convenciment / càrrec (a frases com 

do you have any i. what you’re asking? ‘¿et fas càrrec del que demanes?’) / forma, esbós (en escultura; 

acc. 5 Oxford, arcaisme però d’ús aparent a Christopher Green, catàleg exposició Museu Picasso El 

cristall dins la flama) / that’s the i. – aquesta és la intenció (alternativa a les solucions del dicc. en algun 

context) / that’s an i. – no és mala idea / to have an i. of – imaginar-se / I have no i. – no t’ho sabria dir / 

my i. was... –havia pensat... / the i. of...! – ¿com se t’acut...?, ¿com se li acut? / this i. is absurd – això és 

absurd; és una possibilitat inversemblant / v. joke / v. rely / v. strong / v. wrong 

-ideal – idoni / perfecte 

-ideally – en teoria / en principi (~) 

*-ideas man – creatiu (subst.), productor creatiu (en el món publicitari, etc.) 

-identical: v. twin 

-identification – documentació (DNI, passaport, etc.) / i. card – credencial (d’un policia) / i. mark – 

senyes d’identitat 

-identify – qualificar (acc. 1 GDLC) / acreditar (acc. 1.2 DIEC2) / to i. oneself – donar-se a conèixer; 

acreditar-se; presentar-se 

-identity – identificació; filiació (política, etc.) / mistaken i. – (Law) confusió d’identitats; pendre una 

persona per una altra (registre col·loquial) 

-idiocy – bestiesa ‘acció irracional’ (~); insensatesa ‘falta de sensatesa’ 

-idiosyncracy: errata per idiosyncrasy (q.v.) 

*-idiosyncrasy – idiosincràsia / peculiaritat / individualitat (~); caràcter / mania (acc. 2 DIEC2, que tant 

inclou ‘afecció’ com ‘aversió’) 

-idiosyncratic – personal (una opinió, p.ex.; l’adjectiu anglès té un ús més ampli que el nostre 

idiosincràtic, v. idiosyncrasy aquí sobre) 

-idiot – ximple (qualificatiu o insult); imbècil (íd., íd.; alternativa col·loquial a la forma aguda); inútil 

(insult) / ridícul (en alguns casos, com p.ex. I felt like an i.) / you i.! – ¿què hi tens, al cap? (solució 

idiomàtica en algun context) 

-idle. i. rhetoric – retòrica buida / the i. mind is the devil’s workshop – l’ociositat és la mare de tots els 

vicis // (adv) to let the mind i. – deixar vagar el pensament / to sit i. – no produir (uns diners que es 

podrien invertir); estar parat (un cotxe en un garaig durant molt temps) / v. gossip 

-idler – desvagat (alternativa a ‘ociós’) 

-idly – amb indolència / a l’atzar (triar, p.ex.) 

-idyll – episodi idíl·lic (~) 

-if. some of the papers, if not all – alguns diaris, encara que no tots (~) / if he couldn’t depend on people – 

ja que... (~) / and if ever [...]! – i ai si [...]! (amb el sentit ‘Déu nos en guard que...’ o ‘Déu no vulgui 

que...’) / if I am to be (cynical, etc) – posats a ser (cínics, etc.)... / v. as / v. like / v. what 

https://books.google.cat/books?id=iLysyhDEOLUC&pg=PA18&lpg=PA18&dq=%22enciam+de+cabdell%22&source=bl&ots=M2U-NvcUrK&sig=T7VjQyoWPBRZK_nNDsMsOML8jqE&hl=ca&sa=X&ei=FuOUVeW7KIiS7Abs9JvwAg&ved=0CCQQ6AEwAg
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-ignoble – infame 

-ignoramus – illetrat (alternativa a ‘ignorant’) 

-ignore – desatendre, fer cas omís, desoir (un consell, etc.); desentendre’s de (algú) (alternatives a ‘no fer 

cas’); passar de (cf. acc. 18 passar DDLC) / sobreposar-se (al nerviosisme, p.ex.) (~)  / he ignored me – 

va fer com si (jo) no hi fos / Karen ignored him – la Karen va fer com si no l’hagués sentit 

-iguana – varà (si és africà o asiàtic) 

-ill. to be i. with (tiredness, etc) – estar mort de (cansament, etc.) / v. mentally / v. wind 

-ill-advised – imprudent; desencaminat 

*-ill-assorted – mal avingut (un matrimoni) 

*-ill-doing – irregularitat (comptable) (~) 

-illegal – antireglamentari (en esports) 

-ill-favoured – poc agraciat 

-ill-fated – malaguanyat (persona) / infaust (un fet) 

-illiberal – immobilista (alternativa a les solucions del dicc.) 

-illicit – transgresor (acc. b Oxford) 

-illiterate. functionally i. – analfabet funcional; illetrat ‘ignorant, inculte’ 

-ill-judged – desenraonat / desencertat 

*-ill-made – estrafet (esp. persona) 

-ill-mannered. i.-m. familiarity – familiaritats inconvenients, impròpies 

-ill-natured – malintencionat (rumor, etc.) 

-ill-suited – venir gros (~) 

-illuminating – il·lustratiu (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-ill-used – baquetejat (cos) 

*-illusionistic – il·lusori; inventat, imaginat (~) 

-illusory – fantasmagòric (possible trad. quan la literal no funciona)  

-illustrate – demostrar 

-illustration. by way of i. (= by way as an i.) – a tall d’exemple (alternativa a la solució del dicc.) 

*-illustrational = illustrative 

-illustrative – explicatiu (alternativa a ‘il·lustratiu’, amb possible diferència de matís) 

-ill-will. to bear i.-w. – voler mal (exemple acc. 1.1 mal1 GDLC) 

-image – reflex (fig.) (~) / aspecte, aparença / escena / comparació, símil, metàfora (acc. 7 Oxford) / to do 

something for the i. – fer una cosa per figurar 

-imagery – iconografia (terme d’art) / simbolisme (~) / representació 

-imagination – atenció (p.ex. a la frase [she has] no i. for her own daughter, Philip Roth, American 

Pastoral,  4, amb reformulació) (this girl has no i. for any of this ‘aquesta noia no sent res d’això’, Philip 

Roth, Communist,  8) / it is my i., or...? – ¿només m’ho sembla, o...? (millor que ‘¿només són 

imaginacions meves...?) / v. run 

-imaginative – fantasiós (i. mind ‘esperit fantasiós’, p.ex.) / creatiu / i. play – joc de fantasia, joc 

d’imaginació, joc simbòlic (terme de pedagogia, sociologia i psicologia) /  i. writing – escriptura de 

ficció, literatura de ficció / i. sympathy – simpatia estètica, empatia (~ alemany Einfühlungsvermögen); 

comprensió (acc. 3 DIEC2); sensibilitat (per); posar-se al lloc de l’altre (trad. lliure, amb reformulació) 

(tot, alternatives al calc, d’ús freqüent entre especialistes) 

-imagine – compendre (el pensament [mind] d’algú, p.ex.) / comptar (acc. 6b DDLC ‘suposa’, ‘imaginar-

se’, definició no inclosa al DIEC2 tot i la seva importància; allà només l’ex. Compto que vindrà encabit a 

l’acc. 8.a) / you’re imagining it – això t’ho fas tu (acc. 12.3 DIEC2 pronominalitzada) / you’re imagining 

things – són imaginacions teves / I can’t i. you... – no et sé veure... / i.! – sembla mentida! 

*-imaging – imatge, imatges 

*-imagining. imaginings –  fantasies (sexual imaginings, p.ex.) / wild i. – desvarieig (fig.) 

*-imago. mother i. – imago matern (terme junguià) 

-imbue – infondre (sinònim de més ús que de la trad. literal) / impregnar, amarar (fig., també amb la 

forma passiva) / dotar (imbued with ‘dotat de’) (~) 

*-immaculacy – puresa / polidesa, pulcritud (~) 

-immediate – pròxim (amenaça; però possible reformulació ‘amenaçat de prop’) / v. circumstance 

-immediately – a l’instant (alternativa a ‘a l’acte’) / i. exciting – d’interès immediat (~); apassionant (~) 

-immense – ingent (esforç, etc.) 

-immerse. to i. oneself in – abocar-se de ple, capbussar-se (a/en) (fig.) / immersed in pain – sumit en 

l’aflicció 

-immersion. i. into science – dedicació a la ciència 



*-immersive – absorbent (fig.) (~) / realista ‘que sembla que sigui real’ (~) / multisensorial (i. experience, 

p.ex.); immersiu (calc de l’anglès; esp. referit a les realitats virtuals dels jocs d’ordinador, etc.) / vividly i. 

– tan pròxim que sembla real; tan realista que sembla que hi siguis 

-imminent – amenaçador 

*-imminently – perillosament, amenaçadorament 

-immitigable – implacable 

-immoderate – desmesurat (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-immoderation – desmesura 

-impact – efecte, repercusió (alternatives a la trad. literal) / emotional i. – impresió (~); sotragada (~) / v. 

matting 

-impairment – deficiència (p.ex. a la sigla anglesa ICIDH) 

-impart – infondre (ànim, etc.) 

-impartial – neutral; neutre, impersonal (un color, una decoració, etc.) 

-impassable – impracticable (alternativa a ‘intransitable’) 

-impasse – carreró sense sortida (alternativa a ‘camí sense sortida’) / entrebanc, obstacle (~) / to be at an 

i. – estar estancat (esp. una situació conflictiva) 

-impassioned. i. speech – arenga 

*-impasto – impasto 

-impatience – irritació / v. burn 

-impeccable – infal·lible (dit esp. de coses, acc. 2 Oxford ‘faultless, unerring’) / inflexible, ineludible 

(l’aplicació d’una llei, p.ex.) 

-impediment – entrebanc, trava (fig., alternatives a les solucions del dicc.) / deficiència (alternativa a 

‘defecte’) 

-impending. a trial is i. – ha arribat l’hora de la veritat (fig.) (~) 

-impenetrable – inalterable, impertorbable; impermeable (fig.) 

-imperative. renders it morally i. for him to... – l’obliga moralment a... 

-imperfection – imprecisió (en la memòria) 

-imperial – senyorial (un edifici) // (n) mosca (mena de barba, cast. perilla) 

-imperil – amenaçar (alternativa a les solucions del dicc.) (to be imperiled by ‘estar amenaçat per, estar 

sota el perill de’) 

-imperishable – immarcescible, perdurable, indestructible, inextingible, immortal (alternatives a la trad. 

literal ‘imperible’) 

*-impermanence – fugacitat (de la vida) (v. trads. de impermanent aquí sota) 

*-impermanent – deleble, esborradís / transitori, precari / provisional; temporal (~) 

*-impermissible – inacceptable, inadmisible 

-impersonate – encarnar el paper (de) 

-impertinence – ximpleria (acc. 2 Oxford) / llibertat (‘mostra de familiaritat excessiva’, acc. 5a DDLC) 

-impervious – immune (a) (fig.) 

-impetuous – arrauxat (alternativa a la trad. literal) 

-impetus – al·licient (alternativa a ‘incentiu’) 

-impinge. to i. on – vulnerar (drets, etc.) 

-impish – de murri (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-impishly – amb aire murri 

-implement – (v) (dur/portar) a terme / portar a la pràctica, executar, aplicar / promoure, fomentar / pendre 

mesures, adoptar mesures (~) / dotar 

-implementation – aplicació (d’una llei, etc.) 

-implicate – comprometre / interrelacionar (~) 

-implication – obligació, compromís (millor que ‘comprometement’) (~) / supòsit; postulat (~) / 

implications – repercusions (però international implications pot ser sovint ‘ressò internacional’); rerefons, 

context; ressonàncies (sculptural implications ‘ressonàncies escultòriques’) / by i. – implícitament, de 

forma implícita / the i. here is... – d’això es dedueix que... / v. wider (s.v. wide) 

-implicitly – sense reserves (estimar, obeir, etc.) (alternativa a ‘incondicionalment’) 

*-implode – col·lapsar(-se), contraure(’s) 

-imply – pressuposar / significar implícitament / sobreentendre; donar per descomptat (~) / apuntar (acc. 4 

DIEC2) 

-impolite – descortès, incivil (alternatives a les solucions del dicc.) / it would have been i. – no hauria 

sigut educat (fer o deixar de fer tal cosa) 

-importance – condició, posició, categoria (social) (acc. 1.b Oxford) / moment of i. – moment de glòria (~) 

/ of no i. – sense res d’especial / v. greatest 



-important – solemne / valuós (esp. un objecte antic, acc. 1.b Oxford) / to be i. – convenir (en alguns 

casos) / to feel i. – sentir-se algú / the i. thing is... – el que compta és... / v. point / v. standard 

-importantly. more i. – (fórmula il·lativa) sobretot, per sobre de tot; és més... 

-imposing – formidable (efecte) / vistós (Dickens, Bleak House) / v. stature 

*-imposingness – imponència (no als diccs., però de cert ús) 

-imposition – sacrifici (acc. 2.2 DIEC2) 

-impossible – invencible, insuperable; inadmisible / insuportable (persona) / insostenible (situació) / 

terrible (p.ex.: it’s an i. thing to go through, watching a son die, Teju Cole, Open City, 7) / ideal (argot 

EUA) / you’re i., Barney – ets un cas, Barney / it is i. – no hi ha manera / v. exaggerate / v. possible 

-impossibly – exageradament ‘moltíssim’ 

*-impoverished – depauperat / mancat de recursos / miserably i. – en condicions de gran penúria 

-impractical – inviable, no viable; poc viable 

-imprecation – conjur (possible alternativa a la trad. literal en algun cas, ~) 

-impregnable – invulnerable; imbatible (esp. terme d’esports) 

-impresario – empresari teatral, mànager / agent, representant, mànager (esp. del món de l’espectacle) 

-impress – fer entendre, transmetre, fer veure (alternativa a ‘inculcar’) / I’m impressed – estic admirat, he 

quedat admirat 

-impression – sensació (sovint millor que el literalisme) / I had the distinct i. that... – em va semblar ben 

bé que... 

-impressive – imponent, imposant / espectacular, sensacional, espaterrant, d’upa (alternatives a la trad. 

literal); que fa efecte / extraordinari (en algun cas, passant de la mirada subjectiva a l’objectiva) / v. talent 

*-imprimatur – (>) vist-i-plau, sanció, ratificació, plàcet 

*-imprinting – impregnació (terme d’etologia) 

-imprisonment – reclusió (fig.) 

-improbable – absurd; estrafolari (possibles solucions en alguns casos) 

-impromptu. i. exchanges – converses informals 

-improve – (vt) posar de relleu / (vi) trobar la traça, agafar la traça (a fer una cosa) 

-improvidence – falta de previsió ‘imprevisió’ 

-improving – instructiu 

*-improvised – espontani / sobre la marxa 

-imprudent – impropi (comportament) 

-impulse – rauxa / passió / estímul (~); emoció (~) / on i. – impulsivament; sense pensar 

-impulsive – arrauxat 

-impulsiveness – arrauxament 

-in. to be (well) in with – avenir-se amb algú, tenir afinitat amb algú (alternatives a ‘tenir confiança’) // (n) 

to have an in (with) – tenir accés (a) (fig.) (trad. Fibla American Pastoral) 

-inaccurately – de manera incorrecta, de manera inexacta 

-inactive – apàtic, indolent, passiu (quan la trad. literal no funciona) 

-inadequacy – incompetència, ineptitud; falta de preparació, falta de destresa / mancança; inconvenient 

(~) / inadaptació (p.ex. com en una traducció existent del títol Human Sexual Inadequacy de Masters i 

Johnson) / fear of i. – por de no donar la talla (en alguns casos) 

-inadequate – (person) incompetent ‘incapaç’ / deficient (la redacció d’un text, p.ex.) 

-inadvertent – involuntari (alternativa a ‘accidental’); impremeditat / (amb valor adverbial) sense voler; 

sense adonar-se’n 

-inanity – banalitat; frivolitat (‘comentari frívol’) 

-inappropriate – fora de lloc (alternativa a les solucions del dicc.) 

-inarticulate – confús, vague, imprecís (acc. 2.a i 2.c Oxford) (~) 

-inasmuch – més que més (~) 

-inattention – desinterès 

-inaudible – inintel·ligible (esp. una conversa, perquè hi ha remor o té lloc lluny de tercers que amb prou 

feines la senten) 

-inaugural. i. address – discurs d’investidura, discurs de presa de possessió 

-inaugurate – instaurar 

-inauspicious – de mal averany (~) 

*-in-between – intermedi 

-incandescent – abrandat (fig., acc. 2 Oxford) 

-incantation – fórmula (màgica) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-incapable. to be i. of – no estar en condicions de (fer una cosa) 

-incapacity – ineptitud; incompetència (~) 

*-incarceration – presó ‘fet d’estar empresonat’ 



-incendiary – provocador, burxeta (alternatives a ‘incendiari’ amb sentit fig.) 

*-incensed – enfurismat; fora de si 

-incentive. there is every i. to... – tot convida a... 

-inception. from its i. – des del seu origen (alternativa a la solució del dicc.) 

-inch. to be within an i. of (death / one’s life) – tenir la vida en un fil; jugar-se la vida; entre la vida i la 

mort 

-inchoate – incipient / immadur (fig.), pueril (~) 

-incidence – índex (de delinqüència, p.ex.) 

-incident. (adj). i. to – inherent a (~) 

-incidental. i. expenses – imprevistos ‘despeses imprevistes’ (alternativa a la solució del dicc.) 

-incidentally – de retruc (~) / sigui dit de passada... (~) 

-incisive – punyent 

-incitement – incitació al delicte (o a la violència, a l’odi, etc.) (forma de delicte) 

-inclination – afecte / (rock) coster 

-include. including... – comptant(-hi)... ‘incloent-hi...’ (acc. 3.1 comptar DIEC2, esp. l’ex. Tinc vint 

gossos comptant-hi els cadells) 

-inclusion – inserció (alternativa a la trad. literal) 

*-inclusiveness – integració / inclusió; inclusivitat (calc anglès d’ús relativament habitual, sobretot amb el 

sentit de ‘acció d’incloure’, per evitar l’ambigüitat que pot tenir inclusió ‘acció o efecte d’incloure’; per 

desfer l’equívoc es pot recórrer a alguna expresió com voluntat d’inclusió) 

-incognito. to preserve one’s i. – guardar l’anonimat (millor que la solució del dicc.) 

-incoherent. i. with – descompost, trastornat (per alguna emoció) (Vayreda escriu “descompost per la 

mateixa excitació” a Records de la darrera carlinada)  

-incomprehensible – inconcebible; inimaginable / inintel·ligible 

-inconclusive – ambigu, indefinit (resposta, etc.) (~) 

-incongruous – discordant 

-inconsequent – intranscendent 

-inconsequential – de poca entitat, poc important, insignificant / insubstancial (conversa) / va (paraula 

‘compromís verbal’) (però trad. lliure: [her/his] w. is not i. ‘ és una persona de paraula’) 

-inconsiderable – nimi, insignificant, intranscendent (o altres quasi-sinònims, v. insignificant al 

Franquesa) 

-inconsistency – incoherència, incongruència 

-inconsistent – contraposat (opinions divergents) / irregular (un esportista en el seu rendiment) 

-inconsolable – desconsolat 

-inconstancy – volubilitat 

*-incontestability – evidència 

-inconvenience – trasbals 

-incorporate – incloure / integrar / plasmar (~, cf. acc. 4 Oxford) 

-incorporation – fundació (d’una societat) 

-incorrigible. you’re i. – no tens remei 

-increase (v) – fer pujar 

-increase (n). to be on the i. – anar a més 

-incredible. i. luck – sort inaudita (alternativa al calc) / it’s i.! – sembla mentida, sembla que no pugui ser 

(cf. believe) / he’s i., really! – és un cas, t’ho juro! 

-incredibly – encara que sembli mentida, encara que pugui costar de creure; miraculosament (trad. lliure) / 

i. grateful – immensament agraït, enormement agraït (però: don’t ever doubt how i. grateful I am... ‘pensa 

que no t’agrairé mai prou...’, trad. lliure però idiomàtica) 

-incredulously – sense saber-se’n avenir 

-increment – grau (d’intel·ligibilitat, etc.) / clímax (terme de retòrica. acc. 1.d Oxford, equivalent a 

l’incrementum de Quintilià) 

-incriminating – inculpatori (incriminatori podria ser calc; en tot cas no està recollit al DCVB ni al 

DIEC2) 

-incubate – (vi) desenvolupar-se 

-incubus – malson (fig.) 

-indebted. to be i. (to someone) – estar en deute, quedar en deute (= ‘agraït’) (trobo ‘estar en deute’ 

utilitzat per en Badia i Margarit i en Rubió i Lluch, i ‘quedar en deute’ utilitzat per en Germà Colon) / i. 

to – influït per (en llenguatge artístic) 

-indecent – deshonest (proposicions) 

-indeed – efectivament (alternativa a ‘en efecte’) / fins i tot (fórmula introductòria) / yes i. – i tant / no, i. – 

no, i ara 



-indefensible. it’s i. – no té justificació; no té perdó 

*-indelibly – d’una manera indeleble / i. attached – inextricablement lligat (a...) 

-indelicate. at the risk of being i.... – si no és indiscreció... (+ pregunta) 

-indentation – incisió / marca, senyal, empremta (‘depressió en una superfície’, acc. 4 Oxford, p.ex. dels 

dits sobre una part del cos inflamada) 

*-indented – retallat (un litoral, etc.) 

*-indenter – penetrador (en proves de duresa de materials) 

-indenture – prestació // (v) supeditar (fig.) 

-independence. ethical i. – llibertat de criteri (~) / social i. – independitzar-se (amb reformulació) (~) 

-independent – imparcial 

*-indestructibility – invulnerabilitat 

-indestructible. he was i. – no hi havia res que el tombés (dit en un diàleg d’un soldat mort en acció de 

combat; la trad. literal em sembla artificiosa) 

-indeterminate – indefinit (edat, p.ex.) 

-index – remetre (terme de crítica de l’art, ~) 

*-indexical – indexical (calc consolidat en terminologia semiòtica); referencial (~) 

*-index card – fitxa (d’arxiu, bibliogràfica...), cèdula (bibliogràfica, lexicogràfica, de catalogació...); fitxa 

de cartolina (en un registre informal no tècnic) 

-India. I. rubber – cautxú / I. rubber ball – piloteta de goma (joc infantil) 

-Indian: v. corn al bilingüe 

*-Indian-American – indoamericà (no al DIEC2) 

-indicate – assenyalar; designar (~) / manifestar; donar a entendre / fer un gest (a algú perquè faci alguna 

cosa) 

-indication – manifestació (‘acció o efecte de manifestar’) / apunt (en art) / to give i. – exterioritzar; 

manifestar amb l’expresió (de la cara); fer patent 

-indictment – requisitòria (accs. 1a i 1b DDLC) 

-indifferent – apàtic, displicent / passiu / tebi 

-indignity – humiliació (~) 

-indigo – violaci, violat, violeta (més fosc que ‘lila’) (~) / pigment i. – indi (en pintura, #4B0082) / i. dye 

– anyil (tint, #091F92) 

-indirect. in an i. relationship with... – en relació inversa amb... 

-indiscriminately – de qualsevol manera / indistintament / sense més ni més 

-indispensable – ineludible (regla, etc.) 

-indisputable – irrefutable (alternativa a les solucions del dicc.) 

-indistinct – indefinit, vague (alternatives a les solucions del dicc.) 

-individual – persona (alternativa al literal ‘individu’) / v. private 

-individuality – particularitat 

-indolent – mandrós 

-indomitable – irreductible (possible alternativa a les trads. més literals, esp. en sentit fig.) 

-indoors – a cobert; entre quatre parets (~) 

-indubitable – indiscutible 

-induce – causar (alternativa a ‘produir’ etc.) 

-indulge – contemplar (acc. 2 DIEC2) / fer content (algú); deixar(-lo) fer / tolerar, consentir, permetre; 

transigir (amb reformulació) 

-indulgence – extraordinari ‘bauxa’ / condescendència (alternativa a ‘tolerància’); concessió (~) / 

debilitat, feble; vici (esp. petit) / v. voyeuristic 

-indulging – obsequiós 

-industrial. i. film – pel·lícula publicitària, pel·lícula de promoció (~) / de fàbrica  (i. colour ‘color de 

fàbrica’ [color amb què surt de fàbrica un producte acabat, p.ex. un cotxe], i. compound ‘producte de 

fàbrica’ [quan no es tracta de compound2]) 

-industrialist – magnat dels negocis 

-industrious – tenaç 

-industriously – amb aplicació; amb assiduïtat (treballar) / amb tenacitat 

-industry – comerç (shipping i. ‘comerç naval’) / ram (acc. 2 DIEC2) // (attr) empresarial (i. magazines 

‘revistes empresarials’) 

-ineffective – com si no hi fos 

-ineffectively – sense conseqüències (~) 

-ineffectual (no absolutament sinònim de ineffective com deixa entendre la mera remisió del bilingüe) – 

innocu, anodí; sense conseqüències 

-inelegance – falta de tacte (en algun cas) 



-inept – dolent (pel·lícula, llibre; matís diferent de ‘absurd’) 

*-ineradicable – inextirpable; imborrable (~); insuperable (fracàs) (Philip Roth, Nemesis,  3) / insalvable 

(diferències) 

-inertia – apatia; ensopiment (~) 

-inescapable – incontestable; imperiós / omnipresent (in Paris [...] the horror of the front was i.) 

-inestimable – no tenir preu ‘valuós’ 

-inevitability – fatalitat (~); certesa (~) 

-inevitable. the whole thing is i. – la cosa no té remei 

-inevitably – com no podia ser d’una altra manera... 

-inexcusable – imperdonable (alternativa a ‘inexcusable’) / it’s i. – no té perdó 

-inexcusably – imperdonablement / irremissiblement / inequívocament 

-inexperienced – sense experiència, poc experimentat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-inexplicable – inescrutable, inintel·ligible (acc. 3 Oxford) 

-infallibly – indefectiblement (alternativa a la trad. literal) 

-infamous – pèrfid, malvat / tristament famós; trist (acc. 4a DDLC, no recollida al DIEC2) 

-infancy. in its i. – a les beceroles (fig.); incipient 

-infectious – encomanadís (sentit propi i fig., esp. el riure) 

-infernal – diabòlic (acc. 3 Oxford) 

*-infielder – interior (posició en el joc de beisbol; v. utility) 

-infinitesimal – minúscul; insignificant 

-infirmity – despoderament (~) (v. DECat, s.v. poder, VI, 634a19-57) 

-inflammable – excitable; ardent 

-inflammatory – excitant; provocatiu 

-inflate. to i. oneself – donar-se importància (~) 

-inflect – remarcar (unes paraules) / blues-inflected – amb influències de blues (~) 

-inflexion – modulació (de la veu) / prosòdia (~); cantarella (~) / variació (en general)  

-inflict – assignar (un paper) 

-influence. depressing i. – trasbals (trad. lliure) // to i. favourably – disposar favorablement / to i. events – 

influir sobre el curs dels esdeveniments 

-influential – dominant (una força política en un país, p.ex.) 

-influenza – passa (quan no és pròpiament ‘grip’) / v. Spanish 

-influx – arribada (alternativa a les solucions del dicc. en un discurs subjectiu) (i. of immigrants ‘arribada 

d’immigrants’, però també es pot traduir més lliurement com ‘allau migratòria’) 

-inform – infondre (acc. 3 Oxford) / informar ‘donar forma’ (acc. 2 DIEC2) / inspirar (acc. 3 DCVB) 

-informed – (ben) fonamentat (sentit diferent de l’acc. del bilingüe) 

-informal. to keep it i. – prescindir de formalismes (trad. lliure) / i. economy – economia submergida 

(alternativa a la trad. literal) 

-informant – confident (en algun cas) 

-information. for your i.... (a vegades com a sigla FYI) – perquè ho sàpigues...; sàpigues (que...); no sé si 

ho saps, però... (alternatives a la solució del dicc.) (però: FYI, yes I can ‘perdoni, però sí que puc’) / i. 

officer – porter, conserge, recepcionista (en un edifici) / contact i. – senyes, dades (personals) / v. record 

-informative – orientador (una visita guiada, etc.) 

-informed – fonamentat (decisió) 

-informer – confident 

-infringe – (rights) conculcar (alternativa a ‘trepitjar’ etc.) 

-infuriate – desesperar, posar negre 

*-infuriated – furibund (una mirada, p.ex.; v. sinònims d’irat al Franquesa) 

-infuriating – indignant / desesperant; exasperant; irritant (una pregunta, etc.) / shes an i. child – aquesta 

nena fa posar negre (alternativa a la solució del dicc.) 

-infuse – amarar (esp. fig.) 

-infusion – injecció, descàrrega (fig.) 

-ingrained – consolidat (alternativa a ‘arrelat’ amb diferència de matís) 

-ingratiate – captar la gràcia, captar el favor (d’algú) (alternatives a les solucions del dicc.) / to i. oneself – 

voler quedar bé 

-ingratiating – conciliador 

-ingredient – qualitat ‘bona qualitat’ (esp. d’una persona) / principi actiu (farmacèutic); additiu 

(alimentari) 

-inhabit – identificar-se, compenetrar-se (~) / to i. a role – encarnar un paper 

-inhabitant – ocupant (d’una casa) 

-inhale – inspirar, agafar aire (alternatives a les solucions del dicc.) 



-inherent – implícit (~) / propi (del moment, etc.) / i. calm – calma íntima (~) (però I feel an i. calm about 

it ‘a mi això em té ben tranquil’, en un registre col·loquial) 

-inhuman. it’s i.! – això és una crueltat! 

-inhumanity – atrocitat, crueltat ‘acte atroç, acte cruel’ 

-initial – caplletra 

*-initially – al principi, al començament / per començar... (per introduir el primer element d’una 

enumeració) 

-initiate – posar (un plet) / engegar, posar en pràctica (un projecte, p.ex.) 

-initiative – activitat; pla, mesures (de reforç, etc.) 

-initiator – promotor, impulsor (en alguns casos, alternatives a ‘introductor’) 

-injection – dosi (fig., posible alternativa a la trad. literal) 

-injunction – intimació / requeriment (judicial) 

-injured – dolgut (esp. acc. 1a DDLC) 

-injurious – lesiu 

*-injury-free – indemne (~) 

-ink. thick i. – tinta grassa (francès encre grasse), tinta de gravat / i. and wash – aiguada (francès lavis) / 

v. pen 

-inkling. to have an i. of – pressentir, veure a venir 

-inland. i. waters – aigües continentals (Termcat) 

-inlet – Geog grau (acc. 1.3 DIEC2), gola (acc. 2.3 DIEC2); boca (~, cf. acc. 4.2 DIEC2); braç de mar, 

canal; ria (si és el cas) 

-inmate – hoste / intern (no ‘internat’) / reclús 

-inmost – recòndit 

*-innately – íntimament, en essència (‘by essential nature’, Oxford) 

-inner – mental (~) (v. working) / the i. being – l’essència de la persona / i. nature – essència (al títol 

d’una obra de Schopenhauer) / i. circle – cercle dominant (esp. en política); cercle de confiança / i. 

sanctum – santuari, santuari íntim; sagrari, tabernacle (~) / I’m trying to get in touch with my i. self – 

intento trobar-me a mi mateix 

*-inner sole – plantilla (de sabata, complementària o fixa) 

-innocent. i. bystander – testimoni circumstancial (~) / i. explanation – explicació justificativa (~) 

-innuendo. sexual i. – connotacions sexuals 

*-innumeracy – incompetència en matemàtiques, incompetència en càlcul aritmètic 

-inoffensive – poc amenaçador (en alguns casos) 

-inordinately – immensament ‘molt’ 

-input – aportació, contribució; col·laboració 

-inquest – investigació forense (alternativa a la solució del dicc.) 

-inquire – voler saber (p.ex. en construccions com “Are you happy?”, inquired John) (alternativa a les 

solucions del dicc.) / reflexionar (un mateix sobre alguna cosa) 

-inquiry. to make inquiries – indagar (alternativa a la solució del dicc.) / v. preliminary 

-inroad. to make inroads into one’s capital – fer-hi forat (alternativa preferible a la solució del dicc.) 

-insane – malsà (alternativa a insà acc. 2 GDLC) / it’s i. – és una insensatesa / temporarily i. – afectat de 

demència transitòria 

-insanity – alienació mental (terme legal) 

-inscrutable – impenetrable (alternatives a la trad. literal); recòndit (íd.) /  

-inseam – tir de l’entrecuix (sastreria) 

-insecurity. job i. – precarietat laboral 

-insensible – apàtic (Dickens, Bleak House,  23) (cf. acc. 3 insensibility) 

*-insentience – insensibilitat 

-inseparable – indestriable (si és el cas i la trad. literal no funciona) / i. condition – condició inseparable, 

condició sine qua non 

-insert (v) – introduir 

-insert (n) – afegitó (alternativa a les solucions del dicc.) / encartament (acc. 2 DIEC2) 

-insertion – addició, afegitó 

-inside – (adj) (information) de primera mà; detallat / i. man – infiltrat (subst., ~) // everything i. her... – 

tota ella (va estremir-se, etc.) / to turn i. out – girar del revés; capgirar (fig.) 

*-insider – iniciat / connoisseur (~) / gent pròxima; gent de la casa, un de casa, un de la colla (trad. 

lliures) / contacte (acc. 3 DIEC2) (~) / font ben informada, font (d’informació) fidedigna (~) / i. trading – 

tràfic d’influències ‘abús d’informació privilegiada’ 

-insidious – pèrfid (alternativa a la trad. literal i altres solucions del dicc. aplicat a persona) 



-insight – vista ‘intuïció’ / pista (fig.); element (sovint en pl.) / visió ‘visió intel·lectiva, intel·lecció’; 

il·luminació / llum (fig.) / lucidesa (cf. el títol castellà d’un llibre de la neurocientífica Jill Bolte Taylor) / 

observacions / descobriment / interioritats ‘intimitats’ / to give an i. into – ajudar a compendre / to have 

an i. into oneself – fer un exercici d’introspecció / sharp i. – ull clínic (trad. lliure) 

-insignia – ensenya (heràldica) 

-insignificant – intranscendent; anodí 

-insincerely – hipòcritament 

-insinuate – instil·lar (alguna idea en l’inconscient d’algú, etc.) / deixar entreveure / to i. into – acostar 

(esp. fig.) / to i. oneself into – introduir-se en, fer-se un lloc en (esp. fig.) 

-insipid – fat; mediocre, gris 

-insipidity – grisor (‘dullness’, acc. 1.b Oxford) (Jane Austen, Sense and Sensibility, 1.11) 

-insist – instar, exigir (~) 

-insistent – peremptori / tenaç 

-insofar. i. as it is mythic, it is also universal – el fet que sigui mític el fa ser també universal 

-inspect – analitzar (una substància, p.ex., però també amb sentit fig.) 

-inspection. on closer i. – (observant) amb més deteniment 

-inspiration – revelació (divina) / exemple, model (acc. 4.b Oxford ‘inspiring principle’) / I just had an i. 

– se m’acaba d’acudir una cosa 

*-inspirational – edificant; formatiu / encoratjador 

-inspire – estimular; motivar; convidar (fig.) / to be inspired by – guiar-se per (un raonament, etc.) 

*--inspired. ...-i. – d’inspiració... (pas del subst.-prefix a adjectiu: cinema-i. ‘d’inspiració 

cinematogràfica’) 

-inspiring – edificant; instructiu / encoratjador; estimulant; motivador 

-instantly – en un moment (sentit diferent de ‘de seguida’) 

-instead – més aviat / en canvi (fórmula introductòria) / sinó que (si és el cas; sovint enllaçant 

subordinadament dues frases que en el text anglès van separades per punt i seguit) / to want […] instead – 

estimar-se més (p.ex. la frase del bilingüe, que acabaria: ‘...o t’estimes més quedar-te?’) / ...i. Picasso 

would celebrate his 75th birthday with exhibitions in Moscow and New York – ...i Picasso va acabar 

celebrant... (valor igualment adversatiu) 

-instigate – fomentar, promoure / incoar (en llenguatge jurídic) / infondre, inspirar 

-instigation. at the i. of… – a instàncies de… 

-instil. instilled with – dotat de, ple de (~) 

-instinct – intuïció / inclinació / commercial i. – esperit de comerciant; esperit de negoci / first i. – primera 

idea (~) / my i. is for... – tinc tirada a... / as if on i. – maquinalment (~) / I know (it) by i. – m’ho diu 

l’instint 

-institute – implantar /aplicar (mesures) (~) 

-institution – entitat, entitat cívica (alternativa puntual a la més corrent trad. literal); centre (docent, p.ex.) 

-institutionalize, institutionalise – internar, ingressar (en una institució psiquiàtrica, geriàtrica, etc.) / 

establir; consagrar (fig.) / admetre, acceptar, reconèixer (una forma lingüística, en l’ús o en la norma) 

(acc. c Oxford) 

*-institutionalized, institutionalised – internat (un vell en una residència); ingressat (un malalt mental); 

sota custòdia (un nen) 

-instruct – indicar (alternativa a les solucions del dicc.) / as instructed – seguint les indicacions; fent tal 

com se t’indica (i variants) 

-instruction. basic i. – les nocions bàsiques, els rudiments (d’una disciplina, etc.) / v. course 

-instructive – il·luminador 

-instructor – monitor 

-instrument. the i. of fate – la mà del destí 

-instrumental – significatiu (~) / to be i. in doing something – ser decisiu en, contribuir de manera 

decisiva a (alternatives a la solució del dicc.) 

-instrumentation – (n) instrumental (acc. 2.2 DIEC2) 

*-insubstantiated – infundat (rumor, etc.) 

-insufferably – tremendament, terriblement ‘molt’ 

-insulation – protecció (fig.) 

-insult – ofensa (alternativa a les solucions del dicc.); improperi; crítica (negativa) (~) 

-insult – hostilitzar; importunar (cf. acc. 4.a Oxford) 

-insulting – ofensiu (alternativa a les solucions del dicc.); mortificant; provocador (~) 

-insupportable – irresistible (acc. 2 Oxford) 

-insurmountable – invencible (por, etc.) (cf. unsurmountable) / incontrovertible (~) 

-intact – indemne (persona; alternativa sovint preferible en aquest cas a les solucions del dicc.) / v. survive 



-intake – ingestió, dosi, consum (d’alcohol, medicaments, etc.) 

*-intarsia: v. tarsia 

-integrated – (personality) equilibrat / unificat 

-integration – incorporació 

-integrity – enteresa 

-intellectual – racional / public i. – intel·lectual mediàtic; publicista (terme antiquat, d’ús a la primera 

meitat del s. XX); intel·lectual compromès (~) 

-intelligence. (to be) of low i. – (ser) curt d’enteniment / i. agency – servei d’informació i seguretat (a la 

manera d’Itàlia i França; la trad. literal és un calc, encara que consolidat) / v. average 

-intelligent – assenyat (raonament, persona [perfectly i. ‘perfectament assenyat]); comprensiu / let’s be i. 

– reflexionem 

-intelligentsia – elit intel·lectual (alternativa a ‘intel·lectualitat’) 

-intemperate – exacerbat (odi) 

-intend – concebre 

-intended – desitjat (efecte) / i. interaction – voluntat d’interacció / the i. victim – la víctima designada, la 

víctima elegida; el destinatari de l’agresió (si és el cas) 

-intense – (love) apassionat, ardent; fervent / (person) apassionat; vehement; emotiu / penetrant (mirada) / 

sonor (veu) (~) / you’re so i. – t’ho agafes tot molt a pit (~) / to grow i. – encendre’s, inflamar-se (una 

discusió) / i. feeling – emoció; commoure’s (amb reformulació) 

*-intensely – amb passió 

-intensification – augment, increment 

-intensify – accentuar 

-intensity – esclat, lluminositat (~) / vehemència, passió; neguit; desfici, desassossec / vitalitat / fermesa 

(i. of purpose ‘fermesa de voluntat’) (~) / tràfec, activitat frenètica (cf. ‘strenuous energy of action’, dins 

l’acc. 1.b de l’Oxford) (~) / emotional i. – càrrega emotiva 

-intensive: v. ICU 

-intent. (to be) i. (up)on – (estar) decidit (a) (alternativa a ‘resolt’ i ‘determinat’); concentrat ‘absort’ (en); 

estar (per) (acc. 5.3 DIEC2); per tal de (sense verb precedent) / to all intents and purposes – a la pràctica; 

a tots els efectes (v. també purpose) / all i. – a l’aguait (un rapinyaire a dalt d’un arbre) / v. supplication 

-intently – fixament (mirar); amb intenció (íd.) 

-interact (vi) – relacionar-se, interrelacionar-se (no als diccs. però d’ús freqüent) 

-interaction – interrelació; relació (personal) (~) 

-intercept – barrar el pas, deturar / (un núvol) tapar (el sol) 

-interchange (n) – nus (de carreteres; v. spaghetti), intersecció 

-intercom – intercomunicador, intèrfon 

-intercourse. social i. – vida social 

-interest – conveniència / afecte ‘afecció’ / atractiu (acc. 2 GDLC) / objecte d’interès / (1 c) accions 

(borsàries, etc.) / interests – aficions (d’una persona); recursos (d’un país) / in the i. of – amb una intenció 

de, amb una voluntat de (si és el cas) / in (someone’s) best i. – pel (seu) propi bé; el més convenient (per a 

algú) / with i. – amb curiositat, encuriosit (algú que pregunta, etc.) // (attr) i. group – grup de presió, lobby 

// to be interested in music – tenir interès per la música, tenir afició per la música / v. advance / v. heart / 

v. source 

-interested – (concerned) afectat / competent (en una matèria) (~) / v. interest / v. less 

-interesting – digne d’interès (alternativa preferible a la trad. literal en algun cas); ple d’interès (íd.) / it’s 

i. – està bé, no està malament / it’s i. to note... – recordem...; cal no oblidar...; convé destacar...; és digne 

d’esment; val la pena esmentar... 

*-interestingly. i. (enough) – curiosament, cosa curiosa... (fórmula introductòria) 

-interfere – (hinder) complicar, entrebancar, obstaculitzar, dificultar, posar entrebancs (a) / alterar, afectar 

(~) / ser manefla / to i. (with) – repercutir (en); redundar en perjudici (de); influir negativament (en) (~); 

topar (fig.) 

-interior. i. critic – jo crític, jo analític 

*-interlinked – interrelacionat; interdependent 

-interlude – entremès (terme teatral) 

-intermarry – entroncar, emparentar (acc. 1.b Oxford) 

-intermediate – transitori (~) 

-intermingle – combinar  

*-intermingling – interrelació / combinació / mestissatge 

-intern – (n) estudiant en pràctiques; becari (dit així p.ex. dintre Catalunya Ràdio); meritori (si és un 

empleat sense sou); empleat (neutralització, Daphne Kalotay, Russian Winter) 



-internal. i. number – extensió (telèfon d’una línia interna, en una empresa, un hospital, etc.) / i. reasons – 

context (si és el cas) / i. evidence – context 

*-internalize – interioritzar, assimilar; apropiar-se (de) (~) 

-internally. i. directed, i. oriented - introspectiu 

-international – cosmopolita (en alguns casos, p.ex. i. man ‘persona cosmopolita’) 

*-internet café – cibercafè 

*-interpenetrate – interpenetrar(-se); imbricar(-se) (~) 

-interplay – interacció; convivència (entre persones) / combinació (de colors, p.ex.) 

-interpret: v. best 

-interpretation – versió; lectura (acc. 2 DIEC2) 

*-interracial – íd. 

-interrogate – fer preguntes (alternativa a la trad. literal) / estudiar, explorar 

-interrogation – exploració (fig.) 

-intersect. a plain intersected with rivers – una plana solcada de rius 

-intersperse – intercalar 

-intervene – intercedir (prop d’algú) 

-intervening. the i. twenty-eight days – l’interval de vint-i-vuit dies, aquell interval de vint-i-vuit dies 

-interview – col·loqui, conversa 

-interweave – trenar (alternativa a la trad. literal) / imbricar (fig.) (~) 

*-in-the-gut – visceral (fig.) 

-intimacy – proximitat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-intimate. to be i. with – ser íntim de (algú); tenir familiaritat amb, estar familiaritzat amb, conèixer a fons 

(alguna cosa) 

-intimate – insinuar, donar a entendre (més que no pas les solucions del dicc.) 

-intimidating – intimidador (alternativa al ‘intimidant’ del bilingüe, que no apareix al DIEC2 ni al DCVB) 

-into. i. the forest – bosc endins 

-intolerable – insuportable (alternativa sovint preferible a la trad. literal) / i. conditions – penúries, 

penalitats (trad. lliure) 

-intone – dir amb una cantarella / proclamar (~) 

*-intoxicated – embriac, borratxo / i. burp – rot de vi (cita d’en Sales al DDLC) 

*-intractability – inflexibilitat (en alguns casos) 

-intractable – incurable; que no respon a les cures / declarat (inclinació, malaltia) (~) 

-intricacy – enrevessament (~) / intricacies – secrets, misteris, interioritats (fig.) (cast. entresijos) / to get 

into the intricacies of the story – entrar en detalls (~) 

-intricate – complex (alternativa a les solucions del dicc.) 

-intrinsic – característic (possible alternativa a la trad. literal) 

-introduce – instituir; decretar (~) / aportar / utilitzar (un material o una tècnica, en art, etc.; alternativa al 

calc) / posar de manifest (possible alternativa a ‘donar a conèixer’) 

-introspective – introvertit (persona) 

-intrude – coaccionar, constrènyer (esp. amb upon) / importunar / irrompre / to i. on (someone’s) grief – 

no respectar la pena (d’algú) 

-intruder. i. alarm – alarma contra intrusos 

-intrusion – irrupció 

-intrusive – carregós, paparra (alternatives a les solucions del dicc.) 

-intuition – vista (acc. 9b DDLC, alternativa a la trad. literal) / sensibilitat (emotive i. ‘sensibilitat 

afectiva’) / v. right 

-intuitive – espontani (acc. 3.c Oxford) 

-inundation – devessall (acc. 2 Oxford) (Romeu i Julieta, 4.1.12, solució Oliva) 

-inure. inured (to) – immune (a) 

-invade – irrompre en (si s’escau i no correspon a la trad. literal) 

-invader – intrús (en algun cas, si la trad. literal no funciona) 

-invalid – impedit / he’s i. – no es pot valdre 

-invaluable – de gran vàlua, valuosíssim 

-invent – concebre; elaborar (una teoria) / they invented in their heads a relationship with me – es van 

fabricar mentalment una relació amb mi 

-invention – creació (acc. 2.2 DIEC2) / creativitat (possible alternativa a ‘inventiva’) / troballa (~) / 

inventions – imaginacions 

-inventive – imaginatiu (si és el cas i les altres opcions no convenen) / pleasure is ever i. for its own ends 

– el plaer sempre se les enginya per sortir-se amb la seva (John Cleland, Fanny Hill,  9) 

-inventiveness – capacitat d’inventiva (alternativa a ‘inventiva’) 



*-inverse – invers / i. proportion – relació inversament proporcional, proporcionalitat inversa 

-invest. psychologically invested – involucrat psicològicament 

-investigate – fer indagacions (sobre algú) 

*-investigating – inquisitiu (i. disposition ‘esperit inquisitiu’) 

*-investigation – investigació; indagació 

-investment. i. firm – entitat financera, banc / v. banker 

-invidious – maliciós (comentari) (acc. 2 Oxford) 

-invigorating – tonificant (alternativa a les solucions del dicc.) 

-invitation. wedding i. – participació de casament 

-invite. it invites comparison (with) – es presta a comparacions (amb), és susceptible de ser comparat 

(amb) / to i. in – acollir (algú a casa teva) 

-inviting – acollidor (un lloc) / seductor (alternativa a ‘temptador’ fig.); llaminer (fig.) 

-invitingly: v. polished 

-invocation – sortilegi (acc. 2 Oxford) 

-invoke – suscitar, despertar (una fantasia, etc.) / adduir (v. definició acc. 1.b Oxford en l’addició del 

1993) / acudir a, valdre’s de (algú o alguna cosa) (acc. 4 acudir DDLC)) / reflectir (fig.) 

-involuntary – espontani (~) 

-involve – embolcallar (acc. 1 Oxford, arcaisme amb el sentit etimològic, tant propi com fig.; la boira 

embolcallar les muntanyes, p.ex.) / consistir (a); caracteritzar-se (per) (potser amb una mica de 

reformulació) / the next thing to happen didn’t i. only words – la següent cosa que va passar va anar més 

enllà de les paraules / osteoarthritis involving... – artrosi amb afectació de... / to be (closely) involved in – 

tenir-hi algun paper, tenir-hi relació; tenir una relació (estreta) (amb algú); participar (activament) (en una 

activitat); formar part (d’un grup o un moviment artístic, etc.) / to become involved in arguments – 

embrancar-se en discusions / v. involved aquí sota mateix 

-involved – vinculat / basat (en) / to become (deeply) i. – dedicar-se, consagrar-se (en cos i ànima) / all 

what’s i. – tot el que hi ha en joc / I don’t want to get i. – no m’hi vull ficar; no vull saber-ne res / not i. – 

no pintar-hi res / v. involvement 

-involvement – compromís, responsabilitat / participació (~) / intervenció, ingerència (esp. en política) / 

vinculació / interès / relació, unió sentimental / intimitat (~) / afectació (terme mèdic) 

-inward – íntim 

-inwardly – íntimament (convençut, p.ex.) 

*-in-your-face (adj) – provocador (una obra de teatre, etc.) 

-iota. not one i. – gens ni mica (alternativa sovint preferible a les solucions del dicc.) 

*-irk – molestar, emprenyar, carregar, irritar 

-irksome – empipador ‘molest’; feixuc ‘carregós’ 

-iron. to i. out a date – concretar una data (però to i. out things ‘arreglar el món’ ~) / v. kink 

-ironclad – incommovible (~) / (reason) fonamentat 

-ironically – ironies de la vida... (esp. al començament d’una explicació) 

*-ironstone, iron-stone – hematites / laterita 

-ironwork. wrought i. – treball de forja 

-irradiate – il·luminar, irradiar llum (fig., accs. 2.a i 2.b Oxford) 

-irrational – desenraonat / extravagant (~)  

*-irreclaimable – irredimible (acc. 2 Oxford) (Thackeray, Book of Snobs,  23) 

-irredeemable – irreversible; impossible d’adreçar (~) 

*-irreflective – inconscient (~); instintiu (~) 

-irregular – poc convencional, poc ortodox / this is most i. – això és inadmisible / i. heartbeat – a(r)rítmia 

(cardíaca) 

-irrelevant – improcedent (alternativa a les solucions del dicc.; bona trad. com a terme judicial) / superflu, 

prescindible; mancat d’interès / i. to – sense relació amb, independent de / it’s i. to me – no m’afecta 

-irrelevantly – sense venir a tomb 

-irreplaceable – únic (alternativa a la trad. literal) 

-irresistible – extraordinari 

-irrespective – amb indiferència (de) 

-irretrievable – irremisible 

-irrevocable – irreversible 

-irritable – irritat, enrabiat; susceptible (~) 

-irritant – enrabiat (fig.) (~) 

*-irritated – molest / i. conviction – convenciment mortificador 

-irritation – exacerbació (sentit propi i fig.) / crispació (~) 

*-irruptive – intrusiu (o bé reformulació amb irrupció, si convé) 



-isinglass – aiguacuit ‘cola de peix’ 

-island. i. of chairs – grup de cadires / security i. – perímetre de seguretat, zona de seguretat 

-islander – insular n (alternativa a ‘illenc’; v. el que en diu en Coromines al DECat) 

-isolated – solitari 

*-isolating – aïllant / aïllador / separador, distanciador / i. aura – aire distant, distanciament (~) 

-isolation. i. ward – pavelló d’infecciosos 

-isometrical. i. exercises – estiraments (~) 

*-ISP (= Internet Service Provider) – servidor d’internet 

-issue – (matter, point in question) afer; debat (acc. 2.b DDLC); qüestió controvertida; tema de debat; 

element de polèmica; objecte de polèmica, objecte de discussió, matèria de discussió, objecte de litigi 

(alternatives a ‘assumpte, qüestió, problema’; v. també i. at stake aquí sota mateix) (pl. issues 

‘problemàtica’) / dilema; conflicte (alternatives a ‘qüestió, problema’) / factor, element, aspecte, punt (~) 

/ issues – interessos (estètics, p.ex.) / through issues of... – en termes de... / i. at stake (francès enjeu) – 

qüestió, problema; punt controvertit, punt de disputa (i esp. en pl.: ‘assumptes en joc’, ‘coses en joc’, ‘el 

que hi ha en joc’) / the big i. – el quid (de la qüestió) / global i. – qüestió d’àmbit internacional / to force 

the i. – obligar algú a donar-te la raó (alternativa a les solucions del dicc.) / to make an i. (of something) – 

donar importància (a alguna cosa); posar de relleu (alguna cosa) (altres solucions paral·leles segons el 

context) // (vt) emetre / generar / fer públic (un manifest, etc.) / fer (una crida, etc.) / citar (‘adduir’, acc. 2 

citar DIEC2) / v. hand / v. veiled 

-it. g (idioms) this is it – ja està; fins aquí hem arribat; s’ha acabat (el bròquil) (~) (cast. sanseacabó, se 

acabó lo que se daba) / this is it, boy! – tal com ho sents, noi! (cast. esto es lo que hay [¿calc?]) 

*-IT (Infornation Technology). IT specialist – informàtic (subst.) 

-italics. to deliver in i. – dir amb sorna (cast. con retintín) (aquí, italics correspondria més a “entre 

cometes” en sentit fig.) 

-itchy – impacient (en algun cas) / to be i. – fer picor, picar 

-item – dada; element (d’una llista) / model (vestit concret dintre d’una col·lecció de temporada) / partida 

(budget i. ‘partida pressupostària’, ‘partida del pressupost’) / lot (en una subhasta); objecte (íd.) / items – 

articles (d’una botiga) / i. by i. (o bé i.-by-i. amb valor adjectival) – punt per punt, cas per cas; un per un; 

de forma individualitzada; (attr) individualitzat 

-iteration – edició (d’un campionat esportiu, d’un festival de cine, etc.); versió 

-itself – pròpiament, pròpiament dit / she is kindness i. – és la bondat personificada (millor que la solució 

del dicc.) / in i. – intrínsec (en algun cas) / in and of itself – en si mateix; per si mateix 

*-IV – intravenós / IV bag – bossa de sèrum / IV pole – portasèrum (suport per penjar-hi bosses de sèrum 

per administrar gota a gota al pacient en un hospital, sovint amb rodes) 

-ivy. poison i. – “heura metzinosa” (Toxicodendron radicans [= Rhus radicans], que no és cap heura sinó 

una anacardiàcia com el sumac o Rhus coriaria, i que potser convindria més anomenar ‘sumac metzinós’ 

com fan els francesos, o més aviat ‘sumac urticant’, perquè la gent no s’emmetzina menjant-ne cap part 

sinó que té dermatitis o urticària per contacte amb la planta) / i. poisoning – urticària (neutralització), 

dermatitis de l’uruxiol (la substància tòxica de la planta, terme no recollit als diccs.) / I. League – les 

universitats de l’Ivy League 



J 
 

-jab – cop invers (en boxa, segons l’Espasa-Calpe) 

-jack – calés ‘diners’ (acc. 19.c Jack1 Oxford) jacks – pedretes (joc, cast. cantillos) (~) 

-jackdaw – gralla (Corvus monedula) (no ‘gralló’) 

-jacket – caçadora ‘mena de jaqueta’ / guerrera (de soldat o de mariner de guerra) / v. running 

*-jackhammer, jack-hammer – martell pneumàtic (trepant amb percussor al Termcat, poc viable en 

registre estàndard o col·loquial) 

-jackknife – efecte tisora (plegament d’un camió articulat en una maniobra) / j. dive (= piked dive, v. pike 

en aquesta llista) – salt de la carpa, salt carpat // (v) cuejar (un camió) 

*-jack-ladder, jack ladder – escala de corda, escala de vent (amb muntants de corda i travessers de fusta) 

*-jack-of-all-trades = jack-of-all-work (i v. trade) 

-jack-of-all-work – escarràs (alternativa a ‘factòtum’) 

-jackpot. to hit the j. – tocar la loteria (a algú, fig.; el S passa a OI) 

*-jack-straw(s), jackstraw(s) – bastonets xinesos, mikado 

-jade – meuca (alternativa de més ús que ‘barjaula’) 

-jaded – desmenjat / escèptic (~) 

-jagged – dentat, serrat / angulós (lletra, etc.) 

-jam2 – col·lapsar / improvisar (jazz) / jammed kneecap – ròtula travada 

-James. as Mr. J. would say – com diria aquell (Thackeray, Book of Snobs, 2; unes quantes ocurrències 

més al Google abonen la proposta) 

-jangle – dringadissa 

-janitor – treballador de la neteja 

*-janitorial staff – personal de la neteja, personal de neteja 

-Japanese. J. lantern – (= Chinese l.) fanalet 

-jar2 – contrarietat (possible alternativa a les solucions del dicc.) // (vt) sacsejar / sobtar 

-jargon – xerrameca (acc. 3 Oxford) 

-jarring – cridaner (color; alternativa a ‘llampant’) / aparatós (topada, p.ex., amb sentit fig.) / a batzegades 

(un moviment) (~) 

-jaundice – (v) deformar (una visió) (fig.) 

-jaw. lower j. – mandíbula ‘maxil·lar inferior’ (v. definició de l’acc. 1.2 GDLC de mandíbula) / jaws – 

dents; urpes (esp. fig.) 

-jaw-bone, jawbone. (to get by) on j. – (viure) de gorra 

-jaw-breaker, jawbreaker – bola de carmel·lo (dura) 

-jazz. to j. (up) – engrescar (fig.) 

-jazzy – bigarrat 

-jealous. to be j. – tenir enveja (quan no és ‘estar gelós’) 

*-jeepers – ostres (interj.; en anglès, eufemisme de Jesus) 

-jeer – esbroncar (acc. 1 DIEC2) (alternativa a ‘escridassar’) 

*-jeering – burleta, sarcàstic 

*-jeeez = Jesus (interj.) 

*-jellied – en gelatina 

-jelly. vaginal j. – crema vaginal (esp. anticonceptiva) (acc. 2.f Oxford) 

*-jelly-bean, jelly bean – confit (neutralització) / dropo (Scott Fitzgerald, títol de conte) / he’s a j.-b. – en 

el fons és un tros de pa ‘bona persona amb exterior aspre’ (~) (http://www.urbandictionary.com) / dandi 

(en ús entre 1910 i 1930 aprox.) / macarró ‘proxeneta’ 

-jerkily – amb brusquedat 

-jerry-built – rústic (alternativa a ‘mal construït’, ‘de nyigui-nyogui’) 

-jest – acudit (alternativa a les solucions del dicc., amb matís diferent) / v. enjoy 

-Jesus – hòstia, collons, punyeta, coi (exclamació de contrarietat, etc.) / J. H. (Christ)! – ostres! 

(exclamació de sorpresa) 

*-jet lag, jet-lag – jet-lag, trastorn horari, trastorn del ritme circadiari, síndrome del canvi de fus horari 

*-jet-set – alta societat, jet-set 

-jettison – treure (acc. 1.4 DIEC2) 

-jewel – pedra preciosa (acc. 2.a Oxford) 

*-jewellery = jewellry / v. case1 

*-jewel-like – preciós, delicat (~) 

*-jewelry = jewellry 

-Jewish. J. star, J. Star – estrella de David 

http://www.urbandictionary.com/


-Jewishness – condició de jueu, judeïtat (terme no inclòs als diccs. que consulto, com tampoc ‘judaïtat’ ni 

‘judaïcitat’; en tot cas, el terme anglès no significa ‘judaisme’) 

-Jew’s-harp – guimbarda (no pas ‘arpa jueva’, que és un calc) 

*-jibe2: v. gybe 

*-jig2 – negre (‘persona de raça negra’, EUA, terme despectiu) 

*-jiggermast – pal de popa (en un vaixell de quatre pals), pal d’artimó 

*-jigging – picament (de peus, ballant); saltironeig (~) 

-jiggle – agitar (alternativa a les solucions del dicc.) / fer gronxar (el peu de la cama de sobre quan s’està 

assegut amb una cama sobre l’altra, p.ex.) 

-jigsaw puzzle – puzle (alternativa al ‘trencacloques’ del dicc. per diferenciar els trencaclosques antics de 

peces cúbiques dels plans de vores sinuoses) 

-jilt – plantar (alternativa a ‘donar carbassa’ i a ‘rebutjar’) 

-Jim Crow – (conjunt de lleis de) segregació racial (EUA, en vigor fins al 1965) 

-jingo. by j. – ves per on (alternativa a ‘caram’) 

-jinks. high j. (= high.-j., hijinks) – fatxenderia, fanfarroneria / entremaliadures 

-jinx – el pot de la pega ‘persona o cosa que porta mala sort’ (al dicc. no n’hi ha traducció, sinó només 

aquesta definició) (cast. cenizo, gafe) / malastruc 

-jitters – por (com a alternativa a ‘nerviosisme’) / cagarrines, cangueli (aquest poc útil perquè té una 

“marca d’origen” massa clara) 

*-jive – ballar el swing / contorsionar-se (contorsionar no apareix al DIEC2 ni al DCVB, però en 

Coromines en parla al DECat, amb alguna cita i beneint-lo implícitament; jo el trobo al Bearn) 

-job – 2.c (criminal act, coll) cop (acc. 9.2 DIEC2) / j. of work – peça (que l’artesà està elaborant) (~) / a 

real j. of work – una feina feta a consciència / to do the j. – fer el fet; enllestir (~) / j. description – 

descripció de la feina, descripció del lloc de treball / to be part of the j. description – formar part del tracte 

(fig.) / to give up something as a bad j. – deixar-ho córrer, donar-se per vençut, acceptar el fracàs 

(alternatives lliures a la trad. literal i poc idiomàtica del dicc.) / that’s not your j. – això no és cosa teva 

(alternativa a la trad. literal) / good j.! – ben fet, així m’agrada! (sentit recte); et felicito! (sentit recte o 

irònic); bravo!, t’has lluït! (sentit irònic, quan a algú li ha sortit alguna cosa malament) / to be up to the j. 

– estar a l’altura (de les circumstàncies) 

-jock – esportista (EUA) 

*-jockeying – tripijoc (fig.) 

-jog – anar a pas atlètic (terme cat. antiquat, però per això mateix potser útil en alguna trad. de mitjans del 

segle XX, tant en sentit propi com fig.) 

-jogtrot – trot de passeig 

-john – policia (acc. 1.c Oxford) / client (d’una prostituta) (acc. 1.f Oxford) (argot, EUA) 

-join – conjugar / incorporar-se a; apuntar-se a (acc. 2.2 DIEC2) / to j. forces – aliar-se; associar-se 

(alternatives a les solucions del dicc.) / to j. the elections – presentar-se a les eleccions / to j. in – entonar 

(una cançó) / v. hand 

-joint – 1.b (US, slang) local de mala mort, bar de mala mort (~) / chicken j. – quarter de pollastre (cf. 

piece) // j. bank account – compte (bancari) conjunt 

-joke – conya, conyeta; farsa (fig.) (~) / (person) pallasso (alternativa a ‘riota, barret de rialles’, etc.) / to 

be a j. – fer riure (I’m a j. to everybody ‘tothom se me’n riu’, ‘tothom se me’n fum’); ser ridícul / obscene 

j. – broma de mal gust (~) / private j. – broma personal, broma íntima, broma entre tu i jo (o entre tots 

dos, etc.) (però: this is good for a private j. ‘està bé per riure-se’n un tot sol’) / is this your idea of a j.? – 

quines bromes de fer! (alternativa a la solució del dicc.) / to play a j. on someone – jugar una mala 

passada, fer una mala jugada; jugar-la (a algú) (acc. 5.10 jugar DIEC2) // you’re joking! – què dius, ara!; 

què dius, ara, boig! (~) / you (must) be joking – aquesta sí que és bona!; no em facis riure (alternatives a la 

solució del dicc.) / v. cosmic / v. nasty 

*-jokey – humorístic, jocós 

*-joking – conya (cf. joke aquí sobre) 

-jolt – sotragada / detonant (fig.) (~) / escarment ‘càstig’ (~); pena de presó (acc. 4.b Oxford) 

-jostle. to j. for position – fer-se espai, fer-se lloc 

-journey – trajectòria (política, p.ex.) / the j. of life – el camí (d’algú) a la vida  / to be on a j. to (find, etc) 

– estar en camí de (descobrir, etc.) (~) // (vi) fer camí / v. home / v. resume 

-joust – competir 

-Jove. by J.! – vatua!; valga’m Déu! (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-jovially – amb jovialitat, amb simpatia 

-jowl – galta 

*-jowly - galtut 

-joy. to cry for j. – plorar d’alegria, plorar de felicitat / v. bundle / v. sick 



-joyfully – de bon grat / amb entusiasme 

-jubilant – exultant 

-judge – membre del jurat (en un premi literari, etc.) / to be a (good/bad) j. of character – tenir (bon/mal) 

ull amb la gent; ser (bon/mal) psicòleg (fig.) // judging by... – pel que es dedueix de... (en alguns casos; 

però sovint pot anar bé un simple per causal: judging by his worried look... ‘per la cara de preocupació 

que feia...’) / v. trial 

-judgement. in my j. – segons el meu punt de vista, al meu parer / against one’s better j. – en contra del 

que aconsella la raó (~); en contra de la pròpia voluntat; a desgrat; a contracor / poor j. – poc seny / v. 

rush2 

*-judgemental, judgmental – moralista (~) / crític (acc. 5.1 DIEC2) 

-judicially – (judiciously) en to ponderat, en to mesurat 

*-judiciary – (adj) judicial // (n) judicatura / poder judicial 

-judicious – prudent (acc. 1.b Oxford) / mesurat (referit a coses) 

-jug. j. ears – orelles de pàmpol (orelles grosses) 

-juggle – fer malabarismes (sentit propi i fig.) 

-jugular. to go for the j. – acarnissar-se (contra algú) 

-juice – (coll) energia (elèctrica), electricitat (alternatives a la solució del dicc.) / an old man who’d run 

out of j. – un vell caduc / j. machine – màquina de fer sucs 

-juicy – melós (carn) / substanciós (esp. fig.) / humit, plujós (temps, dia; acc. 1.b Oxford) / v. plum 

-juke-box, jukebox – màquina de discos (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-julienne – juliana // (v) tallar a la juliana (gastronomia; acc. 3 juliana DIEC2, ex.) 

-jumble – aglomeració, garbuix; pila, amuntegament / bigarrament (no DIEC2 ni GDLC, sí DCVB i 

RodaMots) 

-jumbo. j. jet – Boeing 747 (‘jumbo’ és antiquat) 

-jump. to j. ahead – avançar-se als esdeveniments (~) / to j. away – recular d’un salt / to j. to one’s feet – 

aixecar-se d’un salt, aixecar-se d’un bot (opcions preferibles al dissimulat calc carnerià botar dempeus) / 

to j. to conclusions – treure conclusions precipitades (alternativa a la solució del dicc.) (però: you’re 

jumping to conclusions ‘penses el que no és’) / to j. to the worst conclusion – malpensar / to j. all over the 

place – no parar quiet (però I’m jumping all over the place ‘salto d’una cosa a l’altra’ a Barney’s Version 

d’en Mordecai Richler, 1.2) / v. gun / v. lake1 / v. page / v. pool / v. skin 

*-jump2 – cosset ‘mena de cotilla’ (s. XVIII, en la forma a pair of jumps) 

*-jumper – brusa (d’obrer, s. XIX) / sahariana / jersei (acc. 3.a Oxford) 

*-jumping-off point – punt de partida; base; trampolí (fig.) 

*-jump-start – engegar un cotxe amb la bateria d’un altre cotxe; engegar-lo amb un cable de bateria o 

d’arrencada (o amb pinces de bateria) 

*-jumping jack – titella de fil pla (~) / exercici de cames oberts i braços en creu; exercici de cames 

obertes i braços per sobre el cap 

*-jumpy – nerviós / susceptible 

-juncture – moment crucial / (crisis) tràngol 

*-jungle gym – espatlleres 

*-jungle-like – selvàtic 

-junior – subordinat (alternativa a ‘subaltern’) / j. secondary – cicle mitjà de secundària (~); batxillerat 

elemental (~, terme antic, de quan el batxillerat es componia de quatre anys elementals i dos de batxillerat 

superior) 

-juniper – savina (quan no és de fulla punxeguda, que és el cas de tots els Juniperus del Nou Món i per 

tant és com convé traduir-ho en originals nord-americans [J. scopulorum a The Bookseller de la Cynthia 

Swanson]) 

-junk2 – (cheap goods) quincalla (alternativa a les solucions del dicc.) / coses / j. dealer – ferroveller (cast. 

chatarrero); drapaire (perquè el terme anglès sovint té un sentit més ampli que ‘venedor de ferro vell’) 

*-junk bond – bo d’alt risc (alternativa al ‘bo porqueria’ literal, que apareix al Termcat etc.) 

*-juried. j. exhibition – exposició concurs 

-jury. judge, j. and executioner – jutge i botxí (fig.) 

-just. j. taste – gust refinat (en art, etc.) / j. appreciation – apreciar degudament, apreciar en la justa 

mesura (amb reformulació) // (adv) sense més ni més (esp. en frases negatives com p.ex. we can’t j. close 

the business down ‘no podem tancar l’empresa així com així’) it’s j. that... – el que passa és que... / j. as... 

– de la mateixa manera que... (fórmula introductòria) / j. do it – fes-ho i ja està, fes-ho i avall (no traduït 

en el cas de l’anunci de Nike) / j. like that – sense més ni més; com si res / j. so – exacte, ni més ni menys 

(alternatives a les solucions del dicc.) / you are j. in time – arribes a punt (alternativa a la solució del 

dicc.) / I was j.... – no, és que... (frase estroncada, esp. com a resposta justificativa a alguna pregunta, ~) / 

v. think 

http://www.rodamots.com/mot_cerca_resultat.asp?nm=487


*-juste-milieu – solució de compromís 

-justice. to bring to j. – portar a judici (alternativa a la solució del dicc.) / to do someone j. – en descàrrec 

(d’algú) (si és el sentit) (alternativa lliure, amb reformulació: “se li ha de reconèixer...”); (un fotògraf o un 

retratista, p.ex.) deixar afavorit, (un retrat, p.ex.) afavorir / to do oneself j. – estar a l’altura de les 

circumstàncies; lluir-se (~); mirar per un mateix, pensar en el propi interès / v. serve 

-justify – no desdir (de) (~) / to j. one’s own life – trobar sentit a la (pròpia) vida (~) 

-juxtapose – acarar, confrontar 



K 
 

-kale – col verda (v. altres denominacions al DCVB) 

-kaleidoscope – varietat, repertori, ventall 

-kaput. to be k. – tenir els dies comptats, estar sentenciat (una empresa, un projecte, etc.) / everything is k. 

– tot se n’ha anat en orris 

*-karabiner, karibiner: v. *carabiner 

-karma – karma (esp. religions de l’Índia) / destí 

*-kasha – farinetes de fajol 

*-kazoo – mirlitó (així també al Termcat, Viquipèdia, etc.) 

-keel – estat (d’equilibri) (fig.) (~) 

-keen1 – somicar 

-keen2 – viu (curiositat) / subtil (coneixement, percepció, etc.) / to be k. (on the idea) – seduir, convèncer 

(una idea) (idea subjecte) / not to be k. – no convèncer, no fer “gràcia” / k. eye – gran capacitat 

d’observació; mirada atenta / k. observers – observadors implacables (~) / k. sense of money – nas pels 

diners / k. to – desitjós, delerós, ansiós (per) 

*-keening – gemec (the k. of the wind ‘ els gemecs del vent’, p.ex.) / espinguet (de la trompeta, p.ex.) / 

sirena, xiulet (d’una alarma) 

-keenly. k. written – brillantment escrit 

-keep – menar (la casa, una propietat, un ramat, etc.) / preservar (la pau, p.ex.) / 1.e (observe, fulfil) rule – 

atenir-se (a) / to k. a face – salvar les aparences / to k. from – refrenar; dissuadir / to k. together – 

preservar (en alguns contextos) / k. together! – no us separeu! / to k. up – no quedar enrere (alternativa a 

les solucions del dicc.); posar-se al dia (íd.); seguir el pas / I can’t k. up financially – no m’arriben els 

diners / to k. oneself to oneself – guardar les distàncies (alternativa a les solucions del dicc.); fer la seva / 

to k. one’s emotions to oneself – contenir les emocions, reprimir-se les emocions / to k. an eye out – estar 

alerta / to k. an eye on (someone) – no perdre’l de vista, no treure-li els ulls de sobre, no perdre’l d’ull, 

estar pendent d’ell (tota l’estona); vetllar per (fig.) (alternatives a la trad. del dicc.) (to k. an [alert] eye on 

things ‘vetllar perquè tot rutlli’) / to k. going – no defallir, perseverar, mantenir-se ferm / he will k. going 

until... – no pararà fins que... / to k. up – no deixar-se atrapar (trad. lliure, quan es va al capdavant en una 

carrera o es té un perseguidor darrere) / v. bay / v. end / v. hand / v. memory / v. record / v. sacred / v. 

shadow / v. simple / v. sleep 

-keeper – cuidador, cuidadora (de gent gran) (no al DIEC2); vetllador, vetlladora / amant, home que 

manté una amistançada (arcaisme, acc. 4 Oxford) 

-keeping. in k. with – a to amb, en consonància amb / to be out of k. with – desentonar amb, no lligar amb, 

no adir-se amb (alternatives a la solució del dicc.) 

-kelp – alga bruna (esp. fucàcies i laminariàcies) / massa d’algues (alternativa a ‘varec’, que és un 

anglicisme recent [< wreck] [Bartra, 1956, segons DECat] i si de cas s’aplica a les masses d’algues que el 

mar porta a la platja) 

-ken. it’s not beyond my k. – me’n sabré sortir (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-kenspeckle – (adj) indeleble; conspicu (~) 

-Kenya – Kenya (no ‘Kènia’, v. Lleures i converses d’en Coromines, p. 56, i la GEC, per més que TV3 ho 

transgredeixi com a les notícies de gener del 2008 sobre les eleccions en aquest estat africà) (v., però, 

l’article de l’Albert Pla Nualart al diari Ara del 14-VI-2011) 

*-kern – ànima (d’una corda) 

-kerosene – petroli de cremar (forma catalana tradicional, sobretot quan és combustible per a quinqués o 

“llums de petroli”; no DIEC2, GDLC, DCVB ni DDLC; esmentat a la GEC s.v. querosè) 

-ketchup – quètxup (ja inclòs als diccs.; no ‘salsa de tomàquet’) 

-kettle – tetera de bullir aigua (~); bullidora (d’ús recent, no al DIEC2 ni al DCVB) (v. teapot) 

-kettle drum – timbala (no ‘timbal’) 

-key – (n) secret (the k. to success ‘el secret de l’èxit’) / explicació (fig.) (~) / to hold the k. (to) – ser la 

clau (per) // (adj) cabdal, principal (k. figure, k. work ‘figura cabdal, obra cabdal’, etc., alternativa 

idiomàtica a la trad. literal), de pes; significatiu; revelador (trad. lliure però útil en algun cas, p.ex. una 

informació o una carta) / decisiu (cf. acc. 1 clau adj DDLC) // (vt) etiquetar, identificar (fig., acc. 5 

Oxford) / encaixar; engalzar, encadellar (acc. 2.a Oxford) / keyed to – vinculat amb, lligat amb, lligat a, 

relacionat amb, en relació amb / v. lock 

*-key money – paga i senyal 

-keynote, keystone – clau de volta (fig.) (no pas ‘pedra clau’, que potser està per ‘pedra angular’ o ‘pedra 

de toc’) 

*-key stock – clavilla (esp. metàl·lica; cast. chaveta) 



-kick – emoció forta, aventura (~) / to aim a k. – buscar les pessigolles (fent una broma) / to give a good 

k. – donar un bon punt (un condiment a un menjar, p.ex.) / to give (something) a k. (to someone) – 

emocionar, commoure, tocar el cor / to have a k. out of someone – estar-ne ‘apreciar-lo’ / I have no k. 

coming – no em queixo (acc. 1.e Oxford, cita del 1904) / it’s a k. – és (molt) divertit; té gràcia, té la seva 

gràcia // (v) desenganxar-se (d’una droga) // (vt) to k. up dust – aixecar polseguera (sentit propi i fig.; esp. 

EUA) // (vi) fer efecte, deixar sentir el seu efecte, funcionar (també to k. in) / v. alive / v. prick / v. stink 

-kickback – comisió il·legal 

-kick-off, kickoff. k-.o. rally – míting inaugural (esp. d’una campanya electoral) 

*-kickwheel – torn, roda de terrisser 

-kid. you’re kidding! – apa! (exclamació d’incredulitat; alternativa idiomàtica a la solució del dicc.) / just 

kidding – és broma 

*-kidder – bromista 

-kidney: v. failure 

*-kidskin – cabritilla 

-kill. 45 people were killed – han mort assassinades 45 persones / it kills me – em ve a repèl, se’m fa una 

muntanya (etc.); em fa partir de riure; em trenca el cor, em parteix el cor; em desespera; em fa tornar boig 

(alguna cosa, de tant que pot arribar a agradar) / to be dressed to k. – anar molt mudat (alternativa 

preferible a les solucions forçades del dicc.) / my (rheumatism, etc) is killing me – el (dolor, etc.) em 

tortura / to k. off – rematar, donar el cop de gràcia (acc. diferent de la trad. del dicc.); destruir, arruïnar, 

truncar (una carrera política, p.ex.) // (n) Hunting (collectively) – cacera (cf. accs. 1.2 i 4 DIEC2) 

-killer – (n) malaltia mortal (solució adequada per a l’ex. amb diphteria del dicc.) / cop de gràcia (fig.) // 

(attr) demolidor 

-killing – torturador, que tortura (un pensament, etc.) // (n) to make a k. – fer una fortuna (alternativa a la 

solució ‘èxit financer’ del dicc.) / k. ground – trampa mortal (trad. lliure); camp de batalla sagnant; 

terreny de caça (d’animals, ~) 

-kiln – bòbila (Dickens, Bleak House), rajoleria (“el nom principal de la bòvila o rajolar en el Princ.”, 

DECat, VII, 66a8-9), forn teuler (DECat, VII, 63b14), forn de rajoles (DCVB) 

*-kilter. out of k. – alterat (constants vitals) 

-kin – congènere / next of k. – parents més acostats, familiars més acostats, familiars directes (no ‘els més 

parents’) 

-kind. one of a k. – únic, sol en el seu gènere (definició de l’acc. 1 d’únic al DIEC2), únic en el seu 

gènere, un cas únic // (adj) cordial (relació) / atent (alternativa a ‘considerat’) / afectuós (persona) / 

benèvol (interpretació, etc.) / indulgent / life had been k. to him – la vida l’havia tractat bé (v. life) 

-kindergarten – parvulari (generalització) / P-5  (~ EUA, en què el kindergarten es fa als 5 anys: 

“Guardería no es kindergarten; guardería sería daycare (normalmente hasta los 2 o 3 años) o preschool 

(de los 2/3 a los 4 años). Kindergarten es mas específico y se refiere al curso en el que los niños tienen 

cinco años. En los EEUU, mi hijo comenzaría kindergarten este año, pero aquí es su tercer año de escuela 

infantil.” [del WordReference, kindergarten]) 

-kindle – revifar (records) / atiar; exaltar (fig.) 

-kindling – llenya menuda (alternativa a ‘encenalls’ acc. 2.b DCVB) 
-kindly – amb educació / to thank k. – agrair de tot cor / information k. supplied by... – informació per 

cortesia de... (~) 

*-kindness – bondat; consideració; amabilitat / favor, finesa, atencions; detall (acc. 1.2 DIEC2) / bona 

acció, bona obra / out of k. – per cortesia, per quedar bé / human k. – humanitat (~) 

-kindred. k. spirit – esperit de germanor 

-king. a k.’s ransom – un dineral, un ull de la cara, un ronyó (esp. amb costar) / v. petty 

-kingdom – dominis (sentit propi i fig.) 

*-kingmaker – persona molt influent 

-kingpin – puntal, pal de paller (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-king-size – extragran (un llit de matrimoni, p.ex.) 

-kink – aberració (alternativa a ‘perversió’ o ‘desviació’) / to iron (ou) the k. – resoldre els problemes; 

polir els detalls (en algun cas) // (adj) tort (nas) 

-kiosk – estanc (establiment de venda de tabac i diaris) (~) 

*-kismet – destí; atzar 

-kiss. to k. (someone) goodbye – fer un petó de comiat, despedir-se amb un petó / the k. of death – una 

sentència de mort (fig.); el cop de gràcia; la ruïna (esp. sentit fig.) 

-kisser – morros (registre col·loquial: in your k. ‘davant del nas’, ‘davant dels morros’) 

-kit1 – (gear) pertrets (alternativa a les solucions del dicc.) 

-kitchen. k. alcove – espai de cuina, cuina americana (~) 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=216270


*-kitchen-midden – muntanya de closques, “petxinar” (terme valencià de sentit afí) (arqueologia; cast. 

conchero, danès køkkenmødding, portuguès sambaqui, paraula aguda d’origen tupí) / abocador de 

deixalles (Roy Lewis, Evolution Man, pàssim) 

-kitchen sink. (they took) everything but the k. s. – (es van emportar) fins els claus de la paret 

*-kitsch – kitsch / cursi, carrincló 

*-kitschy – enfarfegat, recarregat (~) 

-kitty – mixo, mixet (alternatives a les solucions del dicc.) 

-knack. to have a k. (of something) – tenir el do (de saber fer alguna cosa) 

-knapsack – motxilla (petita), motxilleta 

-knee. k. collapsing – fer figa les cames, flaquejar les cames (esp. fig.); fallar el genoll (sentit físic) / v. 

weak 

-kneecap: v. jam2 

*-knee-high. knee-highs – mitjons llargs / mitges curtes 

*-knee-jerk – instintiu, automàtic (reacció) / fins al moll de l’os (esp. dit d’una tendència política) 

*kneeling bench – banc d’església (amb reclinatori) 

-knife – punyal / v. butter 

-knit – fer ganxet / to k. together – travar (fig.) 

-knitting – (attr) k. bag – bossa de fer mitja (terme que trobo a l’obra Si us plau per forsa d’en Pitarra) 

-knobbly, knobby – prominent, protuberant (articulacions del cos en general); boterut (possible aplicació 

als genolls); punxegut (íd.) 

-knock. to k. off – embutxacar-se ‘guanyar’ (diners) / to k. out – fer saltar (una dent d’un cop de puny, la 

cendra ataconada de la pipa, etc.; alternativa a ‘trencar’ o ‘partir’ en el cas de la dent) / to k. over – fer 

caure rodó (Dickens, Bleak House, 38) / to k. together – engiponar / don’t k. it – no ho menyspreïs (fins a 

haver-ho provat, etc.) (~) / k. it off! – pareu d’una vegada! (matís diferent que la solució del dicc.) / v. 

breath / v. cold 

*-knock-knock – toc-toc, truc-truc ‘trucs a la porta, a la paret, etc.’ (v. Macabich i Llobet, La peixera, 

etc.) 

*-knockoff – falsificació, imitació (d’un article de consum de marca) 

-knockout – (adj) contundent, demolidor / que et desarma (fig.) // (n) revelació ‘artista d’èxit primerenc’ 

(alternativa: to be a k. ‘causar sensació’) 

-knot – manyoc (en algun cas) / monyo / easy k. – monyo fluix 

-knotty – encarcarat; tibant; contret (parts del cos; un múscul, p.ex.; cast. agarrotado) 

-know – imaginar-se, intuir (~); endevinar (~); deduir (~); copsar, compendre (~); reconèixer, admetre (~) 

/ to get to k. – arribar a tenir amistat (amb algú) / he knows no fear – no té por de res (millor que la solució 

del dicc.) / if you must k.... – per si ho vols saber, per si t’interessa; perquè ho sàpigues (esp. fórmula 

introductòria) / to k. about (something) – tenir coneixement (d’alguna cosa) (alternativa a les solucions 

del dicc.) / I don’t k. about that – no sé què dir-te, què vols que et digui (manifestació d’incredulitat 

respecte al que acaba de dir l’interlocutor) (~) / I wouldn’t k. about that – no ho hauria dit mai (~) (you’d 

never k. he only had three legs ‘ningú ho diria, que només té tres potes’) / I k. what it is – ho entenc 

(perfectament); ja m’ho conec / you k. what to do – ja veureu què farem... / as far as I k.... – pel que em 

sembla, pel que tinc entès / before you k. it (i variants) – de cop i volta (i sinònims); al cap d’un moment 

(però: winter will be here before you k. it ‘no ens en adonarem que tindrem l’hivern a sobre’) / for all I 

k.... – jo diria (for all you k. they could be lying ‘jo diria que t’enganyen’); segurament; segur que... / to k. 

better – tenir criteri (i variants); saber-la llarga (~); tenir un criteri propi (~); ser gat vell (~); saber de què 

va la cosa, saber el pa que s’hi dóna (~); saber del cert; v. best / to not k. any better – no donar més de si; 

no tenir criteri (variant: if I didn’t k. any better... ‘si no sabés la veritat...’, ‘si no sabés el que passa...’, ‘si 

no sabés de què va la cosa...’, ~) she would k. better – ella sabrà què fa / we k. better – ja m’entén 

(Dickens, The Cricket on the Hearth) / I should have known better – m’ho hauria hagut d’esperar; era 

d’esperar; no em ve de nou (trad. lliure) / to k. better than to – tenir massa seny per (fer alguna cosa 

equivocada) (o bé una solució com la de I should have known better than to ask you a serious question 

‘ho hauria hagut de saber, que no se’t poden fer preguntes serioses’) / to k. enough (to) – tenir (prou) 

criteri (per);  tenir la precaució (de) / I knew it! – ja m’ho pensava!, (ja) ho veia a venir!, ja m’ho 

esperava! (segons el context) / who knows? – vés a saber; no se sap mai; no es pot dir mai / who knew! – 

qui ho havia de dir! / I k. – me’n faig càrrec (si és el cas) / I don’t k. (resposta escèptica) – ja ho veurem; 

¿vols dir?; què vols que et digui; no sé què fer; és que... / I don’t k. (incertesa) – ...què sé jo... (falca) 

(alternativa a la trad. literal) / you never k. – ja ho veus (falca final amb el sentit que “la vida et dóna 

sorpreses inesperades”) / you k. what? – ¿vols que et digui una cosa? (alternativa a la trad. literal) / you k. 

something... (fórmula introductòria) – pensa que... / go k.... – qui havia de dir... / you k. – sí, home (falca) 

(parlant amb algú, quan es té una cosa a la punta de la llengua i no acaba de venir a la memòria); ¿saps 

què vull dir?; ¿eh que m’entens? / you k.... – heu de saber que... (introducció d’aclariment en un relat) / in 

http://www.raco.cat/index.php/Eivissa/article/view/112404/140055
http://books.google.es/books?id=vsBXsPwGNzQC&pg=PA69&lpg=PA69&dq=%22truc+truc%22&source=bl&ots=iSmGrNosjJ&sig=J3u3-SnBYX0-Harvrf0QuAgxqmk&hl=ca&ei=f7CDS_7FHcyL4QaXzd3uAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAUQ6AEwADgK


Yugoslavia I had fun, too, you k. – a Iugoslàvia també em divertia, no et pensis (o bé: you’re never going 

to get away with this, you k. ‘no et pensis que et sortiràs amb la teva’) / wouldn’t you k. it... – com no 

podia ser d’una altra manera (acc. 11.x Oxford) / I knew to expect you – sabia que vindries, comptava que 

vindries / I don’t k. if I can be... – em fa por no poder ser... (si és el cas, possible alternativa a la trad. 

literal) / se’ll k. – ja sabrà qui sóc (després d’haver donat el nom de cara a ser rebut per algú) // (n) (to be) 

in the k. – estar al corrent; estar al cas; conèixer (un fet, un lloc); saber el secret (cast. estar en el secreto, 

estar en el ajo) / v. always / v. best / v. business / v. instinct / v. look / v. mean3 / v. somehow / v. way 

-know-how – experiència, pràctica, coneixements pràctics; ofici ‘professionalitat’ 

-knowing (adj) – instruït; savi / que la sap llarga / k. smile – somriure de complicitat; somriure murri, 

somriure sorneguer 

-knowingly. she looked at me k. – em va adreçar una mirada de complicitat (o ‘d’intel·ligència’) (si no és 

‘maliciosament’) 

*-knowingness – sapiència 

-knowledge – informació / saviesa (infinita de Déu, p.ex.) / certesa, certitud / general k. – cultura general / 

to the best of my k. (≈ to my [best] k.) – (almenys) que jo sàpiga / within my k. – que jo sàpiga; pel que sé 

(falca intermèdia) / carnal k. – relacions sexuals (alternativa a les solucions del dicc.) 

-knowledgeable – instruït (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-knowledgeably – amb coneixement (de causa); amb propietat (~) 

-known. to make itself k. – manifestar-se, esdevenir manifest, fer-se aparent (una cosa) 

-knuckle – braó 

*-knuckle-walking – caminar arrepenjant-se en els nusos dels dits, caminar sobre els nusos dels dits (esp. 

els goril·les) 

*-kook – sonat ‘boig’ / excèntric 

*-kookie = kooky 

*-kooky – (whimsical) extravagant; esbojarrat (~) 

*-koozie – funda tèrmica, envàs tèrmic (de neoprè,, p.ex., per mantenir freda esp. la cervesa) 

-kowtow – rebaixar-se (alternativa a ‘humiliar-se’) 

*-kowtowing – rebaixament, submisió 



L 
 

-lab: v. bench 

-label – marcar (amb un preu) (labelled ninepence ‘marcat a nou penics’) / titllar (alternativa a 

‘qualificar’) / a folder labelled... – una carpeta amb el títol... 

*-labelling. l. molecule – molècula marcadora 

-labour, labor – (toil) cuita / sindical (amb reformulació) / under the l. – a causa de l’esforç / (to be) a l. of 

love – (ser) una cosa que es fa per amor; per amor a l’art / l. espionage – espionatge industrial // (vi) 

escarrassar-se / to l. under the impression that... – pensar-se que, imaginar-se que / to l. under the fantasy 

of... – acariciar la fantasia de... 

*-labour force – mà d’obra 

*-labouring – esforçat 

*-labour-intensive, labor-intensive – de treball intensiu; que requereix molta mà d’obra / que exigeix molt 

d’esforç, que exigeix molt de treball, treballós (ampliació de sentit) 

-lace. the air was laced with lemon oil – l’aire estava impregnat d’essència de llimona / laced pink at the 

edges – tenyit de rosa de les vores / to l. one’s fingers together – entrellaçar les mans 

*-lace-curtain (attr) – de casa bona / amb pretensions (v. acc. 8 lace Oxford) 

*-lace-up – de cordons (botes, sabates) 

-lachrymose – llagrimós (acc. 1 DIEC2) / lacrimogen 

-lack: v. evidence 

-lackadaisical – indolent (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-lacking – a falta de... / to be l. (in something) – fluixejar 

-lacklustre, lackluster – (n) desinterès / my initial reaction was l. – d’entrada no em va dir res (una cosa o 

una persona, no tenir cap interès per a algú) 

*-lacquerware – objectes lacats 

*-lacy – de puntes 

*-la-de-da: v. la-di-da 

-laden – curull (un plat de menjar) 

-la-di-da – refinat / amanerat 

*-ladies’ man – conquistador, casanova 

-lading: v. bill 

-ladle – cullera (siderúrgia) (però cf. tremuja, possible alternativa en algun cas) 

-lady. young l. – damisel·la / young ladies’ school – escola de senyoretes (existeix una comèdia de Carles 

Soldevila amb aquest títol) / it is not over until the fat l. sings (referència operística) – a la fi es canta la 

glòria (DCVB); no s’acaba la funció fins que no baixa el teló (expresió neològica); mentre hi ha vida hi 

ha esperança / l. of the evening – dona de mala vida ‘prostituta’ (acc. I.4.e Oxford, addicions 1997) / v. 

church 

-lady-killer – conquistador, casanova (el ‘robacors’ del bilingüe no apareix al DIEC2, al GDLC ni al 

DCVB; només trobo un “robadora de l’amor” al DECat) 

*-lady-killing = lady-killer (v. aquí sobre mateix) 

-ladylike. in a l. way – amb distinció 

*-lady’s man – conquistador 

-lag1. l. behind – a deshora (~) 

*-laid-back – relaxat; flemàtic (persona); panxacontent 

-lake1 – estany (no ‘llac’ si les dimensions són mitjanes o petites, v. DECat) / go jump in a l.! – vés-te’n a 

fer punyetes, vés-te’n a pastar fang 

*-lam2 (lam3 Oxford). to be on the l. – fugir de la justícia, ser un fugitiu de la justícia (EUA) 

*-lambasting (n) – invectiva 

-lamely – maquinalment ‘sense convicció’ 

-laminated – (adj) plastificat 

-lamp. brass l. – llum de ganxo (de paret) / v. shaded 

-lampoon – escarnir (alternativa a ‘satiritzar’) 

-land. L. Office – registre de la propietat (~) / l. rights – drets sobre la terra // (vi) 4.a tocar terra (sentit 

diferent de ‘desembarcar’) / v. lap1 / v. lie2 / v. put 

-landfill – abocador (Termcat, Viquipèdia) 

*-land-line, landline, land line. l.-l. (telephone) – (telèfon) fix 

-landing – embarcador (per diferenciar-lo de jetty ‘moll’ a To Kill a Mockingbird de Harper Lee) 

-landing net – salabre (~ hand-net; cf. dip net en aquesta mateixa llista) 

-landlocked – sense sortida al mar, sense litoral marítim (país) / de terra ferma, d’interior (una tempesta, 

p.ex.) (~) 



-landlord – arrendador (si és el cas) 

-landmark – accident del terreny, senyes (v. DECat); punt de referència; institució (fig.); bé d’interès 

(arquitectònic, cultural, natural), espai d’interès, lloc d’interès (Termcat); patrimoni (històric, natural) 

(amb reformulació) / architectural l. – edifici emblemàtic // (adj.) emblemàtic / que crea jurisprudència 

(decisió judicial) 

-landowner. vast l. – latifundista 

*-landrail (= corn crake) – guatlla maresa (Crex crex) 

-landscape – panorama (fig.) / l. gardener – dissenyador de jardins, arquitecte de jardins, jardiner 

paisatgista 

-landslide – victòria (electoral) aclaparadora, àmplia; triomf rotund 

-lane – carril (d’autopista) / to live in the fast l. – viure a tot gas, viure al límit (a life in the fast l. ‘una 

vida frenètica’) / v. shipping / v. turning 

-language. (watch your) l.! – no diguis paraulotes! / excuse the l. – perdoni el vocabulari 

-languid – ensopit / displicent, desmenjat 

-languish – pansir-se (fig.) (alternativa a ‘podrir-se’ a la presó, p.ex.) / fer la viu-viu (persona, planta); 

vegetar (persona) 

*-languishment – llanguiment 

-languor – fatiga (acc. 4 Oxford) / ensopiment (~) 

-lank – esbullat (cabells) 

*-lanky – llargarut (o llarguerut, pronúncia val.) 

-lantern: v. dark lantern / v. Japanese 

*-lantern jaw – barbeta prominent 

-lantern-jawed – prògnat, que té prognatisme; de barbeta prominent (malament la trad. del dicc.) 

-lap2. to land in one’s l. – caure del cel, caure dels núvols (una cosa, fig.) 

-lap2 – piscina (cast. largo (de piscina), p.ex. a frases com “Faig vint piscines cada dia”) 

-lap-dancer, lap dancer – ballarina eròtica (~) 

-lapdog – gos petaner (millor que ‘nanell’); gos fidel (fig.) 

-lapse – (moment de) silenci / distracció, badada / relliscada ‘falta moral’ // (v) to l. into a habit – 

contraure un hàbit 

*-laptop – (ordinador) portàtil / l. bag – funda de portàtil 

-larceny – furt, lladrocini (alternatives preferibles a les solucions del dicc.; pel que fa a lladrocini al costat 

de la forma vulgaritzada però oficialitzada lladronici, v. el que en diu en Coromines al DECat, que 

defensa que es restauri com a forma culta) 

-large. to be at l. – campar-se-les (alternativa a la solució del dicc.) / as l. as life – en carn i ossos 

(alternativa a ‘en persona’) / to figure l. – ser molt present (una cosa en el pensament d’algú) 

*-large-boned – de complexió robusta (~) 

-lark2 – història (argot) 

-larynx – gola (possible alternativa col·loquial aproximativa; el terme anglès no és d’ús tan tècnic com 

l’equivalent literal en cat.) 

*-lascar (mot persa) – mariner indi / soldat de les colònies de Sri Lanka i Hong Kong 

-lash. to l. out (at) – increpar, tirar la cavalleria per sobre (a algú), tirar-se-li a sobre, saltar-li damunt; 

saltar (valor absolut, sense objecte indirecte, amb el sentit aprox. de ‘aïrar-se’) 

-last1 – extrem (acc. 7 Oxford) (of the l. importance ‘d’extrema importància’) / to see the l. of somebody – 

perdre’l de vista / the l. thing to (do...) – el que sobretot no has de (fer), el que no has de (fer) de cap 

manera, el que no has de (fer) mai de la vida, el que no has de (fer) per res del món... (the l. thing she 

wanted... ‘el que no volia per res del món...’, ‘el que no volia de cap manera...’; ‘la cosa que més desitjava 

era que no...’) / the l. thing I expected – la cosa que menys m’esperava; una cosa que no m’esperava de 

cap manera (alternatives a la trad. literal del dicc.) / the l. thing I need is a fight – només em faltava una 

baralla (quan la baralla ja té lloc, esp. després d’altres incidents desafortunats) / the (four) l. things – els 

(quatre) novíssims, les darreries de l’home (mort, judici, infern i glòria)  (DCVB, no DIEC2); les coses 

finals (de l’home o del món); escatologia (per extensió) // (n) at the very l. – (ben bé) a l’últim moment, al 

final de tot / v. first / v. least 

-last2 – allargar-se (a talk that lasted pretty deep into the night ‘una conversa que es va allargar fins ben 

entrada la nit’) 

-last3 – forma de sabata (DCVB; alternativa a ‘forma’ a seques) 

-lasting – durador / profund (impressió, empremta) 

-latch. (v) to l. shut – passar la balda 

-late. to be too l. – fer tard (amb la persona com a subjecte, p. ex. el “But it was too late” de l’últim 

paràgraf de “O Russet Witch!” de Scott Fitzgerald, que tradueixo com “Però havia fet tard”); no ser-hi a 

temps; no haver-hi res a fer / to marry l. – casar-se gran / l. at night – molt entrada la nit, ben entrada la 



nit (alternatives a les solucions del dicc.) // l. work – obra última, obra de l’última època (d’un artista) 

(alternativa a ‘tardà’) / v. age / v. hope / v. little 

*-latent – latent / implícit / ocult 

-later – més endavant (alternativa a les solucions adverbials del dicc.) / al cap d’una estona (si és el cas) / 

l. that day... (~ l. in the day) – (més tard,) aquell mateix dia...; aquell mateix dia, més tard... / l. in the 

letter... – més avall de la carta... / in (her/his) l. years – cap al final de la seva vida / v. all 

*-late-season – tardà (una nevada a la primavera, p.ex.) 

-lathe – llançadora (lathe n4 Oxford) 

-lather – bromera (alternativa a ‘espuma’ o ‘escuma’) 

-latitudinarian – latitudinari; lax (disciplina); frívol (~) 

-latticework – malla, trama (sentit fig.) (~) 

-laudable – exemplar, modèlic (un pare o una mare, p.ex.) 

-laugh. to l. until your sides hurt – riure fins que et fa mal la panxa 

-laughable – motiu d’hilaritat (~) 

-launch – inaugurar (una campanya política) / començar(-se) a publicar, sortir (una revista, un diari) / 

formular (una pregunta) / to l. into – entaular (conversa); abocar-se a (fer una cosa) / v. launching 

*-launcher: v. signal launcher 

-launching – aparició (d’una revista, p.ex.) 

*-launderette (GB) – bugaderia (d’autoservei) 

*-laundromat (EUA) = launderette (v. aquí sobre) 

-laundry. l. wagon – carro o tartana de bugaderia (EUA, primer quart del segle XX) 

*-laurustinus – marfull (Viburnum tinus) (a la Gran Bretanya, restringit al sud d’Anglaterra) 

-lavender – moradenc (color de la flor de l’alfals, p.ex., #B57EDC) 

-lavish – desfer-se per (algú) / dedicar (temps, esforç) 

-law – precepte (religiós, com p.ex. el kosher jueu) / the l. – l’autoritat ‘un agent de l’autoritat, un policia’ 

(anglès americà, acc. 1.b.b Oxford) / v. enforcement / v. lawsuit 

-law-abiding – honrat, íntegre, recte (alternatives a les solucions del dicc.) 

-lawful – irreprotxable (~) 

*-law-giving – legislador 

-lawless – (country) anàrquic (alternativa a les solucions del dicc.) 

-lawlessness – anarquia (fig.); llibertinatge (~) 

-lawn1 – jardí de gespa; jardí (generalització) (v. lawn2 Oxford) / l. chair – cadira de pícnic; cadira de jardí 

-*law-office – bufet (d’advocats) 

-lawsuit – demanda judicial (alternativa a ‘plet’) 

-lawyer – procurador ( كيلو ) 

*-lawyerly – forense 

-lay4. to l. hands on – agafar; posar l’arpa damunt (cast. echar mano de) / to l. beneath – soterrat; 

subjacent; implícit (amb reformulació) (~) / to l. down – posar en reserva (un vi) / to l. open – exhibir, 

mostrar / to l. on – aplicar (una pena, etc.) / to l. out – exposar (objectes, idees, etc.) / to l. through – exigir 

(possible alternativa per evitar el probable calc passar per que s’ha implantat sobretot en el llenguatge 

periodístic) / to l. with – residir, estar, raure (en); anar de bracet (amb); anar lligat (amb), estar lligat (a) 

(v. to lie with) / to l. oneself out for someone – desviure’s per algú (millor que l’alternativa del dicc.) / to l. 

it on (thick) – exagerar la nota, fer bombo (alternatives a ‘carregar les tintes’, que no surt al DIEC2 ni al 

DCVB i és suspecte de calc tot i aparèixer a l’Espinal i al Raspall-Martí) / v. ahead 

-layer – barrera (fig.) / grau, graó (fig.) (~) // (v) plantar un esqueix (alternativa preferible perquè és més 

genèrica que ‘murgonar’ o ‘clotar’, que es refereixen esp. a sarments) 

*-layering – estratificació 

-layman. in laymen’s terms – d’una manera entenedora, amb paraules entenedores 

-layout – disseny, distribució (d’una casa) / l. design – maquetació / l. artist – maquetista (acc. 2 DIEC2) 

*-layover – escala (aèria) (EUA) 

-lazy – cançoner (veu) / engorronidor (acc. 1.b Oxford) / l. eye – ull gandul ‘ambliopia’ 

-lead. l. white – blanc de plom, cerussa 

-lead – mestratge (alternativa a ‘exemple’) / l. pass – passada en profunditat (alternativa a la proposta del 

Termcat) / l. item – titular principal, notícia destacada / l. essay (= leading-article) – article de fons (en 

una revista) // (vt) menar, emmenar (alternatives a les solucions del dicc.) / to l. the way – obrir la marxa, 

anar al capdavant; precedir (~); guiar (~) // (vi) a leader who leads – un líder amb (capacitat de) lideratge 

/ to l. (to) – culminar (en) (si és el cas) / v. American-led / v. van2 

-leader – capdavanter (alternativa al manlleu i a ‘dirigent’); figura capdavantera (un artista, un científic, 

etc.) / v. lead / v. senior 



-leadership – condició de líder, lideratge / cúpula (dirigent) / to give l. – comandar, capitanejar, liderar, 

guiar / the political l. of Spain – el règim (polític) que governa(va) Espanya / l. position – posició 

capdavantera; càrrec de responsabilitat (~ ‘càrrec directiu’) / [we will] demonstrate our nation’s l. in... – 

demostrarem que som un país capdavanter en... 

-leading – influent / destacat (paper [role], especialista) (però l. expert ‘especialista destacat’: ‘expert en 

la matèria’, trad. lliure)  / imperatiu (to de veu) (~) / capciós (pregunta) / l. lady – primera actriu 

*-leading-article – editorial, article de fons (crec que només es pot traduir per ‘editorial’ a partir d’obres 

de l’últim terç del segle XIX, perquè en Coromines no documenta editorial fins al 1868) 

-leaf. to turn over a new l. – girar full (cast. pasar página: “Podem girar o passar els fulls o pàgines d’un 

llibre, però quan un sentit literal cristal·litza en un de figurat i esdevé gir idiomàtic, només es pot dir 

d’una manera. És el cas de girar full, que tant vol dir canviar de tema com oblidar el passat. El francès en 

diu tourner la page, l’anglès turn over a new leaf i el castellà pasar página. I és aquest últim gir, calcat 

pel català, el que fa fortuna entre polítics i mitjans. El gust d’una llengua, com el d’un plat, no depèn tant 

dels ingredients com de la manera com es combinen. Per més que passar i pàgina siguin catalans, passar 

pàgina és un calc innecessari perquè girar full vol dir el mateix i és el que sempre s’havia dit. I, ja posats 

a fer, caldria acceptar girar full amb complement i decidir si girem full a un tema o bé d’un tema. Però, 

d’entrada, si girem full a passar pàgina ja farem prou.” [Albert Pla Nualart, “Passar pàgina i girar full”, 

Avui, 26-II-2010]) 

-leafless – pelat (un arbre; possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-leaflet – volant, octavilla (DCVB, DDLC com a entrada secundària, dicc. López del Castillo amb 

remisions a altres diccs. i als mitjans de comunicació audiovisual, etc.) 

-league2 – món ‘cercle, ambient’ / to be in l. with someone – fer lliga amb algú (alternativa amb sentit més 

ampli que la solució del dicc., no per força amb el sentit de ‘confabular’) / out of one’s l. – fora del seu 

element, fora del seu ambient, fora de lloc; fora de l’abast (EUA) / nobody is in his l. – no hi ha ningú que 

s’hi pugui comparar / they were completely out of Michael’s l. – estaven molt per sobre del nivell d’en 

Michael 

-leak – (drop by drop) degotar (millor que ‘gotejar’) 

-lean1 – esvelt; de línies elegants (~) / auster / funcional (una casa) 

-lean2. to l. one’s ear against a door – acostar, enganxar, aplicar (l’orella a una porta) / to l. on someone – 

confiar en algú, posar la confiança en algú / to l. towards – decantar-se (per) (fig.) 

-leap. to take a l. – tirar pel dret (fig.) (~) / to take an emotional l. – deixar-se anar; abandonar-se als 

sentiments; fer un cop de cap (~ totes tres opcions) / l. of faith – salt al buit ‘acció o decisió arriscada’ (v. 

salto a l’Oxford, únic lloc d’aquest dicc. on trobo l’expresió anglesa definint salto mortale amb aquest 

sentit fig.); professió de fe, acte de fe (~) (en sentit filosòfic pròpiament dit és una expresió atribuïda a 

Kierkegaard) / l. of imagination – esforç d’imaginació / mental l. – inferència, deducció (si el context s’hi 

ajusta) (~) / v. page 

-learn. to l. from one’s own mistakes – apendre de l’experiència ‘apendre de les equivocacions’; treure’n 

una lliçó; servir de lliçó / ...we l.... – ...pel que es deixa entendre... (falca, en referència a la informació que 

un llibre, una carta, etc. proporciona a qui ho llegeix i ho comenta) / v. lesson / v. live / v. trade 

-learner. slow l. – adormit (fig., ~) 

-learning. seat of pure l. – temple del saber (Thackeray, Book of Snobs,  13) (cf. seat of l. ‘centre 

d’estudis’ del bilingüe) / v. AFL 

-lease. to take on a new l. on life – revifar (alternativa a les solucions del dicc.) / to give a new l. on life – 

donar un plus de vida (un metge a un pacient), fer-lo reviure 

-leash: v. strain 

-least. not l... – entre altres coses... (valor causal); sobretot, principalment, més que més (~) / (last but) not 

l. – també...; i també és important...; un altre detall important, un últim detall a tenir en compte; i una 

última cosa igual d’important o més (o no menys important) (citant l’últim element d’una enumeració) 

(cast. castís: para cerrar con broche de oro...); sense oblidar... / that is the l. of my worries, that is the l. of 

it – això rai / it is the l. you can ask – només faltaria que no poguessis demanar això (alternativa a la 

solució del dicc.; una altra opció a només faltaria pot ser per descomptat, amb reformulació) / to say the l. 

– com a mínim, per no dir una altra cosa (millor que l’opció del dicc.); per no dir més; i quedo curt 

*-leastwise – almenys, si més no 

*-leatherette – pell sintètica 

*-leathery – coriaci / estireganyós, estellós (carn que costa de mastegar i de desfer a la boca) / 

apergaminat (pell, etc.) / ferreny, ferrenyo (v. el que al DECat es diu d’aquesta variant, vol. III, 983a12-

23); rude (persona) 

-leave. l. of absence – excedència, permís sense sou (millors que la solució del dicc.) / he is on l. from the 

front – ha tornat del front amb un permís // to l. someone behind – abandonar, deixar de banda, relegar 

(alternatives a ‘deixar’ i al literal ‘deixar enrere’); deixar algú sol en aquest món (és a dir, que el subjecte 



‘deixa aquest món’, es mor) (però she died leaving [behind] an ex-husband and two grown children 

‘l’han sobreviscut un ex-marit i dos nois grans’, amb sobreviure opcionalment transitiu [acc. 1b DDLC]) / 

Picasso leaves Paris for Avignon – Picasso es trasllada de París a Avinyó / to l. no doubt (about) – treure 

de dubte (sobre) / where does that leave (something, someone)? – ¿què fem ara (amb...)?, ¿com queda ara 

(una situació, una persona)? / take or l. it – si no t’agrada t’aguantes, si t’agrada bé i si no també (cast. 

esto es lo que hay); agafa-t’ho com vulguis; o això o res / to l. out – excloure; deixar al marge 

(alternatives a ‘ometre’ etc.) / v. guess / v. turn 

-lechery – calaverada ‘acte de luxúria’ (Fitzgerald, “Tarquin of Cheapside”) 

-lecture – dissertació / to give a (stern) l. – clavar (o deixar anar) un (bon) sermó (a algú) // (vi) fer un 

discurs (sentit propi i fig.), alliçonar, adoctrinar 

*-lecture platform – tribuna (d’orador) 

-lecturer. senior l. – professor titular (equivalència d’ús habitual a les universitats catalanes) 

-ledge – (projection from face of cliff) relleix, cornisa 

-lee1. in the l. – a l’abric (de) (cast. al socaire) 

*-lee2. lees – solatge (en general) / wine lees – vinassa, mares del vi / olive oil lees – morques 

-leech2 – caient (cada una de les dues vores verticals d’una vela quadra) 

-leer – mirada lasciva (alternativa a ‘mirada impúdica’) 

-left-wing – d’esquerra, d’esquerres, esquerranós (alternatives a les solucions del dicc., l’última no inclosa 

al DIEC2 ni al DCVB però d’ús bastant corrent; sí que la trobo, però, al GDLC: esquerranós) 

-leg. upper l. – cuixa / lower l. – cama (pròpiament dita, acc. 1.1 DIEC2) 

-legacy – seqüela (si el context s’hi ajusta) 

-legal. l. systems – normes jurídiques, codis legals (~) (però the l. system ‘l’ordenació jurídica’) / l. 

division – divisió d’afers jurídics / v. fight / v. ground 

*-legal-aid – assessoria jurídica (~) 

-legend – mite (persona, acc. 2 DIEC2, esp. del món del cine o de la música) / l. has it... – diu la 

llegenda...; segons la llegenda; diuen... 

-leggy – llargarut / atractiu, seductor (dit esp. d’una dona) (Oxford, acc. c, add. 1997) 

-legible – intel·ligible 

-legion – bé de Déu (legion > legió) 

-legislature – parlament (bicameral a la majoria d’estats dels EUA) 

-legitimacy – validesa / reconeixement, reconeixença 

-legitimate (= legitimize, q.v.) – vàlid (actitud) / l. cause – bona causa 

*-legitimize – consentir (acc. 1b DDLC); donar peu a (~) 

-leisurely – (adj) relaxat // (adv) amb tota tranquil·litat; sense presses 

*-lemon grass – citronella [citronel·la al Termcat], herba llimonera (ampliacions de sentit a espècies 

asiàtiques del gènere Cymbopogon) 

*-lemony – allimonat (no als diccs.) / l. white – blanc llimona 

-lend – infondre (en algun cas) / to l. weight – pendre cos, pendre forma (~) / to l. itself to – propiciar 

-length – extrem (acc. 2 DIEC2) / at l. – a fons, a consciència; íntegre, complet (~) (però to discuss 

something at l. ‘parlar d’una cosa amb extensió’, alternativa preferible a la solució del dicc.) / v. arm1 

-lengthways, lengthwise – de llarg a llarg ‘longitudinalment’ 

-lenient – benèvol (alternativa a ‘indulgent’), tolerant (una política, p.ex.) 

-lens – prisma (fig.) (~) 

-leotard – mallot (crec que mal traduït pel Termcat) 

-less. no l. – per si no fos prou (“A terrible disease drops from the sky and somebody is dead overnight. A 

child, no less!”) / to become l. and l. interested – perdre l’interès (en alguna cosa) 

-lessen – pal·liar 

-lesser. a l. (man/woman) – (un home/una dona) de menys enteresa, de menys empenta; (un home/una 

dona) més feble, menys sofert(a) (a frases com a l. woman would faint) 

-lesson. I hope you’ve all learned a l. – espero que us hagi servit d’escarment (alternativa a les solucions 

del dicc.) / to teach someone a l. – parar-li els peus (alternativa lliure a la trad. literal del dicc.) / life 

lessons, lessons of life – les lliçons que et dóna la vida; l’experiència de la vida (~); consells morals (~) 

-let2. 1.d (v aux) l. him know that... – que sàpiga que... / l. me guess... – aviam si ho endevino... / to l. 

down – arriar (una galleda pou avall, p.ex.); deixar a l’estacada (~); donar un disgust (~) / to l. on – fer 

saber ‘revelar’; manifestar; deixar entendre / to l. it go – deixar córrer (un assumpte); afluixar (‘cedir’, 

acc. 4 DIEC2, esp. subacc. 6b DDLC) / l. it out – desfoga’t; no t’ho quedis a dintre / to l. up – afluixar (la 

pluja, el vent) / v. alone 

-lethal – fatal ‘que emmena la mort’ (alternativa a ‘letal’ i a ‘mortal’) 

-lethargic – apàtic / endormiscat 

-letter – monograma, insígnia (acc. 1.e Oxford, EUA) / to (know/teach) letters – (saber/ensenyar) de lletra 
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-letterhead – membret (alternativa col·loquial a ‘capçalera’, DCVB, DDLC) 

*-letterheaded – amb capçalera (paper de carta, etc.) 

-lettering – retolació / tipografia / cal·ligrafia (~) 

*-letting-go – abandonament (~) / deixar fer (francès laissez faire) (amb reformulació); deixar-se anar 

(reflexiu, íd.) 

-lettuce: v. romaine lettuce 

-Levant – Mediterrani oriental; Orient Pròxim (~) (a vegades mal traduït com “Orient Mitjà”; en realitat 

inclou Síria, el Líban, Israel, Jordània i Palestina, és a dir l’antiga Gran Síria o “país de Xam”) 

-level – serè (to de veu) // (n) aspecte / caràcter (histories of an individual l. ‘històries de caràcter 

personal’) / estament (del govern) / on another l. – d’altra banda / to reach a higher l. – pujar de grau; 

intensificar-se / the poverty l. – el llindar de la pobresa / to rise to the l. of the occasion – estar a l’altura 

(~) / the highest levels – les jerarquies superiors // (vt) anul·lar (distinció) 

*-levelly – sense alterar-se; serenament (~) 

-lever – palanca 

-levy – gravar (amb reformulació: to l. taxes on the poor ‘gravar amb impostos els pobres’) 

-lewd – lasciu 

-liability – pensió (que el marit passa a la dona i als fills) / l. insurance – assegurança de responsabilitat 

civil 

-liable – passible ‘susceptible de ser penat’ (terme de dret); susceptible (a); predisposat (a) / to be l. to – 

ser probable, ser fàcil... (~) 

-liar. I’m a l. – dic mentida ‘m’equivoco’ / to make a l. out of someone – deixar algú com un mentider 

-libel: v. blood libel 

-liberal-minded – progressista (alternativa a ‘obert’) (~) 

-libertine – calavera (alternativa a ‘llibertí’ n) 

-library. circulating/lending l. – biblioteca itinerant (millor que la solució del dicc.) / l. table – taula de 

biblioteca (no escriptori, v. library table) 

-licence – carta blanca (fig.) / partida de matrimoni (si és el cas, ometent marriage) / this is no l. for 

murder – això no justifica un assassinat / to offer l. to – donar peu a; consentir (acc. 1.b DDLC) 

-license – legalitzar (~) / v. licence 

-lick. to l. one’s wounds – refer-se, posar-se a to, cobrar forces (alternativa al calc, força introduït en l’ús 

però encara no als diccs. principals [no DIEC2, no DCVB, no DRAE en cast.]) / to be licked – estar 

arreglat, estar llest, haver begut oli (~) 

-lid – trapa (de l’escotilla d’un tanc o carro de combat) 

-lie1. white l. – mentida piadosa, mentida innocent (alternatives a la solució del dicc.) / filthy lies! – 

mentida podrida! // to be lied about – ser difamat (~); dir falsedats d’algú, dir mentides sobre algú (amb 

inversió sintàctica) / v. trooper 

-lie2 – (vi) sustentar-se (fig., p.ex. a safety lies in prudence) / to take it lying down – quedar-se de braços 

plegats (~) (alternativa a la solució del dicc.) // to check the l. of the land – inspeccionar (un lloc) 

*-lie-in – jaguda (protesta al carrer en què els manifestants s’ajeuen a terra) / tomorrow we get to have a 

long l.-in – demà ens podrem llevar a l’hora que vulguem, demà ens podrem quedar al llit fins tard (fr. 

faire la grasse matinée) 

-lieutenant. second l. – alferes (ésAdir); subtinent (‘sub-tinent’ al DECat s.v. alferes, ‘sotstinent’ al 

DIEC2) 

-life – ocupacions (en alguns casos) / low l. – mala vida (fig.) / to support l., to sustain l. – fer possible la 

vida (~) / to give up one’s own l. – renunciar a si mateix / for the l. of me – posaria les mans al foc... (i 

altres girs semblants) / to run for one’s l. – sortir escapat, fugir cames ajudeu-me (~) / I barely escaped 

with my l. – vaig tenir sort de sortir-ne viu; va anar d’un pèl que no m’hi quedo / his job is his l. – la feina 

l’omple; només viu per la feina / my l. is over – la meva vida no té sentit; no val la pena continuar vivint 

(trad. lliure però ajustada al sentit en la majoria de contextos) / to bring to l. – donar vida (a) / l. is too 

short – la vida són quatre dies (alternativa a la trad. literal, que en algun cas pot ser un calc) / that’s l., 

that’s what l. is – és llei de vida (si el context s’hi ajusta) / and that’s the way l. is – i para de comptar 

(trad. lliure útil en algun cas) / we have a l. – tenim una vida en comú / your l. won’t be worth living – et 

penediràs d’haver nascut / I’ve had a good l. – la vida m’ha tractat bé; no he viscut malament / l. goes on 

– és la vida... / at last, we were doing what we wanted to do with our lives – per fi fèiem la vida que 

volíem fer // l. span – vida; longevitat; esperança de vida; temps de vida (d’una persona o d’un producte); 

vida útil (d’un producte) (però such birds have a l. span of seventy years ‘aquests ocells poden viure fins 

a setanta anys’ en un registre col·loquial) / v. day  / v. experience / v. go / v. life-and-death / v. live / v. 

save / v. story / v. time / v. together 

*-life-affirming – vitalista 

*-life-and-death, life-or-death (attr) – d’importància vital; crucial, molt important, transcendental 
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-life blood – alè vital (fig.) 

-lifeboat – llanxa de salvament (DDLC, alternativa a ‘llanxa de socors’) 

*-life-changing – transformador, que et canvia la vida (experiència ‘vivència’); traumàtic (si el context 

s’hi ajusta) 

*-life-enhancing – que millora la qualitat de vida / enriquidor / positiu (acc. 1.2 DIEC2) 

-lifeguard – (on beach) socorrista (més explícit que ‘vigilant’) 

-lifeless – inanimat / exànime / inert / sense esma / insípid, sense suc, insuls (un discurs, p.ex.) 

-lifelessness – insipidesa (fig.) 

-lifelike – real ‘realista, que sembla real’ 

-lifeline – corda de salvació, agafador (fig.) 

-lifelong – vitalici / inveterat (odi, etc.) 

*-lifespan: v. life span s.v. life 

*-lifestyle – estil de vida; tipus de vida 

*-life-support – supervivència (~) 

*-life-sustaining, life sustaining – de manteniment de les funcions vitals (aparell mèdic) / l. s. breath – alè 

de vida 

-lifetime. it’s all in a l.! – és la vida! / a l. ago – sembla que faci una eternitat / ...a l. of change later – 

...després de tota una època de grans canvis (Chris Lloyd, Small and Delicate City, 80) / the experience of 

a l., this trip of a l. – una vivència única, un viatge únic (que només es viu o es fa una vegada a la vida) // 

l. guarantee – garantia il·limitada, garantia perpètua / v. achievement 

*-life-threatening – potencialment mortal (una malaltia) 

-lift – volum (d’un pentinat, obtingut estufant els cabells) // (v) sosllevar, sollevar (quan no és possible 

‘aixecar’, p.e.x els fonaments d’un edifici, quan del que es tracta no és començar a construir-li sinó que la 

fonamentació es remou per culpa de les arrels que s’hi han ficat, p.ex.) (sobre la validesa de totes dues 

formes, v. DECat, volum 5, p. 188) / realçar, donar més relleu (uns cabells estufats, p.ex.) / afusellar 

(alternativa a ‘plagiar’) / to l. the chin – fer anar amb el cap alt (una acció reeixida, a qui l’ha fet) 

*-lifting. l. mist – boira esfilagarsada, filagarses de boira, parracs de boira 

-light1 – angle ‘perspectiva’; esperit (v. in a neutral l. a continuació) / by the l. of a candle – a la claror 

d’una espelma (millor que la solució del dicc.) / shifting l. – llum canviant, claror canviant, clarors 

canviants (del cel, del paisatge; totes tres possibilitats, utilitzades diversament per una colla d’escriptors 

reconeguts: Pla, Rodoreda, Carner, Gaziel, etc.) / in the l. of – en funció de; en vista de (in the l. of 

circumstances ‘en vista de les circumstàncies’); segons; tenint en compte, tenint present; arran de (valor 

causal) (~); partint de (~) / in its own l. – des de dintre (~) / to see the l. – obrir els ulls, caure la bena dels 

ulls (fig.) / to see things in a new l. – veure les coses des d’un altre angle (alternativa a ‘aspecte’ i 

‘perspectiva’, v. dicc.); fer-ne una altra lectura / in a different l., in a new l. – amb uns altres ulls / in a 

neutral l. – amb esperit neutral / in a complimentary l. – en un to elogiós (cf. positive) / to 

(cast/shed/throw) l. on – fer llum sobre (sentit propi i fig.; millor que ‘donar llum a’); posar en clar; donar 

clarícies; donar pistes, orientar (~) (esp. sobre una qüestió [matter]) / to come to l. – manifestar-se 

(possible alternativa a les solucions del dicc.) / green l. – carta blanca (fig.) (alternativa al literal ‘llum 

verda’) / according to his lights – conforme al seu criteri (millor que la solució del dicc.) / to 

(appear/show) oneself in a favourable l. – donar bona imatge d’un mateix / to stand in one’s own l. – 

tirar-se pedres a la pròpia teulada, tirar-se terra als ulls ‘obrar contra les pròpies conveniències’ / single l. 

– llum pilot (~) / v. fire / v. shed / v. versus 

-light3 – feble (respiració, presió tàctil) / (morally) frívol (alternativa a ‘lleuger’) / to make l. of – 

desdramatitzar, agafar-se a la lleugera (una cosa) (alternatives a ‘treure importància’) / on a lighter note... 

– en un to més distès... (però: on a much lighter note, there was a story... ‘un altre cas, més anecdòtic...’) / 

lighter – més passador (una pena, una aflicció) 

-lighten2. l. up! – afluixa!, para el carro! 

*-light-filled – lluminós (una habitació, una casa, uns ulls) 

*-light-headed, lightheaded – marejat / eixelebrat, inconscient 

-lightheartedly – de gust (riure) 

-lighthouse keeper – torrer, faroler (mall.), vigilant del far (alternatives a ‘faroner’) 

-lightly – com aquell qui res / en to de broma / en to frívol / v. tread / v. wear 

-lightness – gracilitat 

-lightning – (attr) fulgurant (carrera professional, reacció, etc.) / l. bolt – llampec 

*-lights-out, lights out – toc de silenci; retreta / l. o.! – a fer nones!, a dormir! (dit a un nen) 

-lightweight, light-weight – no ningú, zero a l’esquerra, persona que no mereix ser tinguda en compte; 

inútil 

-like. that’s exactly l. Robert! – (és) molt propi d’en Robert! / l. that – sense més ni més // (n) semblant, 

congènere (esp. pl.) / he and his l. – ell i els de la seva casta, ell i els de la seva condició // (v) if you l. – si 



et sembla bé, si no et fa res (Dickens, pàssim) (però també simple valor intensiu de ‘indeed’ o de 

‘perhaps’, acc. 6.b Oxford, en llenguatge col·loquial modern); només faltaria, no faltaria sinó; d’acord; 

cap problema / you’re not going to l. this, but... – perdona que t’ho digui, però... / v. just 

*--like (sufix): v. l’article “Traducció del sufix anglès -like” al Termcat i unes quantes solucions en 

aquesta mateixa meva llista (business-like, catedral-like, mask-like, etc.), i també la llarga llista 

d’adjectius inclosa a l’entrada forma del dicc. Franquesa de sinònims 

-likeable – trempat (alternativa a ‘simpàtic’) 

-likelihood. there is a strong l. that... – és molt fàcil que... (alternativa col·loquial a ‘probable’) 

-like-minded – amb idees afins (alternativa sovint preferible a la solució del dicc.) 

-likeness – similitud (alternativa a ‘semblança’) / aparença 

-liking – inclinació (afectiva) / he found the situation much to his l. – no s’hi hauria pogut trobar més de 

gust (Philip Roth, Communist,  6) 

*-Lilliput – (attr) diminut // (n) miniatura (cosa petita) 

-lilt – to, deix, cantarella; dring (d’alegria, p.ex.) (en la veu) (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-lilting – musical (veu) 

-lily: v. gild 

-lily-white – segregacionista (acc. 2.a Oxford) 

-limb. life and l. – la vida i la integritat física; la vida i la salut (esp. amb locucions verbals o verbs afins a 

‘posar en perill, jugar-se’) / to (be/go) out on a l. – trepitjar terreny relliscós; jugar-se-la (possibles 

alternatives a la solució del dicc.) 

*-limbering-up – escalfament (exercicis d’entrenament) 

-limbo – incertesa, vaguetat; atordiment (~, trad. lliure) / legal l. – buit legal; incertesa legal; situació 

d’alegalitat jurídica (~) / a curiously unreal l. – un estrany núvol d’irrealitat, una estranya sensació 

d’irrealitat (~) 

-lime. l. green – llima (color); pistatxo (color) (~) 

-limelight – protagonisme / to be in the l. – estar en escena, ser el centre d’atenció (fig.) (cf. estar en el 

candelero cast.) 

-limestone – roca calcària, calcària (en general) / creta (= chalk) 

*-lime vat – calciner (terme clàssic d’adoberia) 

*-liminal – de transició (estat, etc.) 

-limit. with no limits – sense restriccions, sense traves (~) / to k. no limits – no tenir mesura; no tenir 

aturador (sentit diferent de les solucions del dicc.); fora de mida (íd.; amb reformulació) / at the l. of – 

més enllà de (esp. fig.) / to reach its limits – no poder anar més enllà; no donar més de si / v. sky / v. 

utmost 

-limitation – mancança 

-limited – (person) limitat ‘poc intel·ligent’ (acc. 4.a DDLC) 

-limitless – insondable (~) / infinit (~) 

-limp1 – ranquejar 

-limp2 – inert, mort (mà, braç) / exànime (persona que no dóna senyals de vida) 

-limply. to shake hands l. – fer una encaixada amb la mà fluixa, estrènyer la mà (a algú) sense fer força 

-linchpin – pal de paller, pern (fig., alternatives a les solucions del dicc.) 

-line1 – frontera, límit (v. exs. amb to cross i amb to draw més avall; potser el títol The Shadow Line del 

relat d’en Joseph Conrad s’hauria de traduir amb algun d’aquests termes) / col·lecció, gamma (de 

productes, de roba de temporada, etc.) (alternativa al calc) / nissaga (alternativa a ‘llinatge’, també en 

sentit fig., p.ex. “de patriotes” en una frase lapidària d’en Franklin D. Rossevelt) / cadena (de persones) / 

criteri, orientació (along (political/racial/tribal) lines ‘seguint criteris...’, ‘d’acord amb criteris...’) / camp, 

ram ‘especialitat professional’ (l. of research ‘camp d’investigació’) / in l. with – en sintonia amb / l. of 

business – ram / l. of work – professió, ocupació / in the l. of – en matèria de / to be in one’s l. – escaure 

(alternativa a la solució del dicc.) (~) / this is only a l. – això és retòrica buida, això és per quedar bé, això 

és parlar per parlar / l. of action – línia d’acció (expresió que no localitzo als diccs. amb el sentit de 

‘manera d’obrar’); línia d’actuació (¿calc potser també com l’expresió anterior?); pla, pla d’acció (~); 

camí, camí a seguir (~); manera d’obrar, conducta, comportament, capteniment / l. of argument ‘ 

argumentació’ (alternativa a ‘argument’) / l. of vision – visual (nf) / on the l. – en joc (el futur d’una 

persona, etc.) / to come down to the l. – arribar l’hora de la veritat (~) / l. of conduct – pauta de conducta 

(no pas ‘línia de conducta’) / l. of thought, l. of thinking – corrent de pensament (alternativa a la solució 

del dicc.) / to bring something into l. – adaptar, acomodar (fig.) / to bring someone into l. – tenir a ratlla 

(~) / to cross the l. – passar de la ratlla; infringir els límits / to draw the l. (at) – posar (uns) límits, establir 

(uns) límits (alternativa a les solucions del dicc.) (però: we have to draw the l. somewhere ‘tot té un 

límit’); oposar-se (a) / to hold the l. – resistir (acc. 7.f line Oxford) / to take a hard l. (= to take a strong l.) 

– aplicar mà dura; pendre mesures enèrgiques / behind the lines – lluny del front, a la rereguarda; a cobert 
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(d’algun perill) // to l. up – preveure, planejar, projectar / to l. up with – acomodar-se a (fig.) / their faces 

were lined with exhaustion – se’ls dibuixava el cansament a la cara / lined for battle – en formació de 

batalla (una flota de guerra, un exèrcit) / v. communication / v. dead / v. switch 

-lineage – ascendència (alternativa a la solució del dicc.) 

-lineament – facció ‘tret de la cara’ (acc. 3 Oxford) (però: lineaments ‘fesomia’, a més a més de 

‘faccions’) 

*-linebacker – defensor endarrerit (en rugbi americà) 

*-line drawing – esbós (terme d’art) 

*-line-up, lineup – roda de reconeixement 

-linger. to l. on  – abandonar-se a (un pensament, etc.) 

-lingering – permanent, inextingible / voluptuós (un petó a la boca en què totes dues persones s’hi 

complauen llargament; trad. lliure però que s’acosta a la idea) / a l. death – una llarga agonia / l. wile – 

ardit dilatori / a l. doubt – un dubte persistent; una ombra de dubte (trad. lliure) / to have l. hopes – 

conservar l’esperança 

*-lingeringly – a contracor (~) 

-lingo – llenguatge, parlar 

-lining. every cloud has a silver l., there’s always a silver l. – no tot han de ser desgràcies en aquest món; 

Déu escanya però no ofega (cast. no hay mal que por bien no venga) / every silver l. has a cloud – no hi 

ha rosa sense espines, no hi ha felicitat completa 

-link – vinculació; trama / atxa de vent (feta de “pitch and bow”, és a dir d’estopa enquitranada) // l. 

together – encaixar; conjuminar, ajustar, combinar; fer avenir (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-linsey, linsey-woolsey – tela de llana i lli (tela que ja es feia al neolític; v. Deuteronomi 22,11; a casa 

nostra són coneguts des de temps antics els teixidors de llana i lli) 

-lint – borró (‘els flocs laxos de pols, pèls i altra brutícia que es formen esp. sota els mobles de les cases’, 

def. segurament més ajustada que les de DCVB, DIEC2 i DDLC) 

-lion – personalitat, figura (alternatives a ‘celebritat’) / the l.’s share – el gruix, el gros (‘la part principal 

d’un tot’), la major part, la part principal / to go into the l.’s den – ficar-se a la gola del llop 

*-lionizing – (n) panegíric (~) // (adj) elogiós (un sobrenom, p.ex.) 

-lip – boca (en una colla de casos, p.ex. to kiss someone on the lips ‘fer un petó a algú a la boca’, forma 

col·loquial normal) / stiff upper l. – flema, impassibilitat (~) / v. bite 

*-lip-deep – (adj) superficial // (adv) superficialment; una mica de no res (~) 

-lip-service, lip service. to give l.-s. – defensar només de boca (~) 

*-lip-smacking – per llepar-se els dits; llaminer (~) / l.-s. innuendo – connotacions voluptuoses (~) 

-lipstick – pintallavis (alternativa a les solucions del dicc.) (DIEC2, Termcat, etc.) / v. fresh 

*-lip-synch – (fer) playback 

-liquid. l. lunch – dinar regat amb vi (amb alguna altra beguda alcohòlica: ‘dinar regat amb alcohol’, etc.) 

-liquor. l. cabinet – moble bar 

*-liquorish – amant del beure 

-list1 – enumerar (verbalment) (to l. off ‘enumerar amb els dits’) // (vi) it is not listed – no hi figura 

(alternativa a la solució del dicc.) (she listed among the dead ‘figurava entre els morts’) / v. shopping / v. 

wish / v. high 

-list2 – (vi) escorar ‘inclinar-se’ (un vaixell) 

-listen – fer cas (p.ex. en la frase he wouldn’t l. del bilingüe) / to l. to – tenir en compte, atendre a 

(alternatives a ‘posar atenció a’) /  could l. and l. – no em canso d’escoltar(-te) / I don’t have to sit here 

and l. to this – no tinc perquè aguantar aquests comentaris // I appreciate you giving me a l. – gràcies per 

haver tingut la bondat d’escoltar-me / v. ear 

-listening. l. station – punt d’audició (en una botiga de música) 

-listing – relació alfabètica / guia / business listings – guia alfabètica d’empreses, relació de comerços i 

empreses (en unes “pàgines grogues” d’una companyia telefònica) / residential listings – guia alfabètica 

de particulars 

-litany – andanada (acc. 2 DCVB) 

-literal – real (~) / materialista (acc. 3.c Oxford ‘prosaic’) (~); realista (~) / oh, you’re so l. – ai, t’ho 

agafes tot al peu de la lletra 

-literary: v. turn 

-literate – culte, il·lustrat 

-literature. one of the great classics of all l. – un dels grans clàssics de la literatura de tots els temps / ...in 

all of l. – ...en la història de la literatura 

*-litigator – (advocat) processalista 

-litmus. l. test (fig.) – prova de foc (no DIEC2 ni DCVB), pedra de toc 



-litter. l. box, l. tray – caixa de la sorra, safata de la sorra, sorrera (per a les deposicions dels gats, traduït 

com caixa de deposicions al Termcat, que veig inviable en llenguatge oral i en llenguatge escrit 

col·loquial) 

-little. l. (old) me – un humil servidor / too l. too late – tard i malament (~) (possible reformulació amb 

“insuficient i tardà”) / l. language – llenguatge íntim (acc. 2.b little Oxford) (~) / v. ear / v. think 

*-little man – rendista; petit comerciant (accs. 2.a Oxford) (~) 

-live. to l. long, to l. a long life – arribar a vell (trad. lliure però que sovint funciona més bé que la trad. 

literal) / where have you been living? – tu vius a la lluna / I couldn’t l. with myself – no m’ho perdonaria 

mai / (to) l. and learn – cada dia s’aprèn una cosa nova (cast. nunca te acostarás sin saber una cosa más); 

qui ho havia de dir! (en alguns casos) / as I l. and breathe! – no me’n sé avenir!, com hi ha món! (o 

alguna altra expresió semblant de sorpresa) / people with so much to l. for – gent amb molta vida per viure 

(cast. con mucha vida por delante) / to l. on – subsistir; perviure / to l. up to – estar a l’altura de (fig.); 

estar a l’altura de, ser digne de, fer honor a (la pròpia reputació, etc.); conformar-se a (~) / to l. it up – 

disfrutar (registre col·loquial) / v. inch / v. life 

-*-lived. l. environment – entorn vital (~) 

*-live-in. l.-in maid – minyona, criada (a seques, perquè el terme permet sobreentendre que resideix a la 

casa dels amos) 

-lively – (person) vital / (colour) viu ‘alegre, llampant’ / l. in mind – despert d’esperit 

*-live power – força vital, vitalitat; nervi (fig.) 

-liver2. l. spots – taques de vellesa 

-living – de carn i ossos / l. dead – mort en vida / l. expenses – despeses de manutenció // livings – 

rendiments (~) 

*-living and dining room – sala menjador 

-lizard: v. lounge 

-lo – vet aquí, heus aquí / lo and behold – ves per on; com per art d’encantament 

-loading: v. dock 

-loafer – mocassí 

*-loaf sugar – sucre de piló, pa de sucre, sucre de pa (DCVB i DDLC) 

-loam – marga (no pas ‘argila’) 

-loan. l. officer – director de préstecs, responsable de préstecs; responsable de crèdits (WordReference) / l. 

shark – usurer, prestamista (castellanisme molt estès, d’ús general en la llengua oral) / v. long-term 

-loath – (adj) renitent, remís (~) / to be l. (to do something) – no voler (fer alguna cosa) de cap de les 

maneres 

-loathe – repugnar, causar aversió 

-loathsome – avorrible (alternativa a les solucions del dicc.) 

-lobbyist – intrigant (alternativa a la definició que en dóna el bilingüe) 

-local – localitzat (un mal, un problema) / veïnal (l. leaders ‘dirigents veïnals’) / l. in nature – de caràcter 

localitzat / the l. people (= the locals) – la gent del país / a l. man – un veí (d’un barri, d’una població) / l. 

call – trucada metropolitana (de telèfon) (~) / v. bureaucrat 

-locate – identificar (‘detectar’, acc. 5.f DDLC) 

-lock2. under l. and key – entre barrots, engarjolat // to l. eyes (wih someone) – coincidir amb la mirada / 

to l. up – (vr) contraure’s (acc. 6.c Oxford) / locked in each other’s arms – fosos en una abraçada 

(alternativa a la solució del dicc.) / to prevent his back from locking... – per no quedar clavat de 

l’esquena... (per un pinçament; Philip Roth, Humbling, 3) / v. door-lock 

-locker – taquilla (en uns vestidors, als instituts de secundària perquè els alumnes hi tinguin els llibres, 

etc.) (cast. casillero; és un sentit no admès pels diccs., però és d’ús general i inequívoc); armariet 

*-lockpick (= picklock) (EUA) – rossinyol 

*-lockstep – ambladura (pas de cavall) 

*-locomote – desplaçar-se 

-locution – elocució (cf. acc. 2 Oxford) 

-lodge – lodge (en un parc nacional de l’Àfrica oriental o austral) / hunting l. (≠ game l., q.v.) – pavelló de 

caça / (game/safari) l. – lodge 

-loft – (room over stable) terrabastall (acc. 1 DCVB, acc. 4 DDLC) / àtic (~) / loft ‘habitatge de planta 

baixa o soterrani en una antiga indústria’ 

-lofty – pompós, ostentós 

-log – tió (quan és per fer foc) 

*-logger. l.’s road – carretera forestal (Canadà) 

-loggia (posat a continuació de logging al dicc.) – llotja (Termcat); pòrtic, porxo (~) (alternatives a la 

solució del dicc.) 

-logic – raonament (acc. 2 DIEC2) 



-logically – per lògica (~ ‘en bona lògica’; no als diccs. que miro, però ja en Llull) 

*-logic-chopper – sofista 

*-logo – dibuix de la marca, logotip, logo 

*-logorrhea – xerrameca; verborrea (DCVB); logorrea (DDLC amb cita del 1983); incontinència verbal 

-loincloth – tapacul (en sing.), tapall, tapavergonyes (no als diccs.) 

-loiter – encantar-se; romancejar; apostar-se ‘posar-se a l’aguait’ / fer el dropo (alternativa a ‘gandulejar’) 

-loll – jeure ‘descansar, gandulejar, no fer res’ 

-lollipop – piruleta (el que hi ha al bilingüe és una definició de la cosa) 

-lonely – desemparat (lloc, expresió, etc.) / l. hearts (column) – anuncis de contactes, anuncis de 

relacions, anuncis personals (en un diari) / v. spot 

-loner – persona solitària (alternativa a ‘solitari, solitària’ subst.) 

-long1 – (of time) dilatat, prolongat (alternatives a ‘llarg’) / (account) prolix / (job) laboriós (~) / sostingut 

(mirada) / a l. face – cara llarga (de disgust); cara trista / that’s the l. and the short of it – no cal que en 

parlem més / it’s a l. shot – seria molta casualitat (trad. lliure, amb el sentit de ‘és molt improbable’) / v. 

gone (s.v. go) / v. healthy / v. practice / v. way 

-long2 – frisar / to l. for love – tenir set d’amor 

-long-distance. l.-d. service – servei remot 

-longhand, long-hand, long hand – (adj) manuscrit // (n) cursiva, lletra cursiva 

-longing – deler, delit (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

*-long-lasting – prolongat (en el temps) / (lasting) durador 

*-longline fishing – palangre  

-long-lost – perdut; llargament absent (si el context s’hi ajusta); (persona) de qui no se sap res fa temps 

-long-range – de llarg abast 

-longshoreman – treballador del port (alternativa a ‘estibador’) 

-long-standing, longstanding – vell (‘que fa llarg temps que dura’, acc. 3.1 DIEC2), antic (acc. 1.1 

DIEC2) / durador; persistent; constant; permanent (~) / de (quasi) tota la vida, de sempre; d’antic (~) / 

inveterat, arrelat (un costum, una tradició, etc.) (alternativa: [Benjamin] Péret, l. surrealist... – Péret, 

surrealista de soca-rel... / endèmic (mal, problema, desequilibri, deute, necessitat) / assidu; fidel 

(aficionat) (~) / habitual (en algun cas, esp. acc. 2 DDLC); personal (trad. lliure) / cf. long-time aquí sota 

mateix 

-long-suffering – pacient (~) 

-long-term. l.-t. loan – préstec a llarg termini (bancari) / dipòsit a llarg termini (museístic) (cf.) 

*-long-time, longtime – veterà (cf. long-standing aquí sobre mateix) 

-look – estil, moda // (v) (seem) fer cara de (he looks very ill ‘fa molta cara de malalt’) / we never had a l. 

in – sucar (acc. 2 GDLC, alternativa a la solució del dicc.) / (expression, air, appearance) in looks – 

exteriorment / good looks – bellesa, atractiu (alternatives a la solució del dicc.) / to like someone’s looks – 

trobar una persona atractiva // to l. across – analitzar, examinar (fig.); mirar de biaix, mirar d’esquitllada 

(~) / to l. across the room – mirar cap a l’altre extrem de la sala, cap a l’altra punta de la sala, cap al fons 

de la sala / to l. about, to l. around – fer vagar la mirada, passejar la mirada al voltant; mirar a dreta i 

esquerra (~) / to l. about one (esp. la forma l. about yourself!) – fixa-t’hi, obre els ulls / to l. after – 

endreçar(-se) (l’habitació, la roba) (trad. lliure, però el fons és el mateix) / to l. after somebody – seguir 

algú amb la mirada (sentit literal); vetllar per algú / to l. at (esp. la forma l. at you!) – t’hauries de veure!; 

Déu n’hi do! (trad. lliure) (l. at you, so tall! ‘apa, com has crescut!’) / l. at him now – ja veus com ha 

acabat (si és el cas) / l. at it – pensa (imperatiu seguit d’una consideració) / you wouldn’t know it to l. at 

me, but... – potser no s’ho creurà; però, aquí on em veu... / to the right as we l. at the picture – ...des de la 

perspectiva de l’espectador, des del punt de vista de qui mira el quadre / l. at this! – fixa’t!, fixeu-vos! 

(sentit admiratiu paral·lel a ‘imagina’t’, i per tant diferent de ‘fixa-t’hi’) / to l. forward – esperar amb 

candeletes ‘esperar amb impaciència’ (alternativa a la solució del dicc.) / to l. into – indagar (alternativa a 

‘investigar’); tenir en compte (~) / to l. on – seguir (el desenvolupament d’uns fets) / to l. up – consultar // 

l. back – (fig.) evocar el passat, pensar en les coses que han passat, fer memòria (que com a v abs no 

significa només ‘intentar recordar’ com diuen DIEC2 o DDLC sinó també ‘recordar’ [DCVB] o ‘causar 

recordança’ [DECat, V, 562a50-b2]), recapitular (acc. 1b DDLC) (alternatives a les solucions del dicc.) / 

to l. down on something – negligir; fer cas omís / to l. down on someone – mirar per sobre l’espatlla 

(alternativa a ‘...muscle’; no trobo cap dels dos ni al DIEC2 ni a l’Espinal, sí al DCVB), mirar de dalt a 

baix; mirar amb superioritat; no tenir consideració / a room looking onto the campus woods – una 

habitació amb vistes al bosc del campus (perquè no sempre és possible traduir to l. onto per ‘donar a’) / to 

l. to (someone or something) – recórrer a, acudir a / to l. up – aixecar la vista (alternativa a la solució del 

dicc.); (visit) anar a visitar, passar a veure; anar endavant ‘millorar’ / you don’t l. yourself – fas mala cara 

(~) / to l. the other way – fer el desentès, fer l’orni; fer els ulls grossos / l. here! – espera un moment! 

(solució de trad. a l’entrada now de WordReference.com); escolta! (solució de trad. del Collins bilingüe); 



aviam... (en to terminant, abans d’exposar un fet que figura que és important) / I didn’t know where to l. – 

no sabia quina cara fer (de vergonya) / v. best / v. closely / v. outside 

*--looking (sufix) – d’aire (+ adj.), d’aspecte (+ adj.) (sulky-l. ‘d’aire malcarat’, etc. etc.) 

-loom2 – planar (esp. fig.); destacar (fig., ~) / to l. over – rondar (un pensament, etc.) / the volcano loomed 

over them – tenien el volcà a sobre (fig.) / to l. into view – treure el cap (un edifici, etc., per sobre d’un 

horitzó més baix) / to l. large – tenir importància (variant de la solució del dicc.) 

*-looming – amenaçador; sinistre 

-loon – calàbria (ocell aquàtic, gènere Gavia) 

-loop – traç (d’una lletra, esp. les corbes per oposició als pals; cf. bulb i stem); ganxo (esp. a l’expresió fer 

pals i ganxos, v. ganxo al DCVB) / tirant (de sostenidor, p.ex.) / mounting l. – platina de subjecció (del 

bastidor d’un quadre al marc) 

-loophole, loop-hole – agafador (fig.); marge ‘joc’ (acc. 3.2 GDLC) (resquicio en cast.) (~) / fugida (fig.) 

/ (Law) escletxa legal, buit legal (també resquicio en cast.) (tax l. ‘buit fiscal’) / every law has a l. – feta la 

llei, feta la trampa 

*-looping – sinuós, serpentejant 

*-loop-the-loop – muntanya russa amb bucles (o amb inversions) (com el Dragon Khan de Port Aventura) 

*-loopy – estrafolari 

-loose – distès / extraviat (mirada, ulls) / (of morals) dissolut (alternativa a ‘lax’); libidinós (v. sinònims al 

Franquesa s.v. lasciu) / verd ‘picant, pujat de to’(acudit, cançó, pel·lícula) / (unpacked) a granel (DIEC2 i 

forma d’ús més habitual) / to let l. – amollar, aviar, engegar; esbombar, propagar (un secret) (alternatives 

a la solució del dicc.); posar-se fet una fúria; esbravar-se // (n) to give a l. to mirth – lliurar-se a l’alegria / 

to be on the l. – campar lliurement, campar amb tota llibertat; fer de les seves // (v) desfermar / to l. off – 

destravar-se (la llengua) 

-loose-leaf. l.-l. (binder/folder) – carpeta d’anelles ( o de passador, o de pinça, cf.) 

-loosely – relaxadament (~) (fig.) / de forma aproximada (en expresions com l. termed etc.) / 

esquemàticament (fer un dibuix) / l. composed – de composició solta, de redacció solta (un text) / l. 

composed group – grup heterogeni / l. brushed paint – pinzellada solta 

-loosen – desfermar / flexibilitzar (en economia) / to l. someone up (= to l. someone’s tongue) – deslligar 

la llengua a algú ‘fer-lo parlar’ 

*-loosened – lax 

*-loose-squandered. l.-s. verbiage – verbositat gratuïta 

*-loosy-goosy. l.-g. years – anys de bohèmia (Mordecai Richler, Barney’s Version, 2.4) 

-lop – amputar (tallar una extremitat) 

-lope – gambar, caminar fent gambades 

-lop-sided, lopsided – desigual (‘desequilibrat’ fig., p.e. una relació de parella mancada de reciprocitat) 

*-loquaciousness – xerrameca (~) 

-lord – (v) tiranitzar, fer la llei (a algú) / to l. it over (someone) – imposar-se a (algú), prevaldre sobre 

(algú) (alternatives a la solució del dicc.) // (interj) valga’m Déu; ves tu!, què et sembla! (~) 

-lorgnette – ulleres de mànec (cast. impertinentes) (no la trad. del dicc.) 

-lose. all is lost! – no hi ha res a fer, no hi ha remei (~) (alternatives a la trad. literalista del dicc.) / to l. 

oneself in – abandonar-se (a), submergir-se (en) (fig.) / to l. oneself in reading – desviure’s per la lectura, 

per la literatura (~) / lost in thought – absort, abstret / to be lost (up)on – passar per alt (alternativa a 

‘passar inadvertit’) / to become lost in time – perdre la noció del temps (si el context s’hi ajusta) / to get 

lost in the moment – quedar encantat, quedar en blanc (~) / Aunt Aggie had lost her mate to a lion – a la 

tia Aggie un lleó li havia pres l’home (Roy Lewis, Evolution Man,  3) / lost to the sea – menjar-se el mar 

(alguna cosa, esp. terreny litoral) (amb reformulació) / v. argument / v. courage / v. face / v. lost / v. love / 

v. minute 

-loser – fracassat / poor l. – mal perdedor ‘persona que no sap perdre’ 

-loss – (nf) mort (ni que sigui en cas de defunció, no sempre es pot traduir per ‘pèrdua’) / absència / dol / 

desastre (alternativa a ‘calamitat’) (persona, vida d’una persona) / destrucció ‘efecte de destruir’ (si el 

context ho aconsella) / grief and l. – dol i aflicció / such a l. – quina desgràcia (la mort d’algú, esp. per 

accident) / v. painfully / v. sorry 

-lost – (adj) atordit; desorientat / difunt (my l. Elizabeth ‘la meva difunta Elizabeth’); malaguanyat (si és 

el cas; trad. més lliure) / extraviat, esgarriat (ulls, mirada) / l. soul – ànima esgarriada (llenguatge cristià) / 

v. lose 

-lot. to throw in one’s lot with someone – compartir el destí (o la sort) d’algú; unir la (seva) vida a la 

d’algú; anar de bracet, anar de tronc (fig.) (~); posar-se a les mans d’algú (~); posar-se del costat d’algú 

(~) / there’s a l. in that boy – aquest noi promet / v. plate / v. say 

*-loth = loath 



*-Lothario – conquistador, casanova; seductor / beach L. – xulo de platja, lligon de platja (registre 

col·loquial) 

-lotion – pomada; crema (cosmètica) 

-lottery – tómbola 

*-louche – suspecte; de mala reputació 

-loud – agut, estrident (veu) / cridaner, escandalós (persona); barroer, groller 

-loudly – audiblement (possible alternativa a ‘sonorament’, etc.) / v. possible 

*-loudmouth – baladrer 

-loudness – estrèpit, fragor; brogit (esp. quan té més durada) 

-lounge. arrivals l. – vestíbul d’arribades (en un aeroport) / l. lizard – casanova, conquistador // (vi) estar 

ociós / mandrejar 

*-lounging. l. clothes – roba de descans 

*-loupe – lupa de joier; lupa de rellotger 

*-lour – alçar-se, arborar-se (núvols, tempesta) / senyorejar, dominar (un edifici enlairat) 

*-louring – feixuc, carregós (ambient, núvols) 

-louse – canalla (insult) 

-lousy – impresentable / matusser (treball) / all for the sake of three l. minutes – tot per tres tristos minuts 

-lout – pinxo, xulo (‘persona xula’, acc. 1a xulo adj. DDLC) 

-love – gust (l. of art ‘gust per l’art’) / lots of l. (~ with my l.) – (comiat en una carta) molts petons; amb 

tot l’afecte / my one true l. – l’únic amor de la meva vida / to lose at l. – tenir un desengany amorós (~) / l. 

story – aventura amorosa / 1.c (person) (my) l. – vida meva (alternativa a la trad. literal) // (v) 2 (person) 

sentir estimació per / agradar molt (al dicc. en la traducció de tres exemples); encantar (al dicc. en la 

traducció d’un exemple); fer il·lusió; enamorar (amb el sentit de “M’exalta el nou i m’enamora el vell”, 

p.ex.); ser un enamorat de (she loved the outdoors ‘era una enamorada de la naturalesa’) / venerar (un rei, 

p.ex.) / v. dearly 

-love affair – aventura passional (alternativa a ‘aventura amorosa’) / v. love story s.v. love aquí mateix 

-love-bird – agapornis, lloro inseparable (Agapornis) (no ‘lloretó’) 

*-loved. the loved one, the loved ones – la persona estimada, la gent que estimo, els meus (“los seres 

queridos”, trad. cast. del títol de la novel·la d’Evelyn Waugh, p.ex.); els íntims; els difunts de la família, 

els teus difunts 

*-love handle – sacsó  

-lovelorn – (que té) mal d’amors (alternativa a ‘ferit d’amor’) 

-lovely – encisador, adorable, amorós (‘agradós’, acc. 3 DIEC2); dolç (expresió de la cara) / to be l. – fer 

goig (persona) / ser una meravella (una cosa, un indret) / that would be l. – ai, sí, que bé (resposta d’algú 

que accepta alguna cosa de menjar o de beure que el seu amfitrió li ofereix; trad. lliure) 

-lover. when they were first lovers – quan van començar a anar junts, a sortir junts, a festejar 

*-love seat – confident; canapè, sofà 

-loving – afectuós (alternativa a les solucions del dicc.) / abnegat ‘que estima amb abnegació’ (solució de 

Cantera a Battle of Life de Dickens) // (n) tendresa, carinyo 

*-loving-kindness – dilecció, benvoler 

-lovingly – amb abnegació 

-low1 – vulgar / tènue, delicat (to de veu) / estret (front) / the river is l. – el riu baixa sec, el riu baixa buit / 

l. culture – cultura popular (per oposició a high culture o ‘alta cultura’) / to get l. – desmoralitzar-se, 

ensorrar-se / to lie l. – intentar passar desapercebut; amagar el cap sota l’ala (alternatives a la solució 

forçada del dicc.) / the lowest of the l. – l’últim de la cua (cast. el último mono) // (n) mínim (acc. 3 

DIEC2) (critical l. ‘mínim crític’) / v. comedy / v. intelligence 

*-low-backed. l.-b. gown – vestit d’esquena escotada 

*-lowboy – tocador 

*-low-buzz (adj) – de poc ressò (fig.) 

-low-cut – (trousers) amb la cintura molt avall, amb poc tir (tiro cast.) / de cintura caiguda (vestit) 

-low-down2 – tota la veritat (sobre un assumpte) 

-lower – reduir l’altura (posar més baix un tirador d’armari, un interruptor de paret, etc. perquè sigui 

accessible per a algú que va amb cadira de rodes) // v. leg / v. spine 

*-lowering (escrit lowing al dicc., errata, però al lloc que li correspon) – intimidador (alternativa a les 

solucions de la primera acc.) 

*-lowery – tapat, carregat (cel, dia); rúfol (dia, matí, etc.) 

-low-grade – lleuger ‘lleu’ (febre, obstrucció de còlon, etc.) / l.-g. war(fare) – guerra subterrània (~) 

*-low-key – discret 

*-low-life, lowlife – baixos fons // (n) pinta, persona de mala vida (~) 

-lowly. I’m just a l. extra – sóc un simple extra 



-low-minded – vulgar, xavacà / vil, mesquí 

*-low-pile, low pile. l.-p. carpeting – emmoquetat (de pèl curt) (~) 

-loyal. to remain l. (to someone) – conservar (o servar) l’amistat (amb algú) (quan no hi correspon la trad. 

literal) 

-loyally – incondicionalment 

-loyalty – obligació (acc. 1.1 DIEC2) 

-lozenge – (attr) romboïdal 

*-lubber – mariner d’aigua dolça (acc. 1.b Oxford) 

*-lubricious – lúbric, lasciu (esp. persona); voluptuós (persona o cosa) 

*-lucidity – lucidesa 

-luck. good l. – que (et/li/us) vagi bé (possible alternativa a la trad. literal) / as l. would have it – va voler 

la sort que...; es va donar la casualitat que...; per aquelles casualitats de la vida... / just my l.! – ja és (tenir) 

mala sort! […] (però més sovint: it’s just my l.... ‘...aquestes coses només en passen a mi!’) (o bé: it’s just 

my l. to drop one of those balls on my toe ‘encara em cauria una d’aquelles boles [de bowling] al peu’ / no 

such l. – no vam tenir aquesta sort; no és el cas (possible trad. amb matís diferent) / with any l. – anant 

bé... (alternativa a la solució del dicc.) / v. push / v. shit / v. struck 

-lucky – fortuït (un tret de pistola, p.ex.) 

*-Luddite – antimaquinista (~) 

-lug2 – paio (EUA, acc. 5 Oxford) 

-lukewarm – tebi (sentit literal i figurat) 

*-lull – pausa / ensopiment (~) // (v) agombolar (~) / to l. into – induir a (creure, etc.); infondre (un 

sentiment, etc.) / (v) to l. one’s mind with something – recrear-s’hi 

-lumber2 – caminar amb pas feixuc (alternativa a les solucions del dicc.) / lliscar, planar (un núvol pel cel) 

-luminary – (fig) llumenera 

-luminous – fosforescent (una cuca de llum [acc. 1.c Oxford], les xifres i les agulles d’un rellotge de 

polsera) 

-lump – (in a gravy) grumoll / tou (acc. 4.2 DIEC2) / baluerna, mola (esp. arquitectònica) // to l. together 

– posar al mateix sac 

-lumpy – amorf, informe / (bed etc) bonyegut 

-lunatic – esbojarrat (aventura, p.e.x); de bojos / l. cruelty – crueltat malaltissa 

-lunch: v. crowd / v. meeting 

*-luncheon meat – viandes fredes (DECat), carn freda (Viquipèdia) (cast. fiambre); carn embotida, 

embotit (~) 

-lunge – tisora (exercici de musculació i estirament) (Termcat) // (vi) batre’s (amb l’espasa) 

-lurch1. to (have/leave) in the l. – deixar a l’estacada (alternativa a ‘deixar plantat’) 

-lurch2 – sotragada, batzegada; convulsió (~) // to l. into motion – arrencar amb una sotragada / his 

stomach lurched – se li va regirar l’estómac; li va fer un salt el cor (fig., a causa d’un esglai, trad. lliure 

però a vegades útil) 

-lure – temptació / seducció (acc. 2 DIEC2) // (v) persuadir 

-lurid – morbós, escabrós (anècdota, etc.) / sensacionalista (més que no pas ‘sensacional’) 

-lurk – assetjar / the un-Americanness lurking in his observation – l’antiamericanisme implícit en la seva 

observació 

-luscious – perfumat, fragant (acc. 1 Oxford) 

-lush – esponerós, ufanós, luxuriant (vegetació); fèrtil (una terra, etc.) / luxuriós (sexualment; acc. 2.d 

Oxford) // (n) alcohòlic ‘persona alcoholitzada’ 

-lust – ànsia, anhel ‘desig ardent’ (de poder, d’aventura, etc.) / adolescent l. – passió d’adolescència / v. 

mania 

*-lustily –amb entusiasme 

-lusty – sensual (veu) 

-luxuriate – recrear-se, complaure’s (en alguna cosa) 

-luxurious – voluptuós (melangia, p.ex.) 

-luxuriously – amb tota comoditat; a la regalada; a cos de rei 

-luxury – comoditat (possible alternativa a la trad. literal) / fruïció / regal (fig.) / v. verdant 

*-lying speech (< ll. mendaciloquium) – discurs fal·laç; llenguatge mentider; dir falsedats, dir mentides 

(amb reformulació i canvi de registre) 

*-lyncher – autor d’un linxament 

-lyrical – melodramàtic 



M 
 

*-M4L – mate(s) for life (en una llista d’agraïments informals) 

-macaroni – fideus gruixuts; galets (~) (en italià, els macarrons es diuen penne) 

-macaroon – ametllat (galeteta de pastisseria, alternativa a la definició del bilingüe, ~); pasta de coco 

(petita, EUA; és p.ex. la de A Confederacy of Dunces, 1.I i esp 1.III, on el protagonista especifica que són 

pastes de coco); macarró (proposta del Termcat, adduint l’ús entre professionals de la pastisseria i les 

accs. 3 i 4 del DCVB i 3 del DDLC, però susceptible de confusió amb la pasta de farina amb forma de 

tubets) 

-macaw – guacamai (només definició ‘lloro tropical americà’ al bilingüe) 

*-maccaroni = macaroni (v. aquí sobre) 

-mace1 – nou moscada 

*-machinating – intrigant (un polític, p.ex.) 

-machine – (Pol, etc) aparell (d’un partit); estructura de poder / justice-making m. – instrument de justícia 

(dit d’una persona) // (v) mecanitzar (Termcat, etc.; acc. 2 DIEC2) / tornejar 

-machine gunner – metraller (no ‘metrallador’) 

*-machine-age – industrial (‘estètica industrial’, p.ex.) 

-machine-made – manufacturat; (de fabricació) industrial 

*-machine man – androide 

-machine shop – taller de maquinària; taller mecànic (alternatives a la solució literal del dicc.) 

-mackinaw – trenca (de llana gruixuda i atapeïda) 

-mad – enrabiat, enfurismat (estat temporal) / are you m.? – no diguis bestieses! (si és el cas, i la trad. 

literal no convé) / the m. flight of moments – el curs vertiginós dels esdeveniments (~) / for a m. second he 

thought... – per un instant, va pensar absurdament (que...) / to get m. – sulfurar-se; impacientar-se (matís 

diferent de ‘enfadar-se’) / to go m. – desvariejar 

-madam – Ø (good evening, m. ‘bona tarda tingui’; can I help you, m? ‘¿que puc ajudar-la en alguna 

cosa?’) 

*-maddened – fora de si 

-maddeningly – per a desesperació (d’algú) 

-madness – ximpleria, bestiesa / èxtasi (acc. 4 Oxford) 

*-Madras – madràs (tela) 

-maelstrom – tràngol; maremàgnum; enrenou (accs. figurades) 

-magazine: v. family / v. news magazine 

-maggot – asticot (alternativa a ‘viró’) 

-magic – influx; encís / as if by m. – com per art d’encantament (alternativa a la solució del dicc.) / m. 

number – valor mínim 

-magical – especial (alternativa a la trad. literal en sentit fig.) 

-magisterial – imperiós / imponent / carismàtic (un líder o dirigent polític) 

-magistrate – jutge de pau (més que no pas ‘municipal’) / m.’s court – jutjat d’instrucció 

-magnificence – majestat 

-magnificent – imponent; majestuós; fastuós (~) / excels; superior (acc. 2.2 GDLC) (~) / collonut (en un 

registre col·loquial); espaterrant (íd.) 

*-magnifying mirror – mirall d’augment 

-maid – dama de companyia / old m. – solterona (alternativa a les solucions del dicc.: cita d’en Carner del 

1918 al DDLC) 

-maidenhead – virginitat 

-maidenly – cast / pudibund; primmirat (~) 

-mail: v. piece 

-mail-order – venda per correspondència 

*-mailroom – departament de correspondència (en una gran empresa, en un diari, etc.) (m. sorter ‘empleat 

en un departament de correspondència’) 

-main. Old M. – l’edifici vell (de la universitat, als EUA); el rectorat (per extensió de sentit) (~) / v. floor / 

v. side 

*main-man – ídol (persona idolatrada per algú); heroi (als ulls d’algú altre) (~) 

-mainstay – puntal (fig.) 

-mainstream – corrent dominant; pensament dominant / (to move) contrary to the m. – (anar) a 

contracorrent // (attr) de ple dret / dominant, general, generalitzat; convencional / m. education – 

ensenyament reglat / to raise to m. prominence – arribar al gran públic (un artista) 

-maintain – preservar (~) / assegurar ‘sostenir, afirmar’ 

-maintenance. m. corridor – corredor de servei 



-majestic – imponent / grandiós (país, nació, etc.) 

-majesty: v. servant 

-major – cabdal / m. league – lliga principal (de beisbol, etc.; alternativa al calc) / v. figure 

-make – 1.g (believe) considerar, tenir per (I m. them an intelligent crowd ‘els tinc per una gent 

intel·ligent’) (alternatives a la solució del dicc.) / to m. it with someone – (slang) enrotllar-se (alternativa a 

‘aconseguir fer l’amor’) / to m. for – propiciar, afavorir, donar peu a (però: m. for dissension ‘introduir la 

discòrdia’, ex. s.v. introduir al DIEC2) / to m. up – emetre (un judici, etc.) / to m. up for someone’s losses 

– rescabalar / to m. it up – reconciliar-se, fer les paus / to m. something of oneself – intentar ser algú / to 

m. oneself (into) – convertir-se per voluntat pròpia (en) / v. good / v. much (en aquesta llista però també al 

bilingüe, on aquesta remisió falta) / v. paper / v. sure 

*-make-or-break – (attr) decisiu, crucial 

-maker – (manufacturer) productor (p.ex. de vi) (alternativa a ‘fabricant’) 

*-maker’s mark – marca de l’artífex (joieria) 

-make-up, makeup. m. case – estoig de maquillatge, estoig de tocador 

-making. makings – trets característics; ingredients (~); requisits 

*-malacca walking stick – bengala, mangala, bastó de bengala (fet de la canya asiàtica Calamus rotang) 

-malapropism – lapsus verbal (alternativa preferible a les solucions del dicc.) 

-male. adult m. – adult de sexe masculí, persona adulta de sexe masculí 

*-maleficence – maleficència, maldat / caràcter malèfic (acc. 3a DDLC caràcter, a vegades dit “caire” 

impròpiament) 

*-malformed – deforme, esguerrat 

-malicious – malevolent, pèrfid (alternatives a les solucions del dicc.) / malintencionat / it isn’t m. – no és 

fet de mala fe / cunning and m. – pèrfid i astut (totes dues, expresions fixades amb aquest ordre respectiu 

d’adjectivació) / v. prankster 

-malign – vil, infame (mentida, etc.) // to m. (someone) – ser injust (amb algú); ultratjar (algú) 

-malleable – influenciable 

-mallet – mall (el martell gros dels ferrers de forja i dels picapedrers) 

*-malnourished – mal nodrit, desnodrit / escarransit (fig., p.ex. un somriure, Nii Ayikwesi Parkes, Tail of 

the Blue Bird) 

-malnutrition – desnutrició 

-malt. malted milk ball – bombò 

-mammary. mammaries – pits (esp. de dona; addició del 1997 a l’Oxford) 

-mammoth – (adj) monstruós, monumental ‘extraordinàriament gran’ 

-man – persona (en molts casos, p.ex. any m. ‘qualsevol persona’ i els dos que apareixen al dicc.) / mosso 

‘criat en una masia’ / men – l’ésser humà (en sentit col·lectiu, esp. en assaig) / he’s a man’s man – és tot 

un senyor (~) / I’m your m. – ja ho saps (amb el sentit ‘em tens a la teva disposició’) (alternativa a la 

solució del dicc.) / he is the m. for us (= he is our m.) – és la persona que ens convé, és la persona que ens 

fa falta / my (good) m. – amic meu; noi (vocatiu afectuós) / v. big / v. destiny / v. dog 

-man-about-town – milhomes (~) 

-manacle – emmanillar, engrillonar (sentit propi i fig.) 

-manage – saber fer anar (un aparell) / manegar / (person) dominar, tenir al puny (~) / how are you going 

to m.? – ¿com t’ho faràs?, ¿com t’espavilaràs?, ¿com t’ho manegaràs?, ¿com t’ho muntaràs? / to m. (it) – 

sortir-se amb la seva (~) / easy to m. (successfully) – de bon pair (variant fig. del sentit propi col·loquial 

‘menjar’) (Philip Roth, Indignation, p. 178 original) / managing one’s own emotions – la gestió de les 

emocions, la gestió dels sentiments (calc generalitzat, també utilitzat amb ‘vida’; possible reformulació 

amb el verb viure) / cf. contrive 

-manageable – governable 

*-managed care – assistència sanitària, mútua (mèdica) (~, registre informal) / assistència gestionada 

(Termcat) 

-management – gestió / ordenació, planificació / proper m. – diligència ‘qualitat de diligent’ // m. 

company – administració de finques / v. hotel 

-manager – encarregat; responsable (acc. 2.1 DIEC2) / v. office / v. production 

-mandate – exigir, obligar 

-mandatory – de rigor (alternativa estilística a ‘obligatori’) / inherent (Carlos Castaneda, Els 

ensenyaments de don Juan) (~) 

-man-eater – (tigre, lleó, tauró, etc.) assassí (~) 

-mangle (= wringer) – escorredor (de roba) (més precís que ‘corró’, v. mangle) 

-manhandle – carregar a pes de braços, portar a pes de braços 

-manhood – edat adulta, condició adulta (esp. d’una persona del sexe masculí, però v. man en aquesta 

mateixa llista) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mangle_%28machine%29


-mania – malaltia mental / obsessió / m. of lust – voluptat; concupiscència (~) 

-maniac – obsés; fanàtic (adj.) 

-maniacal – malaltís (psicològicament) / obsessiu / histèric (rialla) / irritable / m. collision – contrast 

violenta (~) 

*-manic – desenfrenat, frenètic, esbojarrat 

-manifest: v. ship’s manifest 

*-Manila paper – paper d’embalar; paper kraft (paper marró fort utilitzat per fer sobres) (però v. Manila 

papers, on diu que no són el mateix) 

*-man-in-the-middle – mitjancer, intermediari 

-manipulate – alterar, modificar (alternatives a la trad. literal, probable calc) (p.ex. gene manipulated 

products ‘productes modificats genèticament’) 

-manipulation – alteració, modificació (v. manipulate aquí sobre mateix) 

-manly – decidit ‘valent, animós’ 

-man-made – fet de la mà de l’home (alternativa a ‘artificial’); sintètic 

-manner – capteniment / (towards someone) posat; actitud (al bilingüe només dintre d’un exemple) / 

(behaviour) demble; caràcter; estil (m. of life – estil de vida) / tècnica (esp. artística); habilitat, habilitat 

especial / good manners – urbanitat (alternativa a ‘bones maneres’ i a ‘educació, bona educació’) / grand 

m. – ínfules, aires; grandesa, majestat (~) / affected manners – amanerament (~) / remember your 

manners! – comporta’t! / where are your manners? – ¿que no tens educació?; no siguis mal educat / 

where are my manners? – quina mala educació que tinc (cast. qué educación la mía) / v. civil / v. easy 

-mannerism – tic, afectació; deix (en la pronúncia, p.ex.) 

-mannerly – formal (persona) 

*-mannikin = manikin (v. bilingüe) 

-manoeuvre –astúcia, ardit; estratègia (alternatives a ‘maniobra’ fig.); carta (fig., trad. lliure); pràctica 

(acc. 3 DIEC2) / evolució (acc. 4.1 DIEC2) // to m. someone into doing something – induir (algú a fer una 

cosa) (alternativa al ‘manipular’ del bilingüe) / v. room 

*-mansard. m. roof – mansarda, teulada de mansarda 

-mansion – residència (the governor’s m. ‘la residència del governador’) 

-man-sized – propi d’un home 

-mantelpiece – faldar de la xemeneia (alternativa a la solució del dicc.) 

-mantle – condició (fig., acc. 4 DIEC2) (esp. l’expresió m. of leader) 

-mantlepiece = mantelpiece 

*-mantua-maker – modista (s. XIX) 

-manufacture – factura (‘manera d’estar feta una cosa artesana’) 

-manufacturing. m. tools – maquinària (industrial, etc.) 

-many. many’s the time – més d’una vegada / three times as m. – el triple de vegades (alternativa a la 

solució del dicc.) 

*-many-splendored, many-splendoured – meravellós (registre poètic tirant a carrincló) 

-map. mental m. – esquema mental / to put (someone/something) on the m. – fer saltar a la fama; posar 

d’actualitat (~) // (v) cartografiar (ja al Termcat) / acotar / to m. out – establir, determinar (la cronologia 

d’uns fets, p.ex.) 

-maple. Norway m. – erable (Acer platanoides) (l’Acer més corrent dels carrers de Moscou, v. Moscow's 

Maples) (Kalotay, Russian Winter,  5) 

-mapping – configuració (genètica, etc.) 

*-maquette – esbós, model (d’escultura, previ a l’escultura definitiva) 

-mar – esguerrar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-marble. to lose one’s marbles – perdre el seny 

-march. to be on the m. – entrar en acció (~) // (vi) fer camí (alternativa tant a ‘marxar’ com a ‘caminar’) / 

manifestar-se ‘fer una manifestació (política, etc.)’ 

*-marching band – banda de música 

*-Mardi Gras – dimarts de carnaval (just abans del dimecres de Cendra); carnaval, carnestoltes (en sentit 

ampli, perquè pròpiament el carnaval són els tres dies anteriors al dimecres de Cendra) 

-marginal – al marge 

-marigold – bojac ‘boixac’ (per a la grafia en cat., v. DECat) / clavell moro 

-marinade – assaonar; marinar 

*-marinate: v. marinade (remisió absent al dicc.) 

-mark2 – segell (fig., alternativa a ‘senyal’, ‘marca’) / traç (drawn marks ‘traços de dibuix’) / atribut (~) / 

easy m. – presa fàcil / to make one’s m. – fer-se veure; cridar l’atenció; causar impresió, fer furor, tenir 

èxit (alternatives a la solució fig. del dicc.; v. altres sinònims s.v. reeixir al Franquesa) / close to the m. – 

sonat (acc. 1 DIEC2, acc. 2 DDLC) / to be (far) off the m. – anar (molt) desencaminat / to be wide of the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Manila_paper
http://en.wikipedia.org/wiki/Manila_paper
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m. – estar fora de lloc; anar lluny d’osques; ser lluny de la veritat; anar desencaminat // (v) delimitar (~) / 

m. my words, m. what I say – ves què et dic, ves què us dic; i sinó espera (trad. lliure) / to m. the 

occasion... – per commemorar l’esdeveniment... / it was marked by... – va ser objecte de... (trad. lliure 

però a vegades útil per evitar el calc o la traducció amb el verb caracteritzar) /  v. stretch 

-marker – punt de referència, referent / fita / indicador 

-market – (vt) comercialitzar / v. farmer’s market / v. worth 

-marketable – negociable (títol o valor) / comercial / sensacionalista (notícia, relat) (trad. lliure) / cotitzat 

(~) 

-marketeer. black m. – especulador (del mercat negre) (alternativa a ‘estraperlista’) 

-marketing – propaganda // m. person – comercial (subst., recollit al DDLC) 

-market place – empori (comercial) (~) 

-marking. m. pen(cil) – retolador 

*-mark-making – traç (gestual, etc.; terme d’art, v. mark making) (~) 

-marlinspike, marlin spike – burell de ferro (terme mariner; alternativa a ‘passador’ segons el DCVB s.v. 

passador) 

-maroon – granat (no pas ‘marró’ com la Laura Escorihuela fa que siguin els jerseis d’en Ron Weasley als 

primers quatre llibres de Harry Potter) 

-marquee. m. Hollywood name – celebritat de Hollywood (acc. c Oxford) 

-marriage – comunió, harmonia (fig.) (acc. 4 Oxford) / m. service – ofici matrimonial (v. perform) / there 

is a long m. between comedy and human suffering – la comèdia i el sofriment humà sempre han anat de 

bracet / v. failed 

-marrow-bone – os d’espinada 

-marry – conjugar (fig., alternativa a les solucions del dicc.) / v. beneath / v. late 

-Mars. what was M. to his father was America to him – el que per al seu pare era un altre planeta, per a ell 

era Amèrica 

-marshal – imposar / to m. one’s thoughts – posar ordre als pensaments / to m. one’s forces – cobrar 

forces 

*-marshaling. m. point – punt de reunió; focus (d’atacs) (fig.) 

-marshmallow – núvol de merenga (~) 

-marshy – inestable (fig.) (~) 

*-martini – vermut / martini (còctel de ginebra amb vermut blanc, esp. sec) / m. glass – copa de còctel 

-marvel. to way the m. stale – desfer-se l’encís 

-marvellous, marvelous – prodigiós; portentós / una meravella; una delícia; boníssim (un àpat, p.ex.) / 

curiós (‘sorprenent’, acc. 5 DDLC) 

-mascara – rímel (millor que la mera definició del bilingüe; Termcat, etc.) 

-mash – farnat, farro (mena de pinso per al bestiar) // (v) triturar 

-mask – façana (fig.) / expresió hieràtica (~) 

*-masker – màscara (persona, acc. 3.2 DIEC2) 

*-masking tape – cinta de pintor, cinta de carrosser 

*-mask-like, masklike – amb aspecte de màscara; mascariforme (no als diccs.; esp. relatiu a art rupestre) 

-mason – picapedrer (que pica pedra, però no per força en una pedrera) 

*-Mason jar – pot de conserves (de vidre), pot de vidre per a conserves 

-masonry – obra vista 

-mass1 : v. send 

-mass2 – forma (rounded m. ‘forma arrodonida, forma esfèrica’) / tou, tofa (d’herba, d’heura, etc.) / m. of 

clouds – nuvolada // (attr) multitudinari; en massa; col·lectiu (m. hysteria ‘histèria col·lectiva’) / a gran 

escala / en sèrie (cf. mass production al dicc.) / m. audience – públic ampli; (el) gran públic / m. edition – 

edició popular / m. murder – matança / m. grave – fossa comuna / m. use – ús sistemàtic; ús multitudinari 

/ v. death / v. pressing 

*-mass-circulation – (attr) de gran difusió (esp. un diari) 

-massive – robust (una columna, p.ex.) (~) / ingent (m. quantities ‘quantitats ingents’) / a gran escala 

(expansió) (~) / m. heart attack – infart agut de miocardi, atac de cor agut, atac de cor fulminant (~) 

-mast1 – arbre (de vaixell, alternativa tradicional a ‘pal’) / masts – arboradura (d’un vaixell) 

-master. old m. paintings – obres mestres de pintors clàssics / (attr) magistral / cabdal ‘principal’ (p.ex. a 

one of our m. novelists) (però m. politician ‘polític de raça’, ~) / m. bedroom – habitació de matrimoni; 

dormitori principal / m. race – raça superior // (v) sotmetre (algú); dominar (un ofici), excel·lir (en un 

ofici); perfeccionar / v. term 

-masterful – magistral (acc. estranyament no recollida al bilingüe) / destre, hàbil (íd.) 

-mastermind – geni, llumenera / cervell (d’alguna activitat delictiva) // (v) maquinar 

*-masterplan – pla director (v. cita 1939 Oxford i director GDLC) 
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*-master printer – mestre gravador 

*-masterwork – obra mestra; obra summa (d’un escriptor, p.ex.) 

-masthead – capçalera (de diari) (Termcat) 

-mat1 – manyoc / v. place mat 

-match1 – misto (alternativa preferible a ‘llumí’ i ‘cerilla’, v. el que se’n diu al DECat, esp. s.v. mescla, V, 

625b48-626a12, on s’especifica que està en ús des de principis del s. XIX i per tant es pot fer servir en 

traduccions d’obres d’aquesta època) 

-match2. to meet one’s m. – trobar un adversari digne de tu, trobar algú que està a la teva altura (millor que 

la solució del dicc.) // (vt) avenir / (vi) equiparar(-se) (amb); correspondre’s (amb) (només en un ex. al 

dicc.), ser paral·lel (a), ser homologable (a) / poder rivalitzar (esp. fig.) / to m. up – coincidir / matched by 

– acompanyat per (mesures, respostes, etc.) 

*-matchbook – llibret de mistos (formació paral·lela a llibret de paper de fumar) 

-matchbox – capsa de mistos (no ‘caixa’ de llumins o cerilles com diu el bilingüe) 

-matchless – inigualable (alternativa a ‘incomparable’) 

*-matchlock – mosquetó (~) (traduït clau de serpentí ‘peça d’arma antiga’ pel Termcat, q.v.) 

-mate2 – col·lega; tiu (tots dos en registre col·loquial, l’un alternativa a ‘company’ i l’altre alternativa a 

‘home’ o a ‘paio’) // (vi) aparellar-se (alternativa a les solucions del dicc., i preferible en zoologia) 

-material – rellevant / empíric (fig.) (~) // (n) roba ‘tela, teixit en general’ / (data) documentació, 

informació / raw materials – matèries primeres (‘primes’) / materials – elements (acc. 2.b Oxford, 

substantiu); documentació 

*-materiality – materialitat / corporeïtat (~) 

-materialize – aparèixer, apareixe’s; presentar-se de cop / resultar (acc. 1 DIEC2) 

-materially – de forma substancial (millor que ‘de manera sensible’) 

-maternity. m. dress – vestit d’embarassada (alternativa a la solució del dicc.) / m. ward – sala de 

maternitat 

*-math (EUA) (= maths) – matemàtiques / do the m. – fer números ‘fer càlculs’ (esp. fig.) 

-matron – directora (d’orfenat) / guardiana (de presó) 

-matter. m. of dispute – objecte de disputa / it’s hardly a serious m. – no té res de notable, no és res 

important (~) / in (religious) matters – (en) matèria de (religió, etc.) / what’s the m.? – ¿i doncs? 

(alternativa a les solucions del dicc.) / as a m. of fact – per cert (alternativa a les solucions del dicc.) / for 

that m. – posats a fer, de fet; fins i tot (~) (possibles alternatives a les solucions del dicc.); i és que... (a 

principi de frase) (~) / the whole m. – tot (and there he told me the whole m. ‘i llavors m’ho va explicar 

tot’) // (v) comptar ‘tenir valor, importar’ (acc. 11 GDLC); ser important, tenir importància, tenir pes; 

significar (~) / what did you think, not that it matters? – ¿a tu què t’ha semblat, només per curiositat? / v. 

political / v. principle / v. sit / v. time 

-matter-of-fact – despreocupat, indiferent (to, etc.) 

*-matter-of-factly – amb naturalitat, com aquell qui res (dir, respondre) 

*-matter-of-factness – naturalitat / esperit pràctic, pragmatisme 

-matting. impact m., impact-absorbing m. – superfície amortidora (en un parc infantil, p.ex.) (~) 

-mattock – piqueta; fes (v. dibuix al DCVB, que és el que segurament més encaixa amb mattock); 

eixartell; càvec (en tot cas, no ‘aixada’) 

-mature. m. relationship – relació estable (de parella) / m. understanding – visió clara, consciència clara 

(d’algun fenomen) (trad. lliure) 

*-maven – (yídix) expert, entès 

-mawkish – sensibler; lacrimogen (novel·la, pel·lícula) 

-maximize – aprofitar al màxim; fer rendir al màxim; treure el màxim profit de / optimitzar 

-maximum. m. security (prison, etc) – (presó, etc.) d’alta seguretat 

-may2. m. I ask what you’re doing here? – ¿què hi fas, aquí, si es pot saber? / m. I say(?) – permeti’m 

(fórmula per demanar la paraula) / might as well – posats a fer... (cast. ya puestos) (altres possibles 

solucions en funció del context) / that’s as m. be, but... – no diré que no, però...; sigui com vulgui... 

-maybe. this was m. in 1929 – això devia ser, això devia passar... / a cage m. five tiers high – una gàbia 

que devia tenir cinc pisos 

-mayhem – merder; caos; tràngol (~) / ready for m. – disposat a armar un escàndol 

-maypole – maig (acc. 4 DCVB; v. la completa explicació que en dóna en Coromines al DECat, V, 

372a29-43); cucanya (~) 

-maze – pictograma / remolí (fig.) (~) 

*-Mccarthysm – maccarthisme 

-me: v. little 

-meadow: v. boggy 

-meal2: v. style 



-mean1 – trivial / injust / v. achievement 

-mean2. by means of – gràcies a / he has the means – de recursos no n’hi falten 

-mean3 – (intend) pretendre (~) / representar (acc. 5.2 DIEC2) / they m. nothing by it – no ho fan amb 

malícia, no ho fan de mala fe (~) / it means a lot to me – no saps com t’ho agraeixo; no saps com 

aprecio... / your father meant a lot to me – l’apreciava molt, el teu pare / this name means nothing to me – 

aquest nom no em sona (alternativa a la solució del dicc.) / (to be) meant to – (anar) destinat a / this 

means... – així doncs... (fórmula inicial) (si el context s’hi ajusta) / and you m.... – si ho he entès bé... / do 

you m. to tell me that...? – ¿insinues que...? / if you meet him, you’ll know what I m. – si hi coincideixes 

m’entendràs  / I m. it – ho dic sincerament, ho dic amb tota sinceritat (alternatives a les solucions del 

dicc.) / I don’t m. it – ho faig a contracor (si el context s’hi ajusta) / you can’t m. it, you don’t m. it – no 

fotis (incredulitat) / if you know what I m. – no sé si m’explico (falca) / we’d said the words without 

meaning them – ho havíem dit sense creure’ns-ho / to m. what you say – dir el que sents / I m.... – vaja...; 

perquè... (falca inicial de frase amb valor il·latiu respecte a la frase anterior) (~); no és per res, però... / to 

m. good – (fer una cosa) a fi de bé, per un bé, amb bona intenció / some things are just no meant to be – 

quan una cosa no pot ser, no pot ser / v. business / v. world 

*-meandering – digresiu, ple de digresions; erràtic, inconnex (un discurs, un relat, etc.) 

-meaning – (adj) eloqüent (alternativa a les solucions del dicc.) / reconsagrat (cast. dichoso) // (n) 

contingut (acc. 2 DIEC2) / full of m. – eloqüent (fig.) (un silenci, etc.) / the real m. of things – la realitat 

de les coses / what’s the m. of this? – ¿a què ve això? (alternativa a la solució del dicc.) / v. resolve 

-meaningful – important (very m. ‘transcendental’) / sensat (una cosa) / assenyat (cosa dita per algú) / de 

responsabilitat (feina) (~) / m. look – mirada eloqüent, mirada amb intenció 

-meaningless – irrellevant / intranscendent (conversa) (~) / insignificant (persona, sentit fig.) / en va (trad. 

lliure, si el valor és quasi adverbial i el context ho permet) / it is m. – no té raó de ser (possible alternativa 

a ‘no té sentit’) 

*-means: v. mean2 

*-mean-spirited – vil, miserable; despectiu (trad. lliure) 

-meantime. in the m. – de moment... / per fer temps (si el context s’hi ajusta) 

-measurable – palpable (fig.) 

-measure – càlcul (alternativa a la trad. literal en algun cas) / to take measures – fer passos, fer diligències 

(~) / to (have/take) someone’s m. – saber quin peu calça, tenir-li presa la mida (~) (més que no pas 

‘pendre les mides’; i tampoc pot ser pendre la mida, que és ‘burlar-se’) / to (keep/observe) measures – 

tenir mesura (acc. 12.c Oxford) / in full m. – plenament; complidament (~); a cor què vols (~); amb 

escreix (~) (totes, possible alternativa a les solucions del dicc.) / for good m. – de més a més; per si de cas 

// (vt) comparar (when measured against... ‘si es compara amb’; to m. oneself against someone 

‘comparar-se amb algú en estatura’) / v. half-measures 

-measured – calculat (~) / m. tact – circumspecció (~) 

-measuring. m. cup – tassa de mesurar, vas de mesurar, tassa graduada 

-meat – polpa (la carn del coco, p.ex.) / moll, bessó (mall.) (d’ametlla, d’anou; esp. EUA) / v. meatloaf / 

v. sauce 

*-meat grinder – màquina de picar carn (picadora de carn segons Termcat, i cf. mincing machine al 

bilingüe) 

*-meatloaf – pastís de carn 

-meat pie – empanadilla de carn (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-mechanic – artesà (acc. 2 Oxford, tant adj. com subst.) / vulgar, baix, plebeu (acc. 3 adj., arcaisme) 

-mechanical – tècnic (p.ex. al títol del famós treball d’en Walter Benjamin) 

-mechanics – ritual (~) 

*-med – (adj) mèdic // (n) medicament 

-meddle – ficar el nas (en algun assumpte), tafanejar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-meddler – manefla 

-meddlesomeness – intrusisme (~) 

*-media – (attr) mediàtic / v. medium (remisió absent al bilingüe) / v. officer 

-mediate – vehicular (però altres solucions millors amb reformulació i altres verbs, esp. quan es tracta de 

traduir frases passives amb mediated participi o adjectiu; v. mediated) / fer de pont (fig., ~) / intercedir 

*-mediated – mediatitzat / interposat (personatge) 

-medic. medics – personal d’ambulància; ambulància (per extensió) 

-medical – clínic (m. history ‘història clínica’, m. form ‘imprès clínic’, etc.) / m. facility – centre 

d’assistència mèdica, sanitària, medicosanitària / m. attendant – practicant ‘ajudant de metge’ / m. 

examiner – metge forense / v. arts / v. service 

-medicine. strong m. – revulsiu (esp. fig.) / let him take his own m. – ja s’ho trobarà / v. harsh 

*-medicine cabinet – farmaciola (armariet penjat a la paret) / armariet del lavabo 



-medicine man – xaman (alternativa a ‘bruixot’); curandero 

-medieval: v. early 

-meditation – reflexió 

-meditative – que convida a la meditació (acc. 3 Oxford) 

-medium – mitjà, instrument; vehicle (fig.); vehicle d’expresió, mitjà d’expresió / tècnica; suport; mitjà, 

procediment (tècnic o artístic) (termes d’art) / (subject) disciplina // media translation – traducció 

audiovisual (disciplina d’estudi i professió) / v. news 

-medley – garbuix 

*-meed – gratificació ‘recompensa’ 

-meet2 – adequar-se a, acomodar-se a (les necessitats, les demandes, etc.) / coincidir (I met him briefly in 

Trinidad in 1988 – vaig coincidir breument amb ell a Trinidad al 1988) / to m. a deadline – complir un 

termini / to m. an emergency – respondre a una situació d’urgència // (vi) confluir (superfícies, p.ex.; no 

només rius com en l’ex. del bilingüe on apareix) / v. challenge / v. end / v. expectation / v. expense / v. 

fate / v. match 

-meeting – assemblea (possible alternativa a les solucions del dicc.) / lunch m. – dinar de negocis, dinar 

de feina (la forma “dinar de treball”, més estesa, és calc de almuerzo de trabajo) 

*-meld3 (v) – incorporar 

-mêlée – xafarranxo (sentit propi, p.ex. Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 18, i també sentit fig.) 

-mellow – temperat (aire) // (vt) moderar, temperar / (vi) moderar-se 

-melt – dissipar / my heart m. – m’entendreixo (d’afecte per algú, p.ex.) 

-melting. m. pot – gresol de cultures, gresol ètnic, melting-pot 

*-meltdown – col·lapse (financer, etc.) / crisi (nerviosa, d’una persona) 

-member – element (d’un grup) / family members – parentela (en sentit conjunt i ampli) / v. bill / v. 

founding / v. press / v. standing 

*-member-in-waiting – aspirant a membre 

-membership – militància (o militant, amb reformulació, si és el cas) / adhesió (a l’euro) 

-memoir – llibre biogràfic 

*memorabilia – records (‘souvenirs’) / horse m. – objectes del món dels cavalls (Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 24) 

-memorable – digne de memòria, digne de ser recordat, digne de recordança / inoblidable (dia, 

homenatge, etc.) 

-memorandum – recordatori / pagaré (acc. 2.b Oxford / escriptura (acc. 2.c Oxford) / m. book – diari, 

dietari 

-memorial – monument commemoratiu / homenatge commemoratiu / war m. – monument als caiguts // m. 

service – funeral(s), ofici de difunts, ofici fúnebre, exèquies 

-memorialize – (vt) commemorar; ser en record, ser en homenatge; perpetuar, immortalitzar (també 

reflexiu) 

-memory. in m. of – en record de (alternativa a les solucions del dicc.) / of blessed m. – al cel sigui 

(alternativa preferible a la solució del dicc.) / short-term m. – memòria primària, immediata, a curt 

termini, operativa; memòria propera (~) / to keep the m. (of something, of someone). – conservar viu el 

record (d’alguna cosa, d’algú) / in recent m. – en la història recent 

*-memory-family – mòdul de memòria (DRAM, etc.; terminologia informàtica) 

-menacing – intimidador; inquietant 

-menagerie – col·lecció (bigarrada, de persones o coses), assortiment 

-mending. to be on the m. hand – experimentar una millora, tombar per bé 

-menial – humil, subaltern (feina) (però m. job ‘feineta’ en algun cas) 

-mental – psiquiàtric (m. history ‘antecedents psiquiàtrics’, m. patient ‘pacient psiquiàtric’) / cerebral 

(acc. 2 DIEC2) / psicològic (equilibri, estat) (alternativa a la trad. literal) / to go m. – trastocar-se, tornar-

se boig; tenir una crisi (Steve Hall, Raw Shark, 12) / v. health / v. hospital / v. suffering / v. support 

-mentality – estat d’ànim, estat d’esperit (sentit diferent de ‘mentalitat’) / ideologia, pensament (~) 

-mentally. m. ill – malalt mental; psicòtic; persona amb un trastorn psiquiàtric  / hospital for the m. ill – 

hospital psiquiàtric 

-mention – comentar / not to m.... – ...no cal dir-ho (amb el sentit de ‘naturalment, evidentment’); (i) per 

descomptat..., (i) a sobre...; a banda de... / v. dispatch 

-mer. mer mer mer – bla bla bla 

-mercenary – venal (~) // (n) venut (acc. 1 DIEC2) 

-merchandising – comercialització (terme tradicional), organització de vendes, promoció de vendes, 

màrqueting promocional / m. gimmick – estratègia comercial 

-merciless – immisericorde / sense miraments (~) 

-mercilessly – amb crueltat (alternativa a les solucions del dicc.); amb cruesa (dir una cosa) 



-mercy. to be at the m. of – haver-se de refiar de (algú o alguna cosa) (alternativa a la solució del dicc.) 

-mere. the merest part – una part ínfima 

-merge – (vt) conciliar (dos mons o cultures diferents, p.ex.; acc. 1.2 DIEC2, acc. 2a DDLC) // (vi) 

confondre’s; amalgamar-se / to m. into – incorporar-se a 

*-merging – fusió, amalgama / m. planes – intersecció de plans (en el cubisme, p.ex.) 

-merit – virtut (d’una planta medicinal, etc.) (~) / by virtue of m. (alone), on m. – per mèrits propis / to 

have the m. of truth – ser digne de crèdit, ser digne de fe / merits and demerits – avantatges i 

inconvenients (d’un projecte, etc.) / v. ordinary 

-meritorious. m. service – mèrit al servei (medalla, condecoració) 

-merrily – de bona gana, de gust (riure) 

-merry – rialler (cara) 

*-merrymaker, *merry-maker – tronera; tabolaire, barrilaire ‘gent que fa broma’; amant de la gresca 

-mesh – trama // (vi) (fig.) lligar, encaixar, avenir-se / v. wire-mesh 

-mesmerize – magnetitzar (fig.); fascinar (fig.) 

-mess – merder / desgavell; pastitxo, patafi, bunyol, esguerro, nyap; desastre (the place a m. ‘la casa feta 

un desastre’); despropòsit / merderada / xipixapi (Philip Roth, Nemesis, ‘escampall de mocs’ / I am a m. – 

sóc un desastre / human m. – desferra humana, ruïna humana (persona que ha anat molt a menys) / m. tin 

– carmanyola (metàl·lica) (~) / to clean up the m. – desfer l’embolic (fig.) // he’s messed with my mind – 

m’ha inflat el cap / to m. up (intr.) – enredar (‘destorbar’, accs. 8 i 9 DDLC, ~) / to m. things up – fúmer-

ho tot enlaire (alternativa a altres solucions de to m. up) / alcohol messes up people’s minds – l’alcohol 

emboteix el cap // (vi) to m. up – pifiar-la, cagar-la / don’t m. with (it, him, etc) – no t’hi emboliquis 

-message – nota (acc. 3 DIEC2); avís / to get the m. – entendre la indirecta (alternativa a ‘entendre’ a 

seques) / to send a m. – avisar (si és el cas) / to take the m. – donar-se per al·ludit, donar-se per assabentat 

/ to convey a m. – suggerir ‘aconsellar per mitjà d’una indirecta’ / the m. conveyed... – la idea de fons... 

(~) 

*-message board – tauler d’anuncis / fòrum (d’internet) 

-messenger – portador (millor que ‘avisador’) / emisari / ordenança 

*-messiness – despropòsit / immoralitat 

-messy – enrevessat / turbulent / immoral (acc. b Oxford) 

-metaphor – símbol; element (metaphors of creativity, catàleg Post-Picasso, 4) (acc. 2 Oxford, en 

apèndix) 

-mete. to m. out – infligir (càstig, mal tracte, etc.) 

-meter – indicador ‘comptador’ 

-method – tècnica 

-meticulously: v. engineer 

-mettle – fortalesa (acc. 1.2 DIEC2) (alternativa a ‘tremp’ etc.) 

-mezzanine – vestíbul subterrani (d’una estació de metro) 

*-microchip – circuit integrat (Viquipèdia), microxip (Termcat, però no DIEC2 ni GDLC) 

*-microfilm machine (= microfilm reader) – lector de microfilms 

-microscope. under the m. of – sota la lupa de, sota l’escrutini de 

*-microscopically – amb lupa (fig.) (~) 

-mid. he is in his m.-twenties – no arriba a la trentena, no arriba als trenta anys (~) 

*-mid-career. m.-c. artist – artista consolidat (~) 

-middle. in the m. of nowhere – en ple despoblat (alternativa a la solució del dicc.); en un cul de món; en 

un racó de món, en un lloc perdut / m. ground – terreny neutral; segon terme (en una composició pictòrica 

o fotogràfica, p.ex.) / v. age 

-middlebrow, middle-brow – adotzenat (esp. cultura) (~) 

-middle-aged – d’edat madura / a m.-a. woman – una dona madura (alternativa idiomàtica a la trad. 

literal) / v. age 

*-middle name – segon nom de pila / discretion is my m. n. – sóc la discreció personificada 

*middle school – (escola/educació) secundària (a la Xina i al Vietnam) 

*-midlife – època de maduresa (~) / m. crisis – la crisi dels quaranta (anys) (~) 

-midnight. around m. – a mitjanit / m. blue – blau de nit; blau de Prússia (~) 

*-midpoint, mid-point – punt mitjà; centre / terme mitjà 

*-midsection – ronyonada (~) 

-midst. in the m. of – en ple, en plena (activitat, etc.); tot i (loc. adversativa: in the m. of his enormous 

labours, he has found time to..., ex. de l’Oxford de la parla actual) 

*-mid-twenties – de vint i tants anys (esp. entre 24 i 26 anys); d’uns vint-i-cinc anys / mitjans de la 

dècada de 1920 

-mien – posat 



-might2. (with) m. and main – amb totes les forces (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-mightiest. with a m. effort – amb un esforç suprem 

-mightiness – magnitud (‘grandor’, acc. 1 DIEC2) 

-mighty – imponent / (opinion) autoritzat / v. high 

-migrate – desplaçar-se (migrate > migrar) 

-mild – benèvol / indulgent / (gossip) inofensiu / discret, relatiu (interès, atenció) 

-mildly – en to melós / to put it m. – per no dir una altra cosa (sentit diferent de la trad. del dicc.) 

*-mild-mannered – bondadós, de caràcter bondadós 

-mildness – melositat (de veu) / temps temperat 

-mile. geographical m. – milla terrestre / a m. long – més llarg que una professó (fig.); dilatat (un historial 

delictiu, p.ex.) / to be miles away – estar abstret, tenir el cap en un altre lloc; estar als llimbs 

-milestone – creu de terme (v. glossari del Casalot) / punt d’inflexió (fig.) 

*-milieu – medi, ambient, entorn; context 

-military. to call to m. (duty/service) – cridar al servei militar actiu; cridar a files 

-milk: v. pail 

-milk bar – adrogueria, botiga de queviures, botiga de comestibles; bar botiga (equivalent australià del 

drugstore dels EUA) 

-milkmaid – munyidora ‘dona que muny vaques’ 

-milkman. the m. – el repartidor de la llet 

-milkshake – batut (a seques, millor que ‘batut de llet’) (Termcat, Viquipèdia, etc.) 

*-milk-toast – pa sucat amb llet (aliment per a infants i vells característic dels Estats Units de final del 

XIX i començament del XX, v. milk toast a la Wikipedia anglesa) / poca cosa, mitja tita 

-milkweed – asclèpia (normalització del nom científic, Asclepias tuberosa, planta nord-americana; v. 

Biosfera, vol. 7, p. 142-145) 

-milky – entelat (ulls) 

-mill. to m. around – formiguejar (al voltant d’un lloc); apinyar-se, congregar-se (gent); voltar (passejar 

per un pati, p.ex.) / to m. into – reduir a (farina, pols) (però: she mills slaves into poppy [...] – ‘esprem els 

esclaus per treure’n cascall [...]’, Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 24) 

-millennium – mil·lenari; tombant del mil·leni, final del mil·leni / m. character – caràcter beatífic (~) 

-million – infinitat / m. memories – riuada de records / to feel like a m. (bucks/dollars) – sentir-se la mar 

de bé, sentir-se estupendament / to look like a m. (bucks/dollars) – fer un bon goig (una persona) / v. 

untold 

-millpond, mill-pond – bassa de molí, (la) bassa del molí (DCVB) (millor que ‘presa’, que és més aviat el 

mur) 

-millstone – pes a la consciència (fig.) (~) / pesar com una llosa (locució de sentit equivalent) (~) 

*-mill-stream – sèquia (de molí) 

*-Milquetoast – cuca de forat (definit ‘timid or unforthcoming person’ a l’Oxford) 

-mimeograph – ciclostilar / m. machine – ciclostil, multicopista 

-mimic. to m. mockingly – escarnir 

-mimicry – mimesi (~) 

-minatory. m. signals – senyals d’alerta 

-mince. a pound of m. instead of a face – amb la cara feta un mapa // (vt) minimitzar; treure importància 

(a) // (vi) caminar amb aire melindrós / caminar efeminadament (un home) 

-mincemeat – compota (alternativa a la def. del dicc.) 

-mincing – melindrós (en algun cas) / m. grimace – escarafalls 

-mincing machine – màquina de picar carn (variant de la solució del dicc.) 

-mind – cap, cervell ‘intel·lecte’ (per oposició a body ‘cor, sentiment’) / psicologia (acc. 3.1 DIEC2); 

lògica (~) / the child’s death was much on his m. – no es podia treure del cap la mort del nen (no ‘treure 

de sobre’) / with an open m. – de mentalitat oberta; obert de mires (alternatives a la solució del dicc.; cf. 

open-minded) / to bring to m. – fer venir a la memòria, portar el record, evocar (accs. 1c i 2 DDLC) / to 

keep an open m. (on something) – no tancar la porta (a alguna cosa, esp. possibilitat) (trad. lliure) / to put 

one’s m. above something – sobreposar-s’hi (~) / to bear in m. – no perdre de vista; tenir en compte; ficar-

se al cap (amb verb en imperatiu: bear that in m.); pensar, tenir el pensament posat (en) / (in/with one’s) 

m.’s eye – amb els ulls del pensament (“amb els ulls de la pensa”, Llull, DCVB); mentalment (però: in my 

m.’s eye ‘dintre la meva fantasia [somieig]’, Mordecai Richler, Barney’s Version, 1.1); amb la imaginació 

/ who in their right m....? – ¿a qui se li acut...? / no one in their right m. (would...) – ningú amb dos dits de 

seny... / (to go / to be) (half) out of one’s m. – trastocat; fora de si / to be in two minds (about something) 

– estar indecís (respecte a una cosa); tenir-hi un sentiment ambigu (~) / to have a good m. – tenir (molt 

de) cap ‘ser intel·ligent’ / to have a (good/great) m. to do something – estar temptat de fer una cosa, venir 

ganes de fer-la / it’s all in your m. – és una cosa que et fas tu // (attr) m. game – estratègia psicològica, 



maniobra psicològica, joc psicològic // (v) I don’t m.... – no tinc (cap) inconvenient (a...) / m. you – ep; 

que consti; tot sigui dit (traduccions lliures, variables segons el context, perquè l’expresió funciona com 

una falca per cridar l’atenció de l’interlocutor) / I’m still hungry, m. – noi, encara tinc gana / v. analytical 

/ back / v. business / v. change / v. corner / v. engage / v. expense / v. force / v. frame / v. idle / v. see / v. 

work 

*-mind-boggling – prodigiós, formidable (~); al·lucinant (solució d’alguns diccs. bilingües anglès-cast.) 

--minded (sufix) – d’esperit (obert, pràctic, científic, etc.) (alternativa al meu entendre preferible a les 

solucions del dicc.) (però v. entrades independents amb aquest sufix) 

-mindful. to be m. of – atenir-se a (alternativa a ‘tenir present, tenir en compte’) (~) / to be m. of 

someone’s feelings – posar-se al lloc d’algú (~) 

-mindless – maquinal (una feina, etc.) (acc. diferent de la del dicc.) 

*-mindlessness – estupidesa; niciesa 

*-mind-set, mindset – mentalitat; idiosincràsia, tarannà; disposició mental; esquema mental 

-mine2 – (v) pouar (fig.) 

-mineral – (n) refresc (Teju Cole, Open City, 10; africanisme anglès) 

-miniature – retrat 

*-minimalism – minimalisme 

*-minimalist (>) – minimalista (esp. art, també literatura) / reduït a l’essencial (altres camps més 

generals) 

-minimize – subestimar; menystenir (~); treure importància (a) / to m. fear – mitigar el recel, mitigar la 

por 

-minimum: v. bare 

-minion – sequaç 

-minister – atendre, tenir cura de (les necessitats d’algú) 

-ministration – atencions, cura (cast. cuidados); tracte1 (acc. 1 GDLC) 

-ministry – gabinet (ministerial) 

-minor: v. adjustment 

-minority. m. report – opinió discrepant (de la majoria) / m. people – minoria ètnica (en alguns casos) 

-mint: v. breath mint  

-minute. by the m. – per moments / every m. lost is a m.’s cost – cada minut compta / m. by m. – a cada 

moment (~) 

-minutiae. in the m. – quan s’entra en detalls... (trad. lliure) 

-minx – descarada (n); mala pècora; bandarra 

-miracle – prodigi; meravella (~) / miracles do happen – els miracles existeixen / v. healing 

-miracle play – retaule ‘representació teatral de tema religiós’ (millor que ‘miracle’ i que ‘auto 

sacramental’, aquest últim castellanisme) 

-miraculous – portentós, prodigiós, extraordinari (possibles alternatives a la trad. literal, v. acc. 2 Oxford 

amb les cites que inclou) 

-mire. to get mired in – quedar empantanegat en, quedar atrapat en / mired in... – amarat de (tristesa, 

nostàlgia, etc.) 

*-mirepoix – mirepoix (equivaldria a bresa segons es diu a la Viquipèdia fent remisió a La cuina 

tradicional catalana de Josep Lladonosa i Giró [Columna, 2005], p. 62, però no trobo bresa a cap dicc.) 

-mirror – ser un reflex de (≠ ‘reflectir’) / duplicar / reproduir, copiar (fig.; els gestos d’algú que tenim al 

davant, p.ex.) / v. one-way / v. standing 

*-mirrored. m. glass – vidre reflectant 

*mirror image – imatge especular / reflex invertit / l’antípoda; el revers de la medalla (fig.) 

-mirth – hilaritat / v. loose 

-mirthless – sense alegria (rialla) 

-misadventure – dissort (alternativa a les solucions del dicc.) 

-misapprehend – interpretar malament (alternativa a la solució del dicc.) 

-misbegotten – bord / malparit (insult, acc. 2 Oxford) 

-misbehave – fer la guitza (un òrgan corporal que no funciona bé 

-miscalculation. to make a m. – pifiar-la (~) 

-miscellaneous – divers (m. equipment ‘material divers’, p.ex.) 

-mischief – perjudici (solució d’en Coromines, DECat, s.v. menyscabar, vol. V, 594a58); dany / discòrdia 

(to make m. – sembrar discòrdia) (~) / bretolada (quan és més que ‘malifeta’ o ‘entremaliadura’) / he’s up 

to some m. (= he means m., etc.) – en trama alguna 

-mischief-maker – agitador; persona subversiva (~) / persona problemàtica 

-mischievous – murri (somriure, etc.) 

*-miscommunication – falta de comunicació (~) / malentès (~) 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Lladonosa_i_Gir%C3%B3


-misconception – falsa creença (alternativa a les solucions del dicc.) / error de concepte / misconceptions 

– falses idees / elements of m. – elements de confusió, elements confusionaris 

-misconduct – conducta indeguda, conducta impròpia, conducta inapropiada 

-miscreant – (adj) herètic (acc. 1 Oxford) // (n) descregut; heretge (acc. 1 Oxford) 

-misdeed – falta (acc. 2.1 DIEC2) / disbarat ‘acció fora de propòsit’ 

-misdemeanour – infracció / esgarriament 

-misdirect – descaminar, malencaminar; orientar malament 

-miserable – moix (‘trist’ + ‘abatut’) / desolat (sanglots, etc.) / indigne / desastrós (en algun cas) / m. 

bitch! – mala puta! 

-miserably. it failed m. – va fracassar estrepitosament (alternativa a la solució del dicc.) / m. sad – 

desesperadament trist / v. impoverished 

-misery – tribulació (sovint en pl.) / amargura (~) / life became a m. to him – la vida se li va convertir en 

un suplici 

-misfortune – dissort (alternativa a les solucions de la primera acc. del dicc.) / economic misfortunes – 

penúries econòmiques (Heidegger and Hippo,  12) 

-misgiving – recel, aprensió / to have misgivings – no tenir-les totes 

-misguided – desencertat 

-mishandle – maltractar; cometre un abús sobre (algú) / jugar malament les seves cartes (fig.) (~) 

-mishap – dissort (alternativa a ‘desgràcia’ etc.) / entrebanc (fig.) 

-mishmash – garbuix (alternativa a ‘poti-poti’) 

*-misinformed – mal informat, desinformat (persona) / pobre d’informació (un article, un llibre, etc.) / 

sense coneixement de causa (possible trad. lliure) 

-misjudge – (de més) sobrevalorar, sobreestimar / (de menys) subestimar 

-misjudgement – error, error de càlcul (~) 

-mislay. your talent’s been mislaid – tens el talent adormit (trad. lliure, Philip Roth, Humbling, 1) 

-mislead – induir a error; esgarriar (~) 

-misleading – desorientador / enganyós, fal·laç, mistificador / susceptible de conduir a confusió 

-mismatch – no fer joc (~) // (n) discordança; incongruència / casament desigual 

*-mismatched – desavingut; desaparellat / discordant 

-miss1 – (vt) escapar-se (acc. 2.3 DIEC2) (I missed what you said ‘se m’ha escapat el que has dit’, 

alternativa a la solució del dicc.) / deixar passar (una oportunitat) / it’s too good to m. – és una cosa que 

s’ha de veure; és una cosa que no et pots perdre / my heart missed a beat – em va fer un salt el cor / you 

can’t m. it – es veu de seguida, es nota de seguida; és fàcil de percebre; és fàcil de trobar, segur que la 

trobes (una casa, una adreça) 

*-missed – perdut; desaprofitat 

-misshapen – boterut (nas, p.ex.) (alternativa a ‘deforme’) 

-missing – traspaperat (si el context s’hi ajusta) / esgarriat (animal d’un ramat) / m. text – text trencat 

(terme utilitzat en tesis i altres treballs de recerca universitaris, esp. en filologia) / m. part – part omesa 

(esp. en un text); complement, part complementària (allò que falta perquè una cosa sigui completa, accs. 

1.1 i 1.2 DIEC2) 

-mission – tasca (alternativa a la trad. literal) / ambaixada (esp. EUA) / m. statement – declaració 

d’objectius (terminologia empresarial); declaració d’intencions / men with a sense of m. – homes 

consagrats a una misió / Mr A has made it his m. in life to eliminate me – el senyor A s’ha imposat la 

misió de matar-me 

*-misspeak – trabucar les paraules 

-misspelling – grafia equivocada (sentit diferent del del bilingüe) 

-misspend. a m. life – una vida dissipada 

*-misstep – patinada, pífia 

-misty – emboirat (alternativa a ‘boirós’, amb matís diferent [un bosc boirós seria aquell en què sempre hi 

ha boira, com és el cas d’alguns boscos tropicals o subtropicals, mentre que un bosc emboirat ho està en 

un moment concret a causa d’unes condicions metereològiques puntuals o estacionals]) 

-misuse – sotmetre a abusos (possible alternativa a ‘maltractar’) 

*-misused – malaguanyat (dit d’una persona, si és el cas) 

-mistake – equívoc, malentès / despropòsit / bestiesa, estupidesa / badada (esp. silly mistake); cagada / 

there’s no m. (about it) – és clar com l’aigua (alternativa a les solucions del dicc.) / beyond m. – de forma 

inequívoca / make no m. – que quedi clar: // (v) sobreestimar/subestimar (algú) / that cannot be mistaken – 

fora de dubte / they are sadly mistaken if they think... – s’equivoquen de mig a mig si es pensen... 

-mistaken. to have a m. idea (about something) – estar mal fixat (en alguna cosa) (alternativa a la trad. 

literal en alguns casos) / v. identity / v. mistake 

*-mistimed – inoportú, extemporani 



-mistreat – tractar amb desconsideració (matís diferent de ‘maltractar’) 

-mistress – encarregada (d’un vestuari de teatre, etc.) 

-misunderstanding – comprensió equivocada, mala comprensió; incomprensió (~) 

-mite2. contribute your m.! – posa-hi el teu gra de sorra 

*-mitigating. m. factors – factors atenuants 

-mitten. mittens – manyoples 

-mix – (n) barreja / tangled m. – garbuix, aglomerament / it’s there in the m. – és una possibilitat a tenir 

en compte // to get everything mixed up – fer-ho anar tot del revés; embolicar la troca; armar un merder 

-mixed – desigual (la recepció d’un llibre entre la crítica, p.ex.) / miscel·lani (m. exhibition, p.ex.) / with 

m. feelings – amb reserves / of m. race – mestís / m. race couple – parella interracial 

*-mixed-media, mixed-medium – tècnica mixta (terme d’art) 

*-mixologist – bàrman (esp. l’expert en cocteleria) 

-mizzenmast – arbre d’artimó, pal de mitjana, arbre de mitjana (no ‘de messana’, castellanisme 

condemnat per en Coromines [DECat, V, 667a1-4], etc.) 

*-MI5 (= Military Intelligence section 5) – Servei de Seguretat (britànic) 

-moan – fer un gemec, deixar anar un gemec (alternativa a ‘gemegar [= fer gemecs]’ quan el gemegar no 

és continuat sinó puntual) 

-mob. (the) coarse m. – (la) turbamulta 

-mobile – (mouth) expresiu 

-mobility – llibertat de moviments (~) / plasticitat (d’una cara, terme pictòric) 

*-mobilized, mobilised – en peu de guerra (en alguns casos) 

*-mobster – gàngster, mafiós 

-mock – de mentida (alternativa a unes quantes solucions del dicc.) 

-mockery – sornegueria / to make a m. of (something, someone) – deixar en ridícul; ridiculitzar (sentit 

diferent de la trad. del dicc.) 

-mocking. m. tone – to d’escarni / m. enemy – detractor (~) 

-mockingly: v. mimic 

-mode – modalitat / procediment, mètode; pràctica (artística) (~ medium, terme d’art) (~) / funció (p.ex. 

night-time m. ‘funció nocturna’) / esperit, mentalitat / m. of thinking – mentalitat / v. sleep 

-model – (v) calcar (fig.) / plasmar / pendre com a model, basar-se, inspirar-se / to m. oneself on – pendre 

com a model, imitar, emmirallar-se en (alternatives preferibles a la solució del dicc.) / v. fashion 

*-model building – modelisme 

-moderate – temperar, suavitzar (possibles alternatives a ‘mitigar’) 

-modern – d’avui dia (si és el cas) / the m. world – el món d’avui dia; el món modern; el món 

contemporani; la modernitat (~) 

*-modern-day – contemporani, d’avui dia 

-modest – discret (persona, vestit, color, etc.) 

-modesty – honestedat (en conducta sexual) / discreció, decòrum (alternatives a ‘pudor’ m) 

-modicum. a m. of – un mínim de / for some m. of – per un punt de (vergonya, etc.) (cast. ápice) 

-modulate – delimitar (~) / he doesn’t m. – no té terme mitjà 

-modulation – inflexió de veu 

-mogul – potentat (alternativa a ‘magnat’) / nabab, sàtrapa (alternatives “exòtiques” a ‘magnat’) 

-moist – plujós (clima) / flonjo (un pastís, p.ex.) / molsut, carnós (uns llavis) / melós, tendre (esp. una 

carn) / bla (ús valencià, v. comentari d’en Giner i March s.v. bla al DECat) 

-moistness, moisture – saó (Lluc 8,6) 

*-moisture (al bilingüe hi falta la remisió, i potser l’entrada secundària hauria de ser la principal) – serena 

‘humitat vespertina o nocturna’ 

*-moisturizer, moisturiser – crema hidratant 

-molestation – abús sexual, abusos sexuals, abusos deshonestos 

-mollify – estovar(-se) (fig.) 

-moment – episodi (històric, p.ex.) / ocasió, circumstància, vegada / v. for / v. lose 

-momentarily – transitòriament / (expect, etc) en qualsevol moment (alternativa a ‘d’un moment a l’altre’) 

/ v. deranged 

-momentum – impuls (sovint millor que ‘ímpetu’), embranzida (v. gather); inèrcia (esp. fig.) (~) / rauxa 

(~) / animació, marxa (en una festa) 

-monastic – monacal (vida) (alternativa a ‘monàstic’, en aquest cas concret) 

-money – gent de diners (to come from m. ‘ser d’una família de diners’) / assets and monies – béns i 

cabals (solució existent, igual que béns i recursos o béns i diners, però pendent de comprovació amb un 

expert o amb un dicc. jurídic) / (to be) m. in the bank – ser de tota confiança (algú); poder-hi confiar amb 

els ulls tancats, poder-hi comptar (definit com ‘reliably good’ a la segona definició de l’expresió a 



l’Urban Dictionary) / I got my m.’s worth – han sigut diners ben gastats / for my m. (falca final) – a parer 

meu, trobo jo (v. acc. 6.b Oxford) / my m. is on... – m’inclino per (una possibilitat entre dues o més a 

triar) it’s your m. – amb els teus diners ets lliure de fer el que vulguis / m. down – a l’acte (pagar) / v. 

commitment / v. extra / v. right 

-moneybag – escarsella 

*-moneybelt, money-belt, money belt – ronyonera (no DIEC2, sí GDLC i López del Castillo) 

-moneyed – financer, material (interessos, ajuda) / m. comfort – luxe (~) /  

-moneygrubber, money-grubber – avariciós / que (només) mira pels diners 

-moneymaker – font de beneficis; negoci lucratiu 

*-money-spinner: v. moneymaker 

*-money-king – magnat de les finances 

*-moneywise – econòmicament (to make something work m. ‘fer que una cosa sigui rendible 

econòmicament’) 

-mongoloid – (n) mongol / mongòlic (afectat de mongolisme o síndrome de Down) / mongòlic, retardat, 

subnormal, tarat (insult) 

-monitor – pantalla (alternativa col·loquial a la trad. literal esp. en informàtica i medicina, i preferible en 

trads. anteriors a la dècada de 1970 per evitar-ne un ús anacrònic) / peace m. – supervisor de pau // (v) 

espiar, vigilar (~) / estar pendent (de) (~) / sintonitzar (senyals radiofònics) (~) 

-monitoring – seguiment ‘estudi’ / vigilància, sistema de vigilància / supervisió 

-monkey – (fig: child) trapella, pillet, bandarra (alternatives a ‘dimoni’) 

*-monkey fist – pinya de rosa (nus mariner) 

*-monkey jar – càntir 

-monkey-trick – trampa ‘estratagema’ (quan no és ‘entremaliadura’) 

*-monkscloth – estamenya (definit ‘a kind of worsted’ a l’Oxford, terme antic) 

-monochrome – (n) monocromia 

-monolith – (n) pilar, puntal (fig., dit d’una persona, acc. 2 Oxford) 

-monolithic – (tot) d’una peça (esp. fig.) 

-monster. to bring out the m. (in someone) – fer sortir el pitjor (d’algú) / little m. – bordegàs, mocós (dit 

d’un nen o noi; l’ús del terme anglès és corrent en aquest sentit) (també: little monsters ‘canalleta’) 

-monstrosity – condició monstruosa 

-monstrous – descomunal (en alguns casos) / m. headache – mal de cap atroç (exemple al DIEC2 s.v. 

atroç) 

*-monstrousness – monstruositat 

-monument – espai protegit ‘parc natural’ / monument funerari, monument sepulcral, sepulcre (acc. 5.b 

Oxford) 

-monumental – colossal / formidable, fenomenal / imponent; grandiós 

*-monumentality – monumentalitat; monumentalisme (de l’arquitectura soviètica, p.ex.); grandiositat 

-mood2 – estat d’ànim (alternativa a ‘disposició d’ànim’); rampell, cop de geni (~) / predisposició, 

inclinació / clima, ambient, atmòsfera (en una obra literària o artística, en un lloc); to (d’un escrit en 

general, p.ex. una carta) / as the m. demands – a voluntat (~) / v. playful 

-moody – sorrut; melancòlic; taciturn 

*-moola, moolah (EUA) – calés (Labèrnia [1839], Pitarra en sing.), pasta (Juli Vallmitjana, La Xava) 

-moon. to be over the m. – ser al setè cel, estar boig d’alegria; ser la persona més feliç del món (a causa 

d’algun fet) / to m. (over) – estar encaterinat (amb) 

-moor – landa higròfila, bruguera o bruguerar higròfil / erm (neutralització literària; exs. al King Lear 

etc.) 

-mooring – (punt de) subjecció, punt de fixació / trava (fig.) 

-Moorish – (Arch, etc) andalusí (més que no pas ‘àrab’) (esp. arquitectura a Al-Andalus entre els segles 

IX-XV) / M. arch – arc de ferradura 

-moot – (question) ociós (acc. 2 DIEC2) / m. point – qüesatió polèmica, debat candent; mer objecte de 

debat 

-mop – pal de fregar 

-moral – lliçó moral (cast. moraleja) / morals – principis / m. boundaries – escrúpols de consciència (~) / 

m. climate – estat d’ànim (esp. d’un grup humà) / v. compass / v. ground 

-morale: v. failing 

-morally. to be m. certain – tenir la certesa moral, tenir la certesa, estar segur (d’una cosa) 

-morass – pèlag (esp. sentit fig.; v. definicions al DCVB i a l’Oxford) 

-morbid – escabrós, sinistre (escena, p.ex.) (alternatives a les solucions del dicc. en alguns casos) 



-more. m. or less – més o menys; poc o molt; gairebé / there’s m. – això no és tot / there is m. to 

(something) than... – (tal cosa) no es redueix a... / m. than that... – és més...  / all the m. so (when)... – més 

que més (quan)... / all the m. reason to... – raó de més per... / v. anything 

-mores – valors, valors morals; principis; bones maneres; etiqueta (~) / s. mores – valors tradicionals 

(WordReference) 

*-morning-after. m.-a. pill – pastilla de l’endemà, anticonceptiu postcoital (Termcat) 

-moron – retardat (mental); idiota, beneit, estúpid, tarat (DCVB, DECat), burro (tots aquests, en sentit 

propi o com a insult) (do I look like a m.? ‘¿que em prens per burro?’) 

-mortality – condició mortal (alternativa a ‘mortalitat’ primera acc. del bilingüe) / mortaldat (alternativa a 

‘mortalitat, quantitat de víctimes’) 

-mortgage: v. heavy 

*-mosey – anar xino-xano / I guess I’ll just m. on back – em sembla que començo a tornar 

-moss. grey m. – clavellina d’aire grisa (Tillandsia usneoides) (~) / tree m. – barba de caputxí (líquen, 

gèn. Usnea) 

-mossy – (que té) verdet 

-most. at his m. (+ adj) – (+ adj) com mai (~); en la seva faceta més (+ adj) (~) / the m.(+ adj) – (adj +) 

com aquell qui més / v. thing 

-mote – brossa (p.ex. a la frase evangèlica de la brossa i la biga) 

-moth-eaten – tronat (persona; acc. 2.2 DIEC2) 

-mother. the m. of all (+ subst.) – un senyor... / una senyora... (valor adjectival amb el sentit ‘molt gran, 

considerable’, acc. 7.2 DIEC2); fenomenal / the M. – la Mare de Déu (acc. 3 Oxford) / m. hen – lloca 

(sentit propi i fig.), marassa (fig.) / M. Nature – la mare naturalesa, la mare natura (tots dos termes al 

DDLC però no al DIEC, al GDLC ni al DCVB; tampoc cap referència al DECat); la naturalesa, la natura 

(M. Nature > ‘mare natura’, ‘mare naturalesa’) // (v) agombolar (acc. que queda entre el ‘fer de mare’ i el 

‘mimar’ [sic] del dicc.) 

*-mothering – maternitat, atencions maternals 

-mother-of-pearl – nacre (no “nàcar”), mareperla 

-motif – idea, noció (~) 

-motion – (attr) motor, motriu / to set in m. – desencadenar, suscitar, donar lloc a / to go through the 

motions – complir els formalismes, complir el protocol (alternatives a la solució del dicc.); actuar per 

inèrcia, obrar per inèrcia (sentit diferent) 

-motivate. politically motivated – amb motivacions polítiques, amb mòbils polítics 

*-motivating – enardidor (~) 

-motivation – mòbil / al·licient / raó de viure (~) / motivations – interessos / private motivations – motius 

personals 

-motive – intenció (possible alternativa a ‘mòbil’ en algun cas) / profit m. – esperit de lucre (alternativa a 

‘afany de lucre’, que a vegades no va bé) / m. power – facultat de moviment 

-motiveless – injustificat; gratuït (~) 

-motley – heterogeni, pintoresc (alternatives a ‘bigarrat’ fig., cast. variopinto) / m. crew – patuleia 

(despectiu); trepa (irònic) // (n) varietat, assortiment, heterogeneïtat, bigarrament; garbuix 

-motor. m. park – estació d’autobusos 

-motorized – amb motor; elèctric (per extensió; p.ex. una cadira de rodes) 

-motorman – tramviaire (si és el cas) 

-mottled – amb vetes (fusta) 

-mould2. cast in the same m. – tallats pel mateix patró (DIEC2, s.v. tallar) // to m. to... – conformar-se a... 

*-mouldering – putrescent 

-mouldy – de verdet (olor) / to get m. – florir-se 

-moult – (vi) (bird) mudar la ploma (alternativa a ‘canviar la ploma’), perdre la ploma 

-mound – mota (cobrint quasi totes les accs. [2, 3.a i 3.b Oxford]); muntanyeta, monticle, eminència (de 

terra) 

-mount – pedestal // fury mounted in me – va envair-me la ràbia / v. mounting 

*-mountainlike – imponent; colossal 

*-mounting. to be m. – anar a més / v. vision 

-mourn – passar el dol (per un difunt) / plorar un difunt 

-mourner – familiar, parent (d’un difunt) / the mourners – la comitiva fúnebre, el seguici fúnebre, els 

acompanyants del dol, els assistents a l’enterrament, el dol, l’acompanyament (alternatives a la solució 

del dicc.) 

-mournful – luctuós / melancòlic; planyívol (un cant, etc.) 

-mournfulness – melancolia 

-mourning. of m. – luctuós 



-mouse – cuca de forat ‘persona tímida, apocada’ / v. church 

-moustache: v. brush 

-mouth – (of river) embocadura (alternativa a les solucions del dicc.) / by word of m. – oralment (~) / keep 

your m. shut, ¿huh? – ni una paraula, d’això, ¿eh? / v. big / v. horse / v. word 

-mouth – (v) (soundlessly) dir amb la boca, dir amb el moviment dels llavis, formar amb la boca (articular 

paraules en silenci exagerant els moviments de la boca) 

*-mouthfeel – paladar (acc. 2 sabor DIEC2) (~) (traduït literalment sensació en boca) 

-mouthful – mos / between mouthfuls – entre mos i mos 

-move – mesura (política, etc.); passos ‘tràmits’/ jugada (fig.); decisió ‘acció de decidir’ / transició ‘pas, 

canvi’ / he made no m. to run after them – no va fer acció d’empaitar-los / to make a m. – entrar en acció; 

fer un pas (fig.) / unexpected m. – cop de teatre (~) / to be acquainted with a m. or two –saber-la llarga 

(Dickens, Cançó de Nadal; l’expresió apareix citada a l’acc. 2.b de move de l’Oxford, on també se’n 

recullen dues variants més) // (vt) aixecar (un cadàver) // (vi) actuar ‘obrar’ / to begin to m. – arrencar (un 

vehicle) / m. along! – circulin! / to m. along in life – anar vivint, anar trampejant (alternatives a ‘anar 

passant’) / to m. forward (with a business) – tirar endavant (un negoci) / to m. off – arrencar (un vehicle, 

un cavall) (acc. 3.3 DIEC2) (alternativa idiomàtica a ‘posar-se en marxa’) / to m. on – espavilar-se; 

progressar (~); fer la teva (~); circular (dit per un policia als badocs davant un accident al carrer, p.ex.; 

però v. glossari Bleak House); marxar, tocar el dos (alternatives a ‘anar-se’n’); fer el següent pas (~) / it’s 

time to m. on – és hora de girar full / events are moving quickly – la cosa va de pressa; els esdeveniments 

s’acceleren / we have to m. fast – ens hem d’espavilar; no ens (hi) podem adormir (acc. 1.6 adormir 

DIEC2) / to m. toward – encaminar-se (a / cap a) (sentit propi i fig.) 

-movement – engranatge (alternativa a ‘mecanisme’) / deep m. – tràfec, tràngol (~) / v. slow 

-mover. movers and shakers – les forces vives, els magnats, els poderosos, els qui remenen les cireres 

-movie. B-m., B-grade m. – pel·lícula de sèrie B / m. ad – tràiler 

-moviegoer – amant del cine (alternativa a la solució del dicc.) 

-moving – emotiu / to be (deeply) m. – tocar el cor, arribar a l’ànima / v. part 

*-moxie, moxy – sang freda; serenitat; seny 

-much. to make m. of something – lloar (i sinònims, v. Franquesa) (~) / so m. for – tenir un límit (una 

situació); fins aquí es podia arribar (respecte a una situació) / so m. for the copy – fins aquí la transcripció 

/ so m. for finding the place early – ja em puc despedir d’arribar a lloc amb temps / so m. for that! – ja 

n’hi ha prou (d’aquest color); bon vent!, bon profit li faci!; a fer punyetes! (~) / so m. so that... – fins al 

punt que, fins a l’extrem que... / to come to m. – arribar a ser algú a la vida (algú); pujar molt (una 

despesa, p.ex.) / it’s m. the same thing – ve a ser el mateix / he’s no good for m. – no és bo per a quasi res 

/ to be too m. – ser el súmmum / there is too m. of a good thing – les coses bones també cansen (cast. 

hasta lo bueno cansa) / v. anything / v. live 

*-much-trumpeted: v. trumpet 

*-muck – muck ‘mena de fang d’aiguamoll, entre llot i torba, amb molt d’humus’ / terregada (restes 

pulverulentes de pedra o mineral en una mina) (~) 

-muckrake – treure els drapets al sol (alternativa a les definicions en cursiva del dicc. amb el sentit de 

‘furgar’ fig.) 

*-muesli – musli (GDLC on-line, Termcat, Viquipèdia, no DDLC ni DIEC2) 

-mud: v. wattle1 

*-muddied. m. sleep – son espès 

-muddle. to be in a m. – estar torbat, estar alterat, estar trastornat 

-muddy – fangós (diferent de ‘enfangat’) // (v) enterbolir / to m. the waters – confondre, introduir un 

element de confusió (en un debat, etc.) 

-muffin – magdalena (EUA) 

-muffle – atenuar 

-muffled – (sound) esmorteït (alternativa a les solucions del dicc.) 

-mug – tassó (alternativa més precisa que el genèric ‘tassa’ del bilingüe) / a m.’s game – una ximpleria, 

una bajanada / m. shot – fotografia (per a arxiu policial); retrat (de cara o de mig cos) (per extensió) // 

atracar 

-mugger – atracador 

*-mugwort – altimira (Arthemisia vulgaris) 

-mull2. to m. over – rumiar (alternativa a les solucions del dicc.); analitzar (~) 

*-mulled wine – ponx de vi calent 

-multifarious – heterogeni, bigarrat (~) 

*-multiheaded – policèfal 

*-multilayered – de diferents capes, multicapa / pluriestratificat / de diferents nivells (fig.) / múltiple, 

plural, divers (~) 



*- multinational – multinacional / internacional / transnacional (un delicte, p.ex.) 

*-multiple-choice poll – qüestionari d’opció múltiple 

-multiplicity – versatilitat (Rushdie, Fury, p. 164) (~) 

*-multipurpose – (attr) diversificat (~) 

*-multi-talented – d’aptituds diverses; ple de qualitats, amb moltes qualitats; amb talent per a moltes 

coses 

-mum1. to keep m. – no obrir la boca, no dir ni piu (alternatives a la trad. neutra del dicc.) 

-mumble. to m. to oneself – remugar en veu baixa, remugar entre dents 

-mundane – banal / prosaic (vida) 

*-mungo = shoddy 

-murder. I had m. in my heart – en aquell moment hauria mort [= ‘matat’] algú; tenia ganes de matar algú 

// (v) desgraciar ‘arruïnar’ / v. mass2 

*-murderous-looking – d’aspecte patibulari (~) 

-murk – espessor (de fum o de boira, ~); boira (~) (acc. 2 Oxford ‘thick or murky air or vapour’)  

-murky – lúgubre (alternativa a les solucions del dicc.) 

-murmur. heart m. – buf cardíac (terme mèdic), buf al cor (terme col·loquial) 

-muscle. he never moved a m. – no es va immutar (sentit diferent de la trad. del dicc.) / v. function 

-muscular – muscular / musculós, musculat / estentori, vigorós, ferreny (veu) 

*-museum board – cartró de museu (“tipo de tablero con esterilla laminado fabricado con trapos de lino o 

algodón o de pulpa de papel desacidificada y con tampón; utilizado a menudo para volver a montar 

pinturas que cuentan con soportes de baja calidad”, definició al vocabulari d’art i arquitectura del Getty 

Research Institute) (cf. rag board) 

-mush. to make someone into m. – fer-lo puré (fig.) 

-mushy – flonjo (alternativa a les solucions del dicc.); melós (carn); estovat 

-music – partitura (acc. 7 Oxford) / to face the m. – afrontar les conseqüències (sentit diferent de la 

proposta del bilingüe) / m. to my ears – música celestial (fig.) / v. system 

-musical – dotat per a la música; que té facilitat per a la música; que té aptituds musicals (alternativa a la 

solució del dicc.) 

-musicianship – aptituds musicals, musicalitat (alternatives a la solució del dicc.) 

-musingly – amb aire distret, en to somiós (etc.) (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-musings – reflexions 

-musk – tuf de mesca (cita Pons i Massaveu al DCVB) / olor, flaire (esp. intensa i aromàtica, acc. 1.d 

Oxford) 

-musket – mosquet ‘arma principal de la infanteria al s. XVII’ (confirmo l’exactitud de l’equivalència) 

-musky – de mesc (olor, fortor) 

-mustard. he didn’t cut the m. – no va estar a l’altura (de les circumstàncies) 

-muster. to pass m. (fig) – rebre el vist-i-plau (alternativa a les solucions del dicc.) // to m. out – llicenciar-

se (de l’exèrcit) / he departed with the best dignity he could m. – se’n va anar amb tota la dignitat de què 

va ser capaç 

-musty – (room, etc) romàtic (habitació humida i mal ventilada; alternativa a la def. del bilingüe) 

-mutant – (n) mutant / (adj) mutant; anòmal (fig.) (~) 

*-mutating – canviant; mutable, mudadís 

-mute. m. button – botó de silenci, botó per treure el volum (botó de supresió del so en un aparell d’àudio 

o de vídeo); tecla de desactivació del volum (possible alternativa a la proposta del Termcat tecla de 

discreció, que no té un ús real) 

-muted. m. giggles – riall(et)es contingudes 

-mutt – quisso; gossot (acc. diferent de la del bilingüe) / gos mestís, gos sense raça 

*-muttonchop, mutton-chopped – de destral, de boca de destral (patilles) 

*-muttonhead – babau, liró (EUA) 

-mutual. m. trade – intercanvi comercial 

-mutually. we have m. agreed... – hem decidit de comú acord... 

-muzzle – (for dog) morrió (no pas ‘morral’) 

-myriad. a m. of deformed silhouettes – un retaule de siluetes deformades (aprofitant una expresió 

espriuana) (Philip Roth, Nemesis,  2) 

-myrtle. m. green – verd caçador (#355E3B) (~) 

-myself. I’m not m. – no sé on tinc el cap (trad. lliure) / v. oneself / v. yourself 

-mystery – novel·la d’intriga, novel·la de misteri (acc. 12.f Oxford) 

-mystic – misteriós (acc. 5.a Oxford) 

-mystical – màgic (~) 

-mystify – sobtar 



*-mystifying – sorprenent 

-mystique – ascendent, influx / that added to Boogie’s m. – allò va fer crèixer encara més el mite d’en 

Boogie / the feminine m. – “l’arcà femení” (~) 

-myth – faula / llegenda (urban m. ‘llegenda urbana’, p.ex., però també en molts altres casos [myth angl. > 

mite cat.]) / quimera, il·lusió / fal·làcia 

*-mythmaking – mitificador (~) 

*-mythologise, mythologize – mitificar 



N 
 

*-nab – agafar 

-nag2 – burxar; instar / rosegar (fig.; una cosa, a algú) // (n) corcó ‘pesat’ 

-nagging – corcó; insidiós 

-nail – to hit the n. on the head – encertar-la de ple // (sl: catch) enxampar (més que no pas ‘empaitar’) / 

retratar (acc. 2 DIEC2, esp. amb sentit pejoratiu) / to n. down – precisar ‘concretar’ / v. coffin 

-nail polish – esmalt d’ungles ‘esmalt per a les ungles’ 

-naked – a pèl (alternativa a ‘despullat’, esp. amb el verb anar) / a la vista / (fig) desprotegit (alternativa a 

les solucions del dicc.) 

*-nakedly – ostensiblement, descaradament 

-namby-pamby – (n) pobre d’esperit 

-name. to make one’s n. – agafar renom, guanyar anomenada (i variants amb altres verbs; alternatives a la 

solució del dicc. amb ‘famós’) / big n. – figura eminent (millor que ‘gran figura’) / to be the n. of the 

game – ser la norma, ser el que es porta; ser el pa de cada dia / to call someone every n. (in the book) – 

dir-li de tot ‘insultar-lo, dir-li el nom del porc’// enumerar (possible alternativa a ‘esmentar’, si és el cas) / 

he named his daughter after his mother – va posar a la filla el nom de l’àvia / v. appropriately / v. proper 

*-name-dropping – presumir de conèixer gent important, presumir d’amistats importants 

*-nametag, name-tag, name tag – placa identificativa 

*-nan – iaia ‘àvia’ 

*-nankeen – alanquins (tipus de tela de cotó) 

*-nannie = nanny 

-nanny – iaia 

*-nanoscale – (adj) nanoscòpic / (n) escala nanoscòpica 

-narrative – relat, relació; argument, trama (~) / discurs (fig.) 

-narrow – específic, concret (possibles alternatives a ‘restringit’) // (v) contraure (narrowed eyes ‘ulls 

contrets’); arronsar, mig aclucar (els ulls) (~); forçar la vista (en algun context, cf. squint); arrufar les 

celles, arrufar el front (alternatives idiomàtiques en algun cas) / to n. down – restringir; delimitar, acotar, 

definir (fig.) / cf. squeeze 

-narrows. The N. – la boca del Hudson (NY) 

*-nary. with n. a pause... – quasi sense transició (parlant) 

-nascent – incipient 

-nastily – amb mala bava (trad. lliure) 

-nasty – (remark, accusation) pervers, insidiós / (rude) impertinent / sòrdid / de mal gust (una broma) / 

something n. – un moc, un miquel (dit a algú) / pèrfid / nefast; nociu (~) / you n. (man)! – mala bèstia! / 

you n. woman! – mala pècora! / v. bout 

-national – intern (n. affairs ‘assumptes interns d’un estat’, n. economy ‘economia interna’) / n. language 

– llengua oficial (quan no es tracta de llengua materna, p.ex. el francès en un país africà francòfon) / v. 

service 

-nationhood – condició de nació / nacionalitat (acc. 1 DIEC2 ‘caràcter nacional’) 

-nation-wide, nationwide – d’àmbit nacional (alternativa a les solucions del dicc.) 

-native – autòcton (habitants, vegetació, etc.) 

-natural – innat; de mena; per naturalesa / she’s a n. diver – té un do per saltar (salts de natació) / n. man – 

l’home que es guia per ell mateix, l’home psíquic (1 Corintis 2,14-16, v. nota corresponent a la Bíblia 

interconfessional) (contraposat a “l’home que es deixa guiar per l’Esperit Sant”, o “home espiritual”) / 

he’s not a n. man – no és un home qualsevol (trad. lliure, Eli Brown, Cinnamon and Gunpowder, 5) / n. 

person – persona física (dret) // (n) idiota de naixement (alternativa a la solució del dicc.) / to be a n. (in 

something) – portar-ho a la sang (~) 

-naturally – espontàniament / poetry comes n. to him – és poeta per naturalesa; té ànima de poeta / v. rest2 

-nature – esperit ‘persona, personalitat, caràcter’ (she has always been a dormant n. ‘sempre ha sigut un 

esperit adormit’) / it is (not) in his n. – (no) és propi d’ell (alternativa més idiomàtica a ‘característic’); 

(no) és inherent a la seva naturalesa  / in the n. of things – intrínsec, inherent; natural com la vida mateixa 

(~); l’ordre (natural) de les coses, el curs natural de les coses (amb reformulació) / the regrettable n. of 

things – la trista realitat de la vida / the n./nurture debate – el debat entre innatisme i aprenentatge 

(terminologia de psicologia del desenvolupament, etc., acc. 4.f Oxford) (~) / good n. – bon cor, bonhomia 

(alternatives a la solució del dicc.) / to appeal to (someone’s) better n. – apel·lar al bon cor (d’algú) / v. 

hidden / v. inner / v. local / v. mother 

*-Naugahyde – escai (‘material plàstic, esp. vinil, que imita la pell’; domesticació) 

-naughty – provocatiu (una peça de llenceria) / (child) trapella / n. n. – ai, dolents, dolents (dit a algú que 

fa una entremaliadura) / n. dog – gos malcriat; gossot / v. dare 



-navigate – transitar / orientar-se (trad. lliure però a vegades convenient, amb lleugera reformulació) / to 

n. the streets – circular pel carrer (els cotxes) 

-navigator – oficial de navegació / copilot 

-navy – estol, esquadra (opcions més castisses que ‘flota’, etc. segons argumenta en Coromines al DECat 

s.v. flota) 

*-Navy-yard – base naval 

*-né (v. née al dicc., on el sentit és diferent). Blair Hopper né Hauptman – Blair Hopper, de nom real 

Hauptman 

-near. n. (to) tears – a punt de plorar; aguantant-se el plor, contenint el plor 

-nearby. in n. waters – en aigües costaneres; a prop de la costa 

-nearness – contigüitat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-neat – (plan) ben trobat / regular (pila d’objectes ben disposats els uns sobre els altres) / n. and tidy – 

rodó (fig., acc. 3.1 GDLC) / v. pin 

-neatly – amb pulcritud ‘pulcrament’ / netament / amb gràcia (gràcia acc. 1.1 DIEC2) 

-necessarily. not n. – no per força 

-necessary – (n) article de primera necessitat; material necessari / utterly n. – de primera necessitat 

-necessity. national n. – interès nacional (~) / v. serve 

-neck – mànec (del violí) (més que no pas ‘coll’) / to break someone’s n. – trencar la crisma (millor que la 

trad. literal del dicc., que no trobo com a frase feta enlloc) / bull n. – coll de toro (coll ample, curt i 

gruixut) (apareix ja al conte “La vida i l’obra, o el poeta dels humils” dins Llibre d’històries de Raimon 

Caselles) // (v) fer-se moixaines (registre tirant a carrincló); fer-se petons, petonejar-se (una parella quan 

festeja, amb carícies implícitament incloses); grapejar-se / v. back / v. pain 

-neckline: v. sweetheart 

-need – destret (alternativa a ‘tràngol’) / time of n. – moment de dificultat; mal pas (trad. lliure) // (v) 

convenir (I needed that ‘em convenia’ [fent referència a una beguda alcohòlica, p.ex.]) / what do you n. 

me to? – ¿què puc fer per vosaltres? / who needs (something, someone)? – ¿de què serveix...?; ja 

(t’ho/te’l/te la) regalo / v. remind 

-needle – buscar les pessigolles, punxar (alternativa a ‘provocar’ etc.) / v. pin 

*-needleleaf. n. evergreen (tree) – conífera (cf. broadleaf aquí mateix) 

*-needlepoint – brodar (amb tambor) 

*-needling – punyent (en algun cas) 

-needy – aclaparat (cast. apurado) (~) (v. sinònims i fraseologia de destret al Franquesa per a possibles 

solucions de traducció no literals) / dependent (≠ independent); corcó, enganxós; insistent (persona) / 

insistent (curiositat, p.ex.) 

-negative: v. figure 

*-negativity – negativitat / esperit negatiu 

-neglect – incúria / relegament (~) / oblit (~) / from n. – per culpa de no cuidar-se (té les dents corcades, 

etc.) // (vt) desaprofitar 

-neglected – desatès / unjustly n. – injustament ignorat, injustament oblidat 

-negotiate – fer arribar a bon port / sortir-se’n (d’una dificultat, etc.) (cast. sortear) (acc. 4.b Oxford, on 

apareix definit com ‘to get the better of’; v. to get the better of s.v. better aquí sobre) / dialogar (trad. 

lliure útil en algun cas) / tramitar / dirigir ‘fer funcionar’ (~) / abordar; enfrontar-se (a) (fig.) / deixar a 

punt 

-negro: v. church 

-neighborhood: v. club 

*-nemesis – càstig (just o diví) (~); esperit de justícia (v. acc. 2 Oxford, cita del 1867) (~) / enemic mortal 

(v. nemesis a la Wikipedia anglesa) 

*-nerd – tanoca (cast. pazguato al Collins bilingüe) (cf. geek, que és quasi-sinònim en alguns casos) 

-nerve – empenta (fig.); aplom (alternativa a ‘sang freda’); coratge, ànim (to lose one’s n. ‘perdre l’aplom, 

perdre el coratge, perdre l’ànim’, alternatives preferibles a la solució amb ‘valor’); tremp / (acc. 1.d) 

(cheek) atreviment (alternativa a les solucions del dicc.) / to get nerves – patir dels nervis; passar nervis / 

his nerves were shot – tenia els nervis (desfets/destrossats); va agafar un atac de nervis (possibles matisos 

diferents) / I hadn’t the n. to... – no em vaig veure amb cor de (alternativa a la solució del dicc.) / vital n. 

– fibra sensible (~) / v. calm 

-nervous – enèrgic, vehement (orador, etc.) (acc. 3.b Oxford) / tens, crispat / to be n. – estar inquiet; no 

tenir-les totes (alternatives a ‘tenir por’ / to make n. – atabalar (alternativa a les solucions del dicc.) (~) / 

n. excitement – nerviosisme / v. wreck 

-nervously – enèrgicament, vigorosament 

-nervousness – irritació nerviosa (~) 

-nervy – crispat (alternativa a ‘nerviós’) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nemesis_%28mythology%29


*-...-ness – caràcter...; condició... (p.ex. absoluteness ‘caràcter absolut’ = ‘qualitat d’absolut’; 

ridiculousness ‘condició ridícula’) 

*-nest-building – (attr) nidificador 

*-nesting doll – nina russa, matrioixka 

-nestle – agombolar, gomboldar / arraulir-se (v. cites del DECat, I, 410a32-59 amb el “significat 

evolucionat”) / ajustar(-se) (she nestled a turban tight on his head – es va ajustar un turbant al cap) 

(alternativa menys precisa: encasquetar-se) / arrambar; adossar (~) 

-net1 – porteria (en alguns esports) / open n. – porteria buida / to cast a wide n. – fer una recerca àmplia, 

fer una recerca aprofundida / to cast one’s n. wider – eixamplar el camp d’acció, eixamplar el camp de 

recerca 

*-netherworld: v. underworld 

*-netizen (literalment “ciutadà de la xarxa”) – internauta 

-network. social n. – entorn social (quan no es tracta d’una “xarxa social” d’Internet) / criminal n. – trama 

criminal 

-neuter – asexuat (fig.) (~) 

-neutral – indiferent (expresió de la cara) 

-neutralize. to n. one’s judgment – jutjar amb neutralitat, de forma desapassionada 

-never. I n. saw...! – on s’és vist! / n.! – ¿de debò?, què dius ara!, no m’ho crec!, segur! (‘segur que no’); 

de cap manera!, i ara! / it was n. (done, etc) – no es va arribar a (fer, etc.) 

-never-ending – infinit (fig.) 

-new – renovat (‘amb forces renovades’, etc.) / n. to – estrany a / something n., a n. thing – una novetat / 

n. territory – territori desconegut 

-newborn – (n) nadó, nounat 

*-newel – balustre 

-new-fangled, newfangled – modern (alternativa a ‘modernet’ i ‘de moda’) 

-new-found, newfound – incipient / acabat d’estrenar / flamant; novell (~) / recobrat (~) 

-newly. n. appointed – flamant (director d’una institució, etc.) / n. hatched – incipient (fig.) / v. release 

*-newly-created – de creació recent, de nova creació (possible calc) 

-news – notícia (en sing.; v. bad) / that’s good n. (= that’s great n.) – me n’alegro (molt) (millor que la 

solució del dicc.) / no n. is good n. – que no hi hagi novetats és bon senyal; que no diguin res és que tot va 

bé, si no diuen res és que tot va bé / n. event – notícia, fet noticiable (~) / n. media – mitjans de 

comunicació 

-newsagent – quiosc (de diaris i revistes) 

-newsletter – gaseta, butlletí (~) 

*-news magazine – revista d’actualitat 

-newsman – venedor de diaris (s. XIX) (acc. 2 Oxford) 

-newsprint – paper de diari (més que no pas ‘paper de premsa`); notícies de diari / n. column – columna 

de diari 

-newsroom – sala de redacció, redacció (d’un diari) (sentit diferent de la solució del dicc., que poso en 

quarantena) 

-next. n. thing (I/we...) knew... – de cop i volta; d’un dia per l’altre (vam saber...) (~) / n. highest – 

immediatament superior / v. kin 

-next-door. the boy n.-d., the girl n.-d.  – el típic bon noi; la típica bona noia (≠ femme fatale) 

-nexus – eix (fig.) 

-nibble. nibbles – coses per picar (menjar) 

-nice – bufó (proposta d’en Coromines al DECat s.v. bufar) / bonhomiós, de bon caràcter / digne, correcte 

(una cerimònia, un acte públic) (~) / n. people – gent com cal, gent com Déu mana / it’s n. to meet you 

personally – m’alegro de coneixe’t en persona / this wasn’t n., William – això no es fa, William (renyant 

un nen) / play n. – porteu-vos bé; (tingueu) una mica d’educació; tingueu maneres / you want some n. 

wine? – ¿vol una mica de vinet? (to col·loquial) / v. going 

-nicely. not n. – amb males maneres; de mala manera (acc. 2 de la locució s.v. manera DDLC) 

*-nice-sized – espaiós (dit esp. d’una habitació) 

-nicety. niceties – compliments; cerimònies (acc. 2 DIEC2 i DCVB) 

-niche – cavitat / forat, lloc (alternatives a ‘col·locació convenient’) 

-nick1. in the n. of time – just a temps; a l’últim moment (alternatives a les solucions del dicc.) // (v) fendre 

*-nickel silver – alpaca (aliatge) 

-nickname – diminutiu (acc. 2 Oxford) 

*-nigger-lip – deixar el (filtre del) cigarro humit (quan es fuma) (“the act of unwittingly slobbering on the 

filter of a cigarette while smoking, causing it to become moist and unsmokable”, Urban Dictionary) (mal 



entès a la trad. cat. de Breakfast at Tiffany’s; fragment retraduït al pròleg de Els primers contes de 

Truman Capote) 

-nigger lover – abolicionista / que simpatitza amb els negres 

-night. I (have/am) finished for the n. – (ja) he acabat per avui / good n., all – bona nit tingueu (formal); 

bona nit, gent (col·loquial) / v. dark / v. late / v. soil2 

-nightcap – l’última copa (abans d’anar a dormir) 

*-nightclothes – roba de dormir (pijama, camisa de dormir, etc.) 

-nightclub – sala de festes; discoteca (a partir dels anys setanta del segle vint) 

*-nighthawk – enganyapastors (ocell) 

-nightlight – llumet de nit (en una habitació de nen petit perquè no tingui por o perquè s’orienti si s’ha de 

llevar; alternativa que trobo preferible a ‘llum de nit’) / llum pilot (en un edifici per quan se’n va la llum, 

en sortides d’emergència, etc.) 

-nightmare. n. scenario – hipòtesi catastròfica; panorama catastròfic 

-nightmarish – horripilant, terrible, esgarrifós / dantesc (~) / tortuós (fig.) (~) 

-nightshade: v. enchanter 

*-nightstand, night-stand, night stand – tauleta de nit (EUA) 

*-nightstick – porra (de policia) 

-night-time, nighttime – (attr) nocturn 

*-night-walking – noctàmbul / somnàmbul 

-nimble: v. finger 

-nimbus – aureola, corona (de sant, de foc, etc., alternativa a ‘nimbe’) 

-nine. n. times out of ten – un noranta per cent de les vegades; la majoria de les vegades; quasi sempre (cf. 

nine-tenths aquí sota) 

*-nine-tenths – el noranta per cent (esp. en el sentit genèric de ‘la majoria’) 

*-ninnie (= ninny, q.v. al bilingüe). oh what a little n. you are – va, no siguis pallús (“This is for Jamie”, 

Truman Capote) 

-nip1. to n. in the bud – avortar (un projecte, etc.); tallar curt; tallar de soca-rel (fig.) (~) 

*-nitty-gritty. the n.-g. – l’essència (d’alguna cosa) / to get down to the n.-g. – anar al gra; anar al quid de 

la qüestió 

-nip2 – el mam, el beure; mamar, beure 

-no – (fórmula introductòria adversativa) mai de la vida (~) / (resposta d’incredulitat) no fotis (o variants) 

/ no, no – de cap manera / v. oh 

-nob2 – (fine gentleman) patrici (sentit recte i sentit irònic) 

-noble. n. savage – bon salvatge  

-nobleman: v. park 

-nobody. a n. – una nul·litat, un inútil (alternatives a ‘un zero a l’esquerra’ i ‘un no-ningú’) / v. but 

-nod – gest (esp. gest afirmatiu, gest d’assentiment amb el cap, o de conformitat; però he gave a grateful 

n. ‘va fer un gest d’agraïment amb el cap’, o to n. approvingly ‘fer un gest d’aprovació amb el cap’, p.ex.) 

/ al·lusió; picada d’ullet (fig.) /  with a n. to – en homenatge a (~) 

-noise – remor / enrenou / cridòria / baladreria (Thackeray, Book of Snobs,  22) / n. of shouting – remor de 

crits (ex. al GDLC i al DIEC2) / to make noises – deixar anar indirectes / v. world 

*-noisemaker – carrau, xerric-xerrac (cast. matraca) / espanta-sogres 

*noisiness – soroll (acc. 2.1 DIEC2) 

-noisy – bulliciós (una vila, una ciutat) 

-no-man’s land, no-man’s-land – territori neutral (alternativa a la solució del dicc.) 

*-nominally – teòricament 

-nominate – proposar (esp. en les convencions dels partits dels Estats Units prèvies a les eleccions) 

(alternativa al calc ‘nominar’) 

*-noncelebrity – (attr) desconegut, poc conegut (escriptor, etc,) 

-nonchalant – despreocupat / to try to look n. – adoptar un aire informal 

-nonchalantly – com aquell qui res / de bon grat 

*-noncompossible – incompatible 

-nonconformist, non-conformist – contestatari 

*-non-denominational, nondenominational – aconfessional 

-nondescript – normal i corrent; que no té res de particular / anodí, impersonal 

*-nondistinction – tret no distintiu (terme filosòfic afí a Heidegger, trad. lliure) 

-none: v. business 

-non-essential, nonessential – accessori, superflu // superfluïtat 

-nonexistence – vida vegetativa (fig.) (~), vida anodina (~) 

-non-existent, nonexistent – nul (n. social life ‘vida social nul·la’, p.ex.) 



*-non-fiction – obra basada en fets reals; prosa no narrativa / documental (televisiu); reportatge (televisiu 

o escrit) / n.-f. movie – pel·lícula no fictícia, pel·lícula sobre fets reals (~) / n.-f. (narrative/novel) – 

(narrativa/novel·la) no fictícia, no ficcional, de no-ficció (així, amb guió, als diaris Ara i El País català 

[2014-2015]); relat real (terme predilecte d’en Javier Cercas) 

*-non-interference – no ingerència (terme de política i economia) 

*-non-living – inanimat, inert 

*-non-medical – no terapèutic (alternativa a la trad. literal i a extramèdic) 

*-no-no. a no-no – una cosa que no s’ha de fer; una impossibilitat 

*-non-objective – no objectiu; mancat d’objectivitat; subjectiu; poc objectiu / abstracte (obra artística) (~) 

*-no-nonsense – (adj) seriós, formal (~) 

*-non-operational – inactiu; paralitzat 

-non-resident. n.-r. landlord – propietari absentista, terratinent absentista 

*-non-returnable – (loan) a fons perdut 

*-nonsectarian – aconfessional (estat); laic (estat, universitat, associació) 

-nonsense. you speak n.! – això que dius és una bestiesa! 

-nonsensical – sense cap ni peus / fora de propòsit (~) 

*-nonstarter – (n) nul·litat, inútil, (no) ningú 

*-nonstick. n. frying pan – paella antiadherent 

*-non-U – (attr) de classe mitjana 

-noodles – fideus 

-nook – racó de món, cul de món (acc. 4 Oxford) 

-noon: v. precisely 

-normal – normatiu (~) / n. conditions – normalitat 

-normally – en condicions normals (fórmula introductòria) / en teoria (íd.) (~) 

-Norman – romànic (arquitectura) 

*-North African – nord-africà; magrebí, magribí; moro (North African > nord-africà) 

-nose – bec (d’un gerro) / n. to n. – davant per davant; cara a cara / to keep one’s n. clean – fer bondat (~) 

/ to thumb one’s n. – fer pam i pipa / to turn up one’s n. – arrufar el nas (com a senyal de menyspreu) 

(alternativa a la solució del dicc.) / to put one’s finger to one’s n. – posar-se el dit als llavis (en exemple al 

DIEC2 i al GDLC, etc.) / to have a n. job – operar-se del nas, arreglar-se el nas (n. job ‘correcció nasal, 

rinoplàstia’) / v. perky / v. punch 

*-noseburn – eufòrbia (gen. Tragia) (cast. centella = T. volubilis segons una pàgina web) / n. sharpness – 

olor acre (segurament per l’acidesa de la saba de la planta; Steven Hall, Raw Shark, 16) (~) 

-nosegay – pom de flors (alternativa a ‘pom’ a seques) 

-nosey – indiscret (pregunta) 

-nostril – forat del nas (alternativa col·loquial a les soluccions del dicc., esp. pl.) / nostrils – fosses nasals; 

olfacte, sentit de l’olfacte 

-nostrum – fórmula magistral (esp. fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-not. n. my daughter! – pobre de tu que toquis la meva filla! (i altres solucions segons el context) / n. 

that... – en el fons no... (però v. ex. s.v. plentiful) (també: “A terrible idea,” I said. “N. that you’ve asked 

me.” ‘—Ja sé que no m’ho has demanat, però és una idea desastrosa.’) / v. ever 

*-nota bene – nota bene (N.B.) / per cert, que consti (fórmula d’aclariment a final de frase) (~) 

-notably – concretament, particularment, en particular (sentit diferent de ‘notablement’) 

-notation – numeració, sistema (binary n. ‘numeració binària’ o ‘sistema binari’, p.ex.) 

-note – missatge (per internet) / to / nothing of n. – res de l’altre món (alternativa a les solucions del dicc.) 

/ false n. – sortida de to (sentit fig. diferent de l’acc. del bilingüe) // (v) fer observar (acc. 2.2 observar 

DIEC2, amb exemple il·lustratiu) / (v) let it be noted that... – que consti que; que quedi constància que / it 

should be noted / it is worth noting – s’ha de destacar, convé destacar (o tenir en compte) / v. harsh / v. 

light / v. shrill / v. unless 

*-noted – notori / destacat, famós, cèlebre 

*notepad – bloc, bloc de notes, llibreteta 

-noteworthy – digne d’atenció, digne d’esment (alternatives a les solucions del dicc.) 

-nothing – fotesa, nimietat / nul·litat, zero a l’esquerra, inútil / there’s n. to it! – no té secret (alternativa a 

les solucions del dicc.) / she is n. to him – no l’hi uneix res (alternativa més idiomàtica que la solució del 

dicc.) / he has n. on me – no tinc res a envejar-li / to come to n. – quedar en no res, acabar en no res; 

acabar malament (la vida d’algú, etc.) (~) / if n. else – si més no (loc. concessiva-adversativa) / v. do / v. 

short / v. way 

-nothingness – no-res (al bilingüe hi falta el guionet) 



-notice. to give n. – presentar la renúncia / to take n. (of something) – pendre en consideració (alternativa 

a la solució del dicc.) / to come to someone’s n. – assabentar-se (alternativa a la solució del dicc.) // (v) 

advertir (acc. 2 DIEC2) / v. advance 

-noticeable – aparent, ostensible, notori (però possibilitat de lítote: hardly n. ‘pràcticament 

imperceptible’); palpable (fig.; el silenci, p.ex.) / penetrant (olor) / (slope) pronunciat / vistós 

-notion – impresió (to shake off the n. that... – sostreure’s a la impresió que...) / pensament (acc. 1.1 

DIEC2); reflexió / conjectura / creença (esp. acc. 2 DIEC2) / ideal (acc. 3.2 DIEC2) (possible alternativa 

a ‘intenció’) / opció (~) / imatge (acc. 6 DDLC ‘idea que es té d’algú o d’alguna cosa’) / notions – vetes-i-

fils, articles de merceria / romantic notions – vel·leïtats romàntiques // n. store, notions store – merceria; 

botiga d’articles diversos (~) 

-notoriety – reputació, prestigi (en el cas de persones, perquè notorietat s’aplica més esp. a fets) 

-notorious – infame (definit ‘notòriament vil’ als diccs.); de mala nota (persona o lloc; DCVB, DDLC, no 

DIEC2); malfamat ‘de mala fama’; de fama dubtosa 

-nourishing – substanciós (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-nous – magí, imaginació, idea (acc. 3 DIEC2), cap 

-novel – singular, formidable (~) 

*-novel-in-progress – novel·la a mig fer; esborrany de novel·la (~) 

*novella – novel·la curta (francès nouvelle) 

-novelty – notícia; esdeveniment (Dickens, Bleak House, 23) / article de bijuteria / n. (shop/store) – botiga 

d’articles de regal 

-novice. n. in life – no haver sortit de l’ou 

-now – de seguida (alternativa a la trad. literal ‘ara’ o ‘ara mateix’ en alguns casos, i també a l’ús suspecte 

de ‘ja’ amb aquest sentit) / I explained him that he must come n. – ...tant sí com no (trad. lliure) / (conj) 

per la seva banda (valor adversatiu, acc. 2.b dicc. bilingüe) / goodbye for n. – a reveure, fins una altra, 

fins aviat (segons el context) / n. then – aviam (alternativa a ‘a veure’); ja n’hi ha prou! / by n. – a 

aquestes altures; a aquelles altures (v. cites al DDLC) 

-nowhere. out of n. – sense més ni més; del no-res, com per art d’encantament (combinat amb to appear i 

verbs anàlegs) / she was n. to be seen – no se la veia enlloc, no apareixia per enlloc; s’havia fet fonedissa 

(possible trad. lliure) / v. go / v. middle 

-nozzle – (Mech) injector (diferent de ‘tovera’) 

*-n.p. – sense paginació 

*-NSF (= No Sufficient Funds). returned NSF – tornat per falta de fons (un xec) 

*-nuanced – ric en matisos / subtil / diferenciat, divers (respecte a una altra cosa) (~) 

-nub – cul (d’espelma, de candela) 

*nubby. n. fabric – tela rústica (~) 

-nuclear. n. war – guerra atòmica (alternativa més habitual que la trad. literal) 

-nude – color carn (esp. de mitges de dona) / n. study – estudi d’un nu; nu preparatori / v. figure 

-nudge – donar un cop, donar un copet, clavar un copet (també amb l’espatlla, p.ex., no només amb el 

colze) 

-nugget. nuggets of wisdom – perles de saviesa 

-nuisance – nosa ‘molèstia’ / public n. – alteració de l’ordre públic; desordre públic; danys públics / to be 

a n. – fer-se carregós (algú) / to make a n. of oneself – fer la punyeta; tocar els collons (~) / he’s only of n. 

value – només sap emprenyar, només sap fer nosa (i variants) 

-nullify – declarar nul (alternativa a les solucions del dicc.) / tenir a menys, desconsiderar (~); treure 

importància (a una cosa) 

-numb – atordit // to n. out – sufocar, reprimir (un sentiment); tancar-se a tot / (v) to n. oneself – tornar-se 

insensible ‘insensibilitzar-se’ (al sofriment, a un sentiment, etc.) 

-number. safe in their numbers – envalentonats (o enardits) per la seva superioritat numèrica (trad. lliure) 

/ by the numbers – per ordre (successiu) // (v) incloure (com a l’ex. to n. someone among one’s friends del 

dicc.) / (amount to) ascendir a (alternativa a les solucions del dicc.) / v. internal / v. serial 

*-number-one – predilecte / n.-o. cow – vaca campiona 

*-numbing – engavanyador (fig.) 

*-numbskull – cretí (Bleak House, Call It Sleep) 

*-numen – numen, inspiració / numen, deïtat, divinitat 

*-numinous. the n. – la divinitat 

-nurse – vetllador(a) // (v) alimentar (fig.); covar (odi, etc.; també un refredat, expresió que el bilingüe 

tradueix com “curar un refredat”) / vetllar per, agombolar ‘tenir cura de’ / pendre tranquil·lament, fer 

durar (una beguda) / n. station, n.’s station – control d’infermeria (servei d’atenció d’infermeria amb 

taulell, a cada planta d’un hospital) 

*-nurse-aide – auxiliar d’infermeria, assistent d’infermeria 



-nursery – habitació dels nens (alternativa a la solució equivalent del dicc.) / parvulari, escola de pàrvuls / 

day n. – llar d’infants, escola bressol (~) 

-nursery rhyme, nursery-rhyme. n.-r. mural – pany de paret amb motius (de cançons) infantils (en una 

habitació de dormir de nens petits) 

-nursery school: v. nursery 

-nursing home – residència per a la tercera edat, residència d’avis, (centre) geriàtric, asil de vells (terme 

antic, actualment més aviat pejoratiu) 

-nurture – (n) emparança, tutela, protecció; atencions, cura, agombolament // (v) cultivar (fig.); fomentar / 

professar / v. nature 

*-nurturing – nutrici (úter, etc.) 

-nut. nuts and bolts – el mecanisme, el secret (d’una cosa) (~) / to drive someone nuts –treure’l de 

polleguera, (v. sinònims al Franquesa s.v. aïrar-se) / to go nuts – deixar-se anar (cast. desmadrarse) / 

hard n. – repatani (alternativa a ‘os dur de rosegar’) 

*-nut-brown – castanya (color) / castany clar (cabells) 

-nutcase – sonat, tocat de l’ala 

-nutshell. in a n. – en una paraula, en quatre paraules ‘amb poques paraules’ 

*-nutso – (slang) psicòtic (~) 

*-nutter – sonat 

-nutty – eixelebrat, esbojarrat 

*-nux vomica – nou vòmica, matacà 

-nylon – nàilon (pronúncia corrent a les dècades de 1960 i 1970 que encara persisteix) / plàstic (en 

general) (EUA) 



O 
 

-oaf – cretí ‘estúpid, pallús’ (alternativa a les solucions del dicc.) 

-oafish (al bilingüe, posat erròniament després de oak) – matusser (persona, error) / o. manner – 

simplisme 

-oak. evergreen o. – alzina 

-oats. wild o. – cugula (no pas ‘civada de bosc’) / to sow one’s wild o. – fer el tronera (acc. 4.a oat 

Oxford) 

-obdurate – implacable (alternativa a les solucions del dicc.) 

-obedient. o. to... – fidel a (les pròpies creences, etc.) 

*-obeisant – (n) observant 

-obey – (person, etc) creure ‘obeir’ (acc. 2.2 DIEC2) (alternativa a la solució del dicc.) / (pay heed to) 

escoltar ‘fer cas’ (acc. 3.1 DIEC2) (alternativa a la solució del dicc.) 

-obituary – necrològica (alternativa a ‘necrologia’, i millor que ‘obituari’, que és una altra cosa) 

-object (n) – (coll: person looking odd or ridiculous) subjecte, personatge (ús despectiu) (alternatives a 

les solucions del dicc.) / peça (de ceràmica o terrissa) / cultural o. – bé cultural 

-object (v) – posar inconvenient(s) a / no estar conforme (amb); ser contrari (a); no trobar bé (un estat de 

coses); no tolerar (un comentari, etc.); no suportar (un fet, una situació) / to o. to – retreure (amb possible 

reformulació) / to o. to everything – trobar-ho tot malament; portar la contrària en tot 

-objection – disconformitat / crítica (~) / renitència (~) / to have strong objections to – veure de mal ull 

(en algun cas) 

-objectionable – desaconsellable / digne d’objecció 

-obligation. out of o. – per consideració (cap a algú) (~) 

-obligatory – preceptiu (alternativa a la trad. literal) 

-oblige – fer els honors (~) / tenir l’amabilitat (de fer un favor a algú) / to be obliged to do something – 

tenir el deure de (alternativa a la solució del dicc.); no tenir més remei que (alternativa idiomàtica) 

-oblique – tortuós (fig.) (~) 

-obliterate – suprimir (un carrer) / arraconar, relegar a l’oblit 

*-obliviate – fer desaparèixer / to be obliviated – desaparèixer, esborrar-se (fig.) (~) 

-oblivion – abandó (~) / desaparició, extinció (com a quasi-sinònim de ‘mort’) (~); el no-res (trad. lliure) 

-oblivious – desconeixedor; sense adonar-se (d’una cosa) / indiferent (a) 

-obnoxious – nefast 

-obscene – escandalós 

-obscenity – conducta obscena / indecència / paraulota, paraula gruixuda 

*-obscuration – ofuscació ‘pèrdua de la claredat de l’enteniment’ 

-obscure – poc conegut; desconegut, anònim (persona, acc. 1a anònim DDLC) / abstrús / retirat, apartat 

(lloc, acc. 5 Oxford) // (v) tapar ‘ocultar’ (~) / enterbolir (fig.) 

-observable. it is o.... – he observat... (si no va bé ‘es pot apreciar’ o alguna altra fórmula impersonal) 

-observance – cerimònia, ritual; solemnitat (religiosa, acc. 2 DIEC2 i DCVB) 

-observant – practicant ‘que practica la seva religió’ / to be (very) o. of... – estar (molt) al cas de... 

(possible alternativa a ‘ser observador’) 

-observation. to bear o. – resistir un examen atent (~) (però to learn to bear o. ‘acostumar-se a ser blanc 

de les mirades’, Henry James, The Europeans,  8) / o. deck – mirador, talaia, lloc de guaita, punt 

d’observació / v. escape 

*-observational. o. comedy, o. humour – paròdia, paròdia de la vida quotidiana, caricatura de la vida 

quotidiana (~); monòleg humorístic (v. El monólogo humorístico) 

-observe – guardar (acc. 6 DIEC2) (alternativa a la trad. literal) / comentar; opinar / it is to be observed... 

– s’ha de dir...; s’ha de tenir en compte... 

-observer – espectador (d’un quadre, p.ex.) (alternativa a la trad. literal) / especialista (crític d’art, p.ex.) / 

analista (~) 

-obsessive – primmirat (estudi, anàlisi, etc.) (alternativa a la trad. literal) 

-obstreperous – desafiant / rebec, indisciplinat (alternatives a ‘rebel’, ‘incontrolable’) / to become o. – 

desfermar-se ‘perdre la contenció, etc.’ 

-obstruct – obstaculitzar; posar traves, posar entrebancs, posar impediments (alternatives a la trad. literal) 

-obtrusive – conspicu / impertinent (interès per una cosa) 

-obtuseness – niciesa / cunning o. – obcecació, ofuscament (Philip Roth) 

-obvious – aparent / previsible, tòpic (un argument de novel·la o de pel·lícula, p.ex.) / to make o. – donar 

a entendre / for o. reasons... – com és evident... (possible alternativa a la trad. literal) / to deny the o. – 

negar l’evidència / to state the o. – no cal dir-ho (falca intermèdia), no cal dir que... (fórmula 

introductòria, cast. sobra decir o huelga decir); assenyalar una evidència  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=33&ved=0CDcQFjACOB4&url=http%3A%2F%2Fdiposit.ub.edu%2Fdspace%2Fbitstream%2F2445%2F20842%2F1%2FNOV%25202011%2520MBaulenas.%2520Trabajo%2520Fin%2520de%2520M%25C3%25A1ster.pdf&ei=mSgOU53LKIfMygOJ-4GgCQ&usg=AFQjCNG9pKx4Cl5OWpDp4hdoV9HFP9MM6Q&bvm=bv.61965928,d.Yms


-obviously – per descomptat / most o.... – evidentment...; com a conseqüència més evident... (~) 

-occasion – circumstància / diada; cerimònia (~) / what’s the o.? – ¿què celebrem? / to rise to the o. – 

posar-se ferm, plantar-se (~) / for the o. – expressament (acc. 2 DDLC); a propòsit; aquí ‘en aquest cas’ 

(si és el cas) / v. mark 

-occasional – esporàdic / puntual 

-occasionally – en algun cas / a estones 

-occupant – estadant 

-occupation – (of house etc) estada (solució sovint més idiomàtica que la del dicc.) 

-occurrence – fet (només en un ex. al final de l’entrada del dicc.) / fenomen (acc. 2.1 GDLC) (~) 

-ocean. o. of details – univers de detalls, mar de detalls 

-oceanic. O. – d’Oceania (alternativa a ‘oceànic’ acc. 2 DIEC2) 

-odd – peculiar / especial (un infant o una persona adulta) / estrafolari (alternativa a ‘estrany’ i 

‘estrambòtic’) / o. job – feina ocasional, feina esporàdica (no pas ‘feina casual’) / their hair sticks out at 

o. angles – tenen els cabells esborrifats 

-oddball – peculiar, original; estrafolari 

-oddness – excentricitat ‘qualitat d’excèntric’ 

-odds – adversitats / to be at o. with something – no acabar-te de fer el pes / to be at o. with someone – 

estar en pugna, estar en contradicció, topar, discrepar (alternatives a la solució del dicc.) (una cosa 

respecte a una altra: ‘contradir-se’); contrastar, contraposar-se / against all o., against long o. – contra tot 

pronòstic 

-odious – repulsiu, abominable 

-odium – abominació / rebuig (social) 

*-ofay – blanquet (terme despectiu amb què els negres es refereixen a les persones de raça blanca als 

EUA) (~) 

-off. o. you go! – en marxa!, vinga! (comiat afectuós, p.ex. dels pares als fills quan els fills surten de casa 

per anar a escola) / o. the shores – davant de la costat (o ‘la costera’, o ‘el litoral’) / to be o. – no anar bé, 

no anar com hauria d’anar (una situació)  

-offal – entranyes (alternativa genèrica a les solucions de la primera acc. del dicc.) 

*-off-balance – en equilibri precari / fora d’equilibri (terme de física en un seminari del KRTU) 

*-off-course. to throw o.-c. – descarrerar (~) 

-offence – falta (venial o. ‘falta venial’) / atemptat (a la dignitat, etc.) / ultratge / to take o. (at something) 

– agafar-se malament (una cosa) (alternativa a les solucions del dicc.) / no o. (meant) – no ho he dit amb 

mala intenció (alternativa a les solucions del dicc.) / no o., but... – no s’ho agafi malament, però... 

(alternativa a ‘sense intenció d’ofendre’) 

-offend – faltar (valor absolut, acc. 2 Oxford), faltar al respecte / indignar (~) 

-offending – infractor (adj.) 

-offensive – repel·lent, repulsiu, fastigós (possibles alternatives a ‘repugnant’) / escandalós (~) 

-offer – proposició / o. of marriage – proposició de casament, proposició de matrimoni; petició de mà (~) 

(alternatives a la solució del dicc.) // (v) proporcionar (alternativa a ‘facilitar’) / expresar (una opinió) / to 

o. one’s hand – estendre la mà (~ ‘allargar la mà’) / to o. oneself up – mostrar-se, exhibir-se (~) / to o. a 

few words of praise for someone – dedicar unes paraules d’elogi a algú / v. license 

-offering – peça teatral, representació teatral (acc. 2.c Oxford, s. XIX-XX) / v. peace offering 

-offhand – displicent (~) / in an o. way – de forma impremeditada, sense proposar-s’ho; amb naturalitat 

-offhandedly – (dir una cosa) traient-hi importància 

-office – factoria (alternativa a ‘sucursal’) / secretaria (en un centre docent, p.ex., si és el cas) / funció 

(alternativa a ‘càrrec’) / good offices – mediació (alternativa a la trad. literal del bilingüe) / to take o. – 

pendre possessió (del càrrec); entrar en funcions // o. building – edifici d’oficines / o. manager – cap de 

redacció (en un diari); gerent (en una fàbrica o empresa); director d’oficina / v. editorial / v. office-holder 

/ v. vote 

*-office-holder, office holder, officeholder – funcionari; buròcrata 

-officer – policia (a seques, opció sovint més natural que ‘agent de policia’, v. officer) / responsable, 

representant (media o. ‘responsable dels mitjans de comunicació’, ‘representant dels mitjans de 

comunicació’) / petty o. –contramestre (alternativa a la solució del dicc., v. l’apartat de graduacions 

militars de l’ésAdir, http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/graduacions) / v. executive 

-official – formal (una reunió, p.ex.) // (n) oficiant (~); sacerdot (musulmà, hindú, etc.) 

-officialdom – funcionariat (sentit diferent de les solucions del dicc.) 

-officious – servicial, sol·lícit 

*-off-limits – prohibit, d’accés prohibit, vedat // (n) territori prohibit, territori vedat (fig.) 

*-off-line – (switched-off) desconnectat / en desús (~) 

*-off-season – temporada baixa (de vacances); fora de temporada 

http://esadir.cat/traducidoblatge/interferencies/angles/literalismes/officeroficial
http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/graduacions


-offshoot – plançó (fig.); derivació (fig.) 

-offshore, off-shore – marí, marítim (~) / d’alta mar, de mar obert (acc. que no invalida el sentit ‘costaner’ 

inclòs al bilingüe) 

-offspring – plançó (fig.) 

*-off-the-cuff – tal com raja 

*-off-the-wall – poc convencional / extravagant / surrealista (fig., acc. 4 DDLC) / especulatiu (acc. 3 

DIEC2) 

*-off-white – de color os 

*-oft-repeated – recurrent (un error, p.ex.) 

*-ogle – menjar-se (algú) amb els ulls 

-oh – vaja (expresió de sorpresa contrariada) / ai (no només exclamació de dolor, sinó també de pena) / ui 

(esp. acc. 1b DDLC) / mira... (falca inicial en una resposta, amb un sentit pròxim a ‘sí, ves’) / oh no! – ai!; 

vaja (alternatives a les solucions que proporciona www.esadir.cat) / oh well... – què hi farem... 

-oil. to be well oiled – anar arreglat (alternativa a ‘trompa’) 

*-oil palm – palmera d’oli (gèn. Elaeis, amb una espècie africana i una d’americana) 

-oilskin. p. trousers – pantalons d’impermeable 

-oily – untuós (cf. greasy ‘llardós’) (Henry Roth, Call It Sleep, 4-16) / llustrós (l’aspecte i la textura de 

fulles com la de la magnòlia) / falaguer 

-ointment – pomada (alternativa a ‘ungüent’) / v. fly 

-O.K., okay, OK – fet (‘d’acord, entesos’, sovint preferible a tracte fet, més postís); vale / o.? – ¿què et 

sembla? (‘¿et sembla bé?’) / it’s everything o.? – ¿va tot bé? / (it’s) o. – no passa res; tot va bé; no pateixis 

(~); què hi farem; llàstima (en algun cas) / we’ll be o. – ens en sortirem 

*-okay: v. O.K. 

-old – b (ancient) endarrerit (diari) / e (old-established, long-standing) de fa temps, de tota la vida (old 

friend(s) ‘amic(s) de fa temps, de tota la vida’) / fet servir / o. times – èpoques passades (alternativa a la 

trad. literal) / good o. – el bo d’en... (acc. 8.b old Oxford; solucions diverses segons el context, com the 

good o. world ‘aquest món nostre’ al final de Cançó de Nadal de Dickens) (~) / v. country 

-old-fashioned – fet a l’antiga 

*-old folks home = nursing home (v. aquí sobre) 

*-old-growth – (bosc) primari (terme de silvicultura i ecologia) 

*-old-time, old-timey – antiquat; d’abans 

-old-timer – vella glòria (fig.) (~) 

*-old-type – antic; d’època (un cotxe, p.ex.); d’estil antic / clàssic (acc. 4.2 DIEC2) / fet a l’antiga (~) 

*-ole = old 

-olfactory – (n) sentit de l’olfacte (acc. B Oxford) 

-olive – verd oliva (color) / o. drab – verd militar (color; el caqui és més marronós, i es poden combinar 

en uniformes estampats de camuflatge) 

-olive branch. to hold the o. b. to someone – allargar la mà a algú (per fer les paus), fer un gest de 

conciliació (no pas la trad. literal del dicc.) 

-Olympian – (n) atleta olímpic, esportista olímpic 

-omen – signe (fig., en expresions com ‘signe dels temps’) 

-ominous. o. look – mala mirada (possible alternativa a ‘amenaçador’ en aquest cas) 

-omit – excloure, deixar de banda (en alguns casos en què no pot ser ‘ometre’ ni ‘passar per alt’) 

*-omnium – compendi (fig.) (~) 

-on: v. be 

*-onboard, on-board – (attr) incorporat, integrat (terme d’informàtica i telecomunicacions) 

-once. o. upon a time – temps era temps (alternativa a ‘hi havia una vegada’) / for o. – per variar 

-oncoming – imminent (~) 

-one. to be at o. with someone – estar-hi compenetrat, sintonitzar, en sintonia, en harmonia; arrenglerar-se 

amb (gent que té una ideologia o opinió determinada, etc.) (trad. lliure) / to be o. with someone – 

identificar-se amb algú / to be at o. with oneself – estar en pau amb un mateix, estar ben avingut amb un 

mateix / as o. – com una sola persona, com un sol home / for o. – per exemple / I for o.... – en el meu cas, 

pel que fa a mi (alternatives a la solució del dicc.) (~); jo precisament... / o. by o. – un per un (alternativa a 

les solucions del dicc.) / the o. and only... – l’únic i incomparable/inigualable/inimitable... (alternatives a 

‘únic’ i a ‘gran i únic’) / o. and the same – una mateixa cosa (si és el cas) / if ever there was o. – com 

ningú (persona); d’allò més (cast. donde lo haya, como el que más) / is this the o. where...? – ¿aquí és 

on...? (dit per algú del lloc on arriba per confirmar que és el lloc que busca) (EUA) / v. kind / v. thing / v. 

time / v. two 

*-one-liner – acudit 
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-one-man – solitari (possible alternativa a ‘individual’, si és el cas) / o.-m. band – home orquestra / o.-m. 

show – exposició individual; monòleg (teatral) 

*-one-man-one-vote: v. one-person-one-vote 

-oneness – unicitat / comunió (sentit no religiós) 

*-one-off – (adj) aïllat, puntual, únic 

*-one-on-one (EUA) = one-to-one (q.v. al bilingüe i aquí sota) 

-one-party – unipartidista (terme d’ús corrent no incorporat al DIEC2) / o.-p. dictatorship – dictadura de 

partit únic 

*-one-person-one-vote – (dret de) sufragi universal 

-onerous – feixuc 

-oneself. to be o. – tenir tot el coneixement (v. definició de lúcid al GDLC, acc. 3); comportar-se (sentit 

absolut) / to be o. again – refer-se, recuperar-se (després d’una malaltia); tornar a ser el mateix d’abans, 

tornar a ser la mateixa persona d’abans / v. keep / v. myself / v. recite / v. yourself 

-one-sided – subjectiu (opinió, etc.) 

*-one-to-many. o.-to-m. broadcasting – difusió (~) 

-one-to-one – individualitzat (atenció pedagògica, p.ex.) / l’un amb l’altre (estar dues persones juntes, 

sense ningú més; sentit diferent que el del dicc.) 

*-one-upmanship – rivalitat, competència (en una conversa, sovint informal, quan un interlocutor tracta 

de brillar més que l’altre) (~) 

-one-way. o.-w. mirror – vidre polaritzat, vidre emmirallat, vidre mirall, vidre unidireccional (aquest 

últim, probable calc) 

-ongoing – durador / persistent, arrelat (~) / recurrent / to be o. – anar a més / v. theme 

-onion. spring o. – ceba d’hivern (Allium fistulosum); ascalunya (Allium ascalonicum) 

*-onion-shaped – cebaci; bulbiforme (dit d’una cúpula) (GDLC, no DIEC2) 

*-online, on-line – per internet, via internet // (attr) virtual (o. bookstore ‘llibreria virtual’, p.ex.) / o. 

(edition/version) – (edició/versió) digital, electrònica (d’un diari, un llibre, etc.) 

-only. o. now... – fins ara no... / v. conclude /v. hope / v. one 

-onrush – escomesa / embat / riuada (fig.) 

*-on-sale – d’oferta 

*-on-screen, onscreen – en pantalla, sobre pantalla (valor adverbial) 

-onset – desencadenament, aparició (d’una malaltia, d’una depresió, etc.) / arribada (alternativa a 

‘començament’: de la vellesa, de l’hivern, etc.) 

*-on-set. on-s. accident – accident de rodatge (cinematogràfic) 

-onslaught – escomesa; embat; andanada (~); allau (de correus electrònics, p.ex.) / daltabaix 

*-on-the-spot – instantani; immediat / on-the-s. reporter – corresponsal 

*-oof – uf / buf 

*-oops – ai!, ui! (esp. quan s’ha comès un error o un lapsus); perdó! 

-ooze. primordial o. – brou primordial (primigeni, primitiu) // (vt) destil·lar (fig.) 

-opacity – hermetisme / falta de transparència (esp fig.) / estretor de mires (acc. 3.a Oxford) (~) 

-opalescent – opalí (possible alternativa a la trad. literal) 

-opaque – tèrbol (ulls, p.ex.) / inintel·ligible 

*-op-ed (= opposite-editorial). op-ed piece – article d’opinió 

-open. to come into the o. (o out in the o.) – quedar al descobert, sortir a la llum (fig.); parlar (d’una cosa) 

sense embuts / o. to (criticism/doubt/question/etc) – susceptible de (crítica/controvèrsia/discusió/etc.) 

(alternatives a les solucions del dicc.) (també: to be o. to grave doubt ‘restar en fort dubte’, expresió 

predilecta d’en Coromines al DECat i possible solució de traducció) / o. day – dia de portes obertes, 

jornada de portes obertes; (aixecar/alçar) la veda (contra algú o alguna cosa, fig., amb reformulació) // (v) 

descórrer (una cortina) / fer la primera representació, estrenar espectacle (en un teatre); fer el primer 

concert (en una sala) (alternatives a ‘obrir la temporada’ o ‘començar la temporada’, que al bilingüe 

apareixen en ex.) / entrar en funcions (un parlament acabat d’elegir) / to o. the way to – obrir la porta a; 

obrir pas a; aplanar el camí a (~) / to o. up – proporcionar, posar a disposició; liberalitzar (terme 

d’economia) / to o. up to variation – admetre variacions (~) / to o. with – encapçalar (acc. 1 DIEC2, amb 

reformulació) / v. eye / v. mind 

*-open-and-shut. o.-and-s. case – cas clar, cas evident 

*-open-door. o.-d. policy – esperit obert (fig.) (trad. lliure) 

-open-ended – obert (procés, negociacions, preguntes) 

-opener. for openers – d’entrada, per començar (EUA) 

*-open-faced – franc ‘sincer’ 

*-open-hearth: v. furnace 



-opening – inaugural / o. theme – música de sintonia, sintonia (d’un programa radiofònic o televisiu) / o. 

words – paraules introductòries, proemi 

-openly – visiblement (sorprès, etc.) 

-openness –caràcter obert (alternativa a ‘franquesa’ però també en sentit general) / amplitud de mires; 

receptivitat 

*-open-toed. o.-t. shoes – sabates obertes 

-operate – (vi) obrar, actuar; treballar (acc. 2.1 DIEC2); moure’s (fig.) / maniobrar (en alguns casos, esp. 

en el món militar o naval) / I o. on the basis of... – jo em guio per, jo em regeixo per... / the painting 

operates at a level – el quadre té una lectura... (trad. lliure) / to o. from a script – seguir un guió (un actor) 

/ electrically operated skylight – claraboia d’obertura elèctrica / v. vacuum 

-operating – (n) pràctica ‘exercici’ 

-operation – societat, empresa, companyia / negoci (~) / maquinació (‘maniobra’ fig.) / operations – 

manipulacions 

-operational – operatiu; funcional (~); pràctic (~) / o. ability – capacitat d’actuació / o. work – feina 

organitzativa 

-operator – tècnic (en alguna especialitat professional) / business o. – empresari 

-opinion – dictamen / beyond o. – amoral (~) / v. polarize 

-opinionated – dogmàtic (sentit diferent de les solucions del dicc.) 

*-opinion-forming – generador d’opinió / educador, formador; conscienciador, de conscienciació 

*-opinion poll – enquesta d’opinió, sondeig d’opinió 

-opponent – antagonista (alternativa a les solucions del dicc.) 

-opportune. at an o. moment – aprofitant un moment (alternativa a la solució del dicc.) (~) 

-opportunity – avinentesa ‘ocasió propícia’; conveniència / to make o. (to) – fer-s’ho venir bé (per) (~) / 

business o. – possibilitats comercials (si no correspon a la trad. literal) 

-oppose – contraposar, posar en contrast (dues obres d’art, etc.) 

-opposed – contrari / as p. to – per oposició a / v. fundamentally 

-opposite. opposites attract – els pols oposats s’atrauen (fig.) / attraction of opposites – atracció dels 

contraris / polar o. – pol oposat 

-opposition – antagonisme, hostilitat / enfrontament 

*-oppositional – antagònic (~) 

-oppress – angoixar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-oppressive – feixuc 

-option. I have no o. – no tinc alternativa (alternativa a la solució del dicc.) 

-optometrist – oculista (alternativa a la trad. literal) 

-opus. visual o. – simfonia visual; “música per als ulls” (~) 

-orange. burnt o. – panotxa (color #CC5500) / v. pinkish-orange 

-orbit. to be in o. – estar penjat (per alguna substància al·lucinògena, p.ex.) 

-orchard – horta (millor que ‘hort’, que correspon més aviat a garden); hort de fruiters, horta de fruiters, 

fruiterar 

-orchestrate – harmonitzar; conjuntar; combinar / dirigir / organitzar, planificar, impulsar / calcular, 

estudiar (esp. com a participi traduint orchestrated) / crear (contrastos, p.ex., en llenguatge artístic) 

-ordain – (vt) disposar, prescriure / v. heavenly 

-ordeal – suplici, calvari (fig.); creu (fig.); penitència (~) / destret; tràngol / lluita (amb una malaltia 

llarga) / the o. of the world – les tribulacions d’aquest món (~); les penalitats de la vida 

-order – (good o.) estat de coses, règim (que és el sentit real del terme new o. ‘nou règim’, sovint traduït 

literalment en cat. i cast.); caràcter (acc. 5.1 DIEC2, accs. 3a i 3b DDLC) / o. of things – ordre de coses 

(amb qualificatiu, p.ex. ‘nou’, o article indeterminat); ordre natural (amb article determinat) / family o. – 

equilibri familiar, harmonia familiar / army o. – ordenança militar ‘manament’ / against orders – en 

contra de les ordenances; prohibit (trad. lliure) / by o. of – en Tal fa saber... (alternativa a la solució del 

dicc.) / (to be) in o. – (ser) convenient, indicat (EUA, acc. 27.c Oxford) out of o. – malalt (persona, 

animal, si és el cas) / to set in o. – establir, determinar, fixar (normes, límits, una data, etc.); arreglar, 

posar en ordre (trad. literal útil en algun cas) / to be a tall o. – ser d’envergadura (cast. ser palabras 

mayores)// (vt) disposar, establir 

-order book – cartera de comandes (alternativa a la solució del dicc.) 

*-ordered – ordenat; metòdic 

-orderly – successiu (~) / ben estructurat (~); regular (un ritme, ~) / v. step 

-ordinance – precepte (~) 

-ordinarily – normalment / en condicions normals (si el context s’hi ajusta) 

-ordinary – qualsevol / convencional, normal i corrent, senzill / o. man, o. men – el comú de la gent / 

prosaic (~) / in the o. way – a la manera de sempre, de la forma acostumada / the o. – les convencions, la 



normalitat (~) / an artist of no o. merit – un artista de vàlua notable // (n) nothing (too) out of the o. – tot 

(bastant) normal; no hi ha hagut res estrany 

-organization – institució (alternativa a ‘organisme’) / caràcter (~) 

*-organizational. o. chart – organigrama (funcional, jeràrquic, etc.) 

-organize – (expectations) conformar / (demonstration) convocar / mobilitzar (terminologia política, esp. 

d’esquerres) / sindicar(-se) 

-organizer – coordinador (alternativa a la trad. literal, que sovint no és útil) / activista (labour o. ‘activista 

obrer’) / agenda (personal o. ‘agenda’, electronic o. ‘agenda electrònica’) / union o. – agent sindical, 

activista sindical 

*-orient: v. orientate 

-orientate: v. format 

*(-)-orientated: v. detail-oriented / v. internally (i algun altre adverbi o substantiu amb qui pugui formar 

mot compost com a sufix) 

-orientation – tendència, inclinació / sexual o. – inclinació sexual, preferència sexual, orientació sexual 

(calc arrelat) / center of o. – punt de referència 

*(-)-oriented: v. orientated 

-origin. origins - extracció / to be at the o. of – ser la causa de 

-original – inicial (p.ex. en molts casos de o. idea) / v. refreshingly 

-originate – concebre 

*-originating. o. term – element precursor (~) 

-ormolu – pa d’or; dauradures 

-ornament – (vase, etc) objecte decoratiu (alternativa a la solució del dicc.) / (fig: person) glòria; (motiu 

de) orgull 

*-ornamented: v. plaster 

-ornate – decorat, pintat (ceràmica) / cisellat / amb motllures 

-ornately – artísticament (fig.) (~) 

-orphan: v. asylum 

-orphanage – orfenat (absent al DCVB; a corregir ‘orfanat’), casa d’orfes, asil d’orfes (aquestes dues 

opcions, més tradicionals al costat del més genèric ‘hospici’) 

-orthodox – convencional, tradicional, establert, acceptat / tradicionalista (judaisme) / devot (~) 

-orthodoxy. point of o. – article de fe (~) 

-orthopedist – traumatòleg 

*-Oscar-winning – guanyador d’un Oscar; oscaritzat (ésAdir) 

-oscillating – fluctuant (alternativa a ‘oscil·lant’) 

*-ossified – ressec, eixarreït, endurit (quan no correspon la trad. literal, ~) 

-ostensibly – de cara enfora, de portes enfora; en teoria, teòricament (fig.) 

-ostentatious – ostensible / flagrant / estufat, bufat (persona, fig.) 

*-osteoarthritis – artrosi (osteoartritis del Collins bilingüe és un calc que el DRAE ni tan sols recull) 

*-osteo-tuberculosis – tuberculosi òssia 

-ostracize – marginar; discriminar; fer el buit (fig.) (~) 

*-otherness – alteritat 

-otherwise – (acc. b del bilingüe) fora d’això (i altres locucions adversatives anàlogues) / it’s 

irresponsible to think o. – és una irresponsabilitat pensar el contrari 

-otherworldliness – fantasmagoria (i v. solucions de traducció de otherworldly aquí sota) 

-otherworldly, other-worldly – insubstancial / irreal (~) / preternatural (~) 

-ottoman – escambell, puf (quan no és ‘otomana’, v. segona part de l’acc. 1 de l’Oxford i la Wikipedia 

anglesa) 

-ounce – engruna (alternativa a ‘borrall’) (de seny, de consciència, etc.) / I hate him with every o. of my 

being – l’odio amb totes les meves forces 

-oust – relegar (~) 

-out. o. of it – endormiscat, mig adormit; grogui; fora de joc (fig.) (~) / to be o. to get (someone) – voler 

mal (algú); tenir-la jurada (a algú) / v. get / v. scale / v. sort / v. walk / v. way 

-out-and-out – descarat (traïció, mentida, robatori) 

-outbid – (vt) combatre (fig.) 

-outboard – foraborda (alternativa lícita a ‘forabord’ encara que no aparegui als diccs. perquè borda 

‘barana de nau’ és correcte, i més corrent encara que bord); llanxa de motor (~) 

*-outbound – (journey) d’anada 

-outbreak – (disease) brot (alternativa a les solucions del dicc.) 



-outburst (cf. outbreak al bilingüe) – esclat / ramalada (útil també per traduir crazy o. perquè ramalada es 

defineix com ‘rauxa, passada de bogeria’ al DCVB) / cop de geni; enrabiada; rabiola / andanada (fig.) / o. 

of emotion – efusió (~) 

-outclass – (adj) de categoria (mundial) 

-outcome – conseqüències / desenllaç / producció (en algun cas; d’obres fetes per un artista durant una 

temporada o època, p.ex.) 

*-outcook – cuinar més bé que (algú) 

-outdo. to o. oneself – superar-se a si mateix (sovint en sentit irònic) 

-outdoor – exterior / o. attire – roba de carrer / o. equipment – material d’excursió (~); mobiliari de jardí, 

cadires de jardí / o. life – vida a la naturalesa, vida a l’aire lliure 

-outdoors – a fora (we will have dinner o. ‘soparem a fora [i.e. al jardí de la casa]’) / (n) the (great) o. – el 

camp, la naturalesa / to sleep o. – dormir al ras 

*-outdoorsman: v. outdoorsy 

*-outdoorsy – amant de la vida de camp, amant de la vida campestre, amant de la naturalesa (i l’esport) 

-outer. o. life – vida de portes enfora (alternativa a ‘vida exterior’) / o. office – avantdespatx / v. outer-

space i space 

*-outer-space – (attr) sideral (o.-s. weapons ‘armes siderals’) 

-outfit – indumentària // (v) equipar 

-outflank – desbancar (~) / eludir (no ‘burlar’, que en aquest sentit és castellanisme) 

-outgoing. o. mail – correu de sortida 

*-outgross – superar (esp. en beneficis), desbancar (~) (verb absent tant a l’OED com als diccs. bilingües 

que consulto) 

-outgrow. to o. (something) (sentit propi i fig.) – fer-se petit (esp. una peça de vestir a algú que està 

creixent); superar amb l’edat, passar (una cosa, una etapa de la vida) 

*-outgrowth – excrescència / extensió, prolongació / conseqüència 

*-outgun – superar en (nombre de) armes 

-outhouse – vàter a l’aire lliure; comuna; latrina (esp. si és d’una caserna o d’un campament) 

-oulaw – (attr) al marge de la llei // (v) il·legalitzar (alternativa a ‘declarar il·legal’) 

-outlet – manifestació, exteriorització, efusió / desfogament (o reformulació amb desfogar-se, esbravar-se 

o esbafar-se) / botiga; sucursal (~); distribuïdor (acc. 2.1 DIEC2) / media o. – mitjà de comunicació 

-outline – traç / argument 

-outlive – sobreposar-se (a) / passar per alt, perdonar / deixar morir (una amistat, per desinterès) 

-outlook – tarannà ‘actitud davant de la vida’ 

-outmanoeuver – ser més hàbil que (algú altre) / avantatjar, superar / passar la mà per la cara (trad. 

idiomàtica lliure); guanyar per mà (fig.); guanyar la partida (DDLC amb cita), guanyar la basa (íd.; cf. 

empatar la basa, cita de Ruyra al DCVB s.v. basa) / sorpendre, agafar desprevingut (esp. l’enemic) (~) 

*-outnumbered – en inferioritat numèrica 

*-out-of-state – d’un altre estat (esp. als EUA) (o.-of-s. plates ‘matrícula d’un altre estat’, p.ex.) 

-out-of-the-way – desavinent 

-outpace – superar ‘avançar’ (alternativa a ‘deixar enrere’) 

-outpatient – pacient extern, pacient ambulatori (no ‘malalt extern’) 

-outpost – campament avançat (militar; alternativa a ‘post’ [cast. puesto], que el DECat ni tan sols 

esmenta s.v. pondre) (acc. 1 Oxford); base militar (en territori estranger), enclavament militar (~) / 

enclavament comercial; empori (acc. 2 Oxford, ~) / límits, confins (acc. 3 Oxford) 

-outpouring. o. of criticism – allau de crítiques 

-output – productivitat (alternativa a ‘rendiment en la producció’) 

*-outrace = outpace 

-outrage – barbaritat (possible alternativa a ‘atrocitat’ en alguns casos) / indignació / abús (en frases com 

“Això és un abús!”) / this is an o.! – això és indignant! (possible alternativa a ‘això és un escàndol’, etc.) 

// (v) indignar, ofendre, revoltar 

-outrageous – vil (o. slander ‘vil calúmnia’); infamant; humiliant / estrafolari (persona o cosa) / exorbitant 

(suma de diners) / exagerat (~) 

-outrageously – fins a l’abús (‘to an immoderate degree, excessively, extravagantly’ a l’Oxford) 

-outright – (adv) amb tota franquesa (alternativa a ‘francament’) 

-outrun – deixar enrere (algú que t’empaita, p.ex.) 

-outrunner – capdavanter; herald 

-outshine – passar la mà per la cara (alternativa a les solucions del dicc.) 

-outside – (prep) al marge de / from the o. looking in – mirar-s’ho des de la barrera (fig., trad. lliure) // 

(attr) imparcial (observador, opinió) / v. force / v. world 



-outsider – profà, llec / marginat; pària (fig.); marginal (adj. i subst.) / un de fora (trad. lliure, contraposat 

a ‘un de casa’ traduint insider) / personatge de segona fila 

*-outsiderness – marginalitat (d’un grup social, etc.) 

*-outsize, outsized – descomunal, enorme, monumental (fig.); extraordinari 

-outskirts – perifèria (d’una població, d’una multitud, etc.) 

-outsmart – ser més savi que (alternativa a ‘llest’) / passar la mà per la cara 

*-outsourcing – subcontractació (Termcat, p.ex.), externalització (de serveis) 

-outspoken – explícit; declarat (oposició, p.ex.) / to be o. – parlar clar, dir les coses pel seu nom 

(alternatives a la solució del dicc.) 

-outstanding – insigne (alternativa a les solucions del dicc.; v. sinònims de excel·lent al Franquesa) 

-outward – evident, palpable (~) / the o. appearance – el que es veu (~) / the o. display – l’aparença, 

l’exterior, l’aspecte exterior 

-outwit – passar la mà per la cara, avantatjar (alternatives a ‘ser més llest’); derrotar (fig.) 

-outwork(s) – defenses exteriors, obra exterior (en una fortificació) 

-oven: v. Dutch 

-over. it’s o. – s’ha acabat; ja està / his pain is o. – ja ha deixat de patir (Dickens, The Chimes) / o. and o. 

– una vegada i una altra; sense parar / o. and gone in a minute – vist i no vist / o. time – amb el pas del 

temps; amb el temps; al llarg del temps / v. get / v. head / v. life / v. lady 

*-overachiever – (alumne / treballador) avantatjat (~); molt competent; ultracompetent (neologisme d’un 

cert ús) / estudiant d’excel·lents (~) 

-overactive – hiperactiu / desenfrenat (imaginació) / v. ego 

-overall (adj). o. health – estat general de salut / his o. career – el conjunt de la seva carrera // (adv) en 

conjunt; en general 

-overalls – pantalons de peto, peto (pantalons de peto al Termcat, peto ‘pitrera de camisa, etc.’ al DCVB) 

*-overarching – general / o. theme – tema de conjunt 

*-overawe – intimidar; cohibir 

-overbite – sobreoclusió, sobremossegada (Termcat); retrognatisme / dents de conill (terme popular) 

-overboard. to go o. – tirar la casa per la finestra; pifiar-la (trad. lliure) (~) 

*-overbrim. overbrimming with – desbordant, curull, gràvid, ple a vessar (de) 

-overcautious. to be o. – pecar de prudent (possible solució, en teoria, per a altres adj. anglesos construïts 

amb el prefix over-) 

-overcome – colpir ‘torbar, emocionar’; pertorbar, commoure, alterar; aclaparar (~) / eclipsar (fig.) / 

sobreposar-se (a) / to o. an impression that... – dissuadir-se del convenciment que... / to be o. with joy – 

exultar; saltar d’alegria (registre més col·loquial) 

-overcrowding – massificació (quan no pot ser ‘superpoblació’, p.ex. en una presó) 

-overdress – empolainar-se (~) 

-overdrive – to go into o. – disparar-se (una activitat, fig.) / (v) sobreexcitar (però cf. overexcited aquí sota 

mateix) 

-overdue – pendent de fa temps 

-overelaborate – (v) recarregar, inflar (acc. 1d DDLC) 

*-over-engineered – supertecnificat 

-overexcited – tens, molt nerviós (alternatives a la trad. literal) 

-overflow – vessader ‘líquid vessat’ (terme que no trobo enlloc, ni al DCVB ni al DECat, ni tampoc en 

cap ocurrència al Google, però que m’és familiar de la Plana de Vic (“quin vessader!”, “he fet un 

vessader”) / escampadissa (per extensió) 

-overflow – excedent, sobrant (alternatives a ‘excés’) // (v) redundar / my heart overflowed – el cor se’m 

va eixamplar (esp. d’alegria) (cf. soar) 

*-overflowing – curull / extrovertit 

-overfull – replè; tip 

*-overfullness – repleció 

*-overglass – vitrificar (porcellana) 

-overhang – (v) cobrir (sense tocar); cobricelar (~) 

*-overimaginative – d’una imaginació exacerbada 

-overindulge – contemplar massa (acc. 2 DIEC2 contemplar) 

-overindulgent. to be o. with – contemplar massa (acc. 2 DIEC2 contemplar) 

*-overinterpret – donar més importància del compte; sobrevalorar (~) 

-overjoyed – contentíssim, exultant (alternatives a les solucions del dicc.) / to be o. – tenir una gran 

alegria (per algun fet) 

-overlay (n) – aplicació (d’una capa de pintura, p.ex.) / superposició 

-overlay (v) – revestir (alternativa a ‘recobrir’) / superposar 



-overload – afeixugar (fig.) / information o. – excés d’informació (alternatives: sobrecàrrega informativa, 

calc del terme anglès information overload encunyat per Alvin Toffler, i infoxicació, invenció d’Alfons 

Cornella que s’ha inclòs a la Viquipèdia i al Termcat) 

-overlook – desatendre, negligir, no estar per 

*-overly. o. friendly – (molt) extremós 

-overnight – (suddenly) d’un dia per l’altre / o. bag – bossa de viatge 

-overpass – pas elevat (alternativa a la trad. del dicc.) 

*-overplay. to o. one’s hand – fer-ne un gra massa, anar massa enllà, excedir-se (v. sinònims al 

Franquesa); dir-la massa grossa (si és el cas) 

-overpower – atuir / tombar d’esquena (alguna olor ofensiva) / ofegar, sufocar, eclipsar (~) 

-overpowering – invencible (fig.) (son, fatiga, etc.) / irresistible (desig) / imperiós (set, etc.) / imperiós, 

autoritari, dominant (persona, caràcter) / ofensiu, insuportable (olor, esp. fortor o pudor) / the noise of the 

ocean is o. – el fragor del mar ho domina tot (trad. lliure) 

-overpraise – posar pels núvols 

*-overprecisely –amb afectació, amb pedanteria 

*-overqualified – amb titulació superior a l’exigida 

-overrate, over-rate – sobrevalorar, sobreestimar, donar massa valor a / carregar de més, cobrar de més 

-overreach – avantatjar, passar la mà per la cara / to o. oneself – pecar de confiat (possible alternativa al 

calc cast. del dicc.) 

*-overreact – reaccionar de forma exagerada; fer una escena / fer-ne un gra massa; excedir-se; passar-se 

(registre col·loquial) (possible trad. lliure: you’re overreacting a bit ‘no n’hi ha per a tant’) 

-override – fer cas omís (de); desoir 

-overriding – màxim ‘principal’ (alternativa a les solucions del dicc., p.ex. qualificant ambició); 

incondicional (admiració) 

-overrule – desoir (un consell, etc.) 

-overrun – envair (alternativa estàndard preferible a ‘invadir’), infestar / ple a vessar (possible trad. lliure 

amb reformulació) / passar-se de l’hora 

-oversee – tenir cura de (alternativa a les solucions del dicc.) 

-oversensitive – d’una sensibilitat exacerbada 

-overshadow – ocultar, velar, entelar (fig., possibles alternatives a ‘eclipsar’ quan aquest verb no és 

viable) 

-oversight – oblit (alternativa a ‘descuit’) / it was an o. – em va passar per alt, ens va passar per alt 

*-oversize – descomunal; més gros del compte 

-overstep – sobrepassar, ultrapassar; transgredir 

*-overstretch. to o. oneself – estirar més el braç que la màniga / to o. oneself with someone – estar 

entrampat, quedar entrampat 

-overt – manifest; explícit (~); notori (~) 

-overtake – (Aut) avançar / desbordar (to be overtaken by the events – quedar desbordat pels 

esdeveniments) / eclipsar (fig.) 

-overthrow – subvertir, tirar a terra (esp. l’ordre establert) / infringir (convencions) 

-overtime – hores extres (alternativa a ‘extraordinàries’) / pròrroga (vocabulari esportiu) 

-overtly – explícitament (~) 

-overtone – matís (en gemmologia, esp. aplicat a les perles, Termcat etc.) / connotació (fig.) 

-overture – efusió (fig.) (~) / overtures – gestions, aproximacions (però to make overtures ‘festejar, fer la 

cort’ fig., p.ex. un país un altre diplomàticament) (~) 

-overturn – tombar (una taula, p.ex.) / passar per sobre (de) / superar / abolir (la mort, un decret, etc.) / 

revocar, anul·lar (una sentència) / fer caure ‘enderrocar’ (un govern, etc.) / capgirar 

*-overturning – superació 

*-overview – visió de conjunt, visió general, perspectiva general; generalitats; estat de la qüestió; sinopsi; 

resum, compendi (~) 

-overwhelm – atabalar / colpir, tocar (esp. quedar tocat) / esbalair, sobtar / dominar (la timidesa 

[subjecte], etc.) / enlluernar (fig.) (~) / ofegar, apagar; eclipsar (fig.) / ofuscar (fig.) / reduir (accs. 6b i 6c 

DDLC) / to o. someone with kindness – entendrir (alternativa a la solució del dicc.) (~) 

*-overwhelmed – p(r)ostrat (en algun cas) 

-overwhelming – punyent; colpidor; atuïdor (~) / imponent / prepotent (arrogància) / imparable, 

irrefrenable (alternatives a ‘irresistible’) / (importance) capital / o. stink – pudor insuportable, pudor que 

tomba d’esquena / she is an o. force – té una empenta que t’arrossega 

-overwhelmingly – majoritàriament; de forma predominant; unànimement, de forma unànime (per 

hipèrbole) / to feel o. sorry (for someone) – sentir una pena immensa (per algú) 

*-overworked – carregat de feina 

http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload


-overwrought – consumit (pels nervis); alterat (~) / atropellat (paraules) / (atmosphere) carregat (fig.), 

insostenible 

-overzealous – exagerat, excessiu 

-owe. to o. one’s existence (to) – viure gràcies (a) / you o. it to her – li fas un bé (trad. lliure, amb 

inversió) / ...owes much to... – ...està molt (condicionat/influït) per... (~) 

-owlish – solemne 

-own – intrínsec (o. value, p.ex.) / of one’s o. – (life) independent; a part (societat, etc.) (però: he has a 

style all of his o. ‘té un estil molt personal’, ‘té un estil molt particular’, alternatives a les solucions del 

dicc.); de collita pròpia (si és el cas; trad. lliure, fig.) / to come into one’s o. – adquirir plena vigència, 

cobrar sentit (una cosa, un fet) / on one’s o. – per iniciativa pròpia / on my o., on his o. – pel meu compte, 

pel seu compte / to be on one’s o. – fer la seva (alternativa a la solució del dicc.) / to go out on one’s o. – 

independitzar-se, anar-se’n de casa / to live on one’s o. – fer (algú) la seva vida / he has become his o. 

cruel despot – s’ha convertit en cruel tirà de si mateix // (v) ser propietari (de) (alternativa a les solucions 

del dicc.) / you don’t o. me – no ets el meu amo; no sóc teu/teva / o. that... – no em negaràs que... / I may 

as well o. it – no ho puc negar (una cosa que s’ha afirmat just abans) / v. boss / v. person 

-ownership – sobirania (d’un estat sobre un territori) (si el context hi obliga) / titularitat (alternativa a 

‘propietat’, esp. en casos com ‘titularitat privada’, ‘titularitat municipal’, etc.) 

*-oxford – sabata anglesa (Termcat) (~) (cf. brogue en aquesta mateixa llista) 

-oxygen: v. furnace 

*-oy (yídix) – ai!, ai de mi! (~) (v. oy vey a Wikipedia i oy vey a WordReference.com) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oy_vey
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1309283


P 
 

*-PA (= Public Address system) – sistema de megafonia 

-pace. to keep p. (with) – estar a l’altura (de); no quedar a la saga (de) / change of p. – tomb (acc. 2.1 

DIEC2) // (vi) deambular, passejar amunt i avall (esp. preocupat o nerviós) (alternatives a la solució del 

dicc.) / v. gather 

-pacify – (vi) tranquil·litzar-se (acc. 3 Oxford); transigir 

*-pacifying. p. words – paraules tranquil·litzadores 

-pack – (of birds) estol / horda, caterva (de periodistes, p.ex.); llopada (‘conjunt de gent dolenta, o 

famolenca, o de mal viure’, cast. jauría) / a p. of lies – un teixit de mentides (locució idiomàtica millor 

que ‘una pila de mentides’) // to p. oneself with – proveir-se de / to p. up – recollir (sentit absolut, referint-

se a objectes dispersos que s’apleguen per tornar a desar-los o tornar a ficar-los en una motxilla, p.ex.) / 

the place was packed – no hi cabia ni una agulla (alternativa a la solució del dicc. i en general a les 

expresions amb ple) / to send someone packing – engegar algú a passeig 

-package. (he/she/it) is the complete p. – no li falta res (‘té totes les qualitats que ha de tenir’) (però: 

Winnie accepted the complete Mandela p. ‘la Winnie va acceptar Mandela amb tot el que hi havia 

darrere’) / c. care package / v. packaged 

*-packaged – organitzat (viatge, vacances, etc.) / estereotipat (~) 

*-packed: v. pack en auesta llista i al bilingüe 

-pack animal – animal de bast, haveria (alternatives a la solució del dicc.) 

-pad2 – compresa (higiènica) / helicopter p. – heliport // to p. (about/around) – anar amunt i avall sense 

fer soroll 

-paddle. bidding p. – pala numerada de subhasta (cast. paleta de puja numerada) // (vi) bracejar (nedant)/ 

nedar amb els peus (un ànec) 

-paddock – tancat (esp. de cavalls) 

-paddy1 – arrossar (‘camp d’arròs’) 

*-paddy wagon – cotxe cel·lular, furgoneta de la policia 

-page2. to take a p. from someone’s book – pendre exemple d’algú / to (jump/leap) off the pages – saltar a 

la vista, destacar; cridar l’atenció, despertar l’interès (amb reformulació) 

-pageant – misteri (peça dramàtica religiosa medieval, esp. per Corpus) (~); processó, professó (~) / 

concurs (de bellesa, p.ex. el de “Miss America”) 

-pageboy. p. hairstyle – cabells de patge, pentinat de patge 

*-page-turner – un llibre que enganxa, un llibre que es llegeix d’una tirada 

-pail – (milk pail) pot de la llet 

-pain – tribulació, pena / the p. will recede – tot se supera (fig.) / no p., no gain – no hi ha gust sense 

disgust; sense sacrifici no hi ha recompensa, no hi ha recompensa sense esforç (cast. el que algo quiere 

algo le cuesta); camí de drecera dóna quimera (cast. no hay atajo sin trabajo); sense trencar ous no es fan 

truites / he’s a  p. in the neck – és un plom (alternativa a les solucions del dicc.) / you’re starting to be a 

real p. in the ass – comences a tocar-me els collons / existential p. – angoixa existencial / v. chest / v. feel 

/ v. pain-in-the-ass aquí sota / v. prolonged 

-pained. p. look – expresió de recança (si és el cas) 

-painful – trist (deure, experiència, final; accs. 1.2, 1.5 ‘deplorable’ i 1.6 ‘dolorós, enutjós’ DIEC2) / 

lamentable, deplorable (equívoc, etc.) / desolador (conclusió, etc.)  

-painfully – penosament / p. at a loss – cobert de confusió / p. clear – tristament clar; tan clar que fa mal 

al cor 

*-pain-in-the-ass (adj) – pesat, emprenyador; torracollons 

*-painkiller – analgèsic 

-painstaking – minuciós / laboriós, entretingut (acc. 2 DIEC2) (una feina) 

-paint – tintura (de iode) // retratar (fig., acc. 2 DIEC2 corresponent a l’acc. 2.b paint Oxford), plasmar / 

to p. a (flattering/grim, etc) image – donar una imatge... (però we would p. a delightful family picture 

‘podríem servir de model per a un treta de família idea’, trad. lliure) / to p. (someone) in a corner – deixar 

atrapat (algú) en un carreró sense sortida (fig.) 

*-painterly – pictoricista / gràfic (‘que s’expresa vivament’) 

*-painter-thinker – pintor filòsof (per les reflexions que plasma als quadres, p.ex. en Max Beckmann) 

-painting – pràctica pictòrica (sentit abstracte diferent de ‘quadre’, esp. terme de crítica d’art) / the p. 

process – el procés pictòric (esp. general); el procés d’elaboració del quadre (esp. d’un quadre en concret) 

*-paisley – caixmir ‘estampat característic amb forma de gota o de ronyó’ (Termcat; acc. no recollida al 

DIEC2 ni al GDLC) 

-pal – conegut; col·lega (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-palatial. p. house – casa senyorial, mansió senyorial 



-pale1 – sense color (cara, llavis) / esvaït, apagat (esp. color, acc. 2 esvaït DDLC, però també p. shadow 

‘ombra esvaïda’) / esblaimat (cel, sol ‘claror de sol’; no només dit de la cara o la pell) // it pales beside... 

– és una petitesa al costat de... 

-pale2. to be beyond the p. – ser un impresentable / P. of Settlement, Russian P. – la zona d’assentament 

jueu de la Rússia imperial (Sabbath; exposició El Lissitzky) 

-pallet – palet (palet2 DIEC2, Termcat, Viquipèdia) 

*-pallet truck – toro (manual o amb motor) (acc. 2 GDLC; traduït portapalets al Termcat) 

-palliative – (adj&n) lenitiu (alternativa a la trad. literal, esp. en sentit fig.) 

-pallid – trencat (color de pell) / esmorteït (alternativa a ‘somort’) 

*-pallor – pal·lidesa / people of p. – gent de pell clara, població de pell clara (sinònim de ‘blanc, 

caucàsic’) 

-palm1: v. oil palm 

-palmistry – llegir les mans, dir la bonaventura (alternatives col·loquials a ‘quiromància’) 

*-palm-leaf – palma (‘fulla de palmera’, acc. 2.1 DIEC2) 

*-palm-nut tree (= oil palm) – palmera d’oli (Elaeis guineensis) 

-palm reader – quiromàntic 

-palmy. p. days – bons temps; època daurada (~) (alternatives a ‘dies feliços’) 

-palpable. a p. silence – un silenci que es pot tallar 

-palpitation. (heart) palpitations – palpitacions (no ‘cobriments de cor’, perquè un cobriment de cor és un 

desmai) 

-pamper – agombolar ‘gomboldar, tenir cura sol·lícita (d’algú)’ 

-pan – fer un tràveling (terme cinematogràfic) / to p. out – prosperar, tirar endavant 

*-Pan. pan-pipe(s) – flauta de Pan, bufacanyes, flabiol de set canons (cast. zampoña); aulos 

-panache – llustre ‘distinció, elegància’ (persona o acció); elegància 

-pancake – crep americana (Termcat); coca fregida (~) (terme gastronòmic valencià potser assimilable); 

crep (neutralització) 

*-pancake makeup – maquillatge compacte (mena de fons de maquillatge, v. pancake makeup) 

-pandemonium – guirigall, enrenou, gresca, merder / desgavell, batibull 

-pander – complaure (esp. els gustos d’algú, el públic, etc.) / acomodar-se (a les circumstàncies, etc.); 

sotmetre’s, doblegar-se / v. pandering aquí sota 

*-pandering – concessió (acc. 1.4 DIEC2, acc. 3a DDLC) 

-panel – (of ceiling) placa (de guix, de conglomerat, etc., en un sostre fals) / carrosseria (de cotxe) / 

(comic) vinyeta; requadre 

-panelled, paneled. p. library – llibreria de paret (~) 

-pang – fiblada (de vergonya, etc.) 

-panic. in p. – esfereït (i sinònims) / p. attack – crisi d’angoixa (alternativa a la trad. literal, que pot induir 

a confusió) // (v) esverar-se, agafar por / entrar (el) pànic (a algú) (amb reformulació sintàctica) / cagar-se 

a les calces (~) /  let’s not p. – no ens desesperem; no perdem la calma 

*-panicked: v. fury 

-panicky – nerviós (persona) / to become p. – agafar por / p. feeling – sensació de neguit, neguit 

-panoply – varietat, repertori, mostruari (fig.) 

-panorama – panoràmica (nf) / context (en algun cas) 

-pant. to p. for – frisar per (alternativa al ‘delir-se’ del dicc.) 

-panting. with a p. heart – amb cor palpitant; amb el cor en suspens (fig.) 

-pantomime – figuració (mental) / by p. – amb mímica, amb gestos 

-pants – calces, calçons (quan l’obra se situa abans del 1850, v. DECat) / v. wet 

*-pantsuit – vestit de jaqueta i pantalons (de dona) (cast. traje pantalón, catalanitzat força sovint com a 

“vestit pantaló”) 

-paper. to make the papers – sortir als diaris; tenir ressò mediàtic, tenir ressò als mitjans de comunicació 

-paperback. p. book – quadern (en alguns casos; de crucigrames o altres jocs d’entreteniment semblants, 

p.ex.) 

-paper clip – clip (d’oficina) (no ‘clip per a papers’) / faixa (acc. 4.1 DIEC2, 2.i DCVB) 

-paperweight – pitjapapers (variant de petjapapers); trepitjapapers (equivalència de l’Espasa-Calpe, 

entrada pisapapeles, vol. 45, 1921; ocurrència a La Veu de Tarragona, 1914; com a ex. a Morfologia 

lèxica de la lluïsa Gràcia; possible alternativa a petjapapers, que no apareix al DCVB però sí al DECat 

amb cita d’en Carner i al Fabra almenys des de la 16ena ed. [1982] amb la creu volada i l’asterisc dels 

neologismes respectivament); pes (~) 

-papery – apergaminat (pell) / esquerdat (so) (~) / prim com un tel de ceba 

-papier-mâché – paper maixé, pasta de paper (alternativa tradicional) (sentit diferent de ‘cartró pedra’, 

que inclou guix a més a més d’engrut o cola) 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=543566


-par. to place something on a p. with – equiparar (alternativa a les solucions del dicc.) / (to be) on a p. – 

(ser) comparable / under p. – en baixa forma; deficient 

-parable – al·legoria (acc. a Oxford); comparació; exemple 

-parade – exhibició; mostruari; col·lecció / luxe / v. hit / v. parade band (aquí sota) / v. rain 

*-parade band – banda de música 

-paraffin = paraffin oil (aquí sota) 

-paraffin oil – querosè, petroli de cremar 

-paragon – fènix (acc. 1.2 GDLC) / persona modèlica, home modèlic, dona modèlica / p. of wives and 

mothers – esposa i mare exemplar // (adj) modèlic, exemplar, irreprotxable 

-parakeet – cotorra (no ‘periquito’) 

-parallel – (v) correspondre’s; equiparar-se / emular (~) 

-paralysis – embòlia (cerebral) (~) / marasme (fig.); catatonia (fig); col·lapse (fig.) (~) 

-paralyze – atuir; atordir 

- paramount – primordial (al bilingüe només en un exemple combinat amb importance) / prioritari 

*-paranoid – (adj) paranoic // (n) paranoic 

-paraphernalia – indumentària (‘articles of attire’, subacc. dins acc. 2 Oxford) / parafernàlia (no als diccs., 

però utilitzat per en Josep Pla, en Joan Fuster, en Josep Marco Borillo; dicc. López del Castillo [amb 

referències Gest, TV3, Avui], ésAdir [sancionat com a d’“ús general”], bilingüe cast.-cat.) 

-paraphrase – sentit, significat 

-parboil – rostir-se (del sol) (~) 

-parcel. p. delivery firm – empresa de paqueteria 

-parched – eixarreït (esp. la terra) 

-pardon. I beg your p. – dispensi... / I beg your p. but could you... – ¿que tindria la bondat de...? 

(alternativa a la solució del dicc.) // (v) if you p. me... – si em permets... 

-parentage – ascendència, naixença, orígens 

*-parenting – criança dels fills / emotionally distant p. – mancança afectiva paterna 

-pariah – proscrit; marginat / social p. – marginat social, pària de la societat 

-parietal. p. regulations – normes universitàries 

-park – devesa (acc. 1.b Oxford) / camp (esp. de beisbol, EUA, o de futbol) / recinte (en alguns casos) / 

industrial p. – polçigons industrial (EUA) / nobleman’s p. – jardí senyorial (títol d’un poema de Costa i 

Llobera i d’un quadre de Rusiñol) / the P. – Hyde Park (acc. 2.a Oxford; Dickens i Thackeray) / it is a 

walk in the p. – és un camí de roses; són flors i violes / Department of Parks and Recreation (NY, etc.) – 

servei de parcs i jardins (~) / v. motor 

-parking. p. enforcement officer, p. inspector (= p. attendant) – vigilant d’estacionament, vigilant de 

parquímetre 

-parking attendant: v. parking aquí sobre 

-parking place (= parking spot) – un forat per aparcar (alternativa a ‘lloc per aparcar’) 

*-parkland – terreny esclarissat, bosc esclarissat (~); sabana (a l’Àfrica; altres denominacions per a 

formacions vegetals anàlogues d’altres continents); devesa (~) 

-parkway – autopista; autovia (sense peatge i amb interseccions a nivell) 

-parlance – argot 

-parliament: v. elected 

*-parlor snake – escalfacadires (~) (sinònims en anglès: lounge lizard, chairwarmer, segons l’article «On 

Language» de William Safire, New York Times, 8-III-1987) 

-parlour – saleta // (*adj) d’estar per casa 

-parochial – de poca volada, de poques mires (alternatives a les solucions del dicc.) 

-paroxysm – rampell 

-parsimonious – parc (alternativa a la trad. literal) 

-part – etapa (de la vida); episodi ‘fragment temporal’ (~) / element, aspecte / component ‘peça’ / òrgan 

(corporal) / in p. – en part, parcialment / moving p. – element mòbil (d’una màquina, etc.) / every p. of him 

ached – li feia mal tot (amb canvi de subjecte) / to play a p. (in) – influir-hi, pesar-hi (acc. 3.4 DIEC2 

sense definició, acc. 5.a DDLC), tenir-hi influència, tenir-hi ascendent; participar-hi / that’s the best p. – 

agafa’t fort, espera’t (v. context a l’acudit de l’Al i la Betty de Heidegger and Hippo,  8) / p. of speech – 

categoria lèxica (trad. potser més precisa que la del dicc.) // (v) to p. company – distanciar-se (fig.) / to p. 

ways – tirar cadascú per la seva banda / to p. with – (get rid of) despendre’s de / v. speaking 

-partake – (food) servir-se(’n) 

-participant. willing p. – participatiu; consentidor (però: to be willing p. ‘participar voluntàriament [en una 

acció]’, ‘consentir-hi’) 

-particular. to be p. – ser primmirat, mirar prim / in p. – en concret (in p. > ‘en particular’) 

*-partied-out – rebentat (esp. d’haver sortit de festa) (~) 



-partisan – seguidor (alternativa a ‘partidari’) 

-partisanship – militància (alternativa a ‘partidisme’ o a ‘esperit de partit’) 

*-partita – suite (~) 

-partner – col·laborador / parella estable (alternativa més oberta que les solucions del dicc.) / the stronger 

p. – el (membre) més fort de la parella / (silent/sleeping) p. – soci capitalista (~) 

-partnership – cooperació, col·laboració; aliança 

-party – (merry) convit (alternativa a les solucions del dicc.) / p. line – línia del partit, línia oficial; línia 

compartida (telefonia) / p. pooper – aixafaguitarres (cast. aguafiestas) (o possible reformulació amb 

l’expresió ‘aigualir la festa’) 

*-party boat – barca de passeig (estil “golondrina” del port de Barcelona, estany de Banyoles, etc.) 

*-Party Central – comitè central del partit (a la Xina) 

*-party dress – vestit de nit (de dona; veig la trad. literal com un calc, perquè party té un sentit més ampli 

que festa: dinner p., tea p., etc.) 

*-party-piece – gracieta (broma o número que algú fa en una festa per fer riure la resta de convidats) 

*-parure – adreç ‘joc complet de joies’ 

-pasha: v. three-tailed 

-pass2. to make a p. at someone – insinuar-se a algú (alternativa a les solucions del dicc.) // (vt) to p. along 

(to someone) – fer a mans (d’algú) (una carta, etc.) / to p. by – pendre el lloc, desbancar (alternativa a les 

solucions del dicc.) / to p. by something (to someone) – estalviar alguna cosa (a algú) // (vi) to p. from 

view – passar (un avió, un cometa, etc. pel cel); perdre’s de vista (trad. més lliure) / to p. out – desmaiar-

se, perdre el coneixement / v. bound2 

-passage – transferència (d’un títol de propietat, p.ex.) / the p. is clear – tenim via lliure 

-passer-by, passerby – passavolant (matís diferent de les solucions del dicc.) 

-passing. the p. time – el transcurs del temps, el pas del temps 

-passion – objecte de desig (en algun cas) / deliri (acc. 2.2 DIEC2) / exaltació (alternativa al calc) / p. of 

rebellion – esperit de rebel·lia (~) 

-passionate – geniüt (Dickens, Bleak House) / exaltat / (in a personal ad) sensible (~) / I’m p. about it – 

m’entusiasma (una feina, p.ex.) 

-passionately – amb arravatament; amb tota l’ànima 

-passive – indolent 

-passively – amb apatia; amb indolència 

-past. (prep) (to be) p. it – (slang) estar acabat, estar atrotinat, estar tronat; repapiejar, fer catúfols; ser més 

de l’altre món que d’aquest ‘estar a les últimes’ (v. acc. 3.c Oxford) / to get p. – travessar (un camp 

magnètic, p.ex.); superar (la mort d’una persona estimada, p.ex.) / somewhat p. four – una mica passades 

les quatre // (n) vida passada / she’s a woman with a p. – és una dona amb molta història al darrere (millor 

que ‘amb història’ a seques); és una dona que n’ha passat de totes / in the distant p. – en temps remots / v. 

retirement / v. see 

-pastille – pastilla d’olor (termes arcaics tant l’original com la trad.; v. pastille acc. 1 Oxford i pastilla al 

DCVB, amb una cita del terme ‘pastilla d’olor’ de Lacavalleria) 

-pastoral – bucòlic 

-pastorale – pastorel·la 

-pastry. pastries – pastisseria (acc. 3 DIEC2, però millor la definició de l’acc 1b del DDLC) // p. table – 

taula de pastar (esp. la massa del pa) 

*-p.a. system: v. adress 

-pat2. to have it all down p. – tenir-ho tot estudiat (esp. fig.) / he has you down p. – sap quin peu calces 

-patch – (small area) clapa (d’herba, de neu, etc.), clap (de cabells, de terreny, etc.) (alternatives a les 

solucions del dicc.); rodal (d’arbres) / pinzellada (puntual) / (= embroidered p.) – insígnia brodada, 

insígnia de roba / in patches – aquí i allà (trad. lliure) 

*-patched-together – postís, forçat 

-patchwork – mosaic (fig.) (a p. of fields ‘un mosaic de camps’, alternativa preferible a la solució del 

dicc.); conglomerat // (attr) de pedaços / amosaicat (no als diccs., però diverses ocurrències al portal 

d’internet “Arca” de revistes catalanes antigues, des del 1881 i especialment de la dècada de 1920) / 

bigarrat (cast. variopinto, també sentit fig.); heterogeni / agafat amb pinces (a p. project, p.ex.) (~) / p. 

family – família de separats, família de divorciats (~) / p. quilt – edredó de retalls, edredó de pedaços (o 

vàno(v)a, o cobrellit; cobrellit de retalls en ex. al DIEC2 s.v. retall) 

-patchy – incomplet, parcial (informació, coneixement) 

-patently. p. untrue – palmàriament fals (alternativa preferible a la solució del dicc.) 

-path – via (fig.) / corriol (alternativa a ‘viarany’) / to be set upon the (correct/right) p. – (fer) anar per 

bon camí, anar ben encaminat, anar ben encarrilat / flight p. – ruta aèria / v. civilizing 

-pathetic – (person) digne de llàstima / colpidor, punyent / ridícul / you’re p. – fas pena 



-pathos – passió; sofriment (~) / sentiment (~) 

-patience. I no longer have p. for it – n’he quedat tip (trad. lliure) 

*-patio – pati interior (com els andalusos o àrabs, si és el cas) 

-patrol – vigilar (alternativa a ‘patrullar’ esp. quan és en un sentit general, no de ronda concreta) 

-patrolman – guàrdia (no ‘guarda’) / agent de patrulla (p. Mancuso ‘l’agent Mancuso’, A Confederacy of 

Dunces) 

-patron – benefactor (d’una casa d’orfes, p.ex.) 

-patronage – favoritisme (si és el cas) 

-patronize – consumir / visitar, freqüentar, tenir comerç amb (persones) (acc. 4 Oxford) / tractar (algú) 

com a un nen petit, com a una criatura / don’t p. me – no em donis lliçons (fig.) 

-patronizing – paternalista / condescendent / desdenyós, bufat (v. sinònims d’altiu al Franquesa i, aquí 

sota, patronizingly) (~) 

-patronizingly – amb aires de superioritat 

*-patsy – babau / cap de turc 

-pattern – motiu (ornamental, floral, etc.); composició geomètrica (del parquet, p.ex.) / estructura; 

composició; guió (d’un relat) / rutina (~) / paràmetres (~) / after the p. of – a l’estil de / voting p. – 

tendència del vot / weather patterns – condicions meteorològiques; fenòmens meteorològics (~); (la) 

meteorologia / v. set 

*-patterning – disseny 

-pause. to p. for applause – (parar un moment per) agrair els aplaudiments / I didn’t p. to consider... – no 

em vaig entretenir a pensar... / he paused before speaking – va trigar un moment a parlar; va (començar a) 

parlar després d’un moment de silenci / it (gives/makes) you p. – (això) et fa rumiar (possible alternativa a 

la solució del dicc.) 

-paved – sembrat (alternativa a ‘empedrat’ fig.) 

-paw – patejar, potejar (millor que ‘potollar’) (d’altra banda, to p. the ground no és ‘piafar’) 

-pawn1 – titella (fig., possible alternativa a ‘instrument’) 

*-pawnshop – casa de préstecs 

-pay. to p. back – (vi) correspondre / to p. off –  (vt) amortitzar (una hipoteca); subornar (algú); (vi) rendir, 

donar dividends (terme d’economia i sentit figurat); resultar (acc. 3 DIEC2) / he promises better than he 

pays – promet però no compleix / v. attention / v. price / v. rate 

-payable – pagador (alternativa a ‘pagable’) / bond p. – pagaré, títol 

-payback, pay-back. it’s p. time – és hora de passar comptes, toca passar comptes (sovint amb el sentit de 

‘venjar-se’); és hora de correspondre (a un favor) (si és el cas) 

*-paycheck – nòmina; paga, sou (~) 

-paying. p. tenant – llogater 

-payload – fleuma ‘moc procedent de les vies respiratòries’ (registre col·loquial) / lleterada ‘raig abundant 

d’esperma’ (registre vulgar) 

*-pay stub – nòmina / honoraris 

*-PCR (= polymerase chain reaction). PCR test – prova de la polimerasa en cadena, prova de la 

polimerasa 

*-PE – (Physical Education) Educació Física (assignatura) 

*-pea-brain, peabrain – cervell de mosca, beneit, liró (v. sinònims de toix al Franquesa) 

-peace. p. of mind – pau interior, pau d’esperit (alternatives a ‘tranquil·litat d’esperit’) / to be all for p. – 

ser una persona de pau / to bring p. – posar pau / to make (one’s) p. (with) – reconciliar-se (amb) 

(alternativa a ‘fer les paus’); avenir-se a, acceptar / at p. with – en harmonia amb (quan la trad. literal no 

funciona) / in p. – en temps de pau (si és el cas) // p. perturbation – alteració de l’ordre / p. officer – 

representant de la llei, agent de l’autoritat / v. monitor / v. peace offering / v. temporary 

-peaceful. p. spirit – esperit de concòrdia / things are calm and p. again – hi torna a haver pau i 

tranquil·litat 

-peace-loving – pacifista 

-peace offering – penyora de pau, ofrena de reconciliació (alternatives a ‘ofrena de pau’ [= llat. pacificus, 

pacifica]) 

-peach – salmó (color) (~) / it’s not all peaches and cream – no tot és de color de rosa, no són tot flors i 

violes 

-peacock – gall, gallet (persona amb ínfules) 

-peagreen – verd poma (no ‘verd de pèsol’, que és un calc) (~) 

*-pea-jacket – gec de mariner (el prefix pea ve de P ‘pilot’ segons l’Oxford); tabard de mariner; jaqueta 

marinera (solució del dicc. visual Oxford) 

-peak – punt culminant (esp. fig.) 

-peaked – (cap) (gorra) de plat (alternativa sovint preferible a la solució del dicc.) 



-peal. peals of laughter – riallada (alternativa a la solució del dicc.) 

-peanut. You can’t keep Susan and Sandra alive for peanuts – la Susan i la Sandra no poden viure de 

l’aire del cel (Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, 13.13) 

-pea soup, *pea-soup. p.-s. (fog) – boira espessa 

-peatland – pantà (~) 

*-pebbled – granulat (un vidre, un paviment, etc.) 

-pecan – pacana ‘pacaner’ (arbre; així en cast. a l’Espasa-Calpe, p.ex.) / anou de pacana, nou de pacana 

-peccadillo – llicència (acc. 4 DIEC2) 

-pecking order – jerarquia, escalafó 

-peculiar – específic / anòmal (~) / estrafolari 

-pecuniary. p. recompense – compensació econòmica (~); remuneració  

-pedagogic(al) – d’esperit pedagògic, d’esperit didàctic 

*-pedal pushers – pantalons pirata (Termcat ‘pantaló pirata’) 

-pedantry – primmirament (acc. 2 Oxford) 

-peddle – traficar (sentit general) (~) 

-pederast – sodomita (sentit etimològic mantingut en anglès però no en cat.) 

-pedestal. p. sink – lavabo de peu 

*-pedestal table – vetllador, tauleta (esp. de superfície rodona, amb un sol peu central sovint trifurcat a la 

base; cast. velador, francès guéridon) 

-pedestrian – prosaic (possible alternativa al ‘pedestre’ fig.) 

-pedigree – aval (fig.) (alternativa a ‘certificat, garantia’) / historial / certificat de raça (un gos, un cavall) / 

with a p. – de sang noble, de sang patrícia (persona) 

-peek – distingir, entreveure 

*-peek-a-boo – tat! 

-peel. to have one’s eyes peeled – estar alerta; fixar-s’hi; estar al tanto (cita d’Oller al DECat, on en 

Coromines ja diu que està molt arrelat encara que pugui ser castellanisme; cita eivissenca del 1955 al 

DDLC; l’Albert Pla Nualart advoca per l’acceptació de la locució col·loquial al tanto amb el sentit de 

‘alerta’ dintre el dossier del diari Ara del 12-IV-2015) 

-peeling – escata (de pintura que es desprèn d’una paret) (~) 

*-peeping Tom – badoc, tafaner, voyeur (cast. mirón) 

-peep show – espectacle de pit i cuixa (en alguns casos) (~) 

-peer1 – coetani (en alguns casos) / his literary peers – els seus col·legues literats / p. pressure – presió del 

grup; presió de l’entorn; presió social / p. group – grup generacional / p.-to-p. system – sistema d’arxius 

compartits (informàtica i internet) 

-peer1 – espiar ‘mirar’ 

-peerless – sense rival, inigualable (alternatives a les solucions del dicc.) 

-peevish – displicent 

-peg – piu / ocasió, pretext, excusa / a p. to hang (up)on – excusa (o derivats); instrument ‘mitjà’ (~) / to 

take someone down a p. – desprestigiar; rebaixar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-peignoir – negligé ‘bata de dona de roba fina d’estar per casa’, matiné (íd., esp. a l’hora de llevar-se’, 

cast. salto de cama)  

*-pekoe – te negre (EUA, v. pekoe a la Wikipedia) 

*-pelisse – pellissa (de l’uniforme de l’hússar, p.ex., de pell, per sobre del dòlman o jaqueta curta) / mena 

de sobretot o abric de dona de mitjans del s. XIX 

*-pellicle – pel·lícula, cutícula; tel 

-pelt. to go full p. – anar a tota pastilla, anar a tota velocitat (alternatives més col·loquials a la solució del 

dicc.) 

-pen1. to p. in – (vt) establar (el bestiar) 

-pen2. red p. work – revisió (d’estil); correcció (en publicació de llibres) / p. and ink drawing – dibuix a 

ploma / v. holder 

-penance – correctiu, càtig (sentit diferent de ‘penitència’) / to do p. – complir un càstig; imposar-se una 

pena; expiar una culpa 

-penchant – gust (per alguna cosa, acc. 6 DIEC2) 

-pencil. propelling p. (o automatic p.) – portamines, llapis portamines 

*-pencil case – plumier (gal·licisme, però d’ús espontani per a l’estoig amb llàpissos, a diferència de 

plomer amb aquest sentit; GDLC) 

*-pencil-lead – mina (de grafit, acc. 3.1 DIEC2) 

-pendant – prolongació, apèndix (fig.); seqüela (fig., ~) (també p. piece amb el mateix sentit) 

-pending. p. trial – pendent de judici; esperant el judici / (custody/detention) p. trial – presó preventiva, 

presó cautelar /  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pekoe&redirect=no


-penetrate – (protection) superar (~) 

-penetrating – incisiu (fig.) 

-penknife – trempaplomes 

-penniless – escurat ‘sense diners’ 

-penny. in for a p. in for a pound – anar a totes, jugar-se el tot pel tot (alternatives lliures a la solució del 

dicc.) / v. pitching pennies 

*-penny-pincher – garrepa 

-pensioner – beneficiari (d’una pensió, etc.) 

-pensive. p. silence – silenci absort, mutisme absort 

*-pen-wiper – netejaplomes ‘drap per netejar les plomes d’escriure’ (cast. limpiaplumas, fr. essuie-

plumes) 

-peon – bidell 

-people. the p. at large – tothom, tot déu / other p. – els altres / (him) of all p. (falca final) – precisament 

(ell); (ell) ni més ni menys / you of all p. know about that – tu ho saps més bé que ningú / v. bad / v. 

power 

-pep – vitalitat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-pepper. p. grinder – molinet de pebre (millor que pebrera, que és un recipient per al pebre “a seques”) 

-pepper-and-salt (adj) – (hair) (cabells) viats de blanc i negre (cita de Sagarra al DCVB) (cast. entrecano) 

/ viat (Thackeray, Book of Snobs,  21) 

*-peppermint stick – bastó de carmel·lo 

*-peppy – vital, ple de vida, ple de vitalitat 

*-perceived – patent, palès (~) / presumpte (~) / aparent (p. age ‘edat aparent’) / potencial, possible (p.ex. 

p. risks) 

*-percent: v. hundred 

-perception – impresió (alternativa a la trad. literal, p.ex. en popular p. ‘impresió popular’, ‘creença 

popular’) / apreciació, noció / sentiment (acc. 1 DIEC2) / visió (fig.); penetració (fig.) / v. consonance 

*-perceptiveness – perspicàcia 

*-perceptual – de percepció; perceptual (cita d’un text de lingüística de Gabriel Ferrater al DDLC); 

perceptiu 

-perch2 – (fig.) talaia, punt elevat, lloc elevat, lloc alt 

-percolator – cafetera de filtre (alternativa a les solucions del dicc.) (l’Oroley n’és un tipus, la Melitta n’és 

un altre) 

-peremptorily – en to imperiós; en to peremptori 

-perennial. the p. question – l’eterna pregunta / v. difficulty 

-perfect – (adj) ideal (oportunitat, solució, etc; alternativa a ‘perfecte’, amb matís lleugerament diferent); 

escaient / impecable (en alguns casos, preferible a la trad. literal: un vestit que queda impecable, deixar 

una habitació impecable, etc.) / complet / to be made p. – arribar a la plenitud (Hebreus 12,23) / it could 

not be more p. – no hauria pogut sortir més rodó (Cynthia Swanson, The Bookseller, 19) 

-perfect – (v) portar a perfecció, completar / polir (fig.) / dominar (una tècnica) / segellar, complir (un 

tracte) (~) / fabricar, elaborar (~) 

*-perfected – complet 

-perfection. the p. of – la màxima expresió (~) / v. smooth 

-perfectly. you knew (it) p. well – ho sabies perfectament, ho sabies de sobres 

*-perforated. p. shoes – sabates reixades (cast. de rejilla, v. reixa al DECat) 

-perform. to p. the marriage service – oficiar el casament (Thackeray, Book of Snobs,  12) 

-performance – feta / resultat, balanç / competència / paper; lluïment / performance, acció artística / p. 

artist – artista experimental, performer, performista / p. poet – poeta-rapsode 

*-performative – dramatúrgic; teatral (~) / performatiu (calc assimilat, terme de lingüística) 

-performer – vedette ‘artista femenina de varietats’ (~) / street p. – artista de carrer, artista ambulant 

-perfunctorily – maquinalment; per inèrcia / funcional (~) 

-perfunctory – maquinal / protocolari; de compliment / indiferent; sense sentiment (trad. lliure, ~) 

-perhaps – segurament / més aviat (valor concessiu-adversatiu) (~); si de cas / però (amb valor adversatiu 

sovint entre comes) 

-peril – amenaça (‘perill que amenaça’, acc. 2 DDLC) 

-period – vet-ho aquí (falca final) (~) / I said no, p. – he dit que no i no en parlem més 

-periodically – ocasionalment 

-peripheral – tangencial (informació, visió) 

-perish – caure en la perdició (acc. 1.b Oxford) / p. the thought! – ni pensar-hi!; Déu me’n guard! 

-perishable – estantís; susceptible de fer-se malbé; delicat (acc. 2 DIEC2) (~); efímer (trad. lliure) 

-perjure. to p. oneself – cometre perjuri (alternativa a ‘perjurar’) 



-perky. p. nose – nassarró (d’infant; trad. lliure) 

-permanence – estabilitat (p.ex. a institutional p.) 

-permanent – inesgotable (si el context s’hi ajusta) / p. condition – estat permanent (≠ estat 

circumstancial); malaltia crònica 

-permeate. to be permeated with – rebre la influència de (en algun cas) (en alguns altres casos, possible 

reformulació amb subjacent) 

-permission. p. to depart – comiat / by kind p. of – per gentilesa de / with p. – amb permís de l’autor (una 

reproducció fotogràfica en un llibre, etc.) / with your p.... – si m’ho permeteu... / excerpted with p. – 

reproducció autoritzada 

-permutation – variació (fig., sentit no matemàtic) 

-peroration – cloenda (alternativa a peroració en el sentit de ‘part final d’un discurs’) 

-perpendicular – (adj) vertical (postura; acc. 1 Oxford) 

-perpetrator – criminal; autor dels fets, autor del delicte (alternatives més completes que les solucions del 

dicc.) 

-perpetual – permanent / indefinit (~) 

-perpetually – tota l’estona (~) 

-perpetuate – immortalitzar / eternitzar (potser amb lleugera reformulació) / to p. a lie – allargar una 

mentida 

-perplex. to p. the eye – enganyar la vista ‘causar una il·lusió òptica’ 

-perplexity – preocupació (acc. 2.b Oxford) 

-persecute – hostilitzar, assetjar / oprimir / denunciar (definit com ‘perseguir en justícia’ al Franquesa s.v. 

perseguir) (~) / fer la vida impossible; vexar 

-persecution – assetjament; opresió; tortura (fig.) (~) 

-persecutor – assetjador; torturador 

-perseveringly – incansablement (~) 

-persist – (insist) sostenir 

-persistence – perseverança (alternativa a les solucions del dicc.) 

-persistent – perseverant (alternativa a les solucions del dicc.) / aggravatingly p. – corcó (Lauren St John, 

Kidnap in the Caribbean,  14) 

-person – presència, físic (~); port (Jane Austen, Sense and Sensibility; John Cleland, Fanny Hill, amb 

pleasing p. ‘físic agraciat’) / to be (completely) own’s p. – ser (sempre) un mateix / p. of authority – 

persona amb autoritat / in p. – de carn i ossos; cara a cara; de prop (trad. lliure) / she became another p. – 

es va transformar / he was a bad p. to her – la tractava malament / v. artificial / v. natural 

-persona – (character) personatge / imatge (public p. ‘imatge pública [d’una persona]’) 

-personal. it’s not p. – ho fa amb tothom (‘no t’ho fa a tu i prou’) / p. physician – metge de capçalera / v. 

history 

-personally – pel meu gust... / (to take things) p. – (agafar-se les coses) a la valenta, a pit, malament 

*-perspection – visió ‘visió intel·lectiva’, concepció (acc. 3 GDLC) 

-perspectival – perspectiu 

-perspective – punt de vista / visió (fig.) / òptica (fig., acc. 4 DIEC2) / futur, possibilitats (~) / objectivitat 

(amb reformulacions diverses a partir d’aquesta solució) / actitud (fig.) / to see things in their proper p. –

relativitzar (alternativa a la solució del dicc.) (~) / to keep things in p. – mirar-se les coses amb distància / 

from my p. – al meu entendre / that’s a matter of p. – això depèn de com es miri 

-Perspex – metacrilat (cf. solucions i definició del Termcat) 

-perspire. to p. heavily – suar a raig fet (alternativa també per al p. freely del dicc.) 

-persuade – inclinar a pensar (sentit diferent de les trads. literals) 

-persuasion – ideologia, credo, dogma ‘creença’ (alternatives a les solucions del dicc.) 

-persuasive – convincent. / to make a p. case – presentar un cas de forma convincent / v. skill 

-pert – descarat ‘ barrut’ (alternativa a les solucions del dicc.) 

-pertinent – escaient, propi (de) 

-pertness – desvergonyiment, descaradura (alternatives a la solució del dicc.) 

-perturb: v. perturbed aquí sota 

-perturbation – transport ‘moviment d’ànim’ 

*-perturbed – inquiet 

-peruse – llegir alt per alt 

*-pervading = pervasive 

-pervasive – dominant, generalitzat, general 

*-pervasiveness – envergadura (fig.) (~) 

-perverse – malaltís (afecte, p.ex.); malsà (cosa); aberrant (cosa); depravat (persona, alternativa a la trad. 

literal) 



-perverseness – perversió, pervertiment (quan no és ‘maldat’, sinó ‘aberració’) 

-perversion – aberració / monstruositat (~) 

-pervert – (n) pervertit (sexual), obsés sexual (~); pertorbat, dement 

-perverted – aberrant (opinió, etc.) 

-pest – corcó, pesat 

-pester – atabalar (possible alternativa a les solucions del dicc.) / to p. with questions – assetjar a 

preguntes (millor que la solució del dicc.) 

-pestilence – plaga, flagell 

-pestilent – perniciós / (sinner) mesquí 

-pet1 – animal de companyia / mascota (v. l’article d’en Pla Nualart al diari Ara del 13-II-2015) / p. 

market – mercat d’ocells / p. shop – botiga d’animals; botiga d’ocells 

-petition – presentar una petició (alternativa a ‘adreçar una instància’) 

-petrify – horroritzar 

*-petrochemical – petroquímic / p. (compound) – (producte) derivat del petroli (alternativa a la trad. 

literal) 

-pettiness – misèria, misèria moral (alternativa a ‘mesquinesa’) 

-petty – vulgar; de pa sucat amb oli / (intolerant) estricte / p. criminal – delinqüent comú / p. king – reietó 

‘senyor d’un territori’ / v. officer 

-petulance – insolència; desvergonyiment (arcaisme, acc. 1 Oxford) 

-petulant. p. display – enrabiada, rabiola, rabieta 

-pew: v. weeping 

-pewter – estany (es tracta d’un aliatge d’estany i plom, a vegades amb zinc, però que s’anomena 

popularment estany en cat.) (Dickens, Bleak House; Thackeray, Book of Snobs; Philip Roth, American 

Pastoral) 

*-phallicism – culte fàl·lic / caràcter fàl·lic 

-phantasm – il·lusió, fantasmagoria (acc. 2 Oxford) 

-phantom – miratge (fig.), fantasmagoria // (attr) imaginari, imaginat 

-pharmaceutical – asèptic (fig.) (~) / fred (somriure) (~) 

-pharmacy – drugstore (~) (cf. convenience store en aquesta mateixa llista) 

-pharmacopoeia – medicació ‘el conjunt de medicaments que pren un malalt o pacient’ (acc. 2 Oxford) 

-phase – crisi (d’adolescència) (acc. 2.c Oxford); estat (psicòtic, p.ex., si ‘crisi’ no és adequat) 

*-Ph D – doctorat en lletres (~) 

-phenomenal – fenomènic (sentit diferent de la majoria d’accs. de fenomenal) 

-philander – empaitar faldilles (alternativa lliure) 

-philanderer – amant de les dones (v. el quasi-sinònim womanizer en aquesta mateixa llista, i 

philandering aquí sota mateix) 

-philandering – faldiller, femeller 

-philistine – (adj) inculte; ignorant; banal ‘vulgar’; convencional (persona, acc. 2 Oxford) / (n) ignorant; 

animal (insult) 

-philosophical. to be p. – agafar-se (una cosa ) amb filosofia (~) 

*-philosophizing – disquisicions (~) 

-phlegm – fleuma, fleumes (alternatives a ‘flema’), mocs, mucositat (esp. dintre les vies respiratòries, és a 

dir ‘fleumes’) 

-phone. p. records – registre de trucades (esp. d’un telèfon mòbil) 

-phonograph – tocadiscos (EUA; Philip Roth, Indignation, diàleg del 1950, i American Pastoral, escena 

situada c. 1947; també Confederacy of Dunces d’en Kennedy Toole, situada al 1963, inici subcapítol 8.3) 

-phony = phoney 

*-photo shoot – sessió fotogràfica 

-phrase: v. turn 

-phraseology – parlar (subst.) 

-phrasing: v. fiddle 

-physical – material (el món, etc.) / p. affection – afecte íntim (~) / p. closeness – intimitat carnal / p. 

features – trets externs (quan ‘físic’ no encaixa, esp. en un objecte); característiques (physical = Ø) / p. 

punishment – càstig corporal / p. plant – servei d’obres i manteniment (en una universitat) (Philip Roth, 

La marca de l’home) 

*-physicality – qualitat física (the p. of light ‘la qualitat física de la llum’, solució d’en Pere Farré) / 

materialitat / corporeïtat / sensualitat (~); carnalitat (~) 

-physician: v. personal 

-piazza – porxo (alternativa a les solucions del dicc.) 



-pick. to p. a (fight/quarrel) – buscar brega, buscar les pessigolles / to p. up (someone) – lligar-se (algú) 

‘establir-hi una relació amb finalitat sexual’ / to p. up the pace – accelerar el pas / to p. up the pieces – 

reconstruir els fets (si és el cas) / the car picked up speed – el cotxe va agafar velocitat (millor que la 

solució del dicc.) // (vt) (nose) furgar-se (millor que les solucions del dicc.) / to p. at (one’s food) – picar, 

pellucar; menjar amb poca gana / v. brain / v. fight 

-picker – recol·lector / escuradents 

-picking. slim pickings, slim pickins – misèria i companyia (fig.) 

-pickle – merder ‘destret’, ‘embolic’ / estat deplorable (acc. 4 Oxford) (John Cleland, Fanny Hill) / 

pickles – cogombre a la vinagreta (típic britànic); escabetx (de mango, p.ex., típic de l’Índia) 

-pickup, pick-up – camioneta / p. truck, p. van – camioneta / p. game – partit amistós, partit improvisat 

(acc. 4 Oxford) / to nail down a p. – lligar ‘lligar-te algú’ 

-picky – tocat i posat; escrupolós / p. eater – llepafils, escrupolós en el menjar 

-picnic – dinar a l’aire lliure, dinar al camp, dinar campestre (alternatives a pícnic, que no apareix al 

DCVB, i al DDLC hi apareix amb cita del 1976; l’última, ‘dinar campestre’, títol en català del Déjeuner 

sur l’herbe de Manet) / to be no p. – ser difícil, complicat, pelut, delicat; ser un os; no ser flors i violes 

(alternatives a les solucions neutres del dicc.) / v. blanket 

-picture – (mental) representació (acc. 6 i 7 GDLC) / estampa (fig., acc. 3a DDLC) / visió (fig.) / to look a 

p. of – ser la viva imatge de / it made a pretty p. – feia goig de veure / the (bigger/larger) p. – el conjunt 

(per contraposició a el detall), la situació de conjunt, la visió de conjunt, el panorama general; quadre 

general / there is a part of the p. missing – hi falta una cosa (o un element) perquè sigui complet / to (put 

etc) out of the p. – descartar, deixar descartat (un sospitós, etc.) // to p. (something) in one’s mind – 

representar-se (una cosa) mentalment, fer-se’n una representació mental / v. picture hat / v. hook / v. 

pretty 

-picture book – llibre il·lustrat, llibre de dibuixos; llibre de làmines (si és el cas) 

-picture frame, picture-frame. p.-f. stage – escenari a la italiana (Termcat) 

*-picture hat – pamela (~) 

*-picture-perfect – de pel·lícula (vida, pentinat, etc.) 

-picturesque – (people) extravagant, estrafolari / p. beauty (s. XVIII-XIX) – estètica del pintoresc 

-pidgin – lingua franca, llengua franca / llenguatge macarrònic; jargó / crioll (~; acc. 2.1 DIEC2, francès 

créole) 

-piece – parrac (de roba) / article, reportatge (de diari o de revista); relat / to be of a p. – ser (dues o més 

coses) una mateixa cosa; formar un tot indissociable (trad. lliure) / of a p. with – a l’una ‘unidament’ / 

chicken pieces – pollastre tallat a vuitens (cf. joint) / magnificent p. of colouring – estampa plena de color 

(un paisatge, una escena de mercat) / p. of mail – tramesa postal (terme genèric); carta (~) // (v) to p. 

together – recompondre, reconstruir (sentit propi i fig.); treure en clar (alternativa a ‘lligar caps’); formar-

se una idea general (a partir de dades fragmentàries) (~) / to pick up the pieces – reflotar (una empresa, un 

negoci; no DIEC2 ni DDLC, sí GDLC; al “Google Llibres” trobo una cita d’en Josep Pla del 1966 amb el 

sentit de ‘fer emergir una embarcació enfonsada’, una del 1989 amb el sentit fig. i una a l’anuari de l’IEC 

del 1994-1995, entre bastantes altres) // to p. together – bastir (una hipòtesi, un poema) / v. bit / v. pick 

-piecemeal, piece-meal – amb comptagotes ‘de mica en mica’ / per parts // (adj) dispers (p. scraps ‘retalls 

dispersos [de roba o d’informació]’) / paulatí (una reforma política, p.ex.; v. el que en Coromines diu 

sobre paulatí al DECat) / p. executions – un degoteig d’execucions 

*-piece rate – preu per peça, preu unitari / to be payed on a p. r. basis – treballar a preu fet, a tant la peça 

-piecework – a tant la peça (alternativa a ‘a preu fet’) 

-pied – pintat ‘tacat de diferents colors’ (la cara d’un ocell, com la cadernera, etc.) 

-pier – (Naut) espigó (alternativa a ‘dic, escullera, moll’, i en general preferible a dic i a moll) (primera 

part acc. 2.a Oxford); pantalà (segona part acc. 2.a Oxford; v. pier a la Wikipedia anglesa) 

-piety. pieties – bones paraules (~) 

-pigeon: v. clay 

*pigeon-hawk – esparver (però es pot aplicar a altres rapinyaires, com l’esmerla, mena de falcó) 

-pigeon-toed – amb els peus girats endintre (metatarsus varus o pes adductus; no ‘garrell’) 

-piggy. this little p. – aquest [dit] (en la cultura anglosaxona dit esp. els dits dels peus en un joc infantil en 

què se’ls dota de vida pròpia [“aquest ditet va anar a mercat” etc. en anglès, semblant al joc de dits 

“aquest és el pare, aquest és la mare, aquesta fa les sopes, aquests se les menja totes, i aquest és el pitiu, 

pitiu, pitiu, que no vol sortir del niu”]) 

-pigsty – cort de porcs (solució més natural que les del dicc.) 

*-pigweed – blets (nom comú de diferents espècies dels gèneres Amaranthus i Chenopodium) 

-pike. piked somersault – salt mortal carpat 

-pikeman – piquer ‘soldat armat amb una pica’ (correspon a pikeman1 de l’Oxford, mentre que l’acc. del 

dicc. correspon a pikeman2) 



-pile1 – pilar (esp. de fusta) // to p. up (on someone) – rosegar (una aflicció, etc. a algú) 

-pile2 – feix (de bitllets de banc) 

-pile driver. defiant p. d. – martell implacable (dit d’una persona) 

*-piled-up – atapeït (un calaix, p.ex.) 

-pilgrimage – pelegrinatge (millor que la trad. del dicc.) 

-pill. p. bottle – pot de pastilles 

-pillar – font (de suport, de consol, etc.) / fonament(s) (fig.) 

-pillbox – búnquer (més que no pas ‘fortí’) / p. hat – barret (o capell) sense ala (Oxford Visual), barret 

pillbox (posat de moda a la seva època per la Jacqueline Kennedy) 

-pillow: v. throw pillow 

*-pillowy – flonjo / molsut / arrodonit (onada) 

-pimp – macarra (alternativa a les solucions del dicc.) 

-pimple – barb (esp. de la cara, si no és ‘gra’) / pimples – acné 

-pin – passador (joieria; Termcat) / insígnia de solapa, insígnis (acc. 2b DDLC), pin / neat as a (new) p. – 

(semblar) un figurí (dit d’una persona) / (to be) on pins and needles – (estar) intrigat / they are not the 

shiniest pins – no són precisament uns einsteins (registre col·loquial) // to p. down – subjectar; fixar 

‘deixar fixat’; immobilitzar / v. straight 

*-pinball. p. machine – màquina de milió 

-pinch. a p. – una misèria (~) / to take something with a p. of salt (del llatí cum grano salis) – agafar-se 

(una cosa) amb reserva // (vt) rampinyar (alternativa a ‘pispar’, dit d’un lleopard que s’emporta nadons 

d’un aixopluc, Roy Lewis, Evolution Man,  20) 

-pinched – magre, afilat, descarnat, rebegut (cara) / escanyat (veu) 

*-pinch-fist, pinchfist – garrepa, del puny estret 

-pine1. white p. – pi de Weymouth (Pinus strobus) (provisionalment [8-V-2013] pi strobus al Termcat, 

potser apud Masclans, de formació irregular) 

-pine2. to p. for someone – sospirar per algú (alternativa a la solució del dicc.) 

-pineapple – pinya tropical (alternativa a les solucions del dicc.; DIEC2, etc.) 

-pine needle. p. needles – pinassa (‘fullaraca de pi’) 

*-pin-eyed – d’ulls de puça ‘d’ulls molt petits’ (“having very small eyes or spots suggesting eyes”, dicc. 

Merriam-Webster) 

-ping – tintineig (possible alternativa a ‘ning-ning’) 

*-pinhead – microcèfal (persona afectada de microcefàlia) 

-pinion – immobilitzar 

-pink. in the p. – de meravella, de conya ‘en bon estat de salut i d’ànim’ (alternatives a la solució del 

dicc.) / p. bits – vagina, cony (registre col·loquial) / v. carnation pink 

*-pinkeye, pink eye – conjuntivitis 

*-pinkish-orange, pinkish orange – salmonat (trad. lliure però acostada) 

-pinmoney, pin money – diners per a petites despeses (alternativa a la solució del dicc.) 

-pinnacle – pedestal (fig.) / súmmum 

-pinpoint – senyal (fig.) // (adj) precís; penetrant (vista) // (v) precisar / diagnosticar 

-pinprick – pic ‘puntet’ (de llum); espurna (~) / brossa, palla (cosa petita que molesta) (~) 

*-pinstripe, pin-stripe, pin stripe – ratlla diplomàtica (dibuix de teixit) 

*-pint-size, pint-sized – diminut; menut (persona) 

-pioneer – capdavanter, líder // (v) introduir (noves tècniques, etc.) 

*-pioneering – flamant (fig.) (~) 

-pipe. to p. (up) – saltar (en una conversa) / v. Pan 

-pipe dream – quimera (alternativa a les solucions del dicc.; v. sinònims al Franquesa s.v. il·lusió) 

*-pipefitter – llauner, lampista 

-piper. to pay the p. – pagar-la, pagar-la cara 

-piping1. intestinal p. – vies intestinals / p. system – sistema de conduccions; sistema de canonades 

-piquancy – gràcia, sal, color (fig., acc. 5a DDLC, no inclosa al DIEC2) 

-pique – despit (~) // (v) tenir punt (a fer una cosa) / v. curiosity 

*-pish (interj) – bah! / p. tush, p. tosh – bah!; bestieses! 

-piss – pixarada // p. off! – vés-te’n a fer punyetes! / to p. off – rebentar, emprenyar, tocar els collons / to 

get pissed – agafar ràbia, enrabiar-se (per algun fet que et contraria) 

*-piss-poor – misèrrim (piss prefix amb sentit intensiu i despectiu) (~) 

-pit1 – trampa (‘parany consistent en una excavació coberta’, v. acc. 1 DIEC2) / avenc (amb comunicació 

amb l’exterior); pou, xemeneia (totalment subterranis, termes d’espeleologia, acc. 4 i acc. 3 DDLC 

respectivament) // (n) enfrontar / to p. one’s will against – plantar cara a / strength pitted against strength 

– oposició frontal (~); (lluita) cos a cos (~) 



-pitch1: v. bow [sic] 

-pitch2 – màxim, apogeu; paroxisme (del plaer, p.ex.) / intensitat, ritme (fig.) (~) / 

(anticipation/excitement) is at fever p. – hi ha una (expectació/emoció) febril (o delirant) / sales p. – 

oferta (~) // (vt) proposar, oferir, “vendre” (un projecte, etc.) / dirigir (a book pitched to a general 

readership ‘un llibre dirigit a un públic ampli’, ‘un llibre dirigit a tots els públics’) // (vi) (Naut) fer 

cabussades (alternativa a ‘donar capficalls’; v. el que en diu en Coromines, DECat, II, 515a52-58, amb 

remisió a Lleures i converses) / v. fever-pitched 

*-pitch-bend(ing) – portamento (terme musical) 

-pitched. p. battle – batalla campal (no pas ‘planejada’) 

*-pitching pennies – joc de les xapes (v. intervenció 9 de l’entrada matching nickels - pitching pennies de 

WordReference.com) 

*-pitch-pipe, pitchpipe, pitch pipe – diapasó (instrument per donar el to) 

-piteous. it was p. to behold – feia compassió de veure 

-piteously – amb aire afligit; en to planyívol 

-pitfall – parany(s) 

*-pith helmet – salacot 

-pitiful – digne de commiseració, digne de llàstima / que mou a compassió / deplorable 

-pitted – ple de sots (el terra d’un camí) 

-pity – pena (alternativa a les solucions del dicc.) / consideració (acc. 2.1 GDLC) 

-pitying – misericordiós / indulgent (~) 

-pityingly – amb aire compadit (alternativa a les solucions del dicc.) 

-pivotal – transcendental, clau, crucial (un descobriment, etc.) (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-pixelated, pixellated – pixelat; de baixa resolució (una imatge, esp. en pantalla d’ordinador o de 

videojoc) 

*-pixelisation – pixelització 

*-pizza boy – repartidor de pizzes 

*-placable – conciliador 

-placate – aplacar ‘apaivagar’ (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-placator – conciliador 

-place – posició (fig.) / establiment (esp. comercial; alternativa a ‘local’) / p. (of business) – seu (acc. 3 

seu1 DIEC2), central (acc. 4.1 DIEC2) / in p. – a punt, a punt de fer servir, a punt d’utilització; viu, vigent 

/ the funding is solidly in p. – els fons estan assegurats / to (run/walk) in p. – (córrer/caminar) sense 

moure’s de lloc /  to put someone in his p. – fer passar per l’adreçador, posar a rotlle (millor que ‘posar a 

ratlla’, que si de cas és ‘tenir a ratlla’); abaixar-li els fums (~) / the idol of the p. – l’ídol local / culture 

and p. – cultura i territori (àmbit d’estudi acadèmic) / sense of p. – lligam amb un lloc / you have no p. 

here – tu aquí no hi pintes res, tu aquí hi sobres / to have a p. – tenir cabuda (esp. fig.) // to p. together – 

combinar (acc. 1.1 DIEC2) / v. first / v. high 

*-placeless – indefinit, sense límits (~) / anònim, sense identitat, neutre (lloc) (~) 

-place mat – estovalles individuals (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-place setting – coberteria 

-plague – epidèmia (alternativa a ‘pesta’ en sentit genèric) // (v) assolar (esp. fig.) / assetjar (a preguntes, 

etc.) (alternativa més ajustada que la solució del dicc.; plagued by memories ‘assetjat pels records’, p.ex.) 

/ fer la vida impossible (a algú), amargar la vida (a algú) 

*-plague-spot – estigma, taca (fig.) 

-plain. it is p. to see... – salta a la vista (que...) / p. paper – paper d’embalar (en alguns casos) 

-plain-clothes, plainclothes. p.-c. man, plainclothesman – policia secret (alternativa a la solució del dicc.) 

*-plain-front. p.-f. trousers – pantalons sense pinces 

-plainly – b sincerament..., la veritat... (possibles alternatives a ‘francament’) / to speak p. to someone – 

ser franc amb algú (alternativa a la solució del dicc.) / v. put 

-plan – objectiu, intenció, intencions ‘propòsit’ (sovint més idiomàtics que els literals ‘pla’ o ‘projecte’) / 

to go to p., to go as planned = to go according to p. / v. B / v. hospitalization 

*-planar – en plans; planar ‘que conforma un pla’ (GDLC, DDLC, no DIEC2) 

-plane2 – paleta (de manobre; acc. 1 Oxford) 

-plank – taula (possible alternativa a ‘post’ o a ‘tauló’) / planxa (de fullola, etc.) / palanca, passera ‘tauló o 

pont estret per passar un rec o una riera petita’ (primera subacc. acc. 2 Oxford) / deck planks – (Naut) 

entaulat (alternativa més específica que les solucions del dicc.) 

-planner – projectista; organitzador / estrateg (militar o sentit fig.) / agenda (notebook) / v. city 

-planning. I haven’t done much p. – vaig bastant sobre la marxa / family p. – planificació familiar 

(alternativa a les solucions del dicc.) / family p. clinic – clínica de planificació familiar, clínica 

ginecològica (eufemismes); clínica d’avortaments 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1397741


-plant – (vt) gravar-se (un nom al cap, p.ex., memoritzar-lo) / v. crop 

-plantation – colònia (d’una metròpoli a ultramar) (acc. 4.a Oxford) 

-planter – terratinent (esp. d’una plantació de sucre, cotó, etc.) / (plantpot) test, torratxa; jardinera 

(rectangular) 

-plaster – ornamented p. – motllures de guix // (v) reflectir-se (fig.) (p.ex. el digust a la cara d’una 

persona) / the smiled plastered across her face – el somriure que té imprès a la cara 

-plastered. to get p. – entrompar-se, agafar una mona, agafar una torradora ‘emborratxar-se’ 

-plastic – (attr) superficial (persona) / postís (somriure) 

-plate. to have a lot on one’s p. – estar distret (de tanta feina), tenir una feinada, tenir molta teca (acc. 2 

teca1 DIEC2) 

-plateau – estancament, punt mort / to hit a p. – estancar-se (fig.) 

-platform – vehicle ‘mitjà’ (a través del qual expresar-se, ~) 

-platoon – secció (militar) (més precís que ‘escamot’) 

-play – interacció / obra de teatre (acc. 1.f del bilingüe, que recull tot de sinònims però no l’equivalència 

més habitual) / the p. is over – s’ha acabat la funció (sentit propi i fig.) / at p. – en plena gresca (esp. si no 

és un joc de nens) / to be in p. (~ to come into p.) – entrar en joc // (vt) to p. things up – exagerar la nota / 

to p. oneself – actuar fent de tu mateix // (vi) entretenir-se, distreure’s / to p. with the idea that... – fer-se la 

fantasia que... (trad. lliure) / to p. along (with someone) – seguir el joc (a algú) / to p. about – entretenir-se 

(jugant amb alguna cosa) / to p. off against – oposar, contraposar (a) / to p. on – explotar, aprofitar-se de, 

valdre’s de (però to p. on the spectres of the past ‘conjurar els fantasmes del passat’) / to p. up – inflar, 

exagerar; establar (un cavall) (Dickens, Bleak House i Battle for Life) / to p. up to something – fomentar; 

apel·lar a / to p. for time – (per) guanyar temps / v. card / v. foul / v. game / v. hand / v. house / v. joke / v. 

nice / v. part / v. power play / v. role / v. rule 

-playboy – conquistador 

-player. key p. – figura destacada, figura clau (esp. persona); element clau, peça clau (esp. cosa) 

-playful – lúdic / còmic (~) / p. atmosphere – ambient distès / to be in a p. mood – tenir ganes de jugar 

-playfulness – esperit lúdic, esperit juganer, caràcter juganer / comicitat (~) 

-playground – parc infantil; zona dels gronxadors; els gronxadors (terme col·loquial) / pistes esportives 

(zona esportiva pública en places o altres espais públics dels EUA) / p. director – monitor d’esplai (EUA) 

(~) / p. movement – moviment recreatiu (uns dels pares del qual és Joseph Lee) (~) 

*-playing – execució, interpretació (musical) 

-playing field – camp d’acció (fig.) / level p. f. – igualtat de condicions 

*-playmaker. the p. – el cervell (d’un equip esportiu), el creador de joc, l’organitzador de joc 

*-plaza – galeria comercial; complex comercial 

-plea – instància (alternativa a les solucions del dicc.) 

-plead – intercedir (to p. with ‘intercedir davant de [algú]’) / adduir ‘al·legar’, pretextar, donar com a 

pretext / to p. to – encomanar-se a (Déu, un sant, etc.) / to p. (for mercy/for one’s life) – clamar 

misèricòrdia 

-pleading – (adj) suplicant, de súplica (mirada, to de veu) 

-pleasant – complaent (persona) / acollidor (una casa) (p. and quiet ‘plàcid i acollidor’, amb inversió de 

l’ordre dels adjs. per mantenir la naturalitat, i amb conservació de la sonoritat de l’original) 

-pleasantly – tot afable (algú, responent a una pregunta, etc.; possible alternativa a ‘afablement’) 

-pleasantry – broma (light p. ‘broma distesa’) / compliment / to exchange pleasantries – saludar-se (de 

manera formal) 

-please – fer content ‘complaure, satisfer, acontentar’ / delectar (el paladar, etc.) / v. prospect 

-pleasurably – complagut 

-pleasure – al·licient (v. glossari Barney’s Version) / with great p. – (amb) molt de gust (contextos 

diversos) / to take p. in something – complaure-s’hi; entretenir-se (agradablement) (a fer una cosa); 

disfrutar-hi; obtenir-ne satisfacció (frase feta amb trad. lliure: we take our pleasures where we can 

‘cadascú s’ho passa bé com vol’) / it’s a p. to... – és una delícia (alternativa a les solucions del dicc. i en 

altres contextos) / I like p. – m’agrada la bona vida, m’agrada divertir-me 

-pleat – pinça (plec als pantalons sota mateix de la trinxa) 

-pledge – p. card – fitxa de donant (d’alguna mena d’institució benèfica) (~) / (v) garantir; assegurar 

-plentiful. not that p. – més aviat escàs 

-plenty – prosperitat (esp. en l’expresió peace and p.) / (adv) molt / v. ease 

*-plenum – ple; reunió plenària 

-plethora – multitud, gran nombre / the p. of season – el pic de la temporada 

*-Plexiglas – metacrilat 

-pliable – dúctil (sentit propi i fig.) 

*-pliancy – flexibilitat 



*-pliant – flexible; mal·leable; dúctil; dòcil 

-plight2 – destret / penalitats 

*-plique-à-jour – plique-à-jour ‘alveolat translúcid’ (tècnica o tipus d’esmalt) 

-plod – ranquejar 

-plop – plaf, espetec (d’una bufetada, p.ex.) 

-plot – representar (alternativa sovint preferible a ‘traçar’ quan es tracta de transportar dades sobre un 

gràfic) / v. twist 

-plough – (vt) fer passar la màquina llevaneu (acc. 7.e Oxford) 

*-plow (al bilingüe hi falta la remisió a plough) – encastar-se (un cotxe contra una paret, p.ex.) 

-ploy – ardit; argúcia; recurs 

-pluck2 – polsar, pinçar (les cordes d’un instrument musical) / to p. heart, to p. spirits – rependre coratge 

(solució d’en Coromines) / to p. at the coverlet – alçar el cap (fig.) (en un conte de Dorothy Parker) 

-plug. to pull the p. – desconnectar (algú, dels aparells que li mantenen artificialment la vida) / to pull the 

p. on – tancar l’aixeta (fig.); dir prou (fig.) / to pull the p. out on – tancar la porta (a) (fig.) // fer difusió 

de, donar publicitat a / to p. away – insistir (alternativa a ‘perseverar’) 

-plughole – desaigüe 

-plum1 – flonjo / p. job – moma (alternativa a ‘bicoca’) / juicy p. – negoci suculent, negoci substanciós; 

pastís suculent (sentit propi i fig.), pastís llaminer (esp. fig.) 

-plumb. p. crazy – sonat, com un llum (alternatives col·loquials a la solució neutra del dicc.) 

-plume. p. of dust – núvol de pols 

-plummet – caure a plom, desplomar-se (alternatives preferibles a la solució del dicc.) 

-plump – gros (peça de fruita, esp. pera) 

-plunge – patacada (fig.) // (vt) to p. the country into war – abocar el país a la guerra // (vi) to p. into battle 

– entrar en combat / to p. in – jugar-se-la, córrer el risc 

-ply1 – inclinació, tirat 

-ply2 – (needle) fer anar (opció que apareix a l’acc. següent del bilingüe, però no per a la labor d’agulla) 

(també per al pinzell de pintor, etc.) 

-plywood – placa de fullola (alternativa a contraplacat) 

-poach1 – escaldar, passar per aigua 

-poached. p. eggs – ous remenats (però v. poach aquí sobre) 

-pocket – palma, palmell (d’un guant de beisbol) / compartiment (d’una maleta) / p. of resistance – 

reducte de resistència (alternativa a la solució del dicc.) / p. diary – agenda de butxaca / v. pride 

-pocketbook – agenda / bossa de nit (= clutch purse, q.v.) 

-pocketful – sac (esp. fig., p.ex. p. of patience ‘sac de paciència’) 

-pod – càpsula (de cafè, d’un sol ús, per a cafeteres elèctriques com les Nespresso) / fruit (del cacau; 

tècnicament és una baia) 

*-pod (n4 Oxford) – estol (de dofins, p.ex., però també d’altres mamífers marins o d’ocells) 

-podium – tribuna (~) 

-poignant – colpidor (alternativa a les solucions del dicc.) 

-point – condició ‘punt’ (alternativa a la segona solució de he made the following points) / argument (acc. 

1.1 DIEC2) / apreciació; opinió, parer (~) / (significant part, important thing) importància, transcendència 

(trad. lliure) (però: the important p. is... ‘el que compta és...’) / qualitat ‘característica’ / p. of entry – via 

d’entrada; orifici d’entrada (d’una bala); port d’entrada (de mercaderies); punt de partida (fig.) (~) / high 

p. – moment transcendental, moment culminant / the whole p. (of something) – la particularitat; la gràcia / 

at this p. – arribats aquí... (fórmula introductòria) / p. of pride – motiu d’orgull / p. of view – òptica ‘punt 

de vista’ (alternativa només apuntada al bilingüe en un ex.) / to make a p. – fer una puntualització, 

puntualitzar / to make it a p. of honour – obstinar-se (a), insistir (a), entestar-se (a) (~); tenir punt (a); 

aplicar-se (a) / to make (it) a p. of doing something – tenir per norma (fer una cosa); (fer una cosa) per 

sistema (alternatives a la solució del dicc.); pendre’s com una qüestió d’honor (fer una cosa); fer el 

propòsit (de fer una cosa) / what’s your p.? – ¿què vols dir?, ¿on vols anar a parar?; ¿i què? (trad. lliure) / 

my p. is... – el que vull dir és... / to argue one’s p. – defensar les teves idees / to the p. (valor adjectival) – 

oportú, escaient; a propòsit (acc. 6.c Oxford) / to the p. (valor absolut) – anem al que interessa / to come 

to the p. – concretant... (fórmula inicial, seguida de coma o de dos punts) / to get (right/straight) to the p. 

– anar al gra; no tenir pèls a la llengua (~) (però: now I’m getting to the p. ‘ara arribo on volia arribar’) / 

to get one’s p. across – fer-se entendre / to be beside the p. – no fer al cas, no comptar, no ser digne de 

consideració (alternatives a la solució del dicc.) (it’s largely beside the p. ‘això no és el més important’, 

‘això és marginal’) / more to the p. – més aviat... (valor consecutiu-adversatiu); és més... / that’s (just) the 

p. – d’això es tracta, aquesta és la intenció ‘aquest és l’objectiu’ (alternatives a la solució del dicc.); vet-

ho aquí (sentit diferent) / I guess you have a p. – potser tens raó (però: he had a p. ‘no anava 

desencaminat’) / good p. – tens raó; és veritat / there was no p. – no hi va haver manera / past the p. of no 



return – sense remei, ineluctablement; no haver-hi marxa enrere (amb reformulació) // to p. to – suggerir 

‘indicar’; remetre a (acc. 2a DDLC); al·ludir a / to p. towards – assenyalar, indicar, ser indici de (també, 

amb reformulació, possible ús de respecte a) / facts p. strongly in the same direction – els fets porten a 

concloure el mateix, els fets conviden a arribar a la mateixa conclusió / he pointed me in the direction of 

his literary agent – em va suggerir que acudís al seu agent literari; em va recomanar el seu agent literari 

(~) / v. feeble / v. forward / v. prove / v. strong 

-point-blank, pointblank – sense com va ni com ve (‘demanar una cosa sobtadament’) / to receive p. – 

sostenir (la mirada d’algú) 

-pointed – penetrant (mirada) 

-pointedly – amb intenció; amb segones / ostensiblement / en to categòric 

-pointer – recurs, truc (~) / mostra (~) 

-pointless – il·lògic; insubstancial (alternatives a les solucions del dicc.) 

-pointlessly – sense motiu 

*-point man – explorador ‘batedor que va al capdavant d’una patrulla’ (acc. 3 pointman Oxford); 

capdavanter, herald (fig.) 

-pointsman (millor pointman): v. point man 

*-pointy-headed (o pointy) – set-ciències, saberut (esp. EUA) 

-poise – desimboltura // (vt) alçar (els rems de l’aigua) (dit antigament llevar rems, v. DCVB) / to be 

poised (somewhere) between... – ser a cavall de... (fig. acc. 2.1 cavall1 DIEC2) 

-poised – desimbolt 

-poison – intoxicar (sentit propi i fig.); agrir (fig., acc. 2 DIEC2) 

*-poisoned: v. chalice 

-poisoning. alcohol p. – intoxicació etílica / food p. – intoxicació alimentària 

-poisonous – (very bad) terrible, desastrós ‘horrible, horrorós’ / malsà (clima, p.ex.) 

-poke2. to p. about, to p. around – potinejar, remenar 

-poker-faced – amb cara de circumstàncies / circumspecte (to) 

-polar: v. opposite 

-polarity – pol (fig.) (by 1930 Picasso and Dalí stood at two polarities of the Surrealist movement 

‘...ocupaven dos pols oposats...’) 

-polarize, polarise. to p. opinion – dividir l’opinió pública; (crear/generar/provocar/suscitar) divisió 

d’opinions, divergència d’opinions 

-pole1 – barra (vertical; per agafar-se en un vagó de metro, p.ex.) 

-pole2 – extrem (oposat) / to be poles apart – ser com la nit i el dia (esp. dues persones) 

-polemics – argumentació (oral, escrita) (~) 

-police. p. officer – policia ‘agent de policia’ (a seques, que és la forma natural de dir-ho) / v. police-issue 

aquí sota mateix / v. force / v. state 

*-police-issue – d’ús policial, reglamentària (una arma, etc.) 

*-policing – (manteniment de l’)ordre públic / activitat policial / competències policials (~) 

-policy1. policies and procedures – normativa de tramitació (~) 

-polish – envernissar (no als diccs. bilingües que he consultat, però en algun context em sembla clar el 

sentit) / (style) v. polishing aquí sota 

-polished. invitingly p. – d’una llisor seductora (les portes metàl·liques d’un ascensor) 

-polishing – abrasió (‘erosió’, acc. 2.1 DIEC2) / (style) retocs 

-polite. p. conversation – conversa formal (~) 

-politely – amb correcció (alternativa a les solucions del dicc.) 

-politic – (adj) diplomàtic (alternativa a les solucions del dicc.) 

-political – contestatari; revolucionari (~); políticament compromès; amb consciència política / diplomàtic 

‘prudent’ (v. politic aquí sobre) / p. people – (n) polític; gent ficada en política / p. matters – qüestions de 

política, assumptes de política / v. writer 

-politics – preferències polítiques, actitud política (cf. stance) 

-polka dot – topo (alternativa col·loquial centenària a ‘pic’ o ‘clapa’, v. topar DECat) 

-poll: v. exit polls 

-polling booth – cabina electoral (variant de la solució del dicc.) 

-poll tax – impost sobre el vot (EUA) 

-poltergeist – esperit (generalització); fenòmens paranormals (~) 

-polyester > tergal (tipus de teixit de polièster molt popular fins a finals del segle XX) 

-polystyrene – poliestirè / p. foam – poliestirè expandit, poliestirè extrusionat, pòrex-pan 

*-Pomeranian – lulú (generalització) 

-pommel – bombardejar (fig) (cast. machacar) (~) 

-pomp. p. and circumstance – pompa i cerimònia (alternativa al calc) / p. and glitter – pompa i esplendor 



-pompadour – tupé (amb acc. tancat en la pronúncia corrent; v. topar al DECat) 

-pompous – pretensiós (persona) 

*-poncho – capot (militar) 

-ponder – especular (acc. 2 DIEC2) / analitzar (~) 

-pony – haca ‘cavall petit’ (> poni, que en cat. es reserva per als més petits, com el poni de Shetland) 

-poodle – gos d’aigua (alternativa idiomàtica al gal·licisme caniche) 

-pool1. to jump into the p. – posar-s’hi fulles, fotre’s / v. reflecting 

-pool2 – billar (americà) // to p. resources – ajuntar recursos; fer caixa comuna (trad. lliure, Philip Roth, 

Humbling, 2) / v. car / v. dirty / v. typing 

-poop. p. deck – castell de popa 

*-poop2 – caca 

*-poop-scoop, pooper-scooper – recollidor de caques de gos 

-poor. p. girl! – pobra!, pobreta!, pobrissona! (sovint millor que ‘pobra noia!’) / imperfecte / p. vision – 

visió deficient / p. dress, p. dress sense – mal gust en el vestir / v. dirt 

-pop – pendre (pastilles, esp. droga) / to p. open – destapar (una ampolla) 

-popcorn – crispetes (que sembla que és el terme més acceptat per substituir el castellanisme palomitas), 

palomites (castellanisme encara d’ús popular, acceptable en registres col·loquials) 

-popgun, pop gun – escopeta de tap de suro 

-poplin – papalina, pampolina (noms tradicionals, v. DCVB i DECat s.v. papa) 

*-popping. p. eyes – ulls de gripau 

*-popsicle – polo ‘gelat amb bastonet’ (López del Castillo) 

-popular – sol·licitat / molt acceptat (una teoria, etc.) / a place p. with people – un lloc concorregut; un 

lloc animat (~) / to become p. – popularitzar-se 

-popularity – acceptació, èxit (d’un producte comercial, etc.) 

-popularly. p. elected – elegit pel poble; elegit per votació popular 

-population: v. student population 

-populous – abundant (acc. 2 DIEC2) 

-porcelain. p. over glass – porcellana vitrificada / p. ware – porcellana, porcellanes, peces de porcellana 

-pore. to p. over (a book) – mirar (un llibre, buscant-hi alguna cosa) (possible alternativa a la solució del 

dicc.) 

*-pornographer – autor pornogràfic, escriptor pornogràfic / gent del món de la pornografia 

*-porringer – escudella, escudelleta, escudelló (v. Violant i Simorra, Art popular decoratiu, Les Belles 

Edicions, 1948, figures 96, 97 i 98 [p. 132, 133 i 134]) 

-port1. at p. – de port, portuari 

-port2 – connector de xarxa (port al Termcat, definit com ‘via d'entrada i de sortida de dades en un sistema 

informàtic’) (pel Google veig que en cast. fan servir indistintament tots dos termes en casos com els 

connectors RJ45, etc.) 

-portent. p. of age – símptoma de l’edat 

-portentous – desafiant, amenaçador 

-portfolio. p. manager – gestor de cartera (d’accions borsàries) / stock p. – paquet d’accions 

-porthole – ull de bou 

-portly – ben plantat / majestàtic, soberg (~) 

-portrait – semblança (biogràfica) / v. drawing 

-portraiture – l’art del retrat (alternativa a la solució del dicc.) 

-portray – mostrar / reflectir (alternativa a ‘descriure’) 

-portrayal – imatge; estereotip 

-pose: v. strike 

-posh – (coll) fi (barri) 

-position – punt de vista / asseveració (acc. 2 Oxford) / his p. is... – parteix del principi que...; el seu parer 

és... / in Christianity the p. is taken that... – en el cristianisme es considera que... / to take a p. – formar-se 

una opinió; tenir formada una opinió; tenir una opinió // to p. oneself – situar-se / to p. oneself outside of – 

desentendre’s de (~) / to p. (between) – interposar-se (entre) (v. exs. accs. 1.1 i 1.3 interposar DIEC2) / v. 

leadership 

-positive – optimista / constructiu (fig.) (una proposta, etc.) / autèntic, gran (it is a p. cruelty ‘és una 

autèntica crueltat’, ‘és una gran crueltat’) / think p. – sigues optimista / in p. terms - positivament / to 

show (something, someone) in a p. light – fer propaganda a favor (~) / a p. vista – un panorama 

prometedor, un horitzó prometedor / v. figure 

-possess. to be possessed of a son (etc) – ser (pare/mare) d’un nen (etc.) / she possessed her secrets fully – 

era senyora absoluta dels seus secrets (trad. lliure) 



-possibility – imponderables (~) / expectatives (~) / promesa, promeses (fig.) / eloquent with p. – prenyat 

d’amenaces (trad. lliure, referint-se a una pistola) 

-possible – admisible, imaginable (~) / it is certainly p. – podria molt ben ser / if at all p. – per poc que 

pugui ser... / she knocks as loudly as p. – truca amb totes les seves forces / all p. and impossible matters – 

tota mena d’assumptes imaginables (cast. habidos y por haber) / I did the p. and impossible to come – 

vaig fer tots els possibles per venir, vaig fer els impossibles per venir / v. soon 

-possibly. could you p. come another day? – ¿que podria venir un altre dia?, ¿que tindria la bondat de 

venir un altre dia? 

-post1 – (earring stud) tija (d’una arracada de tija) 

-post2 – entrada, comentari (en un blog o un lloc web) (alternatives a la proposta del Termcat) / by return 

of p. – a correu seguit (no ‘a volta de correu’) 

-post3: v. trading post al bilingüe (traduït correctament com factoria acc. 3 DCVB)  

-poster. p. art – cartellisme / p. roll – tub de pòster(s) 

-posterity. captured for p. – immortalitzat 

-postern. p. gate – portell posterior (en una tanca d’una propietat rural) 

*-poster paint – tèmpera (pintura a l’aigua utilitzada a les escoles, p.ex.) 

-post-haste – com una exhalació 

*-post-image – postimatge (terme d’òptica) / empremta (fig.) (~) 

*-post-it – nota adhesiva (“pòstic”) 

-postpone – mantenir en suspens / subordinar (acc. 3 Oxford) 

*-postreaction – seqüela (Carlos Castaneda, Els ensenyaments de Don Juan, 32) 

-postscript – apèndix / epíleg / v. P.S. 

-postulation – postulat; teoria (~) 

-posture – afectació (si és el cas; cf. posture v i posturing aquí sota) / p. photograph(y) – fotografia 

artística (de persones) (~) 

*-posturing – afectació (descarto posa en sentit figurat perquè d’entrada em sona castellà) // (adj) 

fanfarró, fatxenda (adj. al DDLC amb cites d’en Pla), perdonavides (adj. també al DDLC) 

-pot – atuell, vas, recipient (en general); peça de terrissa (si és el cas) / gerra (per a aigua, gran, de 

bastants litres) / (for cooking) cassó (alternativa a les solucions del dicc.) / aposta, diners apostats (acc. 9.b 

Oxford) / watched p. never boils – qui espera es desespera / v. coal pot 

-potation – el beure ‘la beguda’ 

-potato: v. hot 

-potency – potència sexual (acc. 1.d Oxford) 

-potentate (n) – poderós (millor que ‘potentat’ en alguns casos, com p.ex. la frase de Shakespeare a Enric 

VI “The Kings and mightiest potentates must die”, o “Dukes, Earls, Baronets, and their potentates” del 

Book of Snobs de Thackeray) 

-potential – possibilitats (comercials, etc.) / risc (p. for political violence ‘risc de violència política’; però 

també pot ser vàlida l’alternativa més lliure ‘violència política latent’) / germen (fig.) / to hold p. for – 

donar joc a 

-potentially. p. deadly – que pot conduir a la mort (alternativa a la trad. literal) 

-potion – potinga 

-potpourri – pot-pourri, pot-pourri aromàtic, barreja de plantes aromàtiques (barreja ornamental de 

plantes aromàtiques seques, amb pètals de rosa, peles de cítrics, labiades com romaní o espígol, fustes 

aromàtiques com sàndal o cedre, espècies com clau o pebre, etc.) 

-potted – plantat en un test (alternativa a la solució del dicc.) 

-potter2 – feinejar, trastejar (alternatives preferibles a les últimes de l’entrada del bilingüe) 

*-potting shed – cobert del jardí; cobert de l’hort (~) 

-poultice – bàlsam (fig., p.ex. a les trads. d’en Miquel Desclot i d’en Salvador Oliva de Romeu i Julieta, 

II.V.65, que aprofito per a Cinnamon and Gunpowder) 

*-poultry-stealer – lladre de gallines (ex. al DIEC2, al GDLC, etc.) 

-pound1: v. penny 

-pound3 – trucar fort (a la porta, cast. aporrear) 

-pout – ganyota 

*-pouting – prominent (dit esp. d’uns llavis) 

-poverty: v. level 

-powder – talc (en pols) / cocoa p. – cacau en pols / p. box, p. horn – corn de pólvora // (vt) esmicolar 

(sentit físic i fig.) 

*-powder blue – blau clar, blau pastel (~) (#BOEOE6) 

-powdered – empolvorat 

-powder keg – barril de pólvora (sentit propi diferent de les solucions fig. del dicc.) 



-powder room – santabàrbara (acc. a Oxford) 

-power – virtut ‘força, potència, capacitat per produir un efecte determinat’ (def. DCVB), ‘potència, 

eficàcia d’alguna cosa’ (def. DIEC2) / (acc. 1.b) aptitud(s) (~) / powers – atribucions (acc. 2 DIEC2) / to 

lose the p. of speech – perdre la facultat de la parla (més ajustat que la trad. del dicc.) / to be in the p. of – 

estar sota la influència de (alternativa a les solucions del dicc.) / it does not lie within my p. – no tinc 

potestat (per...); no està a les meves mans / p. to the people – tot el poder per al poble (lema dels Black 

Panthers) / p. of reasoning – capacitat de raciocini / p. group – grup d’influència (‘grup de presió’) / 

national p. – capacitat nacional (terme de política i economia) / the powers that be – les autoritats; els que 

manen // p. broker – poder a l’ombra, poder fàctic / p. button – botó d’alimentació (~) // (vi) encaminar-se 

(esp. fig.) / v. assume / v. continuing / v. hard power / v. soft power 

*-power-crazed – encegat de poder; ebri de poder 

-powerful – forçut / apassionat (relació) / enèrgic (pinzellada, p.ex.) / ple de força, colpidor, punyent (una 

obra d’art) / reasoning p. – capacitat de raciocini 

-powerhouse – un tros d’home, una torre ‘home alt i gros’ (no DIEC2 ni GDLC, sí DCVB en el modisme 

de comparació com una torre) / a p. of a butcher – un carnisser amb molta capacitat de treball (Philip 

Roth, Indignation) / a carnal p. – un animal sexual (dit d’un home amb fortes inclinacions sexuals, Philip 

Roth, I Married A Communist,  3) // (attr) ferreny 

*-power-hungry – àvid de poder; amb set de poder 

-powerless – indefens, desvalgut / to feel p. – no veure’s amb cor (de fer una cosa) (alternativa al més 

literal ‘sentir-se incapaç’) 

*-power-mongering – (attr) àvid de poder 

*-power play – superioritat numèrica (terme d’esports) (Termcat, etc.) 

*-powers-that-be – els que manen (no només ‘el govern’, però sovint hi pot equivaldre; i no és ‘els poders 

fàctics’, que són els que manen a l’ombra i en anglès es diu de facto rulers) 

-practical – factible, viable (un projecte, etc.) / actiu, dinàmic (~) / expeditiu (to de veu) / p. common 

sense – esperit pràctic (millor que ‘sentit pràctic’) / p. problem – problema concret / v. experience 

-practicality. practicalities – aspectes pràctics (~ ‘logística’); qüestions pràctiques; problemes pràctics, 

dificultats (pràctiques de portar una cosa a terme) (~) 

-practically. p. speaking – a la pràctica 

-practice – tradició ‘els usos’ (~) / to put into p. – aplicar (alternativa a la trad. literal) / best practices – 

pràctiques recomanables; estàndards de qualitat / best p. rule – norma “a seguir” / best p. behaviour – 

conducta “ a seguir”, conducta modèlica (~) / through long p. – després de molta pràctica, a còpia de 

molta pràctica / current p. artist – artista en actiu / group p. – gabinet mèdic // p. room – sala d’assaig (de 

ballet, p.ex.) / p. bomb – bomba experimental 

-practised – murri, garneu; gat vell (~) / p. man – home de món 

-pragmatist – persona pràctica (alternativa lliure a la trad. literal) 

-praise. it’s beyond p. – (més que) digne d’elogi; no serà mai prou elogiat (~) (alternatives preferibles a la 

solució del dicc.) / to be full of p. – desfer-se en elogis / faint p. – elogis tebis, elogis hipòcrites (~) / to 

give p. where p. is due – els mèrits s’han de reconèixer (sentit recte i irònic) // (v) dir meravelles (d’algú o 

d’alguna cosa) (alternativa a ‘lloar’; v. també sinònims de lloar al Franquesa) / felicitar / celebrar (acc. 5 

DIEC2) / honrar, homenatjar, retre honor(s) (a un mort, etc.) / to p. to the skies – posar pels núvols 

*-praline – bombò (a Europa) / ametlla garrapinyada (als EUA, ~) 

-pram – cotxet de nen petit (alternativa a la solució del dicc.) 

-prank. p. call – broma telefònica 

-prankster. malicious p. – brètol, gamberro 

*-pratfall – caiguda de cul (EUA) 

-pray. p. tell me... – ¿que tindria l’amabilitat...? / p. (+ interrogació) – perdoni, ¿que...?; ¿es pot saber...? / 

let us p. – preguem; esperem...; tant de bo; esperem-ho; Déu ho vulgui; si Déu vol 

-prayer. prayers – beneir la taula (registre col·loquial) / p. (carpet/mat/rug) – estora de pregar (esp. islam) 

/ v. wing 

*-prayerful – devot (persona, actitud, silenci) 

*-prayer-house, prayer house – oratori, casa d’oració, temple 

*-praying – (attr) en oració 

-preach – pregonar; propugnar 

-preacher – pastor ‘sacerdot protestant’ (no pas ‘predicador’ als EUA) 

-preamble. without p. – sense circumloquis (~) 

-prebendary – canonge 

-precarious – perillós, arriscat (acc. 4 Oxford) / incert (destí) / inestable (vida) / en mal estat / p. nature – 

inestabilitat (d’una estructura material, o també sentit fig.) 

-precedence. to take p. – prevaldre (~); passar al davant (fig.) 



-precedent – antecedent (obra artística que precedeix una altra obra i ha influït en la seva concepció, acc. 

7 DDLC, ~ source, q.v.) / precedents – jurisprudència 

-precinct – circumscripció (electoral) (millor que ‘districte’) / p. station – comisaria (de barri) (EUA) 

-precious – valuosíssim, inestimable (possibles alternatives a la trad. literal) / maquíssim (dit d’un nen 

petit, p.ex.); una preciositat (una noia, p.ex.) 

-precise – metòdic (alternativa a ‘meticulós’) 

-precisely – amb exactitud (more p. ‘amb més exactitud...’) / exacte (amb valor adverbial corroboratiu) / 

at p. noon – a migdia en punt, al punt de migdia 

-preciseness – exigències ‘primmirament, meticulositat’ 

-preclude – mantenir al marge (trad. lliure) 

-predator – caçador (animal) / agresor (sexual, etc.) 

-predicate – proclamar 

-predict – anticipar (possible alternativa a alguna de les solucions del dicc.) 

*-predictably – com era de preveure... 

-prediction. according to my predictions... – segons les meves previsions... 

-predilection – predisposició, inclinació (alternatives a la trad. literal) 

-predominantly – la majoria 

-pre-eminently – sobretot (alternativa a les solucions del dicc.) 

-preempt – avançar-se (al destí, p.ex.) (acc. 3 Oxford) 

-pre-emptive – anticipatori; preventiu (~) 

-preen – estarrufar, estufar (les plomes i sentit fig.) 

-prefer – inclinar-se (per) / (charge) formular 

-prefix – anteposar 

-pregnant. heavily p. – en estat avançat de gestació (registre formal); molt prenyada (registre col·loquial) 

-prejudice – animadversió 

-prejudiced. sexually p. – sexista 

*-pre-law – preparatori de dret (estudis universitaris, esp. EUA) 

-preliminary – introductori (alternativa a la trad. literal i més freqüent) / p. hearing – audiència preliminar 

/ p. inquiry – investigació preliminar 

*-pre-med – preparatori de medicina (estudis universitaris, esp. EUA) 

-première, premiere – (v) estrenar (una obra, una pel·lícula) 

-premise – supòsit (alternativa a ‘premissa’) / espai, recinte, àmbit / solid premises – base sòlida (esp. fig.) 

-premonition. telling p. – prefiguració (Philip Roth, Nemesis,  2) 

-preoccupation – obsessió, cabòria; inquietud (acc. 2 DIEC2, esp. pl.); interès (esp. interessos, accs. 2 

DDLC, esp. 2a i 2b) 

-preoccupied – obsessionat / absort, abstret 

-preoccupy – interessar-se 

-preordain(ed) – cantat (un resultat d’un premi literari, p.ex.) 

-preparation – elaboració (alternativa a la trad. literal) / amaniment (cf. cast. amaño) / in p. – en previsió 

(~) / in p. for – de cara a (acc. 3.4 cara ‘per a, pensant en’) 

-prepare – deixar a punt / idear, concebre 

-preposterous – insensat (possible alternativa a ‘absurd’, esp. referit a persones); que no té solta ni volta / 

malaltís (fig.) (~); incongruent (imaginació, ~) / fora de lloc (~) 

*-prerational – instintiu, intuïtiu 

-prerequisite – requisit (imprescindible), condició necessària. condició sine qua non 

-prerogative. sense of p. – prepotència (~) / this is my p. – hi tinc tot el dret 

-presage – pronosticar; prefigurar; anticipar-se a 

-prescient – clarivident (persona, comentari); lúcid; intel·ligent (com a l’ex. Una resposta intel·ligent del 

DIEC2) / premonitori (~) 

-prescription –medicació / p. bottle – pot de medicaments / p. glasses – ulleres graduades 

-prescriptive – inevitable (~) / p. right – dret adquirit (~) 

-presence – ésser (alternativa a la trad. literal en el sentit de l’acc. 6 Oxford i l’acc. 4 DDLC amb única 

cita de Pedrolo; en tot cas, pel que fa a freqüència d’ús en aquest sentit, presence > presència) / entitat 

(accs. 1 DIEC2, esp. acc. 2b DDLC) / algú (she sensed a p. in the room ‘va notar que a l’habitació hi 

havia algú’) / to be a p. – fer-se notar (trad. lliure) / v. stage 

-present (adj). to remain p. – mantenir-se alerta (Potter, 7-23) // (n) by these presents... – per mitjà 

d’aquest document, per mitjà d’aquesta carta 

-present (v) – mostrar / donar a conèixer / to p. one’s ear – parar l’orella 

-presentation –aspecte físic, aparença, exterior 

-presently – al final, finalment 



-preserve – exclusiva (fig.) // (v) mantenir intacte; defensar; custodiar 

-preserved – custodiat 

-preserver – custodi; protector, defensor (~) 

-preside – oficiar, celebrar (un ofici religiós) / ser cap de taula (acc. 1.b Oxford) / to p. over – manar (amb 

sentit absolut) (~) 

-president: v. become 

-press1. member of the p. – periodista; representant dels mitjans de comunicació // (v) premsar (el vi; 

l’expresió apareix al dicc. Aguiló s.v. prempsa [sic]) / posar de relleu / (interests, etc) fer valdre; defensar 

/ presentar (càrrecs judicials) / forçar (algú a fer alguna cosa) / to p. home an advantage – no desaprofitar 

una oportunitat (no pas ‘aprofitar-se d’un avantatge’, literalisme sense sentit) / to p. someone (into 

service) – convèncer algú (perquè faci alguna feina) / to p. hard – collar / to p. (upon) – pesar (sobre) 

(‘influir decisivament’, acc. 3.4 DIEC2) 

-pressing – prioritari (~) / p. mass – aglomeració de gent, turbamulta / time is p. – el temps se’ns tira a 

sobre 

*-press office – gabinet de premsa 

*-press-up – flexió (gimnàstica) (GB) 

-pressure – tràfec / tràngol / tensió, estrès (~) / coacció (moral p. ‘coacció moral’) / necessitat (natural, 

fisiològica) / to feel the p. – pesar-li (alguna cosa a algú) (fig.) / he was beginning to feel the p. of time – 

començava a sentir que el temps se li tirava a sobre / to feel under p. – sentir-se collat; sentir-se 

coaccionat (alternativa al literal ‘presionat’) / to bring p. – estar a sobre (d’algú); atabalar, aclaparar (~) 

-presume – gosar, atrevir-se (a dir o fer alguna cosa) / to p. (on something) – donar per descomptat (acc. 

diferent de ‘abusar de’) 

-presumption – petulància (alternativa a les solucions del dicc.) / supòsit, hipòtesi (alternatives a les 

solucions del dicc.) 

-presumptive. p. evidence – prova circumstancial 

-pretence – simulacre / reivindicació (acc. 1.a Oxford, obsoleta) 

-pretend – mirar cap a una altra banda 

-pretender – impostor, farsant (francès affronteur segons l’Oxford) 

-pretension – aspiració; objectiu, meta 

-preternatural – extraordinari (i v. sinònims d’extraordinari al Franquesa) (ampliació de sentit) 

-prettily. p. spoken (= llatí lepide aut facete dictum) – “dit amb gràcia i elegància” / p. ornamented – 

bellament (o ricament) adornat (o decorat) 

-pretty. p. as a picture – bonica com un sol; una bellesa (alternatives a la solució del dicc.) / to sit p. – 

tenir-ho ben muntat (si el context ho permet; registre col·loquial) / v. picture 

-prevail – sortir-se amb la seva / to p. (up) on someone – guanyar-se algú; fer recapacitar algú 

(alternatives a les solucions del dicc.) (però to p. on someone (to do something) ‘aconseguir d’algú 

(alguna cosa)’) / to p. with oneself (to) – avenir-se (a), accedir (a) 

-prevailing – de moda (alternativa a ‘imperant’, etc.) 

-prevalent. violence is becoming all too p. – la violència s’està convertint en el pa de cada dia 

-prevaricate – fugir d’estudi, anar amb embuts, anar amb excuses (definició de romancejar DIEC2) (acc. 

2 Oxford, ‘to act or speak evasively’) / mentir (~) 

-prevent – precedir, anticipar-se a (arcaisme, accs. 1.a, 1.b i 1.c Oxford) 

-preview – tràiler (sentit diferent de ‘preestrena’) 

-prewar – (attr) d’abans de la guerra (preguerra no apareix al DIEC2 ni al DCVB) 

-prey. to fall p. to – sucumbir (a) (fig.), ser víctima de (fig.); estar sota la influència de, estar exposat a 

(alguna cosa nociva) (~) / p. to – afectat de // p. animal – presa (animal víctima del depredador o animal 

de presa) // (v) consumir, corsecar / it’s preying on me – no m’ho puc treure del cap (alternativa a 

‘obsessionar’, etc.) / to p. upon oneself – torturar-se 

-priapic – fàl·lic 

-price. to be beyond all p. – ser impagable, ser inestimable; no poder-se pagar amb diners; valer tots els 

diners del món / a small price to pay for (something) – un preu insignificant a canvi de (alguna cosa) 

(fig.) 

-price control – regulació de preus (alternativa a la trad. literal del dicc.) 

-priceless – impagable (un servei, etc.) / de valor incalculable (una obra d’art, p.ex.) / it was p. – era un 

poema (alternativa a la solució del dicc.) 

-prick – malparit, fill de puta (cast. capullo, trad. literal, potser calc, no al DRAE, sí al María Moliner) / to 

kick against the pricks – tirar guitzes contra l’agulló (Fets dels Apòstols 26,14) (actualment més aviat 

utilitzat amb un sentit pròxim a ‘plantar cara a les adversitats’) // (v) to p. through – treure el cap (una 

estrella entre els núvols) (~) / the dog’s ears pricked (up) – el gos va dreçar les orelles / v. ear 

-prickle – pessigolleig (fig.; de curiositat, p.ex.) 



-prickly – rabiüt; susceptible 

-pride – amor propi / the p. – la joia de la corona (fig.) (~) / to pocket one’s p. – empassar-se l’orgull 

(millor que el calc del dicc.) / p. of place – lloc d’honor 

-priggish – (adj) purità 

-prim – tibat, estirat / p. garden – jardí ordenat, jardí arreglat; jardí (ben) cuidat; jardí pulcre (~) (en tot 

cas, no ‘jardí estudiat’) 

-primacy – ascendent ‘influència’ 

-prima donna – capritxós (~) 

*-primal – primitiu (acc. 1.a Oxford) / primordial (acc. 1.b Oxford) / primari (emocions) 

-primary – primordial / dominant, predominant, preponderant / v. force 

-prime. to be in one’s p. – estar en plena joventut; ser a la flor de la vida; ser a la penitud de la vida; estar 

al (seu) punt dolç (però the p. of de la vida d’algú pot ser ‘els millors anys’) / p. time – hora de màxima 

audiència (en televisió) / p. candidate – candidat amb més números / to be primed to... – tenir tots els 

números per... 

-primeval – primigeni / secular (trad. lliure) / primari (bosc) 

-primitive – primigeni (si el context s’hi ajusta) / the Primitives – les arts primitives, les arts aborígens; els 

primitius flamencs (art flamenc posterior al gòtic) 

-primordial – primigeni (acc. 1.a Oxford; crec que la trad. literal és un sovint un calc, com p.ex. en el cas 

del terme de biologia p. soup ‘caldo primigeni’) 

*-primp = prink 

-prince. P. Charming – príncep blau (millor que la trad. literal del dicc.) 

-princely – exquisit (hospitalitat) 

-principal – ballarina principal (ballet) / p. elements – elements essencials (alternativa a la trad. literal, si 

s’escau) 

-principle – facultat / central p. – principi immutable (~) / as a matter of p. – per principi 

-print – text imprès / in p. – en lletra impresa / out of p. – descatalogat (‘exhaurit’ correspon més aviat a 

out of stock) // (v) reproduir (en algun cas) 

-printed. privately p. – edició privada, edició particular / p. matter – material imprès 

*-printing block – caràcter d’impremta 

*-printout – còpia impresa 

*-prioritise – prioritzar, donar prioritat (a) 

-priority – preferència / interessos / deure ‘obligació’ (~) / it’s a p. – és prioritari; és imprescindible (trad. 

lliure) / to give p. – donar més importància, donar més pes (alternatives a donar preferència i sobretot al 

neologisme prioritzar); fer passar al davant (d’altres coses no tan urgents) (~) / to take p. – cobrar 

importància (alternativa a solucions de trad. més literals) / p. information – informació privilegiada, 

informació confidencial 

-prise – arrencar, desencastar / to p. open – separar (esp. amb una palanca) / to p. out – fer sortir (un tap 

de l’ampolla, p.ex.) 

-prison – empresonament (alternativa a ‘presó’ acc. 1.1 DIEC2) / opresió (fig.) (Philip Roth, Communist,  

5) / p. farm – colònia penitenciària / p. guard – guardià de presó, escarceller / p. life – vida carcerària 

(alternativa a la solució del dicc.) / p. service – cos de presons, administració penitenciària, servei de 

presons, serveis penitenciaris 

-pristine – immaculat, impol·lut (acc. 2 Oxford) 

-private – (opinion) subjectiu ‘personal’ (~) / retret (alternativa a ‘reservat’) / p. individual – (n) particular 

(acc. 2 DIEC2) / p. part – espai tancat al públic (en un edifici que es pot visitar en part, com un museu, 

etc.) / v. bill / v. joke 

*-private equity – capital d’inversió (Termcat, Viquipèdia) 

-privately – íntimament, interiorment, per dintre / v. printed 

-privilege – facultat, potestat / to have the p. of... – tenir l’honor de (conèixer algú, presentar algú en un 

acte públic, etc.) (alternativa sovint més natural que la trad. literal) / v. born / v. wealth 

-privileged – de classe alta, de posició elevada, de casa bona / p. to – reservat a (~) / the p. few – la 

minoria privilegiada / p. life – vida de privilegis 

-privy – partícip; còmplice (~) 

-prize1 – trofeu / tresor (fig.) // (adj) (fig) de marca ‘que excel·leix en el seu gènere’ (alternativa a les 

solucions del dicc.) 

-pro1 – simpatitzant (del Barça ‘barcelonista’, d’un partit polític, etc.) / p. forma – formalitat (this is just p. 

forma – és una mera formalitat) / v. pro bono 

-pro2 – expert (old p. ‘veterà’) (~) 

-probation – pràctiques (d’un policia que ha acabat la formació a l’acadèmia) 



-probe – sondejar (fig.); remenar (acc. 1.2 DIEC2, ~) burxar (~) / analitzar, sotmetre a anàlisi (~) / 

penetrar, compendre 

-probing – (adj) indagatori, temptejant / incisiu (una entrevista, p.ex.) 

*-probingly – a consciència 

-problem – inconvenient (the salary is going to be no p. ‘el sou no serà cap inconvenient’) / no p. – de res 

(resposta a “Gràcies” en llenguatge col·loquial); no té importància (també com a resposta a un agraïment) 

/ his p. – ja s’ho farà (frase aïllada dins un monòleg) / v. hand 

*-pro bono – desinteressat (~) 

-procedure – passos ‘tràmits, diligències’/ actuació; manera de procedir / manera (sentit genèric) / pràctica 

(illegal p. ‘pràctica il·legal’; improper p. ‘pràctica irregular’) / rutina / protocol (esp. en medicina i 

informàtica) / fórmula (curious p. ‘fórmula desacostumada, inacostumada’) / tècnica, tractament 

(llenguatge mèdic) (cf. process) / procedures – tràmits; mesures (adoptar, pendre mesures...) / system of p. 

– manera de procedir; tarannà (en una persona) 

-proceed – dedicar-se (a) / discórrer (una conversa, p.ex.) / the play must p. – la funció no es pot 

interrompre  / to p. towards – promoure (llenguatge polític) / to p. with a trial – incoar una causa, 

empendre diligències judicials 

-proceeding – sessió; procés (judicial) / proceedings – diligències (judicials), procés 

-proceeds – beneficis; ingressos obtinguts; producte de la venda (solució també per a p. from the sale) 

(alternatives a les solucions del dicc.) 

-process – operació (acc. 1.3 GDLC); tractament (cf. procedure); tècnica (cinematogràfica, fotogràfica, 

etc.) / pràctica (acc. 3 DIEC2) / mecanisme (the processes of the mind ‘els mecanismes del raonament’, 

alternativa a la solució del dicc.) / in p. – en curs d’elaboració; a mig fer (registre informal) / in the p. – de 

passada, de retruc / due p. (of the law) (figura legal anglosaxona) – garanties jurídiques, garanties 

processals; judici just // (v) assimilar, pair (fig.) / treballar (acc. 2.1 DIEC2) 

-processing – tramitació / registre (en una biblioteca o en un museu, activitat paral·lela amb la de 

catalogació) / anàlisi 

-procession. funeral p. – seguici fúnebre (millor que ‘mortuori’) / in high p. – en processó solemne 

-proclamation – ban; edicte; decret 

-procrastinate – donar llargues, donar allargues 

-procrastination – morositat / recurs dilatori; ardit dilatori 

-prod – encoratjar (a parlar, etc.) / provocar (alternativa a ‘burxar’ fig.) / anar al darrere, insistir (en algun 

cas) / estimular / to p. at the nostrils – ficar-se al nar (una olor penetrant, acre, etc.) / v. cattle 

-prodigiously – extraordinàriament ‘molt’ (alternativa a ‘enormement’) (segona part de l’acc. 2 de 

l’Oxford) 

-produce – engendrar ‘produir’ / realitzar; elaborar 

-production – muntatge (d’una exposició, d’una obra de teatre) / producció artística (juntament amb 

‘muntatge’, possible alternativa a ‘obra’) / at full p. – a ple rendiment / p. value(s) – qualitat tècnica 

(d’una pel·lícula) / p. manager – director de producció (en cinematografia) 

-productive – fructífer (fig.); profitós, de profit (la vida d’una persona, p.ex.) / to be p. of – aportar (~) 

-profanity – procacitat(s); llenguatge procaç (alternatives a les solucions del dicc.) 

-profess – al·legar (fig.) (~) / I don’t p. to (know, etc.) (something) – reconec que no (sé, etc.) (alguna 

cosa) 

-profession – estament (mèdic, etc.); cos (diplomàtic, etc.); gremi (literari); ram, sector (comercial) 

-professional – (n) especialista, expert (you are the p. ‘tu ets l’especialista, tu ets l’expert’) // p. wisdom – 

coneixement pràctic, expertesa, perícia, coneixements tècnics (cf. expertise) / v. approach / v. standard 

*-professorially – amb aire doctoral 

-profile – retrat, semblança (‘biografia’) / tipus (acc. 3.1 DIEC2) / to keep a low p. – mirar de passar 

desapercebut, mantenir-se a segon terme (calcat sovint dels teletips als mitjans de comunicació) / to raise 

the p. (of something) – donar més relleu (fig.) 

-profit – lucre / to turn a p. (on) – guanyar-se la vida (amb) (~) / p. making – lucre / p. system – sistema de 

producció de beneficis // (vi) donar de si, rendir; respondre (acc. 3.1 DIEC2) / progressar; aprofitar (en els 

estudis) / v. motive / v. retire / v. stand / v. system 

-profitability – rendiment (~) 

-profitable – de profit (alternativa a ‘profitós’) / a profit de... (Dickens, Bleak House, 27) 

-profiteer. war p. – especulador bèl·lic 

-profiteering – especulació (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-profiterole – lionesa (pastisseria) 

-profundity. profundities – pregoneses (de l’esperit, de l’ànima) 

-profusely – efusivament (agrair) / he apologized p. – va desfer-se en disculpes (millor que ‘excuses’) / to 

sweat p. – suar copiosament (alternativa preferible a la neutra solució del dicc.) 



-progeny – epígons, seguidors, deixebles (acc. 1.c Oxford) 

-programme, program – pla (reading p. ‘pla de lectura’) / número (d’un animal de circ, etc.); acte (públic) 

(“the p. started late”) / ideari (work p. ‘ideari de treball’, p.ex.); declaració de principis (~) / repertori (de 

cançons) / serial (radiofònic) / p. music – música programàtica, música descriptiva; poema simfònic (~) 

-progress – evolució, desenvolupament / I know it’s p., but... – ja sé que és un pas endavant (o ‘una 

millora’), però... / a work in p. – una feina que avança, una cosa que es va fent (o altres solucions segons 

el context, p.ex. I went to see the work in p. ‘vaig anar a mirar com anava la feina’ al Collins bilingüe); 

una obra en procés d’elaboració (o en procés de desenvolupament, o en procés de creació), una obra en 

curs (‘una obra en què un artista està treballant’) / cf. novel-in-progress 

-progression – successió (‘seguit, sèrie’, però esp. l’acc. 2.1 del GDLC) / evolució ‘procés de canvi’ 

-prohibition – prohibicionisme (≠ ‘llei seca’) 

-project. to p. oneself (as) – donar-se a conèixer (com); donar una imatge (de) 

*-projected. p. fancies – projeccions de la imaginació 

-projecting – prominent / sobreplomat (una roca) 

*-prole – proletari 

-proliferate – sovintejar // (vt) produir en abundància (acc. 2.b Oxford) (però to p. styles ‘ser pròdig en 

estils’ [un moviment artístic o bé un artista concret]) 

-prolific – productiu 

*-prolonged. p. pain – dolor persistent (esp. en medicina); agonia (fig., ‘angoixa de l’ànima’) (~) 

-prom. (senior) p. – ball de gala d’últim curs (Philip Roth, American Pastoral) (més precís que ‘ball 

d’estudiants’); ball de final de secundària, ball de final d’institut / junior p. – ball de final de cicle mitjà 

(de secundària, ~) 

-prominence – categoria (alternativa a ‘importància’) / notorietat / protagonisme 

-prominent – aparent ‘patent, clarament visible’; destacat (últim ex. del dicc.); notable (~) / to be p. – 

destacar; cridar l’atenció / a p. spot – un punt elevat 

-prominently. to figure p. – tenir una presència destacada (alternativa a ‘tenir un paper important’, amb 

sentit diferent) 

-promiscuous – (casual) oficiós (s. XIX) 

-promise – expectatives / early p. – començament prometedor / v. pay / v. want 

-promising – interessant (possible alternativa a la trad. literal quan aquesta no funciona) / amb cara de ser 

bo, amb pinta de ser bo / more p. – més segur, amb més garanties (~) 

-promote – impulsar (fig., alternativa a les solucions del dicc.) / donar a conèixer / to p. one’s career – fer 

carrera; donar-se a conèixer (professionalment) 

-promoter – propulsor (alternativa a la trad. literal) / inspirador 

-prompt – induir; portar (a); donar peu (a); prestar-se (a) (comentaris, etc.) // (n) desencadenant 

-prompting – impuls; rampell (~) 

-promptly – peremptòriament (ordenar) 

-promulgate – difondre; promoure (~) 

-prone. p. to – amb afició a, amb tirada a (fer alguna cosa) 

-prong – grapa, ungla (encast de joieria, cast. garra) / oxygen p. – cànula nasal (per a pacients amb 

insuficiència respiratòria lleu) (crec que mal traduït generalment com “ulleres nasals” perquè és traducció 

directa del cast. gafas nasales en què gafa té el sentit de ‘grapa’ igual que l’anglès prong) // (v) 

sobresortir (Henry Roth, Call It Sleep, 4-9) 

-pronounce – dictaminar (~) / (v abs) emetre veredicte 

-proof. by way of p.... – per demostrar-ho... / to have good p. (of something) – poder demostrar (una cosa) 

/ the p. of the pudding is in the eating, the p. is in the pudding – per conèixer una cosa se l’ha de tastar 

(~); ara ho comprovarem / p. against... – immune a..., invulnerable a... 

-prop – crossa (esp. fig.) / accessori, element d’atrezzo (v. prop room aquí sota) / hèlice (d’embarcació a 

motor) // to p. up – fer costat ‘donar suport’; (in power) encimbellar (a), ajudar a accedir (a) (cast. 

encumbrar) (v. propped-up aquí sota); redreçar (algú que estava escarxofat en un sofà, p.ex.) 

-propagate – (vi) reproduir-se 

-proper – formal (persona) / com ha de ser, com Déu mana (trads. lliures però útils en algun cas) / on p. 

conditions – a dreta llei (~) / it is only p. – és de justícia; és el mínim que es pot fer (~) (v. right) / of the p. 

name – pròpiament dit / the p. way to (do something) – la manera de..., la manera (de fer una cosa) com 

cal... / v. authority / v. good 

-properly – complidament (respondre) / convenientment (al bilingüe sí que hi ha ‘convenient’ com a trad. 

de proper) / literalment (~) / p. speaking – objectivament (~) / to think p. – saber raonar (~) 

-property – patrimoni (fig.: cultural, etc.) / common p. – bé en comú / personal p. – objecte personal, 

efecte personal (quan és tracta d’objectes materials, és a dir quan no correspon al ‘béns personals’ del 



dicc.) / properties – pertinences (~); (Theat) escenografia, ambientació (alternatives a les solucions del 

dicc.) 

-prophecy. words of p. – profecies 

-prophetic – premonitori (somni) 

-propitiation – conciliació 

*-prop man – ajudant d’atrezzo 

*-proponent – defensor, partidari / promotor / sol·licitant / portaveu 

-proportion. sense of p. – discreció (~) / vertical p. – verticalitat / v. blow 

-proportionate – proporcional, a proporció 

-proposal – hipòtesi (llenguatge científic) 

-propose. to p. oneself – erigir-se (fig.) 

-proposition – (statement, Math, Logic) premisa 

*-propped-up. p.-u. mirror – mirall de peu 

-proprietary – (adj) possessiu / amb sentit de la propietat 

-propriety – procedència (‘fet de ser procedent una demanda, un recurs, etc.’) / ethical p. – correcció ètica 

*-prop room – sala d’atrezzo 

-prose – redacció ‘acció o efecte de redactar’ // (v) dir en to familiar (acc. 2 Oxford) 

-prosecution – a (act) enjudiciament 

*-prosecutor’s office – ministeri fiscal; fiscalia 

-proselytize – predicar (acc. 2.1 DIEC2) 

*-proselytizer – apòstol (fig.) 

*-proslavery – esclavista (acc. 2 DIEC2) 

-prospect – eventualitat / prospects – projectes (a la vida) / prospects of future – promeses de futur / 

bright p. of future – brillant promesa de futur / every p. pleases – és una meravella allà on miris / idea in 

p. – idea com a mera possibilitat 

-prospective – potencial (un comprador, etc.) 

-prosperous – profitós (un viatge) 

-prostitution – enviliment (acc. 2 Oxford) 

*-prostitutional – prostibulari 

-protect – preservar (de la fam, de les inclemències del temps) 

-protective. p. clothing – equip de protecció, uniforme de protecció 

-protectiveness – actitud protectora (sovint més que no pas ‘qualitat protectora’) 

-protégé – afillat (alternativa a ‘apadrinat’) / to be (someone’s) p. – tenir el favor (d’algú) 

-protégée – afillada (alternativa a ‘apadrinada’) 

-protest (n) - disconformitat (I’ll do it but under p. ‘ho faré però que consti la meva disconformitat’) 

(alternativa a la solució del dicc.) / social p. – activisme social (possible alternativa a la trad. literal) 

-protest (vt) – oposar-se (a alguna cosa) / exigir; argüir (sovint més adequats que protestar, que com a 

transitiu no té tanta amplitud d’ús com en anglès) / denunciar (la dictadura, un tracte injust, etc.) / he 

protested his innocence – va proclamar la seva innocència, va defensar la seva innocència (alternatives a 

la solució del dicc.) 

-protestation. without p. – sense fer escarafalls, sense fer-se pregar, de bon grat (quan no convé la trad. 

literal) 

-protocol – etiqueta / procediment (possibles alternatives a la trad. literal) 

-prototype – arquetip, patró, model (alternatives a la trad. literal; prototype > prototip) 

-protruding – inflat, bombat (panxa d’embarassada) 

-proud – envanit / to be p. of someone – sentir-se orgullós d’algú (en lloc del literalisme amb estar) 

-prove – posar de manifest / to p. good – resultar (‘resultar bé’, acc. 3 DIEC2) / to p. oneself – demostrar 

la pròpia vàlua, demostrar el que un val; fer-se valdre; consagrar-se (~) (acc. 3 DIEC2) / to p. oneself on 

something – fer gala de /  to p. one’s point – demostrar (algú) que té raó 

-proverbial – castís (llenguatge) (~) 

-provide – establir, instituir, instaurar / oferir (esp. fig.), prodigar, dispensar (amor, etc.) / posar (p.ex. a 

folding chairs had been provided for forty ‘havien posat cadires de tisora per a quaranta persones’) / 

constituir (en alguns casos concrets, p.ex. a two essential figures in art history who have provided a visual 

reference for many generations) / to p. for someone – assignar una manutenció, una dotació (i altres 

termes afins al ‘pensió’ del dicc., segons el context) / v. glimpse 

-provider (= bread-winner) – cap de casa (acc. b Oxford) 

*-provocateur – (n) agitador (polític) 

-provocation – motiu de greuge (acc. 5.b Oxford) / the right p. – (un) motiu de provocació 

-provocative – temptador (una cosa) // (n) afrodisíac (acc. 2 Oxford, subacc. arcaica) 

-prowess – (skill) facultat (~) 



-prowl – anar a la caça de (sentit propi i fig.); estar a l’aguait de 

-proxy. by p. – per delegació (alternativa a ‘per poders’ o ‘per procuració’, esp. en un sentit més lax) 

-prude – purità ‘pudorós’ 

-prudent – assenyat (subacc. acc. 3 Oxford) 

-prudential – prudent (sovint més ajustat que la trad. literal) 

-prune1. to turn into a p. – quedar arrugat com una pansa (de massa estona d’estar ficada a l’aigua una 

persona) 

-pry1 – ficar-se on no et demanen (alternativa a les solucions del dicc.) / sondejar 

-prying. she could avoid the p. eyes of the government – va poder evitar la tafaneria del govern 

*-P.S. – P.D. (‘postdata’; l’equivalència tradicional, en part desplaçada més recentment per P.S. ‘post 

scriptum’) 

*-psst – ei! (per atraure l’atenció) 

-psyche – psique; psicologia (d’un individu o d’un col·lectiu humà, acc. 3a DDLC) 

*-psyched – concentrat; mentalitzat / entusiasmat, engrescat, il·lusionat (col·loquial, EUA) 

*-psychedelic – (adj) psicodèlic // (n) al·lucinogen 

-psychiatric(al). to be under p. care – rebre tractament psiquiàtric / p. drug – psicofàrmac 

-psychic, psychical – telepàtic (to be p. ‘tenir poders telepàtics’) / espiritista 

-psycho – persona amb problemes psicològics, persona amb problemes mentals / boig, sonat, guillat 

(alternatives col·loquials a les solucions més neutres del dicc.) 

-psychopathic – psiquiàtric (hospital, institució, etc.) (acc. 1.c Oxford) 

-psychotic. to turn p. – tornar-se agresiu, tornar-se violent (registre col·loquial, ~) 

*-PTA (= Parent-Teacher Association) – consell escolar 

-pubescent – púber (adj. [acc. 1 Oxford] i n.) 

-public – (adj) concorregut (~) / p. success – èxit generalitzat / p. mind – opinió pública  / in the p. eye – 

en el punt de mira; d’actualitat (~) / hidden from the p. eye – ocult a la mirada pública / p. face – cara 

visible (fig); imatge pública // (n) espectadors / la població (d’un país) / v. address / v. intellectual / v. 

reading / v. relation 

*-public-house – fonda (acc. 2.a Oxford); taverna (acc. 2.b Oxford) 

-publicize. (abundantly/widely) publicized – àmpliament anunciat 

-public-spirited – solidari (~); caritatiu (~) 

*-public-spiritedness – esperit cívic, civisme 

-publishing. p. details – dades editorials 

-pucker. to p. one’s lips – fer morros (de disgust); fer morritos (com per fer un petó; castellanisme 

col·loquial) 

-puff. to p. up – estufar (un coixí)  // (vi) to p. oneself up – gloriejar-se (o bé donar-se bombo o treure pit, 

que no trobo als diccs. i que potser són castellanismes però d’ús general) / v. cream puff 

-puffed. to be p. – faltar l’alè (diferent de ‘perdre l’alè’) 

*-puffed-up – bufat; ampul·lós (discurs, etc.) 

-pufferfish, puffer fish – peix globus / peix eriçó 

-puffy – grassonet / (swollen) botit; embotornat 

-pug – carlí (raça de gos mal traduïda al bilingüe; Termcat, Viquipèdia, no DIEC2) 

-pugnacious – agresiu 

-pull – (influence) influx / atracció / potència (possible alternativa a ‘força’ fig.) / with p. – amb 

influències; concorregut (lloc, ~) / gravitational p. – atracció gravitatòria; centre de gravetat (fig.) (~) // 

(v) suspendre, interrompre / to p. abound, to p. around – estiregassar / to p. down – fer anar a fons 

(alternativa a ‘enfonsar’) / to p. in – cobrar (una xarxa) / to p. off – provocar (una sorpresa; també 

‘arrencar’ en sentit fig.) / to p. out all the stops – abandonar tota contenció / to p. together – posar en 

ordre / to p. up – aixecar (a força de braços) / to p. up stakes – fer un vaitot, fer un cop de cap (però c. 

stake en aquesta mateixa llista) / to p. one’s socks up – refer-se (~) / my mind pulled in two directions – 

trobar-se en una disjuntiva (~) / to p. for someone – fer-li costat, donar-li suport / to p. it off – (succeed) 

sortir-se (algú) amb la seva, muntar-s’ho (registre col·loquial) (alternatives a les solucions del dicc.) / v. 

beard / v. plug / v. punch / v. rank1 / v. strength / v. string / v. stunt 

-pulp – (attr) barat (literatura, pornografia, etc.) 

*-pulsating – palpitant / vibrant / vibratori (un so) / intermitent (un llum, una llum, en alguns casos) 

-pulsation – palpitació (alternativa a les solucions del dicc.) 

-pulse1 – (vi) persistir (un so, etc.) / oscil·lar (fig.; cf. acc. 3 Oxford) 

*-pulsing = pulsating (q.v. aquí sobre) 

-pump. gasoline p. – mànega de benzina // (v) bombar, manxar / to p. someone’s chest – comprimir-li el 

tòrax, fer compresions toràciques (en la reanimació cardiopulmonar) 

*-pump-rod – biela 



*-pump-spear – biela 

-punch1 – (for tickets) obliterador / to beat to the p. – anticipar-se, guanyar per la mà / a drink with p. – 

una beguda forta (alcohòlica) / p. line – frase final, broma final, colofó (d’un acudit) (cast. coletilla) (~) / 

to pull one’s punches – tenir miraments (antònim: no estar per brocs); mossegar-se la llengua (antònim: 

no tenir pèls a la llengua) // to p. someone in the nose – aixafar el nas a algú d’un cop de puny 

(alternativa a la trad. literal); fer una cara nova, partir la cara (trads. més lliures però sovint més naturals) 

*-punching bag – sac de boxa, sac de boxejar (sac de cops al Termcat, gens viable, mentre que cast. i 

portuguès són saco de boxeo i saco de boxe respectivament) 

-punctilious – escrupolós, remirat (alternatives a les solucions del dicc.) 

-punctual – fidel (acc. 7.b Oxford) (p. to her promise ‘fidel a la seva promesa...’) 

-punctuate – puntejar / acompanyar (esp. acc. 5.1 DIEC2) / donar èmfasi (a una frase, amb un gest, p.ex.) 

-puncture – desmuntar (fig.; un mite, p.ex.) 

-pungent – penetrant, fort (olor) / (oil, pleasure) balsàmic 

-punish. to p. oneself for something – retreure’s algú alguna cosa 

*-punishing. the p. waves – l’embat de les onades 

-punishment. you are some sucker for p. – sembla que t’agradi el rebre, sembles masoquista 

-punitive – (point of view) condemnatori / p. body – òrgan sancionador 

-puppet. p. regime, p. government – règim de palla, govern de palla (alternativa al ‘règim de titelles’ del 

bilingüe) / v. hand 

-puppy. p. love – amor d’adolescència, amor de joventut 

-purchase. to have p. on someone – (una cosa) convèncer algú / p. money – moneda de canvi (fig.; v. cita 

1832 Oxford) 

-pure. p. of heart – net de cor / p. and simple (valor adverbial) – ni més ni menys 

-purge – fer neteja (fig., alternativa a ‘depurar’ políticament, etc.) 

-purple – lila; violat, violeta (i altres colors afins) (~) (la gamma de colors inclosa en el terme anglès 

purple és molt més àmplia que la que representa el terme literal català) / deep p. – morat / p. with envy – 

verd d’enveja (Foix, GCC), mort d’enveja 

-purport – atribuir (~) 

*-purportedly – pretesament, figuradament / aparentment / en teoria (trad. lliure, sovint útil) / it is just that 

ignorance that you are p. at Winesburg to expunge – figura que és aquesta ignorància el que heu vingut a 

espolsar-vos aquí a Winesburg (Philip Roth, Indignation) 

-purpose – funció / designi / (sense of p.) determinació (alternativa a les solucions del dicc.) / with a p. – 

carregat d’intenció (trad. lliure, vàlida en alguns casos) / for the purposes of – amb vistes a, de cara a / for 

(tax, etc) purposes – a efectes (fiscals, etc.) / for research purposes – amb finalitats científiques / for 

one’s own purposes – a benefici propi / for someone’s own purposes – interessadament / to serve (o to 

suit) the p. – complir la funció; fer el fet; ser útil, fer servei / I don’t see the p. of it – ho trobo fora de lloc; 

no hi veig el què (dues solucions lliures i idiomàtiques, cada una apta segons el context) / (to do 

something) to no p. – fer una cosa per no res, fer una cosa només pel gust de fer-la (alternatives a les 

solucions del dicc.) / life’s p. – el sentit de la vida / clarity of p. – claredat d’intenció / persevering p. – 

voluntat perseverant; esperit perseverant / v. additional 

-purposeful – intencionat, premeditat, volgut (‘designed, intentional’ a l’Oxford) / dotat d’objectiu 

-purposefully – amb ganes, amb energia (~) / walking p.... – amb caminar decidit... 

-purposely – intencionadament (~) 

*-purposive – intencional / teleològic 

*-purposiveness – intencionalitat; finalitat / finalisme 

*-pursed – contret, tibant (llavis) 

-purser – sobrecàrrec (Termcat; alternativa preferible a la solució del dicc.) 

-pursuant – fent ús (de) 

-pursue – (subject) persistir-hi, insistir-hi; interessar-s’hi (~) / lliurar-se (a); practicar (una activitat, una 

professió) (alternatives a ‘exercir’, amb matís diferent) / cursar (estudis) / perseverar (en) / anar al darrere 

/ establir (fig.: [they] p. complex dialogues with [...] their legacy) / to p. one’s interest – fer realitat la teva 

vocació 

-pursuit – cultiu, conreu (d’una activitat intel·lectual, acc. 1.2 DIEC2) / afició, afecció; interès (sentit no 

abstracte); objectiu / in the p. of – en interès de; en defensa de (~) 

-push – posar a prova (la paciència d’algú) / don’t p. me! – no m’atabalis! (~) / to p. to the extreme – 

portar a l’extrem (però pushed to a given point... ‘portat a segons quin grau...’, Henry James, The 

Europeans,  9) / to p. oneself too hard – excedir-se (~) / don’t p. your luck – no temptis la sort; no et 

passis (registre col·loquial) / to p. forty – acostar-se als quaranta, fregar els quaranta (anys) / to p. one’s 

way – colar-se ‘esmunyir-se (en un lloc)’ (acc. no recollida al DIEC2); deixar-se sentir (fig.; però an 

incipient headache did its best to p. its way through her temples ‘es començava a notar una ombra de mal 



de cap als polsos’) / I won’t be pushed around by him any longer! – no em penso deixar intimidar més 

(errata al bilingüe) / to p. over – convèncer, persuadir (o ‘tombar’ en aquest mateix sentit fig.) / v. edge / 

v. far 

-push chair – cotxet (no ‘cadira de rodes’, com confirma l’Oxford) 

-pushover – presa fàcil (fig.) / pobre d’esperit (cast. incauto) 

*-push-up – flexió (gimnàstica) (EUA) / p.-up bra – sostenidors amb alça ‘sostenidors que realcen l’escot 

i el volum dels pits’ (Oxford visual; sostenidors d’augment segons el Termcat) 

*-pushy – agresiu; corcó (‘insistent’, dit d’un venedor a domicili, p.ex.) / ambiciós / prepotent (~) 

-put. p. plainly, what happened... – senzillament, el que va passar... (alternativa: ras i curt) // (vt) (let me) 

p. it this way – diguem-ho així; aviam si m’explico (~) / that’s quite a way to p. it – si vols dir-ne així... 

(resposta irònica a una asseveració mentidera de l’interlocutor, p.ex.) / to p. one’s head down – resignar-

se (~) / to p. ahead – anteposar / to p. down (a protest) – rebatre (una objecció)/ to p. down (someone) – 

passar(-li) la mà per la cara / to p. forth (= to p. forward) – introduir (una política) / to p. forward (a 

horse) – arriar / to p. off – endarrerir (alternativa a les solucions del dicc. amb aquesta acc.); deixar córrer 

/ to p. out – sufocar (un incendi, un tumult; alternativa a ‘apagar’); enviar, fer arribar (una carta, una 

circular) / to p. together – compondre / to p. towards – cobrir (una despesa) / to p. up with something – 

tolerar, aguantar (una cosa); emmotllar-s’hi (~) // (vi) to p. to land – anar en terra, recalar (‘dirigir-se cap 

a la costa una embarcació’, acc. 8.a Oxford, cita any 1890) / to p. down in words – reproduir amb paraules 

/ to p. on – revestir (sentit propi i fig.) / to be p. to it – veure’s obligat, veure’s constret (a fer una cosa) / 

to p. together – combinar ‘fer joc’ (~) / to p. oneself about – prodigar-se; exhibir-se; fer-se notar / to p. 

oneself down – rebaixar-se; mostrar-se humil (~) / v. bed / v. best / v. hand / v. hard / v. strongly 

-putative – pretès 

*-put-down, putdown – humiliació; desdeny; pulla 

-putter2 = potter2 

-put-up. p.-u. job – martingala, muntatge (alternatives a la solució sense matisos del dicc.) 

-puzzle – cavil·lació // (v) sobtar; intrigar / to p. over something – donar-hi voltes ‘reflexionar-hi, 

cavil·lar-hi’ 

*-puzzle box – caixa secreta ‘mena de puzzle de fusta’ (p.ex. l’anomenada caixa de Lemarchand o cub de 

Lemarchand de la pel·lícula Hellraiser dirigida per Clive Barker al 1987) 

-puzzled – estranyat (~) 

-puzzling – desconcertant (sentit diferent de les solucions del dicc.) / p. dimensions – categoria d’enigma 

*-pye-dog – gos abandonat, gos sense amo (pye < hindi pāhī ‘outsider’ segons l’Oxford) 

-pylon – torre elèctrica 



Q 
 

*-Q&A session – sessió de precs i preguntes 

*-QT, q.t: v. quiet 

-quadrangle – pati / recinte (quadrat) (~) 

-quaint – (unusual) estrafolari; estrambòtic; peregrí / (style, etc) extremat; capritxós (~); artificiós (~) 

-qualification. academic qualifications – titulació acadèmica (o universitària); formació acadèmica (o 

universitària) 

-qualified – capaç (alternativa a les solucions del dicc.) / to be q. to... – tenir autoritat (per dir, opinar, etc.) 

-qualify – tenir dret (a) / ser apte (per) 

-quality – característica, tret / talla (fig.) / aire (fig.) (~) / valor (acc. 1.1 DIEC2) / punt (acc. 11.3 DIEC2) 

(~) (there is a British q. to it ‘té un punt d’anglès’, p.ex.) (un punt de grotesc, de provisional, de valentia, 

de noblesa, de sensacional [Sagarra], de mandra ensonyada [Pla], etc.) / the q. – la gent de bon to, la flor i 

nata, la flor de la societat, el bo i millor (alternatives a un suspecte “la gent bé” del bilingüe) / star q. – 

fusta d’estrella (un actor) / v. human 

-qualm. to feel faint qualms – no tenir-les totes 

-quandary – dificultats, problema (financer, p.ex.) 

-quantity. unknown q. – desconegut, estrany (n) (esp. ‘persona desconeguda’) 

-quarantine – relegar (fig.) 

-quarrel. I don’t want any quarrels – no vull crits (cf. haver-hi crits al DCVB, s.v. crit, § 2) 

-quarrelsome – agresiu 

*-quarry-slave, quarry slave – mà d’obra esclava en una pedrera 

-quarter – clemència / braç (de la verga) / (1.f) quarters – dependències; habitacions (alternatives a les 

solucions del dicc.) / summer quarters – residència d’estiu // (v) tallar a quarters (esp. aviram) / (Mil) 

acantonar (alternativa a ‘aquarterar’) 

-quartermaster (= Quartermaster Corps) – cos d’intendència (EUA) 

-quarterstaff – maça ‘arma contundent’ 

-quash – desmentir (un rumor) 

-queasy – marejat, amb la panxa remoguda (alternatives preferibles a ‘bascós’) / remogut (la panxa) / q. 

feeling – basques ‘ganes de vomitar, vomitera’ 

-queen bee - reina (fig., ‘la reina de l’escola’, p.ex.) 

-queer – singular (acc. 3.1 DIEC2) / homosexual (neutralització) / to get q. – trastocar-se // q. studies – 

estudis de diversitat sexual (~) 

-querulous – rondinaire 

-quest – empresa (fig.); misió; projecte (polític) (~) / peregrinació (quan la recerca fa anar d’un lloc a 

l’altre buscant) 

-question. there is no q. that... – és innegable que..., és indiscutible que... (~) / beyond q. – 

inqüestionablement (alternativa a la solució del dicc.) / to be out of the q. – ser inviable; quedar descartat; 

treu-t’ho del cap; ni parlar-ne; per aquí no hi passo (alternatives a la solució del dicc.) / it’s out of q. (~ 

it’s never any q., it was never any q.) – ser impensable (~) / no questions asked – sense haver de donar 

explicacions / without q. – segur ‘indubtablement’ / without any q. – sense (necessitat de) cap estira-i-

arronsa / my q. is... – m’agradaria saber... (però my q. is: ‘i jo pregunto:’) / the q. is... – el que (cal/convé) 

preguntar-se és... / the big questions of life – els grans interrogants de la vida (però cf. La preguntas de la 

vida, títol d’un llibre d’en Fernando Savater) // (v) censurar, reprovar, desaprovar (~) / to q. (about 

something) – demanar explicacions (sobre alguna cosa); donar-hi voltes / v. fair / v. remain 

-questionable – controvertit / suspecte (possible alternativa a ‘equívoc’) 

-questioning – enquesta 

*-questioningly – inquisitivament 

-quick – fugaç (un somriure, una mirada, etc.) (però q. to smile ‘de rialla fàcil’); puntual (‘de molt poca 

durada’; una relació de parella, p.ex., ~) / (speedy) seguit (~ ‘freqüent’, acc. no inclosa de forma clara als 

diccs.) / (in mind) enginyós; agut d’esperit; eixerit / q. (breakfast, lunch, etc) – (esmorzar, dinar, etc.) amb 

una esgarrapada (amb possible reformulació) (I went to meet some friends for a q. drink ‘he anat un 

moment a prendre alguna cosa amb uns amics’) / q. to anger – irascible (o algun sinònim; alternativa a la 

perífrasi del dicc.) / q. to fight – amic de baralles, baralladís; bel·licós / q. as a cat – lleuger com un gat // 

to cut someone to the q. – arribar a l’ànima (~), tocar el voraviu (~) (alternatives a la solució del dicc.) / to 

be among the q. – ser al món dels vius / v. exit / v. thinking 

-quicken – estimular (la imaginació, la circulació de la sang, etc.) 

-quickly: v. move 

-quickness – (of mind) vivesa 



-quicksand (la trad. sorramoll proposada pel Termcat, etc., no és exacta, perquè el terme s’ha agafat del 

dicc. Aguiló, que ho defineix com ‘terra baixa prop de la costa que està inundada bona part de l’any 

d’aigua’) – terreny relliscós (fig.) / to leave in q. – deixar en fals (~) 

-quicksilver. like q. – com una centella 

-quid pro quo – reciprocitat (possible alternativa a les solucions del dicc., ~) 

-quiet – serè (q. strength ‘fortalesa serena’) / anodí (vida) (~) / discret (un acte, una cerimònia, alternativa 

a ‘íntim’; un vestit) (persona: neat and q. ‘polit i discret’) / on the q. – calladament, a la callada, d’amagat, 

en secret (v. trad. lliure al glossari Confederacy of Dunces) // (vt) fer passar (els escrúpols a algú) 

-quietly – fluix (esp. parlar fluix; un ex. diferent al bilingüe) / amb veu serena / amb veu delicada, amb 

veu feble (cf. ll. deducta voce) / veladament  (possible alternativa a ‘discretament’, amb verbs com 

afirmar, condemnar, etc.) 

-quietude – serenitat, pau (de la ment, d’un indret, etc.) 

-quilt – mosaic (fig.) // (v) embuatar / v. patchwork 

*-quilted – encoixinat; embuatat 

*-quirkiness – singularitat 

*-quirky – estrafolari, extravagant (persona) 

-quit – (v abs) afluixar (acc. 4 DIEC2) 

-quite: v. something 

*-quivery – trèmul, tremolós (veu, p.ex.); agitat (respiració, p.ex.) 

-quizzical – sorneguer (alternativa a les solucions del dicc.) 

-quizzically – amb sornegueria / amb aire perplex 

*-Quonset: v. hut 

-quotation – manlleu (en art) (acc. 4 DDLC) / to read like quotations – semblar calcat (una cosa d’una 

altra) 

-quote – al·ludir a / beure de (acc. 3 DDLC), poar (de/en) (acc. 1 DDLC), inspirar-se en; manllevar, 

reproduir (terme d’art) (~) / q. […] unquote – textualment, amb aquestes mateixes paraules 

-quotient – coeficient (intelligence q. – coeficient intel·lectual, alternativa a ‘quocient intel·lectual’) 



R 
 

-rabbi. r.’s court – tribunal rabínic (hebreu beth din ‘casa de justícia’); sanedrí (p. ext.) 

-rabbit. r. punch – clatellot 

*-rabbit-eared. r.-e. (television antenna) – antena (de televisió) de banyes 

-rabble – púrria 

-rabble-rousing – incendiari (fig.); subversiu (alternatives a les solucions del dicc.) 

-rabid – furibund 

-race1. my mind is racing – el cap em va a cent (registre col·loquial); barrinar ‘pensar intensament’ (~) / 

she nodded, but her mind was racing ahead – va assentir, però ja tenia el cap en una altra cosa / to r. for 

one’s life – córrer per salvar-se / v. master / v. rat race 

-race2. (the) human r. – (la) humanitat / r. relations – relacions interracials 

-racing. r. thoughts – acceleració del curs de les idees, pensament accelerat (terme de psiquiatria); 

pensaments desbocats (fig., Teju Cole, Open City, 21) 

-rack1 – safata (~); menjadora (per a cavalls o vaques) / gradeta (per a tubs d’assaig) / (bottle-rack) 

ampoller / porta-revistes, revister / bastidor (teatre, etc.) / (for torture) poltre (alternativa a la solució del 

dicc.) / bicycle r. – aparcament de bicicletes, aparcabicicletes / to be on the r. – estar a la que salta (~) // to 

be racked by... – assaltar (a algú, la tristesa, etc.; possible alternativa a ‘turmentar’) / to r. one’s brain – 

espreme’s el cervell (però I r. my brain absolut: ‘no paro de donar-hi voltes’) / v. display rack 

-racket2 – (soroll de) trencadissa / hampa ‘màfia’ 

-racketeer – especulador (~) 

-racking – cruel (r. separation) 

-radar. what’s on your r.? – ¿quins plans tens?; ¿quines aficions tens? 

-radiance – fulgor, fulgència (alternatives a les solucions del dicc.) / halo (~) / magnetisme (fig.) (trad. 

lliure) / esclat; bellesa (~) (alternatives a ‘esplendor’ fig.) 

-radiant – vibrant ‘entusiàstic’ (~) / to be r. with happiness – estar desbordant de felicitat, desbordar de 

felicitat (alternativa a la trad. literal del dicc.) / r. life – vida plena 

-radiate2 – exhalar una aura (de...) / transpirar (fig.) / to r. self-regard – (amb) aires de suficiència / 

“Beautiful animal. Radiates intelligence” – “Quin gos més maco. Se’l veu molt intel·ligent” 

-radical – exaltat (~) / innovador 

-radio. r. play – obra de radioteatre (alternativa a ‘comèdia radiofònica’) // (v) comunicar-se amb (algú, 

per ràdio) 

-rag: v. glad 

*-rag board, rag-board, ragboard – cart(r)ó de draps (Termcat), cartró de cotó (catàleg Post-Picasso, 4) 

(cf. museum board) 

-rage. mad r. – accés de ràbia / wild r. – accés violent (cast. arrebato) // (v) fer estralls (una epidèmia, el 

bandolerisme) / rondinar (l’estómac) / to r. against (something or someone) – arremetre (~) / I’m raging 

inside – la ràbia se’m menja / v. fly 

-ragged – irregular (alternativa a ‘desigual’) 

-raging – rúfol (dia) / altíssim (febre) (r. fever també pot traduir-se com ‘febre de cavall’ si el context ho 

permet) 

-ragtag, rag-tag. r. army – exèrcit d’arreplegats 

-raid – buidar (el compte corrent, per fer alguna despesa o alguna inversió) (registre col·loquial) 

*-raiding party – escamot, patrulla (de gent armada) 

-rail1 – (of bar) reposapeus (no DIEC2 ni DCVB, sí Termcat) / orla ‘barana d’embarcació’ (alternativa a 

‘borda’) barra (r. fence ‘tanca de barres de fusta’ alternativa a ‘cleda’) / to (go/run/veer) off the rails – 

descarrerar-se, perdre el nord (i sinònims); torçar-se (fig.) (~); fluixejar (trad. lliure; v. sinònims al 

Franquesa s.v. cedir intr.) / to ride the rails – vagabundejar pel país amb tren (esp. de mercaderies, als 

EUA durant la Depresió) (~) 

-rail2 – ràl·lid (en general; a Catalunya, el grup inclou: rascló, rasclet, rascletó, guatlla maresa, fotja vulgar 

polla pintada, polla blava i polla d’aigua; aquesta, Gallinula chloropus, és l’espècie més corrent de la 

família i és de distribució mundial, i correspon al rail de què a vegades parla Philip Roth [esp. I Married 

A Communist, final 2, amb descripció dels sons que emet coincidents amb els de la guia Omega d’ocells 

de Catalunya]) 

-rail3. to r. at, to r. against – revoltar-se contra algú; dir fàstics d’algú; exclamar-se d’algú; maleir (vt) 

*-railing (de rail3) – arrambatge ‘reprensió’ 

-raiment – vestidura, vestidures; indumentària, abillament (alternatives a les solucions del dicc.) 

-rain. to r. on someone parade – aigualir la festa a algú / v. freezing / v. stop 

-rainbow. the emotional r. – l’espectre dels sentiments // (attr) multicolor, virolat 

*-rainbow-bright – virolat 



-raise – marcar-se (les venes del coll, a algú, en una situació de tensió) / to r. one’s game – superar-se / v. 

spectre 

-rake1 – (with eyes) passar la vista / to r. up – remenar (les brases, etc.) / to r. it – enriquir-se, fer-se d’or 

-rally – incitar (alternativa a ‘encoratjar’ etc.) / v. kick-off 

-rallying point – ànima, puntal, pal de paller (fig.) 

-rambling – ple de racons (alternativa a ‘laberíntic’) / incoherent (però r. (chat/onversation) pot ser també 

‘divagació’ o ‘conversa erràtica’) 

*-rambunctious – (EUA) baladrer; busca-raons / the r. sixties – els esbojarrats anys seixanta (també es pot 

dir d’una obra de teatre, p.ex.; cast. alocado) 

*-ramekin – plat o motllo individual per posar al forn (per fer-hi ous al plat, sopa de ceba, etc.) / v. shirr 

-ramification – conseqüència (esp. legal) / seqüela 

-rampage – conducta violenta; acarnissament (~) / atac salvatge (~) / to be on the r. – perdre els estreps 

(millor que la solució del dicc. en algun context); estar desbocat (fig.) / to go on the r. – lliurar-se a la 

violència // to r. through – campar lliurement (sentit propi i fig., com p.ex. una malaltia epidèmica per una 

comarca) 

*-rampageous – acarnissat (resistència, etc.) 

-rampant – declarat (animadversió, estat de guerra, etc.) / general, generalitzat (la corrupció, la degradació 

ambiental, etc.) 

*-rampantly. to be r. apparent – estar en el seu apogeu (~) 

-ramshackle – rònec (alternativa a les solucions del dicc.) 

-rancher – ramader (alternativa a la solució del dicc.) 

*-ranch(-style) house – xalet rústic d’una planta (EUA, ~) 

-random – de tempteig (una primera cita, p.ex.; trad. lliure) / r. factor – imponderable (n), element 

imprevisible (justament la definició de imponderable que en dóna el DIEC2) / r. thought – associació 

inconscient (d’idees) (trad. lliure) 

*-randomly – a l’atzar 

-range – ventall (fig.); repertori; àmbit; espectre (r. of colours ‘espectre de colors’ [alternativa a 

‘gamma’]); franja (v. age) / talla (intel·lectual, p.ex.) / autonomia de vol (d’un avió) / (in/within) r. – a tret 

/ to get out of r. – posar-se a cobert (~) / I have the r. of you – et tinc a tret // to r. across – fer un 

recorregut per (alternativa a ‘recórrer’, esp. en sentit fig.: the exhibition ranges across the history of art) / 

cf. scope / v. top / v. zero 

-ranger – (forest ranger) guarda forestal (sovint millor que ‘guardabosc’) 

-rangy – alt i esprimatxat 

-rank1. the ranks, the r. and file – la tropa (alternativa a ‘els soldats rasos’); els militants de base, la base 

(d’un partit polític, etc.); la dotació (la tripulació d’un vaixell de guerra) / to break ranks – deixar de fer 

costat / to close ranks – fer front comú (fig., ~) / to pull r. – tenir un rang superior (esp. en l’estament 

militar) / to work one’s way through the ranks – pujar des de baix (‘fer carrera’, ampliació de sentit; trad. 

lliure) / of the first r. – de primera fila / v. serried 

-rank2 – corromput, corrupte (sentit propi i fig.) 

-ranking – grau (p.ex. priority r.) 

-ransack – esquilar (acc. 2 DIEC2) / the room is ransacked – l’habitació ha quedat de cap per avall 

(després d’un escorcoll policial) 

-ransom. huge r. – rescat (de preu) exorbitant / v. king 

-rant – diatriba / vociferació / rants – crits (acc. 3b crit DDLC), retrets; complantes, queixes (~) // to r. at 

– llançar diatribes (contra algú); fer crits (a algú) / to r. and rave (about) – renegar (de), dir fàstics (de) 

-ranter – enredaire, xarlatà, tribú 

-ranting – invectives (alternativa a les solucions del dicc.) / grandiloqüència (alternativa a ‘llenguatge 

inflat’) 

-rapacious – voraç / insaciable (~) 

*-rapaciousness – voracitat (fig.) / avarícia (pecat) 

-rape: v. gang-rape 

-rapid – accelerat (alternativa a la trad. literal) 

*-rapid-fire – trepidant (fig.) / r.-f. shooting – ràfega de trets // (attr) frenèticament (~) 

-rapist : v. serial 

-rapport – complicitat (acc. 1 DIEC2) 

-rapprochement – reconciliació (rapprochement > ‘acostament’) 

-rapture – fervor; delit / raptures – efusions, manifestacions efusives (acc. 5.b Oxford); compliments (to 

go into raptures over someone ‘desfer-se en compliments cap a algú’) / to be in r. – ser al cel ‘sentir-se al 

setè cel’; estar exultant (alternatives a la solució del dicc.) / in a r. of admiration – emportat per 

l’admiració 



-rapturous – abrandat (~) 

-rapturously – fora de si 

-rare1 – comptat (he was one of the r. artists to... ‘va ser un dels comptats artistes que...’ [o ‘dels pocs’]) / 

in this r. way – totalment (~) 

-rarefied – selecte, exclusiu / exquisit / elevat 

-rareness, rarity – infreqüència, poca freqüència 

-rascal – pocavergonya (Jane Austen, Sense and Sensibility) 

-rascally – (adj) desvergonyit // (adv) desvergonyidament 

-rash1 – granissada, granellada (alternativa col·loquial a ‘erupció cutània’) / allau (de queixes, etc.) 

-rash2 – impulsiu, arrauxat, irreflexiu / r. action – acte precipitat, precipitació / r. moment – rauxa, rampell 

(Conrad, The Shadow Line; Philip Roth, Exit Ghost) / r. decision – rauxa , cop de cap, caparrada, corada; 

decisió irreflexiva, decisió capritxosa (definicions  dels termes precedents) / r. word(s) – exabrupte, 

comentari imprudent (~) 

-rasher – penca (de cansalada) (millor que les solucions del dicc., almenys en aquest cas) 

-rasp – rogall (so aspre de la veu) / raspor (sensació d’aspror al coll) (~) 

-raspberry – carmí (color) 

-rasping – estrident (veu, quan no és ben bé ‘veu aspra’) 

-ratchet. to r. up – disparar ‘fer augmentar’ 

-rate1. at any r. – en tot cas...; per bé o per mal (falca) / r. of pay – salari (minimum r. of pay, p.ex.) // to r. 

oneself against – comparar-se amb (~) / v. piece rate 

-rather – si de cas (~) 

*-rat-hole – cofurna ‘cambra petita’ 

-rating1 – índex (d’audiència) 

-rational – lúcid (mirada) (Jane Austen, Sense and Sensibility, 3-7) 

-rationale – base, fonament; directriu; lògica, mecànica, funcionament 

-rationality – raonament (~) 

-rationalization – argument 

-rationalize – raonar; reflexionar (sobre) 

-rationally: v. speak 

*-ratlin(s), ratline(s) – fletxadura (conjunt dels trossos de corda travessers col·locats als obencs per 

enfilar-se per l’arboradura dels vaixells de vela), fletxats (segons en Coromines, v. DECat, IV, 40b45-

41a31) 

*-rat press – premsa col·laboracionista (alternatives: traidor, venut al sistema; botifler, més ajustat al 

sentit però massa anostrat) (~) (cf. accs. 4.c i 4.d Oxford) 

*-rat race – carrera de bojos (fig.), competència salvatge 

*-rat snake – (Elaphe obsoleta, espècie de colobra nord-americana) serp ratera groga (segons el Termcat, 

on apareixen unes quantes rat snake més amb traduccions diferents) 

*-rat’s-tail – grenya (floc de cabells enredats, acc. 2.d Oxford) 

-rattle – (noise) traüt (cast. traqueteo); dringadissa (v. exemple al DIEC2 s.v. dringadera); tamborineig 

(en altres casos, esp. de pluja) (~) / (instrument) maraca, maraques / (child’s) zing-zing (alternativa a 

‘sonall’ d’ús més corrent almenys a Barcelona i Osona) 

*-rattled (off) – destarotat (~) 

-ratty – atrotinat, carraca (un cotxe, etc.) 

-raucous – baladrer (~) 

*-raunchy – atrevit; picant; provocatiu 

-rave – estar fora de si (~) 

*-raven (v) – saquejar (acc. 1.c Oxford) 

-ravenous – afamat, mort de gana (alternatives a les solucions del dicc.) 

-ravenously – amb delit, amb fruïció (menjar; possible alternativa a ‘voraçment’) 

-raving – acabat (acc. 1.2 acabat3 DIEC2) 

-ravishing. to be r. – (una persona) fer molt goig (registre estàndard), estar guapíssim (registre 

col·loquial) 

-raw – descarnat; en carn viva (sentit propi i fig.); en estat pur / my hands were r. from applauding – se’m 

van encetar les mans de tant aplaudir / r. milk – llet fresca, llet “natural” / r. earth – terra vegetal (~) 

(terme de jardineria) / r. data – dades sense processar, dades en brut / v. material 

-rawhide – (n) cuiro, cuiro en brut, cuiro sec, pell sense adobar 

-rayon – viscosa ‘raió’ (no incorporat com a tal als diccs. però d’ús corrent en el món tèxtil) 

-raze – devastar (alternativa a les solucions del dicc.) / razed to the ground – completament arrasat 

-razor – (open) navalla d’afaitar, navalla de barber (millor que la solució del dicc.) / safety r. – maquineta 

d’afaitar (no ‘navalla d’afaitar’) / straight r. (= open r.) – navalla d’afaitar, navalla de barber 



-reach – tram, tros ‘distància’ / ventall (fig.) / capacitat (~) / (sovint en pl.) escalafó / r. (with the rake) – 

rampinada / it’s out of r. for me – no hi arribo (econòmicament, o per massa distància) // to r. for – 

perseguir (fig.) / to r. out (to someone) – acudir; allargar la mà (fig.); apel·lar / v. arm / v. limit 

-react – donar-se per al·ludit (~) / he didn’t r. – no va manifestar cap reacció 

-reaction – conservadorisme (~) 

-reactive – susceptible (acc. 1.2 DIEC2, acc. 2 DDLC); sensible / receptiu (~) 

-read – destriar ‘distingir’ (en algun cas) / to r. the air – ensumar què es trama (~) / this book can best be 

r. as... – segurament convé llegir aquest llibre com... (‘...interpretar...’) / v. widely / v. quotation 

-readable – de bon llegir / susceptible de lectura / v. scarcely 

-reader – llibre de lectura; antologia / books for young readers – llibres juvenils, literatura juvenil / v. 

basal 

-readership – públic lector (alternativa a ‘nombre de lectors’) / v. pitch2 

-readily – sense inconvenient (alternativa a les solucions del dicc.) 

-readiness – predisposició / facilitat (amb què es cau en alguna cosa) / r. of resource (= r. of wit) – vivesa 

d’enginy / in r. – amatent 

-reading – mesura (esp. pl., com a take a few readings ‘fer unes quantes mesures’ un científic) // the 

general r. public – el comú dels lectors / v. program 

-reading glass. r. glasses – ulleres per llegir, ulleres de vista cansada 

-reading lamp – llum de taula (alternativa idiomàtica a la definició del dicc.) 

-readjust – retocar (a l’alça o a la baixa, p.ex.) 

-ready – apte ‘adequat’ / r. for use – a la (nostra, etc.) disposició / r. and waiting – a punt, preparat i a 

punt, dispost i preparat / I am r., sir – vostè dirà (si pel context no és ‘estic a la seva disposició’) / to get r. 

for bed – preparar-se per anar a dormir, arreglar-se per anar a dormir (els preparatius: anar al quarto de 

bany, posar-se la camisa de dormir o el pijama, etc.) 

-ready-made – prefabricat; bo i fet (en algun cas) / màgic, miraculós (solució) (~) 

-real – de carn i ossos (si és el cas) / efectiu (r. relief ‘alleujament efectiu’) (al bilingüe només en un 

exemple, qualificant power) / r. voice – veu natural / the r. truth – la veritat pròpiament dita (añtenativa a 

les solucions del dicc.) / the r. world – el món de debò, el món de veritat (alternatives a la solució del 

dicc.); la vida real, la realitat (sovint preferibles) / r. and respectable – seriós i respectable / r. estate – 

béns immobles; propietat immobiliària; negocis immobiliaris (= r. estate business, amb elisió de 

business) / prime r. estate – immobles d’alt valor comercial / get r. – toca de peus a terra, baixa dels 

núvols (solucions del WordReference.com) / it doesn’t seem r. – no sembla que pugui ser veritat (registre 

oral) / this is the r. thing – això va de debò (en alguns casos) (però: John is the r. thing ‘en John és molt 

ferm’, ‘en John és autèntic’, etc.) / a r. (gentleman, etc) – tot un (senyor, etc.) / a r. worker – molt bon 

treballador / these are r. numbers – sóc xifres contrastades (~) / v. experience 

*-realign – ajustar(-se) (terme general i d’informàtica) (~); posar a to, posar bé (~) / reconciliar-se (amb 

un mateix, ~) / ressituar(-se) 

*-realisation = realization 

*-realise = realize 

-realistically – a la pràctica 

-reality. sense of r. – realisme (acc. 1 DIEC2) / realities – circumstàncies / to have (some) contact with r. 

– tocar de peus a terra // r. television, r. show – reality show / v. ground 

-realization – il·luminació (fig.) / constatació; descobriment ‘aprehensió mental’ (~) 

-realize – remarcar, advertir ‘adonar-se de’; constatar; tenir consciència de; considerar, reflexionar sobre / 

plasmar, fer realitat (Oscar Wilde, El retrat de W.H.) / obtenir (ingressos monetaris) / to r. with shock – 

colpir a algú la certesa (d’alguna cosa, d’algun fet) / brilliantly realized – de factura brillant 

*-real-lifer – persona que ha viscut (molt), persona que té experiència de la vida 

-really. r.? – ¿què? (exclamació de sorpresa; alternativa a les solucions del dicc.) / r.! – on s’és vist!; ¿tu 

creus?; sembla mentida! (exclamació d’indignació) / oh, r.? – ah, vaja! (exclamació de sorpresa, esp. 

fingida o irònica) / r., whatever next! – ara ja em crec qualsevol cosa! / I don’t r. know – de fet no ho sé 

(alternativa a la solució del dicc.) / not r. – més aviat no / they r. need me this afternoon – em necessiten 

aquesta tarda sens falta 

-realm – àmbit, domini (‘terra, territori’ o sentit fig.) 

-realtor – agent de la propietat immobiliària, agent immobiliari 

*-real-world – (attr) real 

-reanimate – fer reviure, ressuscitar (esp. fig.) 

-rear. to bring up the r. – tancar la comitiva (possible alternativa a ‘tancar la marxa’, fig.); tancar la llista 

(si és el cas) 

-rearrange – reorganitzar; recol·locar; reconfigurar; reestructurar 



-reason – (faculty) judici (alternativa a les solucions del dicc.) / to make see r. – fer venir a la raó (~); 

reduir a l’obediència (~) / in r. – objectivament (~) / there is every r. to believe... – tot fa pensar... / there’s 

a r. why... – no és perquè sí que... (cast. no por nada) / for some r. – pel que sigui (o pel que fos) / (she 

doesn’t drink) for no r. – no beu perquè sí ‘no beu sense motiu’ / for no good r. – sense motiu aparent 

(alternativa a la solució del dicc.) / no r. that... – res justifica que... / within r. – dintre d’uns límits; dintre 

d’una lògica / v. good / v. internal 

-reasonable – acceptable; lícit (it seems r. to assume... ‘sembla lícit considerar...’) / lògic; normal (~) / 

(person) entenimentat / comprensiu (alternativa al ‘tolerant’ del dicc.) / on r. conditions – en bona forma, 

en deguda forma / on r. terms – per un preu mòdic (trad. lliure però més idiomàtica si aquest és el sentit) / 

be r. – reflexiona, pensa-t’hi bé (alternatives a la trad. més literal) 

-reasonably – amb fonament (it can r. be said that..., que de totes maneres també es podria traduir com 

“no és desassenyat dir” o “no és cap insensatesa...”, solucions aplicables en altres frases semblants) / amb 

correcció ‘amb educació’ 

-reasoned – raonat (un argument, p.ex.) 

-reasoning – lògica / v. power 

-reassert – (oneself) imposar-se, tornar-se a imposar 

-reassess – reconsiderar 

-reassure – donar confiança, infondre confiança / I do this to r. myself – ho faig per quedar tranquil 

-reassuring – que inspira confiança (~) / protector (trad. lliure: allò que protegeix infon seguretat) (Philip 

Roth, American Pastoral, 6); paternal (trad. més lliure encara) / r. smile – somriure d’ànim; somriure 

amable (trad. més lliure) 

*-reattach. to r. itself – recompondre’s (en algun cas, ~); tornar a lloc (sentit propi i fig., ~) 

-rebirth – reencarnació (concepte pròpiament hinduista però aplicat per extensió al punarbhava budista, 

‘renaixement’, part del cicle del samsara o ‘cicle de la vida’) 

*-reboot – reiniciar (informàtica; alternativa a la solució del Termcat) 

*-rebrand – redefinir (fig.) (~) 

-rebroadcast – transmetre en diferit; reemetre (no DIEC2, sí DDLC però amb sentits diferents de 

retransmetre; també a Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi, núm 27 [novembre del 2010], 

Societat Catalana de Comunicació [filial de l’IEC]) 

-rebuff – desairar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-rebuke – retret 

-recall. to be beyond r., to be past r. – perdre el coneixement, perdre la consciència (~) / (ambassador) 

convocar, cridar (to r. for discussion – cridar a consulta) // to r. (someone) to oneself – fer tornar (algú) en 

si ‘fer-lo reaccionar’ 

-recast – reconstituir (fig.) (~) 

-recede – (hair) tenir entrades / afluixar (la pluja, el vent, la febre) (acc. 3.3 DIEC2) 

-receipt: v. sale / v. tax 

-receive – fer els honors (l’amfitrió a un convidat) 

-received – oficial, ortodox, canònic (~) / v. wisdom 

-recent: v. memory 

-receptacle – receptor ‘que rep’ 

-reception. (cell) phone r. – cobertura, senyal / v. wedding 

-receptiveness, receptivity – receptivitat (errata al dicc.) 

-recess – reclau / recesses – interioritats (fig.) 

*-recessed light – llum encastat (esp. de sostre) 

-recession – buidat (terme d’art) (~) 

-recherché – selecte, refinat 

-recipe – panacea (fig.) (~) / this is a r. for (disaster/trouble) – això té tots els números perquè acabi 

malament, això només pot acabar malament 

-recipient – beneficiari (~) 

-recitation – enumeració 

-recite. to r. to oneself – recitar interiorment 

-reckless – agosarat / inconscient ‘eixelebrat’ / directe (persona que parla sense embuts) / desenfrenat 

(rialla, tot i que r. laugh es pot traduir com ‘riallada’) 

-recklessly – desenfrenadament (riure, gastar diners [alternativa a ‘balafiar’]) 

-recklessness – atreviment (~); arrauxament 

-reckon – interpretar, deduir (a frases com what I r. from experience...) 

-reclaim – (sinner) regenerar; fer tornar al bon camí; redimir 

-reclamation – reciclatge (de l’aigua) / restauració (fluvial, dels rius) / land r. – terres guanyades al mar 

*-reclusive – retret (persona) 



-recognition – aquiescència (~) / the (shock/thrill) of r. – l’emoció de trobar-se davant d’una cosa 

coneguda 

-recognize – veure ‘adonar-se de’ (~); intuir (~) 

*-recoiling – reculada, pas enrere (sentit propi i fig.) 

-recollect. to r. oneself – assossegar-se, recuperar el domini de si mateix; reaccionar (~) 

-recommend – abonar (acc. 2 DIEC2) / to r. oneself to – fer-se grat a / (I have) very little to r. me – (estic) 

dotat de molt poques qualitats (Dickens, Cricket, solució de Gregorio Cantera) 

*-reconceptualize – reconcebre / redefinir (~) 

-reconcile. to r. oneself to something – saber-se’n avenir 

*-reconfigure – canviar la (disposició/distribució) 

*-reconfiguration – reelaboració (d’una obra artística) (~) 

-reconsider – esmenar (una llei) / revisar (una sentència) / tornar a pendre en consideració 

*-reconstructive. face r. surgery – (operació de) reconstrucció facial 

-recourse. there’s no r. from Him – no hi ha manera de resguardar-se’n (d’un Déu rigorós) 

*-recovery truck – camió grua (per remolcar cotxes) 

-record (n) – assentament (alternativa a ‘registre, partida’); dades (to make records ‘recopilar dades’ en 

etnografia, p.ex.) / crònica (alternativa a ‘relació [escrita]’) / testimoniatge / records – arxiu (millor que 

‘arxius’) / r. of knowledge – recull d’erudició (definició de l’acc. 2.1 tresor DIEC2), tesaurus / official 

records – documents oficials / full r. – plena constància (fig.) / of public r. – del domini públic / for the r. 

– perquè en quedi constància; per complir el protocol (fig.) / just for the r. – que consti / this is just for the 

r. – és un dir (registre col·loquial, ~) / to set the r. straight – deixar les coses clares, aclarir les coses; 

desfer el malentès (~); posar les coses al seu lloc (~) / to keep r. – portar el compte (sentit ampliat) / day’s 

r. – màxim diari / erased from the r. books – oficialment esborrat // (attr) mai vist (alternativa a ‘sense 

precedents’) / r. number – quantitat mai vista; xifra històrica (~) / v. file / v. phone 

-record (v) – deixar constància (de); donar testimoni (de) / having recorded the information... – després de 

pendre’n nota... / to be recorded – constar (en un ex.); estar documentat (recorded in ‘documentat a’, 

‘recollit en’ [un llibre, etc.; d’ús en referències bibliogràfiques]) 

-record-breaking – sense precedents (~) 

-recount – ressenyar 

-recover – retrobar (fig.) 

-re-create – reproduir (alternativa a la solució del dicc.) 

-recreation – lleure (alternativa a ‘esbarjo’) / r. center – esplai (esp. infantil) / R. Department – 

Departament de Benestar (o “d’Acció”) Social (neutralitzacions, ~) 

-recrimination: v. bout 

-recruit – contractar; agafar (acc. 6 DIEC2) / recórrer (a) 

-rectify – normalitzar (~) 

-rectitude. in the name of r. – per principi (~) 

*-recycle – reciclar / reconvertir (alternativa a la trad. literal en alguns casos) 

-red. to go into the r. – endeutar-se, estar en números vermells; entrar en alerta vermella / hands r. with 

blood – mans tacades de sang / eyes r. with tears – ulls vermells de plorar / v. pen / v. rusty / v. tooth 

-red-blooded – ferreny(o) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-reddening – (adj) vergonyós 

-redeem – restaurar (una reputació, etc.); rehabilitar ‘restablir en els seus drets i en l’estima dels altres’ 

(una persona) / salvar (redeem > redimir) 

*-redeye, red-eye. r. (flight) – vol nocturn 

-red-hot – incandescent (alternativa a ‘roent’ i ‘candent’) 

-redirect, re-direct – reorientar, reconduir (fig.) 

-red-light. r.-l. district – zona de prostitució (més neutre i viable en trad. que no pas ‘barri xinès’) 

*-redneck (adj) – carca, reaccionari; dretà, de dretes (a partir del substantiu redneck ‘terratinent amb 

esperit retrògrad i racista dels estats del sud dels EUA’) (~) / rústic ‘de camp, rural’ (~) 

-redo – recrear 

-redolent. (to be) r. of – amb reminiscències de (~); (ser) deutor de (fig.) (~) 

-redoubtable – temible 

-reduce – constrènyer (només dintre un ex. al dicc.) / v. tear2 

*-reductive – reductiu / reduccionista 

-redundance, redundancy. r. of speech – loquacitat, verbositat 

-redundant. it is r. for me to say... – és ociós dir...; no cal que digui... 

*-redux – rediviu (esp. en títols d’obres literàries) (~) 

*-reed-rat, reed rat: v. cane rat 

-reedy – planyívol (to de veu) 



*-reeking – pudent; pestilent 

-reel. my head is reeling – tinc el cap carregat (‘to be or become confused’, subacc. de l’acc. 2.b Oxford, 

sentit diferent de ‘em roda el cap’) / to r. with fever – estar carregat de febre / to r. with enthusiasm – 

desbordar d’entusiasme / to r. in – atraure, captivar (un actor el públic, p.ex.); contenir (la ràbia, p.ex.) / to 

r. off – enumerar (alternativa a la solució del dicc.) 

-reenact – reviure (fig.) 

-re-entry – retorn (a la vida pública, política, etc.) 

-refer – adreçar; derivar (a frases com the doctor referred me to a specialist) / consultar 

-reference. visual r. – punt de referència (sentit propi i fig.) / (just) for r. – amb caràcter informatiu; 

(només) per saber-ho (registre col·loquial); per a posteriors consultes / for future r. – de cara al futur // r. 

desk – taulell de consulta; taulell d’informació i referència (Biblioteca de Catalunya) / r. point – referent 

(acc. 2 referent m DDLC) // (vt) fer referència a; ser una referència a 

-referral – derivació (hospitalària o d’una altra mena); full de derivació, sol·licitud de derivació 

-refill (n) – repetir (de cafè, p.ex., en una cafeteria anglosaxona) 

-refine – perfeccionar 

-refinement – detallisme / millora 

*-refining – purificador (foc) (T.S. Eliot, Quatre quartets, “Little Gidding”, II, trad. Àlex Susanna) 

-refit – retocar (un vestit) 

-reflect – posar de manifest, fer patent / to r. badly on someone – (un fet) deixar malament algú 

*-reflecting. r. pool – mirall d’aigua / r. surface – superfície reflectora, superfície que fa de mirall 

-reflection – consideració (strategic reflections ‘consideracions d’estratègia’) / on r. – repensar-s’hi 

(alternativa sovint preferible a les solucions del dicc., amb reformulació de la frase); ben mirat... 

-reflective – reflexiu / reflectant (DDLC) / r. glasses – ulleres de mirall / r. road marking – catadiòptric, 

ull de gat (esp. a la calçada), captafars retroreflectant / inclinat a la reflexió (persona) 

-reflex – (n) reacció (~) (sentit pròxim a l’acc. 6.a de l’Oxford, ‘a reflex action’) 

*-reflexively – reflexivament, de forma reflexiva / de forma reflexa (= reflexly, q.v. aquí sota) 

*-reflexly – de forma reflexa; automàticament; maquinalment, per inèrcia (~) 

-reformer – reformista (acc. 3.b Oxford, en què no és ‘reformador’) 

-refractory – rebec, díscol (alternativa a les solucions del dicc.) 

-refrain1 – frase recurrent (~) 

-refresh – reconfortar // (vi) descansar / refreshed – refet, recuperat 

-refreshing – satisfactori (resultat) / innovador 

*-refreshingly. r. original – d’una rica originalitat (trad. lliure) 

-refreshment – refrigeri, piscolabis, àpat lleuger 

-refrigerator – cambra frigorífica (en una carnisseria, etc.) 

-refuel – omplir el dipòsit (alternativa col·loquial a ‘repostar`) 

-refuge. to give r. – acollir 

-regal – majestuós / majestàtic / to be r. – fer goig (una dona, etc.) 

-regale – regalar (amb) ‘obsequiar (amb)’ (fig.) (acc. 2 DCVB) 

-regalia. dressed in full r. – vestit de gala 

-regally – amb aire majestuós, amb aire majestàtic 

-regard. r. (for detail, etc) – amor (al detall, etc.) / to have a high r. for someone – tenir algú en bon 

concepte (alternativa a la solució del dicc.) // (v) valorar (sovint amb highly) 

-regardless – independentment de... (fig.); tot i així, fos com fos, sigui com sigui (loc. concessiva 

adversativa); igualment (it couldn’t be saved r. – igualment no es podia salvar) (també loc. concessiva 

adversativa) 

-regent. r. of God on earth – vicari de Déu a la terra, representant de Déu a la terra (el Papa de Roma, els 

reis antics, etc.) 

-regime. planting r. – sistema de plantació 

-regimen – procediment; ritual (acc. 2.3 DIEC2) (~) 

-region – contrada (alternativa a la trad. literal i a ‘comarca’) 

-regional. r. theater – teatre d’aficionats (EUA) (~) 

-register – àmbit (fig., ~) / caixa registradora (EUA) / daily r. – diari clínic // (v) reflectir (acc. 3.1 DIEC2) 

/ constatar (~) / experimentar, percebre; interioritzar, assimilar (~); sentir (‘entendre el que et diuen’) (~); 

copsar; parar-hi atenció (~) 

-registry. land r. office – registre de la propietat 

-regret – escrúpols (Dickens, Bleak House, 45) 

-regrettable: v. nature 

*-regretting – cagadubtes (~) 

*-regrowth – regeneració (~) 



-regular – periòdic (possible alternativa a algunes solucions del dicc.) / general (una regla, p.ex.) / 

solemne (irònicament ‘molt gran’, com a solemne mentider) / r. doctor – metge titular / r. case – tot un 

cas // (n) client assidu ‘client habitual’ 

-regularly – força sovint (alternativa a la trad. literal) / de forma recurrent / very r. – tot sovint 

-regulation. regulations – mesures (en alguns casos) 

-rehabilitation – reinserció (social) 

-rehash – refregit (fig.) // (vt) revisar / furgar (en) (el passat) 

-rehearse. to r. mentally – reviure mentalment ‘recordar, rememorar’ 

-rein. to hand the full r. – donar tota la responsabilitat, donar tota la capacitat de decisió / to give free r. – 

donar lliure curs (a) (alternativa a la trad. literal) // to r. someone in – frenar, refrenar, reprimir 

(alternatives a ‘retenir’) 

-reinstate – restablir, restaurar, reinstaurar, reposar 

-rejection – refús (possible alternativa a les solucions del dicc., amb matís diferent) 

-rejoicings – exultació 

*-rejuvenated – renovat ‘refet, recuperat’ 

*-rejuvenation – ressorgiment 

-relate – donar testimoni (d’alguna cosa) / to r. to (someone/something) – identificar-se amb (algú/alguna 

cosa) 

-related – paral·lel (fig.; r. function, p.ex.) 

-relation. public relations – estratègia publicitària (trad. lliure útil en algun cas) 

-relationship. their r. ended – van renyir (forma més clàssica), van tallar (forma més actual) 

-relative – respectiu (acc. 2.b Oxford ‘corresponding’, com a r. merits ‘mèrits respectius’); corresponent / 

r. to... – pel que fa a ‘respecte a, relativament a’ 

-relax – (vi) deixar-se anar / passar l’estona 

-relaxed – distès / folgat (un vestit) / lànguid 

-relaxer. hair r. – allisador de cabells 

-relay – tongada / commutació de paquets (informàtica) (?); protocol de xarxa (informàtica) (?) 

-release – (legal) exempció; cessió / difusió (alternativa a ‘divulgació’) / satisfacció (d’un impuls natural, 

~) / r. from prison – excarceració // (v) (person from obligation) eximir; exonerar (alternatives a les 

solucions del dicc.) / (news) comunicar (sentit diferent de les solucions del dicc.) / desfermar(-se) / newly 

released – novetat editorial (llibre acabat de publicar en primera edició) 

-relent – afluixar (fig., alternativa a ‘cedir’) 

-relentless – aclaparador (en alguns casos) / sistemàtic (en algun cas) 

*-relentlessness – persistència (de la pluja, p.ex.) (~) 

-relevance – transcendència (si és el cas) 

-relevant – significatiu / digne d’interès / corresponent; que fa al cas 

-reliable – complidor (alternativa a ‘formal’) / fiable (un aparell, etc.) / he’s not r. – no es pot comptar 

amb ell (per a res) 

-reliance – supeditació (possible alternativa a ‘dependència’) 

-relic – romanalla 

-relief – lenitiu; descans (acc. 1.2 DIEC2) / alegria (en expresions com “donar una alegria”) (~) / (aid) 

subsidi  (r. check ‘taló del subsidi’) / he needs some r. from... – necessita descarregar-se del pes de... (~) / 

it is a r. to know... – dóna tranquil·litat saber... 

-relieve – auxiliar ‘socórrer’ (acc, 1 i 2.a Oxford) / treure’s un pes de sobre / to (be/feel) relieved – sentir 

alleujament, quedar descansat; descarregar-se d’un pes (fig.) / to r. oneself – anar de ventre (alternativa a 

les solucions del dicc.); fer les seves necessitats (també pot ser ‘orinar’) / I’m relieved to say – em 

tranquil·litza poder dir...; per sort (en posició inicial, intermèdia o final) (~) 

-religion. to study religions – estudiar les religions; estudiar ciències de la religió 

-religious – devot, piadós / místic (experiència) (~) 

-relish – delectança; delit; fruïció / zel / (sauce) guarnició, acompanyament // (v) trobar gust en, delectar-

se en (possibles alternatives a ‘plaure’ i a ‘disfrutar’) 

-relocate – traslladar // instal·lar-se, mudar-se (en una casa) 

*-relocation – reubicació (de veïns) / deslocalització (d’una empresa) 

-reluctance – renitència; resistència, rebuig, negativa (a fer una cosa) 

-reluctant – desmenjat (caminar, p.ex.) / a contracor, de mala gana / to be r. to – resistir-se a / r. to be 

found – difícil de trobar; esmunyedís (~) 

-rely. to r. on – dependre de (acc. 3 DIEC2); estar supeditat a / to r. on an idea – alimentar una idea; 

aferrar-se a un idea 



-remain – no deixar de ser (p.ex. en frases com it remains true that... o I remain just as big a fool as 

anyone else) / the question remains – l’interrogant persisteix / to r. determined (to do something) – 

persistir en la determinació de; seguir disposat a; no perdre la disposició a 

-remains – (left-overs) sobres, escorrialles / despulles (humanes, animals) / desferres / ruïnes (d’una 

construcció) / ombra (‘residu’, cf. exemple No li resta sinó una ombra del seu antic poder DIEC2, inclosa 

en una acc. on no acaba d’encaixar) / producte ‘conseqüència’ (~) 

-remake – reconstruir (alternativa a ‘refer’) / recrear (fer una versió pròpia d’una creació artística d’algú 

altre) 

-remarkable – digne de remarcar, digne d’esment / excepcional (p.ex. a r. woman o a r. response) 

(alternativa a les solucions del dicc.) / espectacular (íd., ~) / a r. (man/woman) – una bellíssima persona 

(~) 

-remarkably – summament (intel·ligent, etc., alternativa a ‘extraordinàriament’) 

*-rematch – revenja (esp. cast. revancha) 

-remediable – que té remei (alternativa a les solucions del dicc.) 

-remedial. for r. action – per posar-hi remei 

-remember – (vows) renovar (vots religiosos) (~) / a (day/night) to r. – un (dia, etc.) memorable (o 

inoblidable) / for as long as I r. – des que en tinc memòria ; des que tinc ús de raó (si és el cas); des de 

sempre (Collins bilingüe) 

*-remembered. vaguely r. – perdut en la boira del record (trad. poètica lliure) 

-remembrance – recordatori (celebració commemorativa d’algun fet) 

-remind. need I r. you... ? – per si no te’n recordes... (+ l’oració principal) (possible trad. en alguns casos) 

-reminder – constatació (~) / v. sharp 

-reminiscence – evocació (esp. del passat; acte de portar a la memòria un fet, etc. en forma de record) / 

rastre, vestigi (sovint en pl.) (~) 

-remiss – irresponsable (~) 

-remission – exempció 

-remnant – romanalla (sentit propi i fig.) / testimoni (fig.) / remnants – escorrialles (esp. fig.: de l’extrema 

dreta, de la dictadura, etc.) 

-remodel – retocar (un vestit, etc.); reconvertir (~) 

-remorse – recança (alternativa a ‘remordiment’, cf. trad. de remorseless etc. al bilingüe) 

-removal: v. hair 

-remove – revocar (un estatus o condició, p.ex.) / to be removed from... – estar al marge de... // (to be) one 

r. from – a un pas (distància) / first cousin once removed – fill de cosí germà, nebot en segon grau (v. first 

cousin once removed) (“the Garden of Eden is Heaven once removed” ‘el jardí de l’Edèn és el germà petit 

del cel’, ‘el jardí de l’Edèn és la prefiguració del cel’, Heidegger and a Hippo,  8) / at some r. – en última 

instància (fig.) (Roy Lewis, Evolution Man, 7); a certa distància (fig.) 

*-removed. r. from touch – inabastable / v. remove aquí sobre 

-Renaissance: v. early 

-rend – esqueixar (a cry rent the air ‘un crit va esqueixar l’aire’, alternativa a la solució del dicc., cf. cita 

Ruyra al DCVB) 

-render – atorgar (atenció, respecte) / plasmar (alternativa a ‘reproduir, representar’); expresar 

*-rending – (pain) lancinant (T.S. Eliot, Quatre quartets, “Little Gidding”, II, trad. Àlex Susanna) 

-renegade – descastat (Philip Roth, Plot, p. 269); ovella negra (fig.) / rebel, inconformista, iconoclasta (dit 

d’un artista, un escriptor, etc.) 

*-renege, renegue – incomplir (una promesa) (acc. 4.c Oxford) 

-renew – revifar (fig.) 

-renewal – renovellament 

-renounce – renegar (de) (acc. 1.c i 3.b Oxford) 

-renovate – restaurar (alternativa a les solucions del dicc.); regenerar 

-reopen – rependre (“Picasso reopened his dialogue with Degas”) 

*-repackage – reformular / reescriure 

-repair1 – acudir 

-repair2. repairs – obres de manteniment (alternativa a ‘obres’ i a ‘reparacions’) / (bad) state of r. – (mal) 

estat de conservació // (v) restaurar (en alguns casos) 

*-repairer = repairman 

-repairman – restaurador / mecànic (de cotxes, de trens, etc.; EUA) 

-repast – àpat (alternativa preferible a la solució del dicc. perquè el terme anglès és d’ús literari) 

-repayment. by way of r. – en contrapartida, en compensació, a canvi 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1347943
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-repeat – tornar a dir (alternativa a la trad. literal) / fer córrer, esbombar (una notícia, un rumor) / xerrar 

(acc. 2 DIEC2) / to r. (to someone) a talk – assabentar (algú) d’una conversa / garlic repeats on me – l’all 

em torna (no ‘em repeteix’) 

-repellent – (adj, n) emulgent, depuratiu ‘remei per expulsar el pus dels floroncos’ (~) 

-repent. to r. one’s ways – esmenar-se 

-repentance – remordiment (~) 

*-repetitiveness – repetitivitat (no DIEC2 ni DDLC) 

-replace. my confusion was quickly replaced by outrage – el desconcert no va trigar a transformar-se’m en 

indignació 

-replenish – carregar (l’estufa de carbó) (~) 

*-replicate – correspondre’s (amb) (~) / reproduir (acc. 2 GDLC) 

-reply. I need no r. – no cal dir... 

-report – (school) cartilla escolar (millor que ‘certificat escolar’) / denúncia (~) / some reports say... – 

segons algunes fonts... / (field/laboratory) r. – treball de (camp/laboratori) (però lab r. també pot ser 

‘anàlisi clínica’) / r. card –full de qualificacions (amb les notes de les assignatures, de periodicitat diversa 

al llarg del curs segons el sistema d’ensenyament) // (v) certificar; donar fe (d’un fet) / ...have been 

reported – hi ha (hagut) casos de... / it is reported that... . s’ha sabut... (~) / widely reported – de gran 

ressò (esp. periodístic) / Inspector Donkor, Sergeant Mintah reporting - ...sóc el sergent Mintah (en 

conversa  telefònica) 

*-reportedly – pel que sembla...; segons sembla...; segons s’informa... 

*-reporting – reportatges 

*-reportorial – descriptiu 

*-reposition – canviar de postura 

-reprehensible – digne de censura, blasmable (v. aquesta entrada al Franquesa per a més sinònims, com la 

trad. lliure tenir la cua de palla) (alternatives a les solucions del dicc.) / r. act – acció condemnable 

-represent – constituir (acc. 2.2 DIEC2) 

-representation – versió, descripció (d’uns fets) (acc. 4.a Oxford) / false r. – obrepció ‘falsa narració d’un 

fet’; invenció, falsedat (~) 

-representative – (n) diputat 

-repressive – repressor ‘que reprimeix’ (≠ repressiu ‘que serveix per reprimir’) 

-reprieve – remisió (terme legal i bíblic, possible alternativa a ‘indult’) 

-reprimand – amonestar (en llenguatge administratiu) / to r. for – retreure, reprotxar 

-reprint – reeditar (alternativa a ‘reimprimir’, amb possible matís diferent) 

-reproach. (above/beyond) r. – irreprensible 

-reproachful – reprovador; recriminatori 

-repudiation – negació 

-repugnance – aversió 

-repugnant – avorrible, execrable / I’m r. to everyone – tothom em té tírria 

-repulse – aversió (moral...) 

-repulsiveness – força repulsiva 

*-repurpose – redissenyar; donar un nou ús (a alguna cosa), destinar (alguna cosa) a un altre ús / 

reconvertir / reciclar; aprofitar (el verb tradicional per a aquest sentit) 

-reputation. to have a (good/bad) r. – estar (ben/mal) considerat (alternativa a les traduccions literals) 

-reputedly – segons diuen (variant més estesa d’una de les solucions del dicc.) 

-request. at the r. (of) – a instàncies (de); cedint als precs (de) (~) / by (one’s own) r. – per iniciativa 

pròpia; per voluntat pròpia // (v) fer una petició (d’alguna cosa) / as requested – d’acord amb la seva 

sol·licitud, tal com va demanar (i variants) 

-requirement – obligació / v. extra 

-requisite. of the r. age – en edat d’anar a files (si és el cas) / v. ruthlessness 

-reroute – desviar (llenguatge informàtic, etc.) 

-rerun – reprocessar (llenguatge informàtic) (terme no inclòs al DIEC2) 

-rescue – donar un cop de mà (cast. sacar del apuro, sacar de un apuro) 

-research – indagació (esp. pl.) // (v) documentar-se (per escriure un article, etc.) / v. purpose 

*-researched – documentat 

-resemblance – paral·lelisme (fig.) (~) 

*-resembling – comparable 

-resent – amargar; coure (fig., acc. 2 coure v2 DDLC); recar, doldre; molestar, emprenyar, fotre (‘em 

fot...’) (I r. + OD ‘m’amarga + Subjecte’, etc.) / acollir malament (~); no tolerar (~) / engelosir (~) (acc. 

1.2 DIEC2) / to r. the work (of) – resistir-se a fer l’esforç (de) (~); fer-se costa amunt, venir a repèl (~); 

rebel·lar-s’hi 



-resentful – rancuniós 

-resentfully – amb aire dolgut 

-resentment – rancúnia; tírria (~); suspicàcia (v. glossari American Pastoral) / with r. – dolgut 

-reservation: v. snobbish 

-reserve – arsenal (de bombes atòmiques // (v) destinar (diners a un ús determinat, etc.) / encomanar 

(alternativa a la trad. literal) 

*-reserved – destinat (a un servei, etc.) 

-reshape, re-shape – remodelar; reformular (~) 

*-reshyntesize – metabolitzar (~) / recompondre (fig.) (~) 

-reside. to r. in – habitar a; habitar (verb transitiu) 

-residence. to take up r. – instal·lar-se (en una casa) 

-residency – especialització (en medicina; M.I.R. a Espanya, v. resident aquí sota mateix) 

-resident – habitant (quan és el cas) / metge intern resident 

-residue – engrunes (fig.) 

-resilience – endurança 

-resilient – sofert (~); flexible (fig.) (~) 

-resist. r. arrest – resistència a l’autoritat 

-resistance – oposició (alternativa a la trad. literal) 

-resistant – contrari, refractari 

-resolution – resposta (acc. 10.a Oxford) 

-resolve – voluntat, determinació / to find r. (to) – decidir-se (a), pendre la determinació (de) // to r. into 

meaning – fer-se intel·ligible (unes paraules sentides de lluny) / to r. itself – solucionar-se; curar-se 

‘guarir-se’; transformar-se; desaparèixer (o sinònims) (~) 

-resonance – repercusió, impacte, efecte; pes ‘importància, transcendència’ (però: emotional r. ‘càrrega 

emotiva’) 

*-resonant – vibrant (sentit propi i fig.) (~) / r. meaning – sentit transcendent 

-resonate. r. (with) (fig.) – tenir ressò (en), repercutir (en), influir (en), afectar 

-resonator – caixa de ressonància, caixa acústica (en alguns instruments musicals) 

-resort – centre turístic, complex turístic / estació balneària / beach r. – lloc de platja, platja d’estiueig; 

poble turístic de platja / as the last r. – com a últim recurs, en últim extrem, en cas extrem (alternatives a 

les solucions del dicc.) / r. town – poble d’estiueig // (v) apel·lar ‘recórrer’ (lèxic comú, no judicial) 

-resounding – estrepitós (fracàs, etc.) 

-resoundingly – estrepitosament (fig.: fracassar, suspendre un exament, etc.) 

-resource. resources – eines (fig.); facultats (físiques o mentals d’una persona) (~) / r. person – expert en 

recursos, expert en logística, logista; especialista, expert persona competent (~) 

-resourceful – expeditiu (persona) 

*-re-spark – revifar (fig.) 

-respect. with (all) due r. – si em permet...; perdoni, però...; dispensi, però...; perdoni que l’hi digui, 

però.... (possibles alternatives al calc, molt freqüent en trads. de pel·lícules de policies i jutges) // tenir 

respecte ‘tractar amb respecte, respectar’; tenir maneres (trad. més lliure) / to pay one’s respects to 

someone – honorar, retre respecte; donar el condol (esp. en la forma last respects) / to show respect – 

honorar, honrar; recordar (esp. els difunts, quan es va al cementiri per Tots Sants) // (v) considerar 

‘respectar’ (algú) 

-respectable – formal (persona) 

-respectful. at a r. distance – a una distància prudencial 

-respond – actuar (en funció d’un estímul) (~); estar condicionat, estar influït (per) (trad. lliure però útil en 

algun cas) / obeir (ordres) / to r. to suggestions – ser receptiu 

-respondent – (in a survey) enquestat / remitent (que respon a una carta que li ha enviat) 

-response – rèplica (acc. 1 DIEC2) / rebuda / atenció (de reclamacions, als refugiats, a la diversitat, etc.) / 

v. call-and-response 

-responsibility. that’s not my r. – això no em correspon a mi, això no és de la meva incumbència 

-responsible – (adj) encarregat (de fer o complir alguna cosa); organitzador (amb canvi d’adj. a subst.) / 

autor (d’un fet, esp. delictiu) (pas d’adj a subst. amb possible reformulació) 

-responsive – receptiu / susceptible (acc. 1.2 DIEC2, acc. 2 DDLC); sensible / animat / r. to – influït per 

(~) 

-responsiveness – disposició a la resposta 

-rest1. to put to r. – arraconar (fig.); deixar enllestit (‘resolt’, ~) // (v) acomodar-se (en una butaca) / may 

he r. in peace (o r. her soul i variants) – al cel sigui (alternativa a la solució del dicc.) / to r. on – 

fonamentar-se (alternativa a ‘basar-se’); ser cosa de, dependre de, estar subordinat a 

-rest2. the r. came naturally – tot ha anat venint (esp. al llarg del curs d’una vida o d’una etapa de la vida) 



*-restaging, re-staging – reescenificació / reestadificació, reavaluació d’extensió (d’un càncer) 

-restfully – (death, die) plàcid, plàcidament 

-resting place – (lloc de) sepultura, lloc d’etern repòs, últim sojorn 

-restitution. to make r. – rescabalar (alternativa a ‘indemnitzar’) 

-restive. to become r., to get r. – esverar-se (un cavall) 

-restlessness – malestar (físic i fig.) / ànsia; frisança 

-restorative – reparador (fig.) 

-restore – retornar (la fe a algú, p.ex.) 

-restrain – reduir (acc. 2.a DCVB) / abstenir-se (de fer una cosa) 

-restrained – sobri (peça de roba) 

-restraint – contenció (p. ex. a l’expresió civilized r., o a r. of the senses) / prior r. – censura prèvia (esp. a 

la premsa) (EUA) 

-restricted. in the r. sense – en sentit estricte 

-result – (exam) nota (més idiomàtic que el literal ‘resultat’) / as a r. (of) – així doncs, arran d’això...; això 

va fer que... (alternatives a les solucions del dicc.) // to r. in – tenir com a resultat, tenir com a fruit (no 

resultar en, que és un calc; resultar només admet la preposició de amb el sentit de ‘produir-se com a 

efecte o conseqüència’, acc. 1 DIEC2) / to r. from – ser resultat de, ser conseqüència de (alternatives a la 

solució del dicc.) 

-resume. to r. one’s journey – tornar a posar-se en camí 

-resurrection – ressorgiment / cardiac r. – reanimació cardíaca 

-resuscitation – reanimació (Termcat, etc.) 

-retail. r. clerk – comptable de comerç, oficinista de comerç, tenidor de llibres, escrivent (tots ~) / r. 

investor – inversor individual (Termcat, etc.), petit inversor / r. price – preu de venda al públic 

-retain – mantenir / salvar, preservar (riqueses, etc.) 

-retainer – fèrula de retenció (alternativa al ‘retenidor’ del Termcat, ortodòncia) 

*-retaining wall – mur de contenció 

-retaliate – respondre a l’atac ‘contraatacar’ / tornar-s’hi 

*-retaliation – represàlies / tornar-s’hi (amb reformulació) 

-retch – tenir basques 

*-retelling – recreació (~) / reescriptura (~) / reformulació (~) 

-rethink – reconsiderar (possible alternativa a ‘repensar’) 

-retire. to r. into private life – retirar-se de la vida pública / to r. on the profits – viure de renda (tota la 

vida, per sempre més) 

-retirement – reclusió / to be past r. – passar de l’edat de jubilació 

*-retool – remodelar, reestructurar, reorganitzar; renovar, modernitzar, actualitzar; revisar (~) 

-retrace. to r. one’s steps – desfer camí (alternativa a la solució del dicc.) 

-retreat – alberg (~) / recés (espiritual); exercicis espirituals (acc. 4.c Oxford) / to beat a hasty r. – retirar-

se a la desbandada (alternativa a la solució del dicc., en ex. al GDLC) // (vi) refugiar-se (fig.) / to r. into – 

recaure en (un mal hàbit, una conducta infantil) 

-retribution. sense of r. – sentit de justícia, esperit de justícia 

-retrieve: v. storage 

-retrograde. this would be r. – això seria un retrocés (alternativa a ‘pas enrere’) 

-retrospect. in r. – vist retrospectivament (alternativa a ‘retrospectivament’); vist a posteriori / fent 

memòria (~) 

*-retune – resintonitzar (televisor, ràdio) 

-return – rendibilitat ‘rendiment, beneficis’ (sobre la inversió) / v. point 

-reunion – retrobament (sentit diferent al de la trad. literal) 

-reunite. to be reunited (with someone) – retrobar-se (amb algú, esp. després de molt temps de no haver-se 

vist) 

*-reuse, re-use – reutilitzar, tornar a fer servir; aprofitar (~) 

-rev. to r. up – reviure (una emoció, p.ex.) (~) 

*-revamping – versió, recreació; relectura (fig.) 

-reveal – deixar a la vista, posar de manifest (possibles alternatives a les solucions del dicc.); declarar 

-revealing – provocatiu (un vestit, esp. de dona) 

-revel. to r. (in something) – recrear-s’hi, complaure-s’hi, assaborir-ho (fig.) 

-revelation. it was a r. to me – se’m van obrir els ulls (alternativa a la solució del dicc.) (~) 

-reveller(s), reveler(s) – tabolaire, barrilaire; amant de la gresca; gent de gresca / noctàmbul (trad. més 

lliure però sovint més natural) 

-revels – divertiment 

-revenge – resquitar-se, rescabalar-se 



-revenue: v. tax 

*-revenue service – administració d’hisenda, hisenda (~) 

-reverberate – tamborinar (gotes de pluja sobre una superfície metàl·lica) 

-revere – beneir ‘trobar bé’ 

*-revered – reverenciat / reconegut (un mestre, un especialista, etc.) 

-reverence – veneració (en general; alternativa a la trad. literal) 

-reverse – posar fi a (les penúries econòmiques d’un país, p.ex.) / abandonar (una política) / to r. course – 

rectificar / a text reversed out in white – un text destacat en blanc (sobre un fons fosc) 

-revise – (text) retocar ‘modificar’ (també una pintura, etc.) / (decision) reconsiderar 

-revision – retoc ‘modificació’ (en una pintura, etc.) 

-revisit – revisar / reexaminar 

-revitalize – revifar / infondre nova vida (alternativa a ‘vigor’) 

-revival – reminiscència 

-revive – recuperar; reactivar(-se) (terme d’economia) 

-revoke – cancel·lar (una invitació) 

-revolting. r. thing – cosa fastigosa (cast. asquerosidad); cosa sòrdida, sordidesa 

-revolving – quotidià (r. duties ‘tasques quotidianes’, ‘obligacions quotidianes’) 

*-revolving-door – (attr) rotatiu; per torns 

-revulsion – repulsió, aversió (alternatives a les solucions del dicc.) 

-reward – satisfacció, gratificació (fig.) / to be its own r. – ser prou recompensa; no necessitar recompensa 

(la virtut moral, etc.) / the price is worth paying if the r. is an end to the killings – val la pena pagar aquest 

preu si a canvi s’acaben les matances // (vt) correspondre 

-rewarding – gratificant 

*-rework – reelaborar 

*-reworking – reelaboració / reinterpretació, recreació, versió (~) 

-rhapsodic. r. gush – efusió sentimental (~) 

-rhapsody. to go into rhapsodies – desfer-se en elogis 

-rhetoric: v. editorial 

-rheumatic. r. heart – endocarditis reumàtica (causada esp. per estreptococs), reuma a la sang (terme 

popular) 

-rheumatism – dolor (acc. 2 DIEC2) (terme popular) 

-rheumy – llagrimós (ulls) (si no és ‘lleganyós’) 

*-rhinestone – fals brillant (acc. b Oxford); quars 

*-rhyming. formal r. – correspondència formal, ressonància formal (esp. terme de teoria de l’art) 

-rhythm. the rhythms – la rutina (dintre les ocupacions quotidianes) 

-rhythmic(al) – estereotipat (comportament, gestos, etc.; terme de psicologia, ~) 

-rib – bordó ‘ratlla de relleu en un teixit’ 

-ribald – picant / groller 

-ribbed – de canalé 

*-ribbing – costellam / burla, burles 

-ribbon – cinta (també en heràldica, acc. 1.6 GDLC) / r. cutting, r. cutting ceremony – tallada de la cinta 

inaugural 

*-rib steak – llonza (si és amb os) / entrecot (si és sense os) 

-rich – ufanós / penetrant, intens (una olor) / r. dress – vestit luxós; abillament / v. riches 

-riches – tresor (sentit propi i fig.) (però: our children are our r. ‘els nostres fills són el bé més preuat que 

tenim’) 

-richly. r. illustrated – profusament il·lustrat 

*-rickety – coix, que balla (taula, cadira) / desballestat / atrotinat 

-ricochet – propagar-se, escampar-se (ampliació fig. de sentit) 

-rid. to r. oneself of – donar sortida a (~) 

-ride – (distance ridden) tirada (esp. amb cotxe) / atracció (d’un parc d’atraccions) // (vt) 2.c to r. the seas 

– navegar la mar (acc. III.1 DCVB amb cites) / to r. the wave – apuntar-se al carro, pujar al carro (fig.) (~) 

/ to r. out – sobreposar-se (a una crisi) / to r. herd on – guardar (bestiar); vetllar per (un assumpte); tenir a 

ratlla; capitanejar (totes subaccs. dintre l’acc. 1.h de ride de l’Oxford) / v. rail / v. surfeit 

-rider – colofó ‘corol·lari’ 

-ridge – (of hills) estrep, contrafort, morrot 

-ridicule. subject for r. – objecte de sàtira // (v) fer sàtira de (alternativa a les solucions del dicc.) 

-ridiculous. don’t be r. – no diguis bestieses / to look r. – fer pena (per la roba, el pentinat, etc. que es 

porta) (registre col·loquial) 

-riding – circumscripció (electoral, etc.) 



-rife. r. with – plagat de (esp. fig.); pròdig en (fig.) 

*riff – riff (de guitarra); improvisació / interpretació, versió (fig.) (~) 

*-riffle – fullejar (un llibre) / espigolar (fig.) 

-rigging – cordam (alternativa a les solucions del dicc.) / tramoia (fig.) 

-right – que bé... / r. you are! – molt bé, d’acord; tu manes, tu mateix (~) / quite r. – no, és clar; sí, és clar 

(totes dues fórmules, d’aquiescència amb el que acaba de dir l’interlocutor) / if my intuition is r…. – si la 

intuïció no m’enganya… / to make r. – reparar (una injustícia, etc.) / to make r., to put (it) r. – reparar (un 

tort, un greuge); compensar; reparació (amb reformulació) / she’ll be all r. – no té res greu (referint-se a 

una persona malalta o accidentada) / are you all r.? – ¿que no et trobes bé?, ¿que et trobes malament?; 

¿que thas fet mal?; ¿com te trobes?; ¿què tens? (v. fitxa ‘is everything all right?” de l’ésAdir, més 

completa i explicativa) / in its own r. – a dreta llei (~); degudament; pròpiament; com a tal; en si mateix, 

per se; per mèrits propis / of r. – a dreta llei (acc. 8.b right n1 Oxford) / to do the r. thing – fer ben fet (en 

alguns casos); fer el que toca (to do the r. thing at the r. time ‘fer el que toca quan toca’); pendre una 

decisió encertada, encertar-la (cf. wrong) (o: we’re doing the r. thing ‘fem el que hem de fer’) / it’s (only) 

r. and proper... – és de justícia... / why can nothing ever go r.? – ¿per què les coses no van mai com han 

d’anar?, ¿per què sempre ha de sortir tot al revés? / if the day is r. for it – si el dia acompanya / it was him 

all r. – i tant, si va ser ell (alternativa sovint preferible a la del dicc.) / to be r. for the money – encertar-la 

de ple / at a r. angle – en angle recte; perpendicularment // r., are you ready to go? – què, ¿som-hi? // (v) 

to r. the balance – refer l’equilibri; corregir el desequilibri; compensar (~) / v. all / v. feel / v. mind 

-righteous – recte (acc. 4.1 DIEC2) / suficient (ac. 2.1 GDLC, segons la def. de l’Oxford) / justificat 

-rightful. his r. place – el lloc que li correspon (possible alternativa a ‘legítim’) 

-rightly – pròpiament 

-right-minded – de seny (persona, gent) / de bé (persona, gent) 

-rightness – rectitud, dretura, correcció (alternatives aproximades a ‘justícia’); bondat (~) / encert (d’una 

decisió, p.ex.) 

-right-thinking – de seny (persona, gent) / de bé (persona, gent) 

*-rightward-moving – que es mou cap a la dreta, que es desplaça cap a la dreta (en física) / dretà (en 

política) 

-rile – empipar 

-rim – llindar (de bosc); rivet (fig.) // (v) vorejar, encerclar; rivetejar 

-rime2 – eflorescència (salina) (subacc. de l’acc. b Oxford, cita any 1688) / marca (fig.) 

-ring1 – marca (d’un got sobre una taula, p.ex.) / v. fairy-ring 

-ring2 – sonoritat / aura (de sinceritat, de tragèdia, etc.; comentari de Scott Fitzgerald sobre el seu conte 

“The Lees of Happiness”) / it has the r. of authenticity – té (tot) l’aire de ser autèntic // (vt) cobrar (un 

empleat d’una botiga [S] l’import d’una compra [OD] a un client) // (vi) (ear) brunzir (alternativa a 

‘xiular’) / it rings true to this day – continua sent vàlid avui dia / to r. for the elevator – cridar l’ascensor 

(sentit no inclòs al DIEC2, sí la loc. específica dins l’acc. 2a DDLC) 

-ring binder – classificador (a corregir la trad. del dicc.) 

-ringer. dead r. –doble, viva imatge (‘persona clavada a una altra’) (traduït clavat a American Pastoral 

d’en Philip Roth i a Open City d’en Teju Cole) 

-ringing – argentí (rialla) 

-ringleader – cap de colla (alternativa a ‘capitost’); cap visible (d’un grup) (~) 

-ringmaster – director de pista (Termcat; no ‘director de circ’) 

*-ringtone – timbre (de telèfon mòbil) (el Termcat dóna l’equivalència ‘so de trucada entrant’ que no em 

sembla gaire viable, si més no en un registre col·loquial) 

-riot – disturbi ‘aldarull’ / devessall, esclat, plètora (de color, de llum; alternativa a ‘orgia’) / street riots – 

disturbis urbans / to read oneself the r. act – fer examen de consciència (~) / to run r. – desbocar-se (la 

imaginació) (alternativa a la solució del dicc.) 

-rioter – agitador (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-rioting – tumult; disturbi, aldarull 

-riotous – desfermat (el plaer, p.ex.) 

-rip2 – ràpid (de riu) (EUA) // (vt) to r. away – pendre, arrabassar / to r. off – plagiar // (vi) to r. along – 

circular a tota velocitat (alternativa a la solució del dicc.) 

-ripen – macerar (terme culinari) 

-ripple. the ripples – l’aigua arrissada / r. effect – reacció en cadena, efecte dòmino (~) 

*-ripply – ondulat; sinuós 

-rise – aparició / auge / the r. to power – l’accés al poder, l’adveniment al poder / the r. and fall (of) – 

plenitud i ruïna (de) (alternativa lliure a solucions més estereotipades com ‘ascens i ocàs’ o ‘grandesa i 

decadència’) / to give r. to – engendrar (fig); suscitar; donar origen a / to get a r. out of someone – 

provocar-lo (sentit diferent del del dicc.) / to get a r. – posar-se’t dreta ‘tenir una erecció’ (col·loquial); 



provocar una riallada, fer petar de riure // (v) aguditzar-se (un sentiment) / to r. again – ressuscitar / to r. 

up – revoltar-se / to r. to become (minister, etc) – passar a ser, accedir al càrrec de, ascendir fins al càrrec 

de, arribar a ocupar el càrrec de / v. bait / v. challenge / v. occasion 

-risen. r. standing – posició consolidada (~) 

-rising – (sun) ixent (però: I saw that the r. sun was cloaked by clouds ‘vaig veure que el sol naixia 

embolcallat de núvols’) / r. ground – vessant / r. star – promesa ‘persona que promet’ (r. literary stars 

‘promeses de la literatura’, sentit no recollit als diccs. habituals, sí al DDLC); figura emergent (Collins 

bilingüe); jove valor (WordReference) 

-risk – desafiar (la tortura, la mort), exposar-se (a la tortura, a la mort) / to take risks – jugar-se-la 

(alternativa a ‘arriscar-se’) / bad r. – mala opció, opció arriscada (~) // to r. a glance – donar un cop d’ull, 

donar una llambregada / to r. waves – enfrontar-se a les onades / v. throw 

-rite. rites – (la) cerimònia (en alguns casos) 

-ritual – pràctica (acc. 1.2 DIEC2) 

-rivalry: v. capacity 

-riven – partit en dos (alternativa a les solucions del dicc.) 

-river: v. low 

*-riverbird – ocell aquàtic 

*-riverboat – gavarra 

*-riverine – fluvial 

-rivet – grapa (per mantenir unida una esquerda d’una peça de ceràmica) 

-riveter – màquina de reblar ‘reblador’ (reivindico la forma màquina de... per a totes les màquines en què 

aquesta construcció no soni estranya, perquè és la forma tradicional d’anomenar-les en català) 

*-riveting – captivador, seductor 

-rivulet – regalim (d’aigua o algun altre líquid que s’escola, ~) 

-road. r. to development – procés de desenvolupament (d’un país) / on the r. – de viatge / v. run 

-roadblock – control viari, control de carretera (sentit diferent del del bilingüe) 

*-roadie – xispa, pipa (tècnic o operari que en les gires musicals s’encarrega de muntar i desmuntar els 

equips de so i de llum) 

*-roadkill – animals atropellats 

-roaming – roaming, itinerància, connexió internacional (concepte de telefonia mòbil) 

-roar – clam / brogit (d’un riu, d’una pluja torrencial) // (v) dir amb veu de tro 

-roaring. r. fire – foc viu, foc abrandat (no ‘sorollós’, en tot cas ‘crepitant’), foguerada, fogonada / the r. 

wind – el brogit del vent / r. forties – quaranta rugents (calc consolidat; terme que s’aplica tant al vent 

dominant de ponent molt fort que hi ha a  l’hemisferi austral entre els paral·lels quaranta i cinquanta, com 

a la mala mar que causa en aquesta latitud) 

-roast – (scold) criticar, critiquejar  / to be roasted over many fires – haver-ne vistes de tots colors 

*-roasting. r. pan – cassola de rostir 

-rob – pendre (coses abstractes) / escamotejar / desposseir (de) 

*-robber-baron, robber baron – magnat corrupte (~) / noble bandoler (a l’edat mitjana, alemany 

Rauerbritter; ~) 

-robbery. it’s daylight r.! – això és una estafa! (alternativa preferible a la solució del dicc.) / highway r. – 

bandolerisme; robatori (fig.) 

-robin1. r. egg (blue), r.’s egg (blue) – blau turquesa (~) (traduït “azul aguamarina” en una trad. cast. del 

Great Gatsby, però el color aiguamarina és més verd) 

-robin2. round r., round-r. – competició de tots contra tots, lligueta 

-robust – contundent (r. response ‘resposta contundent’, ‘reacció contundent’) 

-rock1 – (adj) (slang) genial, de puta mare / to be a r. – ser un puntal (per a algú); ser fort, ser ferm 

(d’esperit), ser valent, no defallir (fig.) (~) // (attr) r. foundation – fonaments petris (fig.) // r. solid – petri; 

compacte; incommovible (fig.) (~) / v. rock-bottom al bilingüe 

-rock-bottom – (adj.) essencial, fonamental 

-rock climbing – escalada 

-rocker. to go off one’s r. – trastocar-se, tornar-se boig 

-rocket2. r. scientist – enginyer astronàutic // to r. upwards – (vr) impulsar-se 

*-rock-hard – incommovible (fig., p.ex. integritat) 

*-rocking – balanceig (d’una embarcació) 

*-rock-ribbed – (referit esp. a una filiació política) empedreït, incondicional; a ultrança; fins al moll de 

l’os (r.-r. Republican, p.ex.) 

*-rock shoes – peus de gat (calçat d’escalada) 

*-rock wall (= climbing wall) – rocòdrom 



-rocky1 – rocós (alternativa a ‘rocallós’ omesa al bilingüe potser per la dèria d’allunyar-se del castellà; R. 

Mountains apareix traduït com a ‘Muntanyes Rocoses’ a l’ésAdir, reflectint l’ús espontani) / cantellut 

(esp. sentit fig.) 

-rocky2. r. start – començament accidentat (fig.) / to feel on r. ground – sentir-se insegur; no tenir-les totes 

(trad. lliure) 

-rod: v. clothing 

*-rodomontade (que hauria de substituir rodemontade, que és errata) – llenguatge ampul·lós; 

fanfarroneria (≠ ‘fanfarronada’) (tots dos sentits dintre l’acc. 1.b de l’Oxford) 

-roe – ouera (‘ous de peix’, cast. huevas; v. def. acc. 2 ventresca DCVB); rim (< raïm; dialectalisme de 

Cadaqués segons en Jaume Fàbregas, La cuina de les àvies, La Magrana, p. 448, no recollit pel DCVB); 

corall (Jaume Fàbregas, íd., no DCVB, potser calc) 

-rogue – canalla / trapella, pinta, pocavergonya; mort de gana // (adj) espuri (Rowling, nota 4 dels 

comentaris d’en Dumbledore del quart conte de Beedle the Bard) 

*-roistering (adj) – amant de la gresca 

-role – funció ‘utilitat’ / to play a r. (in) – comptar (acc. 11 GDLC ‘tenir valor, importar’, acostant-se a 

‘influir’), influir (~) (this also plays a r.  ‘això també compta’, ‘això també (hi) influeix’) / v. fix / v. role-

model aquí sota 

*-role-model – model a imitar, model a seguir, model on emmirallar-se (o ‘model’ a seques) 

*-role-playing – joc de rol (jocs, vídejocs, informàtica) / joc de rols (psicologia) 

-roll – (of fat on body) sacsó (alternativa al ‘pneumàtic’ del bilingüe, sentit no inclòs al DIEC2, al GDLC 

ni al DDLC) / to be on a r. – anar embalat (acc. 2 embalar-se DIEC2) // (vt) / to r. away – enretirar / 

moldre (~) // (vi) brandar, fer brandades (acc. nàutica, 3.c del bilingüe, que apareix al DECat s.v. 

balandrejar i s.v. brandar [II, 195b53-59]) / to r. in (upon) – estendre’s (sobre) (dit p.ex. dels núvols, 

sobre un territori) / the money is rolling in – s’estan fent d’or (alternativa a la solució del dicc.) / v. eye / 

v. poster 

-roll-call – (v) passar llista 

-rolled. ...r. into one – ...fosos en una sola persona (si és el cas) 

-roller: v. hair roller 

-roller coaster – alts i baixos (fig.) 

-rolling – (countryside) montuós, accidentat, desigual / r. hill – serrat baix, serrat arrodonit, de relleu 

arrodonit (~) / agitat, tumultuós, turbulent, esvalotat (mar, riu; acc. 3.a Oxford) / oscil·lant (coberta d’un 

vaixell en alta mar) 

-rolling stock – locomotora + vagons 

*-roll-neck – (jersei de) coll alt (GB) 

-roll-top, rolltop. r.-t. desk – escriptori de persiana 

-roly-poly (pudding) – braç de gitano de melmelada (~) (alternativa a la definició del bilingüe) 

*-romaine lettuce – enciam llarg 

-romance – sentimentalitat; romanticisme, amor romàntic (segons l’equivalència anglès-castellà de la 

Wikipedia) / enamorament (possible alternativa a ‘idil·li’, que al bilingüe només apareix en ex.) // (v) 

festejar (accs. 1.2 i 1.3 DIEC2) 

-romanticize – revestir de romanticisme (possible alternativa en algun cas) / fantasiejar; fer-se una 

fantasia, fer-se la fantasia (d’alguna cosa) 

-rompers – pantalons de peto 

-rood – deu canes quadrades; un quart d’àrea (~) (mesura de superfície, acc. II.8.b Oxford) 

-roof. to raise the r. (i variants) – bramar ‘cantar fent grans crits’, cantar a plens pulmons (cast. cantar a 

grito pelado) / I could taste my heartbeat in the r. of my mouth – vaig sentir-me el pols al paladar (millor 

que cel de la boca, entre altres coses perquè paladar té també l’acc. fig. ‘sentit del gust’) 

-roof garden – terrat ajardinat, terrat enjardinat 

*-roofline – ràfec 

*-rooftop – teulada / terrat / to (broadcast/proclaim/shout) from the rooftops – pregonar als quatre vents; 

fer bombo de (alguna cosa) 

-rook1 – graula (no ‘gralla’) (Dickens,  12 i 16 Bleak House, conte The Haunted Man i Far from the 

Madding Crowd de Hardy) (d’acord amb la Guia dels ocells dels Països Catalans i d’Europa d’Omega) 

-rookie – novell / debutant (actor, director de cine o de teatre) 

-room – cabuda / aula (si és el cas) / marge (fig.) (marge per al dubte, marge de millora, etc.) (r. to 

manoeuvre ‘marge de maniobra’); possibilitat (però: o. and reason ‘ocasió i motiu’, locució) / to leave r. 

to imagination – donar peu a la imaginació; donar pàbul a la imaginació (trad. lliure afavorida alguna 

vegada pel context) / no r. for words – sobren les paraules // (v) allotjar, hostatjar / allotjar-se 

*-roomie – company de quarto 



-root. (vt) to r. out – eradicar (alternativa a les solucions del dicc.) // (vi) viure, establir-se (en un lloc) / to 

r. for – donar ànim (alternativa a les solucions del dicc.) / rooted in... – ancorat en...; procedent de... 

-root beer – sarsaparrilla (refresc nord-americà, (bière de) racinette en francès del Quebec) (~) 

*-root-trapped – d’arrels comprimides; amb les arrels atapeïdes (~) (una planta les arrels de la qual 

ocupen tot el test i hi estan entortolligades i quasi sense terra) 

-rope. to be on the ropes – passar-les putes; estar a les últimes (~) / to be at the end of one’s r. – tenir els 

nervis crispats, estar fora de polleguera 

*-rope-soled – amb sola d’espart, amb sola de cànem trenat (unes espardenyes) 

-rose – rosa fort; magenta (~) (i altres tons pròxims, v. rose a la Wikipedia) 

-rosebud, rose-bud. r. mouth – boca de pinyó (“Parting of the Way”, Truman Capote) 

-rose-coloured – idealitzat; edulcorat (fig.) 

-rosehip – gavarró ‘el fruit del roser de bardissa’ 

-rosette – floró (ornament) 

-rostrum – cadafal (alternativa a ‘tribuna’) 

-rosy – rubicund 

-rot – (vi) consumir-se, florir-se (fig.) / corcar-se (la fusta) / v. dry rot 

-rotation – roda (sentit abstracte) / pràctiques (en els estudis universitaris de medicina) (= clerkship) 

*-rotisserie – rostidor (per fer esp. pollastres a l’ast) 

-rotten. everything is r. – tot és un desastre; tot va fatal ‘tot va malament’ / r. argument – argument 

capciós, sofisma; falòrnia (~) 

-rotter – pocavergonya (alternativa a les solucions del dicc.) 

-rotting – en descomposició (alternativa a ‘podrit, putrefacte’) 

-rotund – panxut (possible alternativa a ‘gras’, esp. quan és algú que té panxa però les extremitats primes) 

-roué – cràpula (Thackeray, Book of Snobs; Kennedy Toole, Confederacy of Dunces) 

-rough – ferreny(o) (sentit propi i fig.) / (surface) irregular / (road in life) aspre (camí de la vida) (cites de 

Torras i Bages i de Rovira i Virgili al Google) / (wind) violent / (sea) (mar) brava, desfeta (alternativa a 

‘agitat, esvalotat’); mogut (íd.) / perillós (un barri); hostil (un indret) / brutal (assalt) / r. estimate – 

aproximació, càlcul aproximat (p.ex. it is just a r. estimate, en què no funciona la solució del dicc. 

‘avaluació a l’engròs’) / he was having a r. time – estava passant una mala època; estava molt neguitós 

(sentit més puntual, diferent; dit d’una persona que es posa nerviosa o pateix per algun motiu, p.ex.) / r. 

track – camí pedregós (~) // (adv) to sleep r. – dormir al ras, dormir a la intempèrie / it was r. – va ser un 

tràngol // roughed up – baldat ‘apallissat’ (~) 

-roughage – deixalles, escombraries, brossa 

-rough-and-tumble – (un) no parar (alternativa expresiva al neutre ‘activitat frenètica’) 

-rough-hewn – de talla tosca, rústic (alternatives a les solucions de la primera acc. del bilingüe) 

-roughly – de forma tosca, de forma rudimentària / sense miraments, sense contemplacions / grosso modo 

(trad. lliure) 

-roughshod – eclipsar (fig.); emportar-se la palma / to ride r. over (someone) – trepitjar, tractar amb 

menyspreu (algú); escopir a la cara (d’algú); amargar la vida (a algú) / to run r. over (a record) – 

pulveritzar (un rècord) (pulveritzar és admès com a cultisme al DCVB i al DECat, i pot ser útil 

incorporar-lo almenys en sentit fig.) 

-round – panxut (persona, ampolla) // (n) (of beef) tall rodó / tongada / sessió (acc. 2 DIEC2; no Fabra) / 

episodi (acc. 1 DIEC2) / sculpture in the r. – estàtua, figura (si és una representació humana); escultura 

exempta (en contraposició a relleu; francès ronde-bosse) (al bilingüe apareix statue in the r. mal definit) // 

(v) recriminar; interpel·lar / to r. down – arrodonir a la baixa / to r. up – detenir / v. clock 

-roundabout. r. journey – periple (sentit propi i fig.) 

-rounded. r. nose – nas arrodonit; nas de cirera (DCVB) 

-roundness – rotunditat / exuberància, ufana, ufanor (alternatives a ‘rodonesa’) 

-rousing – enardidor 

-route – opció (fig.) / via (esp. en expresions mèdiques com oral r.,  r. of administration, etc.) / pauta (de 

comportament, p.ex.) / en r. – en camí (absent als diccs., però sí que hi és posar-se en camí, i d’aquí a 

estar en camí hi ha un pas [alternatives a ‘estar en camí’: ‘encaminar-se’, ‘dirigir-se’]); de camí, de pas; 

sobre la marxa / en r. to – de camí cap a 

-routine – hàbits / número (de teatre, de varietats); escena / protocol (acc. 7 DIEC2, accs. 2a i 2b DDLC) / 

routines – mecànica ‘manera com funciona una cosa’ / the beauty r. – el ritual de la bellesa (~) / as a 

matter of r. – rutinàriament; habitualment, normalment; sistemàticament (~) // (attr) maquinal (r. 

repetition, p.ex.) 

*-routinely – rutinàriament / maquinalment / sistemàticament (~) 

*-roux – roux (Viquipèdia, Termcat), ros de farina (proposta del cuiner Jaume Fàbrega al llibre de La 

cuina de les àvies [La Magrana]) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rose_%28color%29


-roving. r. eye – ull inquiet (fig.) 

-row1 . in a r. – consecutiu (alternativa a ‘seguit’) 

-rowdy – baladrer // (n) agitador 

-royal – excels / r. blue – blau de França (no ‘de rei’) / r. sail – sobregoneta 

-royalty. like r. – com un rei (cast. a cuerpo de rey) 

-rub. there’s the r. (o that’s the r.) – aquest és l’inconvenient; aquesta és la putada (amb salt de registre) 

(alternatives a les solucions del dicc.) // to r. shoulders (que surt duplicat al bilingüe) – anar braç a braç 

(alternativa al ‘tractar-se de tu a tu’ que apareix s.v. shoulder) / to r. it in – presumir de (alguna cosa) // ro 

r. off on (someone) – encomanar, transmetre (fig., amb reformulació: that confidence of hers rubbed off 

on me ‘[ella] m’encomanava la seva seguretat’) 

-rube – home rústec 

-rubber. rubbers – sabates de pluja (alternativa a les solucions del dicc.) / v. band / v. dinghy 

-rubber stamp – (mer/simple) altaveu, notari (persona o institució que es limita a ratificar sense discussió 

propostes arribades d’instàncies superiors) // (v) ratificar, avalar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-rubbery – impassible (cara, expresió) 

*-rubbing – frottage (pràctica artística surrealista) 

-rubble: v. smouldering 

-rubric – regla, norma (segona subacc. acc. 2.b Oxford ‘injunction, general rule’) 

-ruction – enrenou 

-rudderless. to be r. – perdre la carta de navegar, sentir-se perdut (i altres locucions pròximes a 

desorientar-se, v. sinònims) (fig.) 

-ruddy – saludable (galtes, cara; la vermellor es dóna per descomptada) (~) 

-rude – matusser / agresiu (possible alternativa a ‘violent’); brusc / to be r. to someone – faltar-li al 

respecte (però v. gratuitously) (I didn’t mean to be r. ‘no volia ofendre’t’; I don’t mean to be r., but... 

‘perdoni la impertinència, però...’, ‘amb tot el respecte…’) 

-ruefully – amb recança 

-ruffian – pocavergonya, barrut 

-ruffle – encrespar-se (les onades) 

-rug: v. snug 

-rugged – inhòspit (indret) / acèrrim ‘ferotge’; ferreny, feréstec (accs. 7 i 8 Oxford) / rústic / corpulent 

-ruin. it will be the r. for him – serà la seva desgràcia (alternativa a les solucions del dicc.) (v. acc. 1.3 

desgràcia DIEC2) // (vt) ensorrar (un negoci); esguerrar, espatllar (una sorpresa, un plat, etc.) / desgraciar 

‘fer caure en la desgràcia’; malejar (algú o alguna cosa); buscar la desgràcia (d’algú) / fer perdre (la gana, 

el bon humor); fer avorrir (una afició) / you ruined my evening – m’has amargat la nit / I ruined it – l’he 

pifiada; l’he cagada (amb lleugera vulgarització del to) // (vi) deteriorar-se (o ‘trencar-se’, dit d’una 

relació personal) / torce’s, torçar-se (fig.) 

*-ruined – atrotinat, rònec (vestit) 

-rule – precepte / convenció (sovint en pl.) / criteri (under the rules of... – d’acord amb els criteris de...) / 

consigna (solució també aplicable a r. of the game) / fèrula (en algun cas) / according to r. – com Déu 

mana, com cal, com s’ha de fer (~); seguint un ordre (~) / the rules – les condicions (d’un tracte) / rules 

and regulations – reglament, normativa (millor que la solució del dicc.) / the r. of law – l’estat de dret 

(sovint trad. preferible a “l’imperi de la llei”) / to break the rules – saltar-se les normes, saltar-se les 

convencions / to play (the game) by the (agreed) rules – seguir les regles del joc; obeir les normes (fig.) 

(però to play the game by his rules ‘seguir el joc a algú’) / as a r. I... – tinc per costum..., tinc per 

principi... // (vt) 2.b dictaminar / to r. in – pendre en consideració / to r. out – descartar (alternativa a 

‘excloure, eliminar’) 

-ruler – cap de govern (possible alternativa a les solucions del dicc.) / the rulers – les autoritats 

(alternativa a la solució del dicc., p.ex. a frases com Brussels’s rulers) / curve r. – plantilla de corbes (per 

a delineants, etc.) 

-ruling – (passion, etc) indomable / governant, governamental (esp. partit polític) / rector, directriu (~) 

-rumbling – tumultuós (esp. fig.) 

-rumble1 – enrenou // (vi) (stomach) rondinar (la panxa, de gana) (alternativa preferible a les solucions del 

dicc.) 

*-rumbly – arrossegat (veu, ~) 

-ruminative – reflexiu (el to d’un text, p.ex.) 

-rummage – regirar (un calaix) 

-rump – (of bird) rabada (DIEC2, DCVB, etc.; v. rabassa al DECat) / resta, romanalla 

-rumple – pansit (fig.) (~) 

-rumpus room – quarto de jugar (alternativa col·loquial a la solució del dicc.; d’ús a Barcelona almenys a 

partir de la dècada de 1960) 



-run – desplaçament / curs (acc. 1.2 DIEC2) / to give someone a r. for his money – fer-lo suar (en una 

competició) ‘ser un digne rival’ / bank r. (o r. on the bank) – desbandada bancària, pànic bancari, retirada 

en massa de dipòsits bancaris // (v) publicar (un artista, una revista), imprimir (un article); posar (un 

anunci al diari) / we can r. our plans by you – et podem posar al corrent dels nostres plans (~) / (acc. 2.h 

del bilingüe) (business) portar (que al bilingüe apareix només traduint l’expresió to r. a business); 

gestionar; regentar (esp. si no s’és amo) / executar (un programa informàtic) / he’s the guy who runs the 

place – és el rei del mambo (possible trad. cast: el amo del cotarro) (registre col·loquial); és una autoritat 

(registre més formal) / to r. off – fotocopiar / to r. out of control – fer aigües (fig.) (~) / to r. out of road – 

anar de baixa (~) / to r. about (= to r. around) – rondar amunt i avall (alternativa sovint preferible a les 

solucions del dicc.) / to r. away – fugir corrent / time is running out – el temps se’ns tira a sobre / time is 

always running out – el temps passa molt de pressa, el temps vola / I’m afraid we’ve r. out of time – em 

sembla que no tindrem temps (en algun cas) / to r. through – impartir (un curs a algú) (~) / to r. to – 

preferir, tenir predilecció (per) (EUA, acc. 69.g Oxford) / he let his (enthusiasm/imagination) r. away 

with him – es va deixar (dominar/emportar/arrossegar) per (l’entusiasme / la imaginació) / v. cover / v. 

dry / v. family / v. finance / v. life / v. place / v. show / v. skip 

-runaway – galopant (inflació, p.ex.); descontrolat 

-run-down – rònec, malmès, fet malbé, deteriorat (una casa, etc.) 

-rundown – resum; relació (de fets) / to give someone a r. – posar algú al corrent (d’alguna cosa) 

-rung1 – travesser, barró, barrot (de cadira) 

-run-in – topada, discusió 

-runner – velocista / noi dels encàrrecs / corredor, agent de negocis / antiquari (acc. 3.f Oxford) / catifa de 

passadís 

-runner-up – finalista (en un concurs) (~) / with (something) close r.-up – seguit de prop per (una [altra] 

cosa) ‘~en segon lloc’ 

-running – (n) pòndol; gestió // (adj) recurrent (broma, etc.) / r. jacket – caçadora esportiva / r. fight – 

combat en retirada (naval, etc.); corredisses (entre policia i manifestants) / r. footsteps – corredissa; trepig 

atrafegat (trad. lliure) / v. running dog 

-running board – marxapeu (alternativa a ‘estrep’ d’un cotxe) 

*-running dog – esbirro, lacai (de l’imperialisme, etc.) (acc. 8.f running Oxford) 

-runway – rampa (de llançament, d’enlairament) 

-rural: v. station / v. village 

-ruse – artifici; enganyifa, trampa 

-rush2 – frenesí (~ cast. arrebato) / embat (accs. 1.2 i 2 DIEC2) / fiblada (fig.; de tendresa, p.ex.) / blind r. 

– desbandada / keep the r. going – mantenir l’adrenalina alta (trad. lliure) / a r. of recollection – una 

onada de records (tots dos sintagmes idiomàtics en les llengües respectives) / r. of excitement – 

engrescament / r. of words – tirallonga de paraules, riuada de paraules / r. to judgment – judici precipitat / 

in a r. – tot d’un plegat (~) // (vt) atacar, abalançar-se contra, caure damunt / to r. through – fer passar al 

davant, donar preferència (sentit diferent de les accs. del bilingüe) 

*-rushing. r. noise – brogit / r. waters – corrent impetuós, aigües impetuoses 

-russet – teula (color) 

-rustle1 – remoreig // fressejar, remorejar / to r. (up) – preparar (alguna cosa de menjar) en un moment, 

amb una esgarrapada 

-rusty. r. red – teula (color, ~) 

-rut2 . to be in r. – anar alta (una femella) (alternativa a ‘estar en zel’, que segons en Coromines és un calc 

del cast. i que al DCVB només apareix en dues cites de Josep Pla) 

-ruthless – despiadat, cruel / inflexible / irreductible, tenaç (fig.) / imperatiu (~) 

-ruthlessness. requisite r. – rigor inflexible 

-rutting – aparellament / r. season – època d’aparellament (alternativa a la solució del dicc.) 



S 
 

-sabbath – (Jewish) el repòs del dissabte (Marc 16,1) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-sabotage – lesionar (fig.) / fer la traveta (fig.) / espatllar (acc. 4 DDLC); afeblir (fig., ~); desvirtuar 

-saccharine – carrincló (~) 

-sachet – saquet d’olor, saquet d’herbes aromàtiques 

-sack. s. dress – vestit sac (v. vestido saco) 

-sacramental – litúrgic (alternativa a la trad. literal) 

-sacred. to keep s. – preservar, guardar (un secret, p.ex.) 

-sacrifice. man of s. – màrtir 

-sad – infeliç (~) / desgraciat ‘deplorable’ (error, cas, etc.) / so s.! – quina tristesa!, quina pena! / v. story 

-saddle. s. of mutton – mitjana de xai (~) (la trad. literal del Termcat és un calc que no apareix al DCVB 

ni enlloc) // (v) oprimir, aclaparar 

*-sadder-but-wiser – alliçonat per l’experiència; escarmentat (~) 

*-saddle shoe – sabata Oxford de dos colors (~) (= Spectator shoe) 

-sadly – lúgubrement (somriure) / amb aire afligit / s. enough – per desgràcia... / v. mistake 

*-sad-making – entristidor; depriment 

-safe – inofensiu (un gos, p.ex.) / prudencial (distància, consum d’alcohol, etc.) / s. haven – refugi (fig.) / 

s. place – “casa” (en el joc de tocar i parar)  // (adv) fora de perill / sa i estalvi / stay s. – vés amb compte, 

vigila; cuida’t / better s. than sorry – val més curar-se en salut / to be s. – no córrer perill / (just) to be s. – 

per si de cas (alternativa a la solució del dicc., que d’altra banda és castellanisme) / v. number 

-safe deposit, safe-deposit. s. d. box – caixa forta 

-safeguard – expedient ‘recurs’ 

*safekeeping – custòdia 

-safely – bé (en alguns casos) / tranquil·lament (~) / I can s. say... – puc dir sense por d’equivocarme; puc 

afirmar / v. assume 

-safety – integritat física / for s. – per si de cas (alternativa col·loquial a ‘per precaució’) / to tremble back 

to s. – tornar a respirar tranquil (~) / s. in numbers – com més gent, més seguretat; la companyia de la 

gent (amb reformulació) (~) / s. first – la seguretat per sobre de tot (trad. literal); no vull córrer riscos (i 

variants;  possible alternativa en alguns casos informals) 

*-safety-valve – esbargiment 

-sag – decaure (un ambient, etc.) (fig.) / abaixar, acalar (amb reformulació, perquè es passa d’intransitiu a 

transitiu) 

-saga – epopeia (fig.) / inventari (fig.) (~) 

-sagely – comprensivament (~) 

*-sagging – abaixat, acalat (el cap, p.ex.) (deeply s. ‘acotat’) / caigut, flàccid (pits) 

-sail – (vt) pilotar (alternativa a ‘governar’) // to s. (out) – llevar àncores, sortir, salpar (italianisme 

d’introducció recent a través del cast. segons el DECat); fer rumb, arrumbar-se (cap a) / to s. into – 

embarcar-se en, emprendre (un projecte, p.ex.) / to s. forth – fer-se a la mar, pendre la mar 

*-saintlike, saint-like (~ saintly) – de sant (s. generosity ‘generositat de sant’) 

-sake. for the s. of – per l’interès de, pel bé de / per raó de (v. raó al DIEC); respecte a; per consideració a; 

en benefici de; en honor a; tot per (la família, etc.), per salvar (íd.); en vista de (~) / for its own s. – per se 

(~) (to do painting for its own s. ‘pintar pel plaer de pintar’; ‘pintar com a exercici d’estil’; ‘pintar sense 

buscar-hi cap justificació’) 

-salacious – lasciu (alternativa de més ús que la trad. literal) / picant (cançó) 

-salad bowl – amanida de cultures (≠ melting pot, q.v. en aquesta mateixa llista) 

-sale. closing-down s. – liquidació per tancament / sales conference – congrés de vendes / sales receipt – 

rebut / v. slip 

-saleable – comercial (un producte, p.ex. un llibre, amb el sentit ‘que es ven bé’, no recollit explícitament 

als diccs.) 

-salesman: v. travelling 

*-sales-talk, sales talk – xerrameca (oratoria de charlatán a la trad. de Riambau Saurí de Evolution Man 

de Roy Lewis) / estratègia de venda (mercat i empresa) 

-salient – notable, destacat 

-sallow2 – esgrogueït (de pell o cara groguenca) 

-sally. verbal s. – estirabot, atzagaiada 

-salon – sala (segona subacc. acc. 1.b Oxford) / tertúlia, cenacle, saló literari; vetllada 

*-saloon-style. s.-s. (doorway/doors) – doble porta batent, doble porta de vaivé (com la de les tavernes de 

l’Oest) 

http://www.modahistoria.com/peq_his/179.htm


-salt. to be worth one’s s. – fer-se valdre (~) (no woman worth her s. ‘cap dona com Déu mana...’ [cast. 

‘ninguna mujer que se precie...’]) / s. of the earth (type) – un tros de pa ‘una bona persona’ / to take 

something with a (grain/pinch) of s. – no agafar-se una cosa al peu de la lletra (Collins bilingüe); agafar-

se una cosa amb escepticisme / to rub s. into someone’s wound – burxar-lo (~) / to rub s. into the wound – 

furgar en la ferida (fig.) 

*-salt-and-pepper: v. pepper-and-salt 

*-salted – salat, amb sal; en salmorra / v. sardine 

*-saltire – sautor (figura heràldica) 

-salutary – profitós (exemple) 

-salute – fer una salutació marcial / retre homenatge 

-salvage – redimir (~) 

-salvationist – redemptor (fig.) 

-salve2. to s. one’s conscience – quedar amb la consciència tranquil·la (millor que la variant literalista del 

dicc.) 

-same: v. one 

-sampler – mostra (esp. de punt de creu), brodat de canemàs (íd.; Violant i Simorra, Art popular 

decoratiu, p. 217-218) (cast. dechado) / following, a s. – en donaré un exemple (fórmula introductòria) 

(cast. para muestra, un botón) 

*-sampling – triatge, procés de tria, tria / degustació (en gastronomia) 

-sanctimonious – fariseu (fig.) 

-sanctimony – fariseisme (Philip Roth, La marca de l’home) (~) 

-sanction – (v) abonar (acc. 3 abonar1 GDLC) 

-sanctity – sacralitat, caràcter sagrat / immunitat (alternativa a ‘inviolabilitat’) 

-sanctuary – asil (to give s. ‘donar asil’, o ‘acollir’ en algun cas) / refugi segur (sovint millor que ‘refugi’ 

a seques; private s. ‘refugi íntim’, fig.) / paratge natural / game s. – reserva de caça (millor que el refugi 

de caça del Termcat) / wildlife s. – reserva natural 

-sanctum – sagrari (esp. fig.) / inner s. – retret, cau; santuari particular; cercle privat (fig.) 

-sandbag – llast (de globus aerostàtic, sentit diferent de ‘sac de sorra per contenir inundacions’, p.ex.) 

-sandstone – (pedra) calcària (~) 

-sandy – de sauló (alternativa preferible a ‘saulonenc’) 

-sane – lúcid, que té el cap clar, que té el cap a lloc 

*-sanitize – sanejar / netejar 

*-sanitized – asèptic (sentit propi i fig.) / pulcre, polit (~) 

-sanity – salut mental 

-sapling – arbre jove (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-sappiness – cursileria 

-sappy2 – carrincló, cursi (dit de coses) 

*-saracenic – sarraí / omeia (terme arquitectònic, acc. b Oxford; Richard F. Burton, Pelegrinatge a 

Medina i la Meca) 

*-Saran Wrap (= cling film) – film transparent (de cuina) 

-sardine. salted sardines – arengades ‘sardines en salmorra’ (≠ areng) 

*-SARS – SARS, síndrome respiratòria aguda greu; pneumònia atípica (per extensió) 

*-SAT – examen d’ingrés universitari (mena de prova de selectivitat als EUA) 

-satanic – diabòlic (fig.) 

-satchel – cartera d’anar a escola 

-satisfaction – compensació / to your s. – al teu gust (variant to one’s (own) s. amb altres possibles 

solucions) 

-satisfactory – convincent 

-satisfy. to be satisfied – estar segur (que una cosa és d’una manera determinada, que un ho sap) (solució 

d’en Coromines, DECat, s.v. enter, p. 385a38-39) / easy satisfied – de bon conformar / to s. oneself – 

sortir de dubtes (~) / to s. oneself (that...) – refermar-se (en); persuadir-se (~) 

-satisfying – gratificant (possible alternativa a la trad. literal; una feina, p.ex.; sovint, una lectura d’un 

llibre, terme freqüent en ressenyes literàries) / que omple (fig.) / falaguer (acc. 1a DDLC; acc. 2.1 DIEC2, 

que remet a un satisfaent de poca freqüència d’ús); agradable, grat (sensació, p.ex.) / (food) opípar (~) 

*-saturated – saturat (en tots els sentits); pujat (un color, en un registre més col·loquial que la possible 

trad. literal) 

-sauce – la beguda, el mam, el beure / spaghetti meat s. – (salsa) bolonyesa 

-sauerkraut – xucrut 

-saunter. to s. over (to a place) – arribar-se (passejant) (fins a un lloc) 



-sauté – saltejat (alternativa a ‘saltat’, cf. salticar valencià al DECat s.v. saltar i accs. 2 i 3 de saltejar al 

DCVB) 

-savage – brutal / acarnissat, aferrissat (combat, etc.) / despiadat, cruel (comentari, crítica, etc.) / cruent / 

v. noble 

-savagely – amb fúria; acarnissadament, aferrissadament 

-savageness – acarnissament, aferrissament 

*-savagery – salvatgisme / atrocitat; acarnissament (Potter, 7-23), aferrissament; agresivitat (~); brutalitat 

(de la guerra) 

-save1. to s. the situation, to s. the day – sortir d’una dificultat, sortir d’un destret; evitar una desgràcia; 

menar a bon port (una situació) / to save oneself (from something or someone) – prevenir-se (de) / to s. 

one’s life (to s. his life, etc) – (referint-se a la incapacitat d’algú de fer alguna cosa) ni que el matin; ni per 

miracle (acc. 1.f Oxford) / to s. one’s skin – sortir indemne (d’algun perill físic o moral) / v. breath 

*-saver – estalviador // (n) persona que no llença mai res, persona que ho guarda tot 

*-savings account – compte d’estalvis; llibreta d’estalvis (~); compte corrent (~) [pendent de matisació 

d’algun expert en banca] 

*-savings bonds – bons del tresor (~) 

-saviour – redemptor (preferible a la trad. literal en algun cas) 

-savour – regalar-se (amb) (fig.) (alternativa a ‘assaborir’ fig.) 

-savoury, savory – (n) delícia, requisit 

-saw1. table s. – serra de disc, serra circular; escairadora (Termcat) 

-sawbuck – bitllet de deu dòlars 

-say. I must s. – haig de reconèixer, haig d’admetre, haig de confessar; la veritat, la veritat sigui dita / let 

me s. right here... – aquí haig de dir; vull aclarir d’entrada... (i variants) / it’s only fair to s.... – ...tot s’ha 

de dir / that is to s. – és a dir; en definitiva; vaja (falca) / (that/this) is not to s. that... – això no vol dir 

que... / to s. to oneself – mussitar (~); pensar entre si (~) / as they s. – com se sol dir; ...que diuen / it is 

said (that)... – diuen... (alternativa a les solucions del dicc.) / it is said by some... – n’hi ha que diuen... / 

«“Have you ever seen anything manufactured?” “I can’t say I have.”» - “—La veritat és que no.” / I’m 

not saying that... – no dic que..., no afirmo que...; no nego que... (aquesta solució esp. amb temps de 

passat, en què les altres no funcionen tan bé, amb inversió de sentit del que es diu a continuació) / what 

can I s.? – no tinc paraules (en un parlament, p.ex.) / if you s. so – no et diré que no (la trad. literal si tu ho 

dius, també irònica, fa una mica d’olor de calc) / ...even if I s. so myself – mal m’està el dir-ho... / what 

have you got to s. for yourself? – ¿com ho justifiques? (~) (acc. 2.j Oxford) / (there’s/it has) a lot to be 

said for it – té moltes coses bones / this goes without saying – és inqüestionable, és clar com l’aigua, no té 

retop / s. again – no t’he entès; no t’he sentit (alternatives a trads. més literals que a vegades poden sonar 

com una ordre) / proposar-se de fer (trad. lliure)) / s. what? – ¿com dius? / to s. (something / a word) – 

(a)figurar-se mentalment, representar-se mentalment; pensar / what do you s.? – ¿què et sembla?, ¿com 

ho veus? (demanant una opinió); ¿què es diu? (esp. dit a un nen perquè digui “gràcies”)  // (n) dret 

d’intervenir (en algun assumpte) (i variants, segons el context) / to have too much s. (about something) – 

ficar-s’hi massa ‘opinar sense que t’ho demanin’ (Mother has too much s. about my clothes ‘la mama es 

fica massa amb la roba que porto’) / v. for / v. least / v. may / v. sorry 

-saying – màxima / comentari (acc. 2.a Oxford) 

-say-so – jurisdicció (~) / to have the s.-so (on something) – tenir l’última paraula (en un assumpte) 

-scabbard – beina (també de fusell, no només d’espasa) 

-scaffold – carcassa, armadura, encavallada 

-scaffolding: v. scaffold 

-scale3 – proporcions, envergadura, magnitud (lavish s. ‘proporcions generoses’) / nivell (només en ex.), 

grau / gamma, gradació (esp. de tons, p.ex. grisos) / out of s. – desproporcionat; descomunal / v. grand 

*-scalloped. s. shutter – porticó de llibret 

-scamp1 – brètol (alternativa a les solucions del dicc.) 

-scamper – afanyar-se (a fer alguna cosa; alternativa a ‘córrer’) / to s. (away/off) – tocar el dos (alternativa 

a la solució del dicc.) 

-scan – (horizon, etc) escorcollar amb la mirada, recórrer amb la mirada (alternatives a ‘explorar amb la 

vista’, i també alternativa preferible a ‘escodrinyar’, cast. escuadriñar; v. el que diu en Coromines de 

escodrinyar [essencialment valencià] al DECat s.v. escrutar) // (n) ràfega, escombrada, passada / 

exploració amb escàner 

-scandalously – tristament ‘desgraciadament’ 

-scanner – buscador de freqüències (radioreceptor), “busca” 

-scant – magre (sentit propi i fig.); pobre (fig.) / vague (s. sense ‘vaga noció’) 

-scanty. in your scanties – amb roba interior 

-scapegoat – ase dels cops / (v) donar tota la culpa (a); carregar la culpa 



-scarcely. s. readable – pràcticament il·legible 

-scare. s. talk – alarmisme / s. story – reportatge alarmista // to s. off – arronsar, acovardir 

-scarf – faixa, faixí (esp. militar) (acc. 1 Oxford) 

-scarlet. s. fever (= scarlatina) – escarlatina 

-scary – temible; esfereïdor (~) / he’s s., Mum – aquest home em fa por, mama 

-scathing – càustic; sarcàstic 

-scathingly – amb sarcasme 

*-scatological – escatològic / obscè (‘characterized by a preoccupation with obscenity’, Oxford) 

-scatter. to have one’s thoughts scattered – tenir l’atenció dispersa / to have one’s wits scattered – perdre 

l’esma (~) 

*-scattergun. s. approach – criteri generalista (~) (cf. sniper) 

-scavenger – drapaire (aproximació a la figura de la persona que busca material de rebuig en contenidors 

o abocadors d’escombraries) (~) / carronyaire (animal) 

-scenario – panorama (fig.); situació (fig.) (~), situació hipotètica; supòsit, hipòtesi, model (científic); 

fantasia (acc. 1.2 DIEC2) / argument, tema (d’una obra de teatre o d’un ballet, p.ex.) / v. nightmare 

-scene – ambient; atmòsfera (fig.) (~) / lloc dels fets / estampa (fig.) / within a larger s. – dintre d’un 

context més ampli (fig.) / to set the s. for – aplanar el terreny (fig.) / behind the scenes – a porta tancada 

(fig.); de portes endintre (fig.); en un segon pla (~) / (it’s) not my s. – passo, no m’interessa; no m’atrau 

(cast. no me va) / crime s. – lloc dels fets (possible alternativa a la trad. literal) / it was a bad s. – va ser 

una situació desagradable 

-scenery – natura (en algun cas en què ‘paisatge’ no funciona) 

*-scenery designer – escenògraf 

-scenic. s. spot – lloc pintoresc; bellesa natural (esp. pl.) 

-scent. to catch the s. – ensumar el rastre 

-sceptical – incrèdul (possible alternativa a la trad. literal) / to be s. – no veure-(ho) clar, tenir dubtes 

(alternativa a la trad. literal, sovint postissa) 

*-sceptically – amb escepticisme; amb incredulitat 

-schedule – calendari (de treball); programació / horari previst (alternativa a altres solucions amb ahead, 

behind, etc.) / schedules – estipulacions (~); normativa // (v) planificar, programar; donar hora (de visita) / 

to s. an appointment – concertar una (hora de) visita 

*-schema – esquema, diagrama / dibuix (tècnic) 

-scheme – sistema, tàctica, estratègia, tècnica, mètode, secret (v. altres possibles equivalents a les entrades 

sistema i mètode del Franquesa) / model (~) / in a larger s. of things, in the (broader/grand) s. of things – 

en perspectiva (~); vist des de fora (~); objectivament (~) 

-schizophrenic – inconnex (fig., acc. b Oxford) 

*-schlub. a poor s. – un pobre infeliç (~) 

*-schnorrer – gorrista, vividor (mal traduït com ‘infeliç’ al meu Franny and Zooey) 

-scholar – (n) investigador, estudiós; intel·lectual / classical s. – especialista en llengües clàssiques 

-scholarly – acadèmic (alternativa a ‘erudit’, p.ex. s. essay) / s. edition – edició crítica 

-scholarship – beca d’estudis (concedida per mèrits acadèmics o per necessitat econòmica, esp. a nivells 

inferiors als de doctorat; cf. fellowship) 

-scholastic (adj) – acadèmic (solució trobada al dicc. de WordReference.com) 

*-schooch – desplaçar (v. definició a schooch); enretirar, treure (Brooke Davis, Lost&Found quarta part) 

-school1. the s. system – el sistema educatiu; la xarxa escolar; les escoles / s. hours – hores lectives / to go 

to s. – estudiar (~) / people of the old s. – d’un altre temps, de temps antics (~) / after s. – sortint d’escola / 

s. of thought – corrent de pensament; ideologia (~) / high s. reunion – trobada d’antics companys 

d’institut / factory s. – escola del treball; escola taller // (v) inculcar / v. schoolday aquí sota 

-school2 – mola de peix (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-school board – consell escolar 

*-schoolday, school-day, school day – jornada escolar / dia lectiu 

*-schooled. to be well s. – tenir una bona formació, estar ben format, estar ben preparat 

(professionalment) 

-schooling – escolarització / lliçó (acc. 4.1 DIEC2); experiència (acc. 3.1 DIEC2) (~) 

-scientific – racional (gestió, etc.) 

-scoff1 – riure per sota el nas (trad. lliure) / to s. at – titllar (criticar negativament; si és el cas) 

-scold. to s. oneself – recriminar-se, reprotxar-se 

-scolding – (adj) reprensiu 

-scoop – primícia (informativa) (~) // (v) abocar / obtenir (un primer premi en una loteria, p.ex.) / to s. up 

– arreplegar 

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=schooch


-scope – ventall (fig.); repertori (~) / capacitat (~) / to give full scopes – donar ales (a la imaginació, etc.) / 

business s. – activitat de negoci (terme financer) / to think on a broad s. – tenir amplitud de mires; pensar 

amb perspectiva (~) /  cf. range 

*-scorched – encetat (un peu, etc.) / s. earth – territori devastat (possible alternativa al calc ‘terra 

cremada’, tot que aquest terme està consolidat internacionalment [excepte portuguès brasiler: terra 

arrasada]) 

*-scorcher – dia de (molta) calor 

-score – tanda (d’incendis, p.ex.) / banda sonora (de pel·lícula) / the s. of human events – els annals de la 

humanitat / on that s. – en aquest sentit, en aquest aspecte; en aquesta qüestió; segons aquest patró, segons 

aquesta pauta (~) / you need not fear on that s. – per això no has de patir // to s. a hit – encertar-la (fig.) / 

to s. points off someone – passar-li la mà per la cara // (vi) comprar droga 

*-score-settling – (n) venjança; passar comptes (amb reformulació) // (attr) venjatiu 

-scorn – rebutjar (una resposta) 

-scornful – despectiu 

-scoundrel – miserable, desaprensiu (alternatives a ‘canalla’ n i adj); rufià, pinxo 

-scowl – cara de disgust, expresió de disgust // (v) arrufar les celles (alternativa preferible a ‘corrugar’) / 

to s. at – mirar amb mala cara (alternativa a les solucions del dicc.) 

-scramble – barrejar / palpar (per terra, buscant a cegues una cosa amb les mans) / to s. for an answer – 

empescar-se una resposta, improvisar una resposta 

-scrap.1 scraps – restes, resquícies (v. sinònims de restes al Franquesa) / s. wood – fusta sobrera; 

escairadures, quadrejadures (si és el cas) / s. quilt – edredó de retalls // (vt) arraconar, relegar (alternativa 

a les solucions del dicc.) 

-scrape – suar (per aconseguir una cosa, fig.) / to s. the bottom – tocar fons (fig.); arreplegar les 

escorrialles (esp. sentit fig.) / to s. a living – sobreviure (havent de fer feines penoses) 

*-scrappy2 – agresiu, bel·licós 

-scratch – xerric, grinyol (cast. chirrido) /  // to s. out – ratllar, guixar (una paraula, un text) (DUB; guixar 

amb aquest sentit específic no apareix als diccs. de definicions com DIEC2, GDLC o DCVB) 

-scratchy – aspre, hirsut, raspós (cara sense afaitar) 

-scrawny – esquelètic (no ‘esquàlid’) 

-scream. he’s the s. – és la conya (cast. es la pera, es la monda) // (abuse, etc) – (insultar, etc.) a crits 

(alternativa a la solució del dicc.) / to s. for – reclamar (fig.) 

*-screaming – cridaner, escandalós / s. fight – baralla a crits 

-screech – grinyol (de frens) 

-screen – trama (en fotogravat, p.ex.) (alternativa a ‘retícula’) / tela mosquitera / the silver s. – la gran 

pantalla, el cel·luloide (metonímia per ‘el cine, el cinema’) 

*-screening – projecció (s. room ‘sala de projecció’) 

*-screenplay – guió literari d’una pel·lícula 

*-screensaver – protector de pantalla (d’un ordinador) 

*-screenwriter – guionista 

-screw – 1.i (tabu) clau, quiqui, polvo (alternatives d’ús corrent a les solucions del dicc.) // (v) fotre, 

putejar (argot EUA; don’t s. me over ‘no em fotis’, ‘no em putegis’) / to s. up (v abs) – cagar-la / to s. up 

one’s eyes – arronsar els ulls, contraure les parpelles (acc. 1.b Oxford) / s. all that – tot (això) a la merda / 

s. it – a la merda, a fer punyetes 

-screwball – llunàtic (~) 

*-screw-up – embolic, problema, merder, conflicte 

-screwy – estrafolari, extravagant (pesona o cosa) 

-scribble – escriure a rajaploma (fig.) (~) 

-scribbler – escriptor a rajaploma (sentit diferent del pejoratiu del dicc.) 

-scribbling – gargot / esborrany, escrit de primera intenció, text escrit a rajaploma 

*-scrimped – tibant (la boca) 

-script – text (d’una obra de teatre, acc. 5.b Oxford) / s. reader – lector de guions / v. shooting script 

*-scripted – previst al guió (~) 

*-scrivener – escrivent 

-scrofula – porcellanes (nom antic tradicional, alternativa a ‘escròfula’) 

-scroll. to s. down (the page) – desplaçar-se cap avall (d’una pàgina [web]) 

*-scrolled – amb volutes (una porta, una finestra) / recargolat (uns ullals de porc senglar, p.ex.) 

*-scrollwork – motllures 

*-scrouge – arrambar-se / arraulir-se 

-scrub1 – bosquina; garriga, garrigar, garrigal (~) (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-scruffiness – deixadesa (cf. scruffy aquí sota) 



-scruffy – deixat ‘descurós en el vestir’, desmanegat 

-scruple. to take endless scruples over something – entretenir-se en minúcies sobre una cosa 

-scrupulous – meticulós, detallista, minuciós 

-scrutineer – membre d’una mesa (electoral, etc.) / comisari tècnic (en esports de motor) 

-scrutinise, scrutinize – observar amb deteniment; examinar / indagar (~) 

-scrutiny – anàlisi (to stand the s. ‘resistir l’anàlisi’) / recerca 

-scud. to s. against the waves – solcar les onades, tallar les onades 

*-scuffing – refrec (de peus o de sabates, a terra) 

-scuffle – brega (alternativa a ‘baralla’, ‘batussa’; ‘refrega’ és segurament calc del cast. durant 

l’elaboració del dicc., i en tot cas amb aquest sentit és un terme baleàric sospitós del qual en Coromines 

diu: «aqueix refrega sembla “mallorquí” d’Antonio Maura.» [DECat, IV, 182b16-21]) 

-sculptural – escultòric (quan no és ‘escultural’) / s. quality – efecte de relleu (expresió utilitzada en arts 

plàstiques) 

-sculpture. s. for architectural decoration – escultura ornamental arquitectònica 

-scum – púrria (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-scumbag – fill de puta, desgraciat (insult) 

*-scumble – veladura (sinònim de glaze ‘tècnica pictòrica’) 

-scurry – esmunyir-se (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-scurryings – corredisses (Potter, 7-19) / vida furtiva (d’indigents i vagabunds, Philip Roth, American 

Pastoral,  6) 

-scurvy1 – abjecte (alternativa a les solucions del dicc.) 

-scuttle1 – senalla del carbó (no ‘galleda’) (Henry Roth, Call It Sleep) 

-scuttle2 – esquitllar-se, tocar el dos, allunyar-se de pressa (alternatives a la solució del dicc.) / [la solució 

‘barrinar’ del dicc. amb el sentit de ‘enfonsar (un vaixell)’ és segurament afusellada del cast., perquè el 

verb cat. no té el sentit nàutic que sí que tenen barrenar y dar barreno] 

*-scuttling (de scuttle2) – esquiu (fig.) (~) 

-sea. s. creatures – fauna marina (~) / deeper s. – mar endins, mar enfora ‘forària’ (respecte a la franja de 

mar més pròxima a la platja on es banyen la majoria dels banyistes) / to go to s. – embarcar-se (alternativa 

a ‘fer-se mariner’); anar-se’n de viatge (sentit diferent de ‘fer-se a la mar’ o ‘fer-se mariner’, primera 

subacc. acc. 31.d go Oxford) (John Cleland, Fanny Hill,  10) / s. of confusion – maremàgnum (solució a 

partir del títol de l’obra homònima de Jorge Guillén traduïda sea of confusion en anglès) // s. change – 

canvi radical / v. lose (lost) / v. glass 

*-seafaring – vida de mariner / viatges per mar 

*-seabee (= C.B. = Construction Battalions) – cos d’enginyers de marina (trad. lliure) 

*-sea biscuit, sea-biscuit – pa de munició, galeta 

-seaborne – per via marítima / marítim (transport, comerç) 

-sea-green (#2E8B57) – verd de mar (variant de la solució del dicc.) 

-seal2 – rúbrica, colofó (fig.) / blasó, escut (~, en algun cas) // (v) ratificar / they may s. their own doom – 

són lliures de signar la seva pròpia condemna (A Confederacy of Dunces, 5.4) / to s. away – recloure (fig.) 

(cf. sealed-away world ‘món reclòs’, Teju Cole, Open City, 3; sealed ‘reclòs, enclaustrat, confinat’) / v. 

fate 

-sea-legs – saber mantenir l’equilibri (sentit propi i fig.) 

-seam – junta (alternativa a ‘juntura’) 

-seaman. s.’s bag – sac de mariner (cast. petate) 

-seamless – inconsútil (alternativa a ‘sense costures’); indestriable (fig.) / s. blend – amalgama (acc. 2.a 

DDLC) 

*-seamlessly – insensiblement, sense transició ‘sense solució de continuïtat’ (passar d’una llengua a una 

altra, p.ex.) 

*-sea-pale. s.-p. eyes – blau gris / (“Pallas Athena has been described since Homer as having sea-pale 

eyes”, comentari d’un llibre consultat per Internet, que es repeteix en d’altres; v. grey en aquesta mateixa 

llista) 

-sear – (pain) lancinar (alternativa a la solució del dicc.) / passar per la paella ‘torrar o cremar 

superficialment un aliment a foc viu’ 

-search – indagació // s. engine – cercador, motor de cerca (terme d’internet; Termcat, etc.) // to s. one’s 

heart – fer examen de consciència (~) 

-searcher – batedor (al camp) (~) 

-searching – profund (alternativa a ‘penetrant’ i altres sentits) / íntim (una pregunta que algú es fa a si 

mateix, p.ex.) / a fons, en profunditat (anàlisi, diàleg, etc., alternativa a ‘minuciós’) 

-search party – equip de rescat (alternativa a la solució del dicc.) 



-searing – (pain) lancinant / colpidor (imatge, escena, etc.) / mordaç (comentari, etc.) (v. sinònims de 

mordaç al Franquesa) 

-seaside. s. town – poble de la costa, poble de mar 

-season. in due s. – al seu moment, quan sigui el moment, quan sigui l’hora (alternatives a la solució del 

dicc.) 

-seasoned – bregat (alternativa a ‘veterà’ etc.) 

-seasoning – adob, amaniment ‘condiment’ 

-seat – setial (de cerimònia) / front s. – butaca de primera fila (sentit diferent de la trad. del dicc.) / v. hot / 

v. learning 

-sea wall, seawall – escullera (millor que ‘dic’) 

-seclusion – confinament (alternativa a les solucions del dicc.) 

-second: v. close / v. count1 / v. hate / v. lieutenant / v. self / v. split / v. string / v. thought / v. win / v. 

within 

-secondary. s. to – consecutiu de (dit de fenòmens resultants d’una malaltia) (alternativa a la trad. literal); 

seqüela (amb reformulació) 

-secondhand – aprofitat (alternativa a ‘vell’, ‘de segona mà’, esp. mobiliari) 

*-second-in-command – segon de bord / lloctinent 

*-second-run. s.-r. movie – pel·lícula de reestrena / s.-r. cinema – cine de pel·lícules de reestrena 

*-second-string, second string – suplent (esp. en un equip esportiu) 

-secrecy – secretisme / v. swear 

-secret – misteriós (impuls, etc.) / íntim (secret core ‘nucli íntim’, sentit fig., Philip Roth, American 

Pastoral, 2) / this is our s. – això ho sabem només nosaltres; això ho sabem només tu i jo / top s. – 

ultrasecret, de màxim secret 

-secrete – traspuar (fig.; alegria, p.ex.) 

-secretive – hermètic 

-secretiveness – hermetisme (~) 

-secretly. to be s. clever – ser (algú) més llest del que sembla, del que aparenta (~) 

-sect – confessió, credo (acc. 2 DIEC2) / doctrina 

-sectarian – cismàtic 

-section – àmbit, espai / cos (the main s. of the house ‘el cos principal de la casa’) / apartat; apèndix (en 

un informe o estudi) 

-secular – laic / s. benefits – beneficis materials (~) 

-secure – cobert (econòmicament) / s. in the knowledge that... – amb la certesa que... (alternativa a la 

solució del dicc.) / to make oneself s. for life – no haver de patir (més) pels diners; tenir la vida assegurada 

(~) // fer possible, permetre / comptar amb (acc. 3 Oxford) / to s. an alliance – establir un vincle 

(matrimonial), concertar un casament / to s. one’s future – forjar-se un futur (~) 

*-securisation – titulització (Wikipedia, Termcat) (finances) 

-security – confiança (en un mateix, acc. 3 DIEC2; sense of s. ‘sentiment de confiança’) / aval, garantia / 

estabilitat (econòmica) / atestació (~) / mesures de seguretat, protocol de seguretat /  for s. – per precaució 

/ false securities – falses certeses / s. man – vigilant de seguretat / s. system – sistema d’alarma (tot i que 

és d’ús freqüent la trad. literal) / v. island / v. maximum 

-sedan – sedan; turisme (automòbil) (sedan mal definit al DIEC2, perquè tant pot tenir dues portes com 

quatre) 

*-seder – sopar pasqual (jueu) 

-see1 – rebre (esp. visites) (acc. 12.c Oxford) / trobar-se, quedar (amb algú) (si és el cas) / never to be seen 

again – i no se’l va tornar a veure mai més; i no se’n va saber mai més res; i no va tornar (trad. lliure) / I 

hope to s. you again – ja ens veurem; aviam si ens tornem a veure; fins un altre dia si Déu vol / as I s. it – 

des del meu punt de vista, a parer meu, segons la meva opinió; a mi em sembla (trad. més lliure amb el 

mateix sentit) / I s. – és clar... (falca); me’n faig càrrec (si el context ho permet, millor que la trad. literal); 

ah / you s. – ja m’entén; entengui’m (falca) (he’s not a young man, you s. – pensa que ja no és jove); pots 

comptar (sentit irònic, sentit diferent de l’anterior) / I’ve seen enough! – ja en tinc prou! / I’ve never 

seen... – no hauria dit mai que hi hagués... (trad. lliure però de sentit ajustat en alguns casos) / nothing was 

anywhere to be seen – no hi havia res a la vista / what you s. is what you get – no enganyar (una cosa o 

una persona); és el que sembla (possible trad. en cast.: esto es lo que hay, que en cat. pot equivaldre en 

algun cas a “vet-ho aquí”) / s. here... – escolta...; una cosa... (falca inicial) / to s. (something) in one’s m. – 

representar-se (una cosa) mentalment / to s. into someone’s mind – penetrar el pensament, llegir el 

pensament (d’algú) / to s. into (= to s. through) – clissar, filar, calar (algú); (saber) llegir el cor (d’algú) / 

to s. past (something) – veure-hi més enllà (fig.); no fer-ne cas (~) / to s. to it that... – vetllar perquè... 

(alternativa a la solució del dicc.) / v. believe / v. last / v. light / v. never / v. nowhere 

-seed. to plant a s. – deixar caure (una notícia falsa) // s. money – inversió inicial (Termcat) 



*-seedling forest: v. high forest 

-seedy – (place) sòrdid, de mala mort (alternativa a ‘tronat’) 

*-seeing-eye. s.-e. dog – gos pigall 

-seek – perseguir (alternativa a ‘buscar’) 

-seeker – demandant (~) 

-seem. to make s. – fer semblar; fer com si... (~) / it seems..., it seemed... – es veu que...; deu..., devia... 

(p.ex.: it seemed Mabbot had finally found her man ‘la Mabbot devia haver trobat per fi la persona que 

buscava’) 

-seemingly – com aquell qui diu 

*-seep – filtrar; filtrar-se (sentit propi i fig.) / to s. in – pair (fig.) 

-seesaw, see-saw – gronxador basculant (‘tímbala-tàmbala, gronxadora’ segons el dicc.; balances segons 

una filla de Manlleu) 

-seeth – formiguejar (‘una multitud) (acc. 2 GDLC) / fer-se mala sang (~) / to s. with – estar carregat de, 

estar ple de / to s. with (disgust, envy, etc) (for someone) – covar (ressentiment, etc.) (cap a algú), 

consumir-se de (ressentiment, enveja, etc.) 

*-seething – furiós / desbordant (intel·ligència, etc.) / flagrant, escandalós (~) 

-segment – sector (de població, de la societat, d’un partit polític) / secció, part / news s. – bloc informatiu 

-segregate – marginar (alternativa a la trad. literal) 

-seismic – radical (canvi); transcendental 

-seize – (clutch) aferrar (DECat, I, 407b15-16) / requisar / to be seized with fear – agafar por (en lloc del 

calc ‘ser colpit per la por’) / my back is seized – tinc l’esquena clavada / s. the day (< carpe diem) – viu el 

moment, aprofita el moment 

-select. s. commission – comisió d’investigació 

-selection – repertori (~) / grup selecte (de persones) 

-selective. everyone is s. – cadascú tria el que li agrada; cadascú té els seus gustos (~) 

*-selectman – regidor (càrrec polític municipal a Nova Anglaterra) (~) (first s. ‘regidor en cap’) 

-self. our s. – la nostra identitat, la nostra persona (‘el nostre jo’) / (my) former s. – la persona que (jo) 

havia sigut (alternativa preferible a la solució del dicc.) / second s. – àlter ego / v. inner / v. unitary 

*-self-abandonment – renúncia a si mateix / abnegació / falta de moderació, intemperància 

-self-absorbed – absort en els propis pensaments 

*-self-absorption – extasiament (~) / recolliment (~) / introspecció (~) / egoisme, egocentrisme 

-self-accusation – recança (v. derivats de penediment i de penedir-se al Franquesa); retreure’s ‘recriminar-

se’ (amb reformulació) 

*-self-acknowledged – confés (~) 

*-self-adjustment – adaptació automàtica, acomodació automàtica (~) / reajust mental (~) 

*-self-adoration - narcisisme 

-self-advertise. to s.-a. as – proclamar-se a si mateix (+ OD) 

*-self-annihilation – anorreament de l’ànima (filosofia, quietisme) 

-self-appointed – erigir-se (en) (~) 

*-self-assemblage, self-assembly – autoassemblatge (Termcat, etc.) 

*-self-awareness – consciència d’un mateix, de si mateix 

*-self-belief – tenir-se en bon concepte (~) 

*-self-castigate – retreure’s (alguna cosa mal feta) (~) (v. castigate) 

*-self-certainty – convicció (~); seguretat en un mateix (v. Selbstgewissheit , i Selbstgewiss al Collins 

bilingüe) (autocertesa, utilitzat en filosofia i psicologia, és un calc) 

-self-command – aplom, possessió de si mateix 

*-self-complacence, self-complacency – suficiència (~) 

*-self-condemnation – inculpar-se (~) 

*-self-confessed – confés 

-self-confidence – suficiència ‘confiança en si mateix’ 

*-self-congratulation – autocomplaença, suficiència (~) 

-self-conscious – amb consciència de si mateix / acomplexat / (unspontaneous, unnatural)  afectat, 

estudiat, sofisticat (accepció absent al bilingüe) 

*-self-consciousness – incomoditat, empegueïment (cast. embarazo) 

-self-contained – autònom (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-self-contented = self-satisfied (q.v.) 

-self-control – disciplina; contenció / to lose s.-c. – perdre la serenitat, perdre la sang freda (alternatives a 

la solució del dicc.) 

*-self-declared – confés (~) 

http://img.dict.cc/german-english/Selbstgewissheit.html


-self-defence – defensa personal / prudència (~) / instinct of s.-d. – instint de supervivència (~) / 

instinct(s) of s.-d. – mecanismes de defensa (~) 

*-self-delight – complaença en si mateix; autocomplaença 

*-self-deprecating – que peca de modest / autocrític 

*-self-deprecation – riure’s d’un mateix; no donar-se importància; pecar de modest; menystenir-se (amb 

reformulació) 

*-self-deprecatory – autocrític 

*-self-devotion – (l’)interès propi 

*-self-directed – autònom (aprenentatge, etc.) 

-self-discipline – disciplina personal (alternativa al literalisme del dicc.) 

*-self-doubt – falta de confiança (en un mateix); inseguretat (~) 

-self-effacing. to be s.-e. – mostrar-se modest, manifestar modèstia 

-self-esteem – estima de si mateix (també en frenologia); estima personal; pròpia estima; autoestima; 

confiança, suficiència (ampliació de sentit) 

-self-evident – manifest (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-self-exalted – petulant (~) 

*-self-examination – examen de consciència; introspecció / autoexploració (mamària, testicular) 

-self-expression – expresió del ser (cf. article “El sentit de ser” de Virginia Carrero) / manifestació de la 

personalitat / subjectivitat (~) / afirmació personal, autoafirmació (~) / expresar-se (amb reformulació) 

-self-importance – estima de si mateix; autoestima 

-self-important – prepotent 

*-self-improvement – superació personal, autoajuda / reciclatge (professional) (~) / superar-se; progressar 

(verbalització) (~) 

-self-indulgence – intemperància / fruïció; complaença / satisfacció dels propis desitjos 

-self-indulgent – intemperant (alternativa a les solucions del dicc.) / bon vivant, sibarita; epicuri, 

hedonista (~) / capritxós 

*-self-involved – egocèntric; que només pensa en ell, que mira per ell i prou (~) 

-selfish. not a s. bone in his body – no tenir mai un no per a ningú (trad. idiomàtica lliure) 

-selfishly. to drive s. – conduir sense miraments 

-self-knowledge – autoconeixement; consciència de si mateix (alternatives a la solució del dicc.) 

-selfless – generós d’esperit / abnegat (~) 

-selflessness – abnegació (~) 

*-self-loathing – repugnància d’un mateix, aversió cap a un mateix 

-self-love – vanitat (Dickens, The Battle of Life, tercera part, potser mal traduït) 

-self-made. s.-m. son – fill de família humil (trad. idiomàtica) 

*-self-mastery – domini de si mateix 

*-self-mockery – burla de si mateix, mofa de si mateix 

-self-pity – pena d’un mateix, llàstima d’un mateix (alternatives a la solució del dicc.) (una altra opció: 

reformulació amb compadir-se d’un mateix) 

*-self-presentation – abnegació, sacrifici (~) 

-self-preservation – supervivència (spirit of s.-p. ‘instint de supervivència’) 

*-self-promotion – autobombo, autopropaganda; (fer) propaganda d’un mateix; posar-se medalles (amb 

reformulació) 

*-self-protection – precaució, prudència (~) 

*-self-publishing – publicació casolana, publicació pròpia (~) (alternatives a la trad. literal) 

*-self-questioning – preguntar-se, plantejar-se (un mateix, alguna cosa) / examen de consciència (~) (cf. 

self-examination aquí sobre) / autoavaluació (terme de docència i pedagogia, tot i que he vist que 

posteriorment s’ha introduït retroacció amb aquest sentit en pàgines interactives d’internet com ara 

Moodle) 

*-self-realitzation – realització (d’un mateix com a persona, en l’àmbit laboral, etc.) 

*-self-reflection – introspecció (v. self-reflection) 

*-self-reflexive – introspectiu / conscienciat (en algun cas) 

*-self-regard – egoisme, egolatria; interès propi (solució Fibla a a American Pastoral d’en Philip Roth) 

(cf. self-seeking aquí sota) / suficiència 

*-self-regarding – egoista, egòlatra 

-self-reliant – autònom (alternativa a ‘independent’); autàrquic, autosuficient 

-self-respect – respecte a si mateix (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-self-rightneousness – fariseisme, arrogància moral (v. sinònims de hipocresia al Franquesa); fanatisme 

(~); rigorisme (~) 

-self-satisfaction – presumpció, arrogància, vanitat 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Self-reflection&redirect=no


-self-satisfied – cregut (de si mateix), pagat de si mateix 

-self-seeking – mirar per un mateix (alternativa paral·lela però idiomàtica aplicable en algun cas, p.ex. 

Philip Roth, American Pastoral,  6) (cf. self-regarding aquí sobre) 

*-self-serving – interessat; desconsiderat / tendenciós; parcial (~) / s.-s. anecdote – batalleta 

-self-sufficiency – autarquia 

-self-sufficient – autàrquic 

*-self-surrendering – renúncia a si mateix; abnegació (~) / s.-s. love – amor abnegat (~) 

*-self-transformation – transformació personal, transformació interior 

*-self-travesty – (fer) paròdia d’un mateix 

*-self-validating – que es justifica per si mateix (~) (però s.-v. power ‘vigència per si mateix’, cap. 2 

catàleg Post-Picasso) 

-sell – lliurar (v. Oxford, acc. 1, etc.) / to s. someone – fer-li propaganda; posar-lo pels núvols; jugar-li 

una mala passada ‘~trair-lo’ / to s. someone (an idea, etc) – fer acceptar; convence’l, persuadir-lo (de la 

bondat d’una idea, etc.) (el calc, però, està molt introduït) / this sells well – això té (molta) acceptació / to 

s. out – claudicar (fig.) (millor que ‘abandonar’ i que ‘renunciar’); renegar (de la pròpia tradició, p.ex.) / 

v. cake 

*-sellable – venal 

-seller. good s. – producte que té (molta) sortida (alternativa a la solució del dicc) / hottest s. – producte 

estrella ‘el que es ven més bé’ (d’una empresa) 

-sell-out – (n) èxit de taquilla // (attr) triomfal, d’èxit (espectacle, exposició, etc.) 

-semaphore – codi de senyals (amb banderes) 

*-semic – semàntic 

*-semi-disturbed. s.-d. unit – unitat de subaguts (psiquiatria) 

*-semi-fitted – mig cenyit (un vestit) 

-seminal – clau (valor adjectival, acc. 4 clau2 DIEC2), fonamental, transcendental, molt important / 

representatiu / pioner, fundacional; de referència 

-seminar: v. discussion 

*-semiotician – semiòtic (acc. 2.3 DIEC2), semiòleg (si es consideren sinònims semiòtica i semiologia) 

*-semi-trailer, semitrailer – tràiler, camió articulat, camió-tractor amb semiremolc (GEC) 

*-semitransparent – translúcid 

-senator – patrici (~) 

-send. if Joshua sent you... – si veniu de part d’en Joshua... / to s. a mass – encomanar una missa (esp. per 

un difunt) / to s. up – tancar ‘empresonar’ (acc. 31.e send Oxford) / v. message / v. pack 

-senile – xaruc, que ja repapieja 

-senior – veterà (en alguns casos) / s. leader – alt dirigent / s. professor – professor emèrit, catedràtic 

emèrit (EUA) (~) / s. services – assistència a la gent gran (~) / v. lecturer 

-sensational – portentós (un fet) 

-sense – criteri / aspecte / to bring someone to his senses – fer-lo tocar de peus a terra (millor que la 

solució del dicc.) / to come to one’s senses – reaccionar (alternativa lliure a ‘recobrar el seny’) / to have 

the s. to – ser (prou) despert, tenir prou lucidesa (per) / to have s. (of something) – adonar-se’n, tenir-ne 

consciència / to get a s. (of something) – adquirir una noció (de/sobre), copsar / to give 

(someone/something) a s. (of) [+ verb introduït per la conj. what o en gerundi] – fer veure, fer entendre; 

donar una idea / he has not a lick of s. – no té dos dits de front, no té dos dits d’enteniment / to talk s. – 

apel·lar al seny (~) / to see s. – recapacitar (alternativa a la solució del dicc. per a to make someone see s.) 

/ it doesn’t make s. – no s’entén, no té lògica, no té ni cap ni peus, no té solta ni volta, és inversemblant 

(millors que la trad. literal del dicc.) / nothing makes s.! – no s’entén! / nothing he does makes any s. at all 

– no hi ha res del que fa que sigui bo per a res (trad. lliure) / it makes s. – és lògic / to make s. – ser lògic; 

tenir lògica, tenir fonament; ser enraonat (una proposta, p.ex.); ser convincent (~); valdre la pena (~) / it 

makes emotional s. to me – m’omple / it all makes s. – tot lliga (Potter, 7-22) / to make s. of something – 

treure’n l’entrellat, treure’n l’aigua clara, trobar-hi una explicació, saber-s’ho explicar / (feeling) 

percepció; sentiment (de l’art, de la dignitat, etc.; v. sentiment al DIEC2); consciència (de classe, literària, 

etc.); esperit (de gratitud, etc.) (s. of public duty ‘esperit de servei’); concepció / sense of (one)self – 

sentiment d’identitat, senyes d’identitat; opinió de si mateix / s. of right and wrong – consciència del bé i 

del mal; ús de raó (en algun cas) / to get the s. – tenir la sensació... / in a s., in one s.... – segons com... / 

there is a general s. that... – l’opinió generalitzada és que... / in any simple s. – en absolut, de cap manera 

/ v. community / v. crisis / v. destiny / v. detail / v. distant / v. falsity / v. human / v. mission / v. place / v. 

proportion / v. reality / v. security 

-senseless – insensible (acc. 1 Oxford, sentit diferent de les accs. del bilingüe); impassible (~) / absurd / 

forassenyat (~) 

*-senselessly. s. in love – perdudament enamorat 



-senselessness – absència de sentit, manca de sentit 

-sensible – discret (pentinat, peça de roba [sentit diferent del ‘pràctic’ del dicc.]) (però en una persona de 

sexe masculí s. haircut sovint és sinònim de ‘cabells curts’) / to do the s. thing – tenir seny (en una acció 

concreta) / b (clothing) còmode (possible alternativa a ‘pràctic’) 

-sensitive – (persona) amb sentiments; dotat de sentiments 

-sentence – pena (acc. 1.1 DIEC2 ‘càstig’) / to speak in sentences – articular frases (coherents) / s. 

structure – sintaxi // to be sentenced – escoltar la sentència, rebre la sentència / v. suspended 

*-sentience – sensibilitat 

-sentiment – sentir (subst.) / actitud, disposició d’ànim, postura (fig.) (acc. 6.a Oxford) / judici; opinió; 

criteri (acc. 6.b Oxford) 

*-sentimental – sentimental / I’m not s. about animals – els animals no em diuen res 

*-sentimentalize – (vi) posar-se sentimental / (vt) imbuir de sentiment 

-separate – reclòs, aïllat, solitari (vida) / v. finance 

-separate – discernir / deixar al marge (alternativa a ‘posar de banda’) 

-separately – individualment (~) 

-separation – llicenciament (militar) 

*-Septembrish – setembrí, propi del (mes de) setembre 

*-septum – septe (nasal, etc.; en el cas del nas, més popularment ‘cartílag nasal’ o ‘tendrum del nas’ 

[terme tradicional], cast. tabique nasal) 

-sequence – suite (poètica) 

*-sequential – successiu / s. production – treball en cadena / s. position – ordre de presentació (possible 

alternativa per evitar el calc) 

*-sequester – confinar, aïllar (persona) / confiscar (béns) / he had sequestered himself in New England – 

s’havia anat a enterrar a Nova Anglaterra (acc. 4 enterrar DIEC2) 

-sequin – lluentó (alternativa preferible a les solucions del dicc.) 

-seraphic – angelical (alternativa a la trad. literal) 

-serenade – (v) amenitzar la vetllada (~) 

*-serendipitous – fortuït (descobriment, trobada, etc.) 

*-serendipity –coincidència afortunada (~); casualitat (~) 

-sergeant – lloctinent 

-serial – seriat (alternativa a serial adj., no DIEC2 ni DCVB, però sí DDLC) // (n) fulletó (de revista) / s. 

number – número de sèrie; número d’identificació (per a un pres d’un camp de concentració, un soldat, 

etc.) / s. (attack/killing) – (agresions/atacs/assassinats) en cadena; cadena d’(agresions/atacs/assassinats) 

(alternatives a ‘en sèrie’) / s. killer – assassí múltiple, assassí compulsiu (alternatives a ‘assassí en sèrie’) / 

s. rapist – violador compulsiu 

-series – seguit (alternativa a ‘sèrie’ i a ‘successió’) / col·lecció (de llibres, p.ex.) (acc. 9.a Oxford) / 

conjunt (de reflexions escrites, de dibuixos [sense títol unitari, que llavors sèrie ‘sèrie’, anglès suite], etc.) 

/ the six hundred and nineteenth brand in the s. – la teia que fa sis-cents dinou (Roy Lewis, Evolution 

Man,  4) / v. world 

-serious – solemne (acc. 2.1 DIEC2) (atenció, p.ex.) / important / gros (quan el sentit no és ‘seriós’, i quan 

la cosa no és pròpiament ‘greu’ (this is very s. ‘això és molt gros’), “fort” (registre col·loquial) / 

(protection) segur / ferm (candidat, intenció; v. shot en aquesta mateixa llista) / (character) complidor 

‘formal’ / s. student – estudiant aplicat / let’s get s. – prou broma / you can’t be s. – no fotis (alternativa a 

la solució del dicc.) / are  you s.? – ¿vols dir?; ¿n’estàs segur? (~) / s. game – joc interactiu educatiu; joc 

de simulació (però to play s. games with something ‘experimentar, fer provatures’, ~) / v. deadly / v. 

standard 

*-serious-minded – seriós, responsable (v. altres sinònims al Franquesa s.v. formal última acc.); 

respectable 

-seriously. to take s. – pendre en consideració (algú o alguna cosa); tractar (algú) de tu a tu (trad. lliure) / I 

can’t take him s. – tenir per poca cosa (algú) (~) / don’t take him s. – no li facis cas / s. ill – molt malalt 

(registre col·loquial; alternativa al ‘molt greu’ del dicc.) 

-seriousness – formalitat; aplicació (acc. 3 aplicar DIEC2) 

-serpent: v. brazen 

-serpentine – entortolligat / enrevessat (~) 

-serried. in s. ranks – en formació estreta (una unitat militar i sentit fig.) 

-servant. /Her/His) Majesty’s servants – els actors, la gent de teatre (acc. 2.f servant Oxford) 

-serve – complir (una funció, etc.; no només una sentència) / justice is served – s’ha fet justícia / to s. 

necessity – atendre (una) necessitat) // servir a l’exèrcit, ser a l’exèrcit 

-service – ministeri (del sacerdoci, p.ex.; solució de trad. que no sé veure a cap bilingüe) / expresions (v. 

glossari de Seny i sentiment) / servei (religiós; anglicisme; només protestants); ofici religiós (alternativa a 



‘diví’) / exèquies, cerimònia funebre, ofici de difunts (abreviació de funeral s.) / in the s. of – al servei de / 

my s. (to you) – els meus respectes! (~) / the elevator s. – el funcionament de l’ascensor / useless for s. – 

inservible / medical s. – assistència sanitària; assistència primària (més que no pas la trad. literal) “the 

number is not in s.” – aquest número [de telèfon] no correspon a cap usuari” (trad. lliure) / Civil S. – 

l’administració pública (sentit diferent del del dicc.) / the National S. – el servei militar // (customer) s. 

desk – taulell d’atenció al client, taulell d’informació / s. lift – muntacàrregues; ascensor de servei (esp. en 

un hotel) / v. fire / v. funeral / v. memorial / v. military / v. press / v. prison / v. senior / v. table / v. 

wedding 

-serviceable – apte per a l’ús / sofert 

-serviceman, service-man – suboficial (no al DIEC2 ni DCVB, però recollit per López del Castillo i 

DDLC) 

-service station – gasolinera; àrea de servei (esp. en una autopista) (alternatives sovint preferibles a la 

solució literal del dicc.) 

*-serving – en actiu (un oficial de l’exèrcit) 

-set – (Cine)  lloc de filmació, lloc de rodatge, espai de rodatge, exteriors (plató sol ser entès com a ‘lloc 

de rodatge dintre d’un estudi’) / s. of people – cercle social, grup social (~) / s. of glass – vidriera // s. in 

one’s ways – fet a la seva (alternativa a la solució del dicc.) / s. against the perfection of ballet... – amb la 

perfecció del ballet com a teló de fons... (en una ressenya d’una novel·la) // (vt) to s. the pattern, to s. the 

tone  – marcar la pauta / to s. right – reparar (un dany); redreçar, adreçar (una situació dolenta) / to s. 

aside – separar (uns diners) ‘assignar-los per a un ús’ (~); destinar / to s. forth – desenvolupar (fig.); 

exposar; mostrar (i sinònims) / to s. off – provocar, fer saltar (algú) / to s. off (to best advantage) – realçar 

/ to s. on – aviar ‘llançar un gos contra algú’; abraonar-se sobre, llançar-se sobre / to s. out – reflectir (una 

idea en un llibre; alternativa a ‘exposar’) / to s. out (to do something) – proposar-se, tenir el propòsit (de 

fer una cosa) / to s. (something) (out) to – incorporar a / to s. up – formar, constituir (una llar); posar en 

marxa, engegar (un projecte, etc.); instal·lar, muntar; plantar (botiga, una tenda de campanya) / to s. 

(someone) up – parar(-li) una trampa / to s. (someone) up with (something) – proporcionar (alguna cosa a 

algú) / to s. upon = to s. on // (vi) to s. in – entaular-se (el vent); arribar (el fred, l’hivern) (millor que 

‘instal·lar-se’, que em sembla un calc i no trobo amb aquest sentit a cap dicc. de definicions; l’ex. del 

bilingüe the rain has s. in for the night equival a ‘plourà tota la nit’); posar-s’hi (la pluja, etc.) / to s. right 

– situar(-se) (fig.) / to s. oneself up (as) – erigir-se (en) (model, etc.) (acc. diferent de ‘establir-se 

professionalment’) / to s. oneself the task of, to s. oneself out to – aplicar-se a, dedicar-se a (fer una cosa); 

proposar-se (de fer una cosa) / to s. oneself into place – situar-se (físicament) / v. being / v. heart / v. 

motion / v. smart / v. social / v. stage / v. straight / v. tone / v. value 

-setback – tropell / emotional s. – trastorn anímic 

*-set design – escenografia 

*-set-off – compensació (d’un préstec, etc.) 

*-set-piece – número (d’un espectacle) 

-setting – Cine ambientació, ambient; lloc de l’acció; espai ‘lloc’ / (jewel) encast, muntura (variants de les 

solucions del dicc.) / open s. – encast buit (joieria) / v. place setting 

-settle2 – solucionar (alternativa a ‘resoldre’ i sovint també a ‘arranjar’, ‘arreglar’); enllestir (v. acc. 10 i 

cita Victor Català acc. 14 DDLC) / (quarrel, etc) dirimir ‘resoldre’ / to s. an affair out of court – (fer una) 

conciliació (més ajustat que la solució del dicc.) / to s. one’s score with someone – tornar-li la pilota 

‘revenjar-se’ / it’s settled – he pres una decisió (alternativa a ‘està decidit’) / that settles it – ja està tot dit; 

no hi ha res més a dir (~) / that settled it – allò ho va (acabar de) decidir, allò va ser decisiu, allò va acabar 

de decantar la balança; aquí es va acabar la cosa (~) // (vi) (liquid) (= to s. out) assentar-se, posar-se 

(alternatives a ‘assolar-se’, que més aviat es diu de les partícules en suspensió quan fan solatge) / to s. for 

– conformar-se amb; optar per, decantar-se per; decidir (fer alguna cosa) (però: to s. for the shortcut ‘tirar 

pel dret’) / to s. in life – guanyar-se la vida (~) / to s. down – posar seny (alternativa a la solució del dicc.); 

integrar-se / to s. down to a new life – emmotllar-se a un nou tipus de vida; començar una nova vida 

(alternatives a la solució del dicc.) / to s. in – acomodar-se (a un ritme, etc.) / to s. within oneself – fer el 

pensament (de) 

*-settled – sòlid (relació) / s. rain – pluja persistent 

-settlement – avinença, conciliació / compensació; indemnització / (colony) concessió (a Xangai); 

assentament (arqueològic, jueu, etc.) (no recollit amb aquest sentit explícit al DIEC2 però d’ús corrent); 

estació prehistòrica (terme tradicional; GEC, s.v. Tamarit de Llitera, o DECat, II, 54b3-4, p.ex.); poblat 

(alternativa més planera i idiomàtica en arqueologia) 

-settler – colonitzador (alternativa a ‘colon’ i a ‘poblador’) 

-set-to – picabaralla, discusió viva (acc. 2.b Oxford, diferent de la del dicc.) 

-setup – disposició (del mobiliari d’una habitació, p.ex.) / the s. – el sistema (social, econòmic, etc.) 

-seven: v. twenty-four 



-seventh: v. heaven 

-sever – seccionar ‘tallar’ / dissociar (fig.) 

-severe – sobri (matís diferent de les solucions del dicc.) 

-sew. to s. together – cosir; entrelligar; unir 

-sewage – aigües fecals (possible alternativa a ‘residuals’) / pòsit (en algun cas, ~) / smell of s. – pudor de 

claveguera 

-sewing. s. kit – estoig de cosir, estoig de costura (quan no és una capsa o cosidor) / s. machine – màquina 

de filar, filadora (com p.ex. la selfactina, etc., v. article filatura de la GEC; no només ‘màquina de cosir’ 

com diuen el dicc. i el Termcat) 

-sex. to have s. – tenir relacions sexuals; fer l’amor, anar-se’n al llit (amb algú) (si hi ha coit, però no si hi 

ha fel·lació o cunnilingus) // s. play – jocs eròtics / s. worker, sexual worker – treballador sexual, 

treballadora sexual (probable calc; professional del sexe (moltes més ocurrències al Google que la solució 

anterior) (en tots dos casos, sovint és un eufemisme per ‘prostituta’, però no estrictament) 

*-sex-crazed: v. -crazed (sufix) 

*-sex-seeker – aventurer sexual; bagasser, femeller (~) 

-sexton – zelador de cementiri (si és empleat de cementiri però no simple enterramorts, sinó que té 

funcions de coordinació i manteniment) 

*-sex toy – joguina eròtica 

-sexual: v. sex 

*-sexuality – sexualitat / vida sexual / orientació sexual (~) 

*-sexualize – donar connotació sexual (~) 

-sexy – seductor; amb ganxo (fig.) 

-shabbiness – deteriorament; mal estat 

-shabby – deteriorat (alternativa a les solucions del dicc.) / (area) degradat; sòrdid / ímprobe, poc honrat; 

desconsiderat, interessat (acc. 2.2 Oxford) 

-shade – transparent (cast. visillo) (quan no és una persiana) // (v) velar; emmascarar (~) / to s. one’s eyes 

(with one’s hand) – fer visera (amb la mà) (alternativa a la solució del dicc.) 

*-shaded lamp – llum de pàmpol (Dickens, Bleak House i The Haunted Man) 

*-shader – shader, programa d’ombrejat (terme d’informàtica) 

-shadow – punt fosc (fig.) / barba (v. five-o’clock s.) / to cast (its, his etc) s. over (something, someone) – 

exercir influència (sobre...) (fig.); imposar ‘infondre respecte’ (acc. 3.1 DIEC2) / to keep to the shadows – 

anar per l’ombra (dels arbres, de les cases d’un carrer, etc.); no deixar-se veure (fig., ~) / to live in the 

shadows – viure apartat del món // (vt) seguir en secret (alternativa a la solució del dicc.) 

*-shadowed – ple d’ombres (~) 

*-shadowing – ombrejat / vigilància (~) 

-shadowy – imprecís (alternativa a ‘vague, indefinit’) / nebulós; misteriós (alternatives a ‘espectral’, etc.) 

/ encobert (acc. 2 DDLC) (~) 

-shaft – (part of arrow) tija (millor que les solucions del dicc.) / (of light) feix / pou de mina (alternativa a 

‘pou, xemeneia’) / penis, cos del penis (acc. 10.a Oxford) / ventilation s., vent s. (= ventilating s.) – 

conducte de ventilació (alternativa a la solució del dicc.) (cf. air vent s.v. air en aquesta mateixa llista) 

-shake – 2.c trasbalsar (esp. shaken ‘trasbalsat’) / fer reaccionar (algú atordit) / s. well before using – 

remeneu bé abans d’utilitzar-ho (no ‘ben remenat’) / to s. off  – sostreure’s (a) (fig.); despendre’s (de); 

engegar (algú), treure-se’l de sobre; refutar, rebutjar (~) (com a transitiu: I can’t s. the feeling that... ‘no 

em puc sostraure a la sensació que...’) / to s. up – dinamitzar (~) // (vi) to s. out – desenvolupar-se, 

descabdellar-se (fig.) / to be shaken – trontollar (fig.) (amb reformulació) 

-shakedown – (coll) estafa (alternativa a les solucions del dicc.) 

-shaker: v. mover 

-shaky – fluix ‘feble’; convalescent (~) / (voice) trencat (possible alternativa a ‘trèmul’ o ‘tremolós’) 

-shall: v. so 

-shallow – sense profunditat / shallows – aigües somes 

-shallowness – simplicitat (alternativa a les solucions amb sentit fig.) 

-sham – farsa, comèdia (fig.); fantasmada (~) / coixinera (esp. d’un coixí decoratiu, cast. cojín) / a s. of... 

– un simulacre de... 

-shamble – caminar amb pas insegur, amb pas vacil·lant (v. shuffle) 

-shambles – bunyol, nyap / desferra / escampadissa (d’objectes en desordre) / reduced to a s. (un lloc, 

etc.) – fet una pena, fet un desastre 

*-shambly – desmanegat (dit d’una persona o de l’aire que té) 

-shame. for s.! – per l’amor de Déu! (exclamació de contrarietat o de sorpresa) / to their everlasting s. – 

cobrint-se de vergonya per tota la vida / s. on you – te n’hauries de donar vergonya (alternativa a ‘quina 



vergonya!’ si el context ho permet) / to put to s. – eclipsar (fig.) // (v) posar en evidència (~) / I am beyond 

s. – he perdut la vergonya (esp. amb l’edat); sóc un desvergonyit (~) 

-shameless – escandalós (un acte; trad. lliure) 

-shanghai – coaccionar (possible solució en algun cas) 

-shape – línia, model, patró (fig.) / to be in bad s. – (of person) passar un mal moment, estar ensorrat, 

estar fotut; estar destarotat; no estar fi (fig., alternatives al sentit propi que hi dóna el dicc.) (~) / to take s. 

– definir-se (un assumpte, etc.) / it is political in s. – té una dimensió política // (v) conformar (alternativa 

a ‘determinar’ i a ‘influir’); afaiçonar, forjar (el destí, etc.); configurar (~) / to s. up – espavilar-se  

-shapely – bencossat (persona); escultural, ben fet, ben proporcionat, ben plantat, de bona planta (persona, 

cos); (ben) tornejat (esp. cames, però també cos) / harmoniós (~) 

-shard – esquerdill (de ceràmica, de vidre) 

-share1 – dret (de gaudir d’una cosa) (~) // (vt) posar a disposició / assabentar (de), donar notícia (de), 

explicar; revelar / they s. a room – estan en una mateixa habitació (alternativa a ‘compartir’) / he shared 

their anger – sentia la mateixa ràbia que ells / to s. a mission – tenir una missió coincident (alternativa a 

‘missió en comú’ o ‘missió comuna’, de sentit diferent) / v. concern / v. contribute / v. lion 

*-sharecropper – parcer 

*-sharing – intercanvi (de coneixements, etc.) 

*-sharkskin – tafetà (tipus de teixit) (?) 

-sharp – acusat (esperit pràctic, etc.) / elegant (vestit) / s. reminder – recordatori punyent / s. sweet air – 

aire fresc i pur // (n) sharps – objectes de tall / v. command / v. insight 

-sharp-edged – d’arestes vives, de caires vius; angulós (~) 

-sharpen – afinar (alternativa a ‘esmolar’ i a ‘aguditzar’) (la mirada, l’enginy, etc.) 

-sharp-eyed – amb bona vista 

*-sharpie – vividor, arribista (~) / marcador permanent (retolador indeleble) 

*-sharply – en sec (aturar-se) / amb aspror, en to eixut (resposta) 

*-shattered – malmès (reputació, salut, ànima, esperit, cos, etc.) / baldat (de fatiga) / traumàtic (infància) 

-shattering – punyent / devastador (fig.) 

-shaver. dry s. (= electric s.) – màquina d’afaitar 

-shaving – (n) encenall (esp. en pl. tant en anglès com en cat.) 

-shawl – mantellina (alternativa aproximada a la trad. literal); mantell (p.ex. el tal·lit o mantell de pregària 

jueu) 

*-shear force – força de cisalla 

-sheath. s. dress – vestit entallat (dicc. Visual Oxford, i v. entallar al DIEC2 i acc. 2 entallat adj. DDLC) 

-sheathe – contenir, estotjar / mitigar (accs. 4.a i 4.b Oxford) 

-shed1 – escampar (llavors, p.ex.) / to s. new light (on) – aclarir; il·luminar; revelar un nou aspecte (de), 

oferir una nova interpretació (de) (this sheds new light on the old question of... ‘això mostra des d’una 

nova perspectiva l’antiga qüestió...’) / to s. years – treure’s anys de sobre, rejovenir-se; tornar al passat 

(mentalment) 

-shed2 – estable 

-sheen – pàtina 

-sheep. black s. – ovella esgarriada (fig.; en alguns casos almenys) (Sense haver-ho mirat gaire, diria que 

la trad. literal és un calc; en tot cas, no trobo l’expresió ovella negra al DCVB.) 

*-sheep-crook – tirapeu ‘bastó llarg de pastor amb un ganxo a l’extrem’ 

-sheepishly – amb aire avergonyit 

-sheepskin – pell de moltó (alternativa preferible a les solucions del dicc. com a terme de pelleteria) 

-sheer – grandíssim (s. joy ‘grandíssima alegria’) / s. drop – desnivell vertical / s. size – grans dimensions, 

(gran) magnitud / v. delight 

-sheet – vel (esp. fig.) / v. drawing 

-sheet lightning – llampec de calor (alternativa a ‘llampó’); la resplendor d’un llampec (~) 

-shell – estructura (d’un edifici) (millor que el literal ‘carcassa’) / cuirassa (protective s. ‘íd.’) / (pasta) s. 

– galet gegant, galet (conquilla o conquilleta al Termcat, calc dels respectius equivalents italians, que no 

són ben bé un galet) // (v) estavellar (llegums, alternativa a les solucions del dicc.) / bombardejar 

-shelter. air-raid s. – refugi antiaeri (no ‘refugi’ a seques) // a farm sheltered in a wooded valley – una 

casa de pagès perduda en una vall plena de bosc 

-shelve1 – arraconar (fig.) 

-shenanigans – tripijocs 

-sherbet – refresc gelat (possible opció per a trads. d’obres no contemporànies; el terme sorbet és 

d’introducció recent però ja d’ús exclusiu, però p.ex. a l’Espasa- Calpe sorbete és traduït en cat. com 

‘gelat’; si es tracta d’una variant sense ou, pot ser lícit traduir-ho també aproximativament com 



‘granis(s)at’ [que en Coromines qualifica al DECat com “castellanisme tolerable” i que al DCVB és 

traduït al cast. com rozado < rocío]) 

-shield – salvaguardar ‘emparar, protegir’ 

-shift – tomb ‘canvi’ / desplaçament (fig.) / trànsit (acc. 3.1 DIEC2) / s. of emphasis – reorientació; canvi 

de prioritats; deixar de donar importància a A per donar-ne a B (possible trad. lliure) // to s. one’s weight 

– carregar el pes del cos (sobre una part del cos, esp. a l’hora de canviar de postura, p.ex. to s. on one’s 

feet) / to s. into gear – arrencar; posar primera (~) / v. focus 

-shifting – canviant / s. eyes – ulls esgarriats (~) / s. tides – canvis de la marea, fluctuacions de la marea, 

flux i reflux de la marea 

*-shill – fals postor (en una subhasta, Daphne Kalotay, Russian Winter, 16) /  

-shimmer – miralleig (alternativa a les solucions del dicc.) / pampallugueig // (v) reverberar (la llum) 

-shimmering – rutilant / reverberant (llum; solució d’en Giovanni Pontiero a El coronel no tiene quien le 

escriba de García Márquez) 

-shine. Heaven shines down on me – el cel vetlla per mi (com si diguéssim “el cel m’il·lumina [el camí]”) 

(~) / the Lord makes his face s. upon me – el Senyor em fa veure la claror de la seva mirada (‘el Senyor 

m’il·lumina amb la seva mirada’, Nombres 6,25) (en altres casos: ‘[algú] alegrar[-nos] amb la seva 

presència’) / to s. through – transpirar (alternativa a ‘traslluir(-se)’ , que apareix al bilingüe en un ex. i que 

en Coromines no considera un verb genuí; v. DECat, V, 299a13-24, on dóna altres opcions, com 

percebre’s, traspuar, transparentar, etc.) 

-shingle – teula de fusta (cast. tejuela o ripia) 

*-Shinola: v. shit 

-shiny: v. pin 

-ship – (v) expedir, trametre, enviar (aquesta última opció inclosa tangencialment en un exemple del 

dicc.) / to s. off – facturar (sentit propi i fig., accs. 1b, 1c i 1d DDLC) 

-shipment – càrrega, carregament; estiba ‘càrrega d’una nau’ 

-shipper – expedidor 

-shipping – expedició, tramesa / s. terminal – terminal de càrrega / s. clerk – encarregat d’expedicions (en 

una fàbrica) (francès commis d’expédition) / s. lane – ruta de navegació, ruta marítima 

*-ship’s boat – bot (esp. salvavides) 

*-ship’s manifest (≠ bill of landing, q.v.) – manifest de ruta (v. Espasa-Calpe s.v. manifiesto); manifest de 

càrrega (terminologia Port de Barcelona) (acc. 3 manifest Oxford) 

-shirk. he did not s. from... – no es va estar de... 

-shirker – escaquejat, que s’escaqueja, persona que eludeix alguna responsabilitat (en general; a la feina, 

p.ex.) / emboscat, persona que eludeix servir a l’exèrcit (emboscat, emboscada acc. 1 DDLC [paral·lel al 

francès embusqué]; a part de “emboscado” mateix, altres termes a Espanya són “recomendado”, 

“movilizado en su puesto” i “no incorporado”, v. Desertores de Pedro Corral; soldat de quota és el que 

redueix la durada del servei militar pagant una quantitat) 

-shirr. shirred eggs (in ramekins) – ous al plat 

-shirt. to lose the s. off one’s back – quedar sense camisa, quedar escurat ‘arruïnar-se’ 

*-shit – merda / desgraciat; miserable; malparit (insult o qualificatiu de menyspreu) / estupideses; 

collonades / puta merda (interj.o subst.: this a lotta s. ‘tot això és una puta merda’, dit per un obrer negre 

de la fàbrica Levy, Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, 6.2) / putades, cabronades (don’t take s. 

from anyone ‘no aguantis cabronades de ningú’ amb el sentit aprox. de ‘impertinències’); històries, 

rotllos; mal rotllo / ain’t this the s. – això és l’hòstia (registre vulgar, ~) / no s. – no fotem / to go through 

all the s. ‘aguantar el que calgui’, ‘aguantar el que toqui’ (~) / it doesn’t give a s. – no val res; és una 

merda / I don’t give a s. – se me’n fot / he’s full of s. – té molta boca (~); és un mentider (~) / to get one’s 

s. together – organitzar-se; posar seny (~); assossegar-se; refer-se (~) (Oxford ‘to collect oneself, to 

manage one’s affairs’) (EUA) / to be in deep s. – fotre’s en un bon merder (i variants) / to be s. out of luck 

– tenir-ho malparat, tenir mala peça al teler (i variants) / (didn’t/doesn’t) know s. from Shinola – no haver 

sortit de l’ou (Philip Roth, I Married A Communist i Sabbath’s Theater) / v. fan1 

*-shithole – femer (dit d’un lloc brut i pudent); cort de porcs (~) 

*-shit-kicker – (boot) bota militar 

*-shitty – sòrdid (un lloc) / desgraciat; miserable (vida) / absurd (~) 

*-shlock(y) – banal (yídix; Mordecai Richler, Barney’s Version, 1.1) 

-shock1 – sorpresa (en algun cas) / impresió ‘commoció’; sotragada, cop (molt) fort; esglai / trasbals / in a 

state of s. – atordit, trasbalsat / s. treatment – (Med) electroxoc (no ‘tractament de xoc’) // to be shocked at 

oneself – avergonyir-se d’un mateix (per alguna cosa feta o dita) / v. recognition 

-shock3 – floc de cabells / cabellera 

*-shocked. s. shouts – crits d’esglai; crits escandalitzats / s. silence – silenci estupefacte, silenci esbalaït; 

silenci incòmode (~) 
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-shocking – colpidor (una possibilitat amb reformulació, amb sentit anàleg: this is s. ‘fa feredat’) / s. 

power – força pertorbadora 

-shoddy – tosc, rudimentari / de baixa qualitat (matís diferent de ‘de mala qualitat’) // [per al sentit ‘llana 

regenerada’ v. Espasa-Calpe, s.v. lana, vol. 29, p. 527, 2a columna] 

-shoe. high (button) shoes – botines (amb botons) / you are not fit to wipe my shoes – no m’arribes a la 

sola de la sabata (~) / to fill in someone’s shoes – estar a la seva altura / to have one’s shoes to fill 

(something) – estar dotat (per a alguna cosa) (~) / to put oneself in (someone’s) shoes – posar-se al lloc 

(d’algú), ficar-se a la pell (d’algú) 

-shoe leather. like s. l. – dur com una sola de sabata 

-shoo. to s. (away/off) – espantar (esp. un insecte volador, un gos, etc., perquè se’n vagi); fer fora 

-shoot – disparar un tret (al dicc. en ex.) / to s. the breeze – fer petar la xerrada (~) / to s. down – rebutjar, 

descartar (una idea, p.ex.) / to s. up – aixecar d’una estrebada, aixecar de cop (el cap quan s’està estirat de 

panxa a terra, p.ex.) / shot through (with light, etc) – tacat, sembrat (de llum, etc.); amarat, impregnat 

(sentit fig.) 

*-shooting script – guió tècnic (d’una pel·lícula) 

-shop. (Internet and) telephone s. – locutori telefònic (amb Internet) / to play shops – jugar a firetes // to s. 

around – buscar bones ofertes (~) 

*-shop-cum-café – bar botiga, bar-botiga 

-shopper: v. hysterical 

-shopping. s. list – llista per anar a comprar / llista ideal, desiderata, llista de bons desitjos (esp. en 

política) 

-shop-walker – encarregat de botiga (segons la segona acc. de l’Oxford) 

-shore: v. off 

*-shore patrol – patrulla de policia militar de la Marina (esAdir), policia militar de la Marina (opció 

abreviada a A Confederacy of Dunces d’en Kennedy Toole, 10.3) 

-shorn. s. of – mancat de, despullat de (alternatives a ‘desproveït de’) 

-short. in a s. space of time... – en molt poc temps... // (adv) en sec (esp. amb to stop) / to cut s. – estroncar 

(una carrera professional, una vida, etc.; però carrera truncada o vida truncada amb reformulació 

sintàctica); deixar-ho córrer (en algun cas) / to fall s. – no estar a l’altura / to fall s. of (perfection, etc.) – 

distar molt de / to fall s. of somebody else’s expectations – defraudar algú / to be s. of – anar escàs de 

(alternativa a ‘anar curt’) / nothing s. of – absolutament, completament / in s. – en poques paraules, en una 

paraula; ras i curt (però en alguns casos: in s.... ‘..., doncs,...’ / v. fiction / v. life / v. long / v. story 

-shortage – restriccions (d’aigua) / falta ‘manca’ (p.ex. s. of employment ‘falta d’ocupació’) / deficiència 

-shortcomig – limitació ‘mancança’ (~) 

-shortcut (que al bilingüe ja apareix separat s.v. cut) – drecera / v. settle 

*-shortened: v. version 

-shortfall – insuficiència 

-shorthand – abreviatura; sinònim, equivalent (per extensió) / concisió, sobrietat (en algun cas fig., ~) / s. 

phrase – falca (cast. muletilla) 

-shortish – baixet (alternativa a les solucions del dicc.) 

-short-lived – de vida breu, malaguanyat ‘mort prematurament’ (alternatives a les solucions del dicc.) / de 

poca durada; breu; puntual (accs. 4 DDLC) 

-shortly – (curtly) en to eixut (resposta) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-short-sighted – curt de mires / to be s.-s. – tenir poca vista (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-short-tempered – irascible; temperamental (~) 

-short-term: v. memory 

-shot – candidat (acc. 10.c Oxford) (serious s. ‘ferm candidat’) / perspectives, expectatives (a better s. 

‘més bones perspectives’) / to get a clean s. (to shoot someone) – tenir (algú) a tret / to call the shots – 

portar la batuta / v. long / v. nerve / v. still 

*-shot glass – got petit; xupito (castellanisme, però és el terme d’ús col·loquial pràcticament únic), didal, 

didalet 

-shotgun. to ride s. – anar d’acompanyant, anar de copilot, (anar/seure) al seient de l’acompanyant, anar al 

costat del conductor 

*-shot-silk – moaré 

*-short-putter – llançador de pes 

-shoulder – voral (de carretera) / to cry on someone’s s. – esbravar-se amb algú, desfogar-se amb algú / to 

give someone the cold s. – fer el buit, tractar amb fredor (alternatives a la solució del dicc.) / to look over 

someone’s s. – estar-li a sobre (fig.) / to stand (out) head and shoulders (above) – destacar molt (per 

sobre), despuntar molt (per sobre), ressortir (sobre) (alternatives a les solucions del dicc.) // (v) carregar a 

les espatlles, carregar-se sobre les espatlles / v. head / v. rub 
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*-shoulder steak – filet de pobre, filet de llonza 

-shout: v. fool 

-shouting. within s. distance – una mica a prop (neutralització sovint més natural que l’opció ‘a un tret de 

pedra’) 

-shove – posar (registre col·loquial) / to s. someone aside – esbandir, fer fora; descartar; relegar 

-shovel. (steam) s. – pala mecànica (alternativa a ‘excavadora’) // to s. food into one’s mouth – endrapar 

(verb absolut); enfotregar-se el menjar a la boca (enfotregar variant osonenca de enfurtegar) (alternatives 

a la solució insatisfactòria del dicc.) / s. off – (fig) fotre el camp (alternativa a la solució del dicc.) / v. 

snow shovel 

*-shovel hat, shovel-shaped hat – barret de teula 
-show – exhibició (esp. aèria; v. air en aquesta mateixa llista) / to run the s. – manar, tenir la paella pel 

mànec, portar la batuta (v. altres sinònims de manar al Franquesa) / making a s. of secrecy... – amb 

reserva fingida... (o amb aire de secret) / can  have a s. of hands? – qui hi estigui d’acord que aixequi la 

mà (variant col·loquial del neutre ‘votació a mà alçada’) // s. trial – judici fraudulent; judici de cara a la 

galeria // (indicate) revelar ‘indicar’ / posar de manifest, exterioritzar / (it/that) just goes to s. – només és 

un exemple (sentit absolut, però diferent del “veus?” del dicc.); això demostra... (i variants) / she’s 

beginning to s. her age – se li comencen a notar els anys (no la trad. literal del dicc.) / to s. someone the 

way – guiar (millor que la trad. literal del dicc.) / to s. up – (tr) posar de relleu; posar en evidència (~) // 

I’ll s. you – prepara’t; espera’t; ja veuràs (amenaça) / it shows in... – es nota per... / to s. off – exhibir-se, 

presumir (alternatives a ‘fer el fatxenda’ i ‘fer el pinxo’) / to s. oneself – exhibir-se, fer-se veure (en 

Turveydrop pare al Casalot de Dickens, p.ex.) / to s. for oneself – donar testimoni (d’un mateix) (~) / v. 

anger / v. sign 

-showcase – vitrina (a seques) // (vt) exhibir, mostrar 

-showdown – enfrontament, topada / it’s the s. – ha arribat l’hora de la veritat (trad. lliure) 

*-showeriness – temps plujós 

-showery – (sky) que amenaça pluja 

-showing. film s. – sessió cinematogràfica 

*-showing-off – (adj) pretensiós (~) 

-showman – comediant; actor (en sentit fig.) 

-show-off – cregut, petulant, bufat (alternatives a les solucions del dicc.) (v. sinònims de fatxenda, 

fanfarró i presumptuós al Franquesa) 

-showroom. s. floor – concessionari (de cotxes) 

-shrewd – astut; viu (que inclou els sentits de ‘murri’, ‘sagaç’ i ‘llest’, i per tant pot ajustar-se més que 

ells al terme original en alguns casos) / pèrfid 

*-shrewdie – gat vell ‘murri, persona astuta’ 

-shrewdness – perfídia 

-shriek. to s. out – proclamar (fig.) / to s. a question – interpel·lar (a crits) 

-shrill. s. note (of protest) – espinguet (de protesta) (Fitzgerald, “Benjamin Button”, solució pròpia però 

amb un precedent de Víctor Català a Mare Balena) 

-shrine – sagrari (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-shrink – empetitir(-se) / arronsar-se (sentit propi i fig.); pansir-se (his face had shrunk ‘la cara se li havia 

pansit’) / to s. from (doing something) – vacil·lar a; abstenir-se de, estar-se de, reprimir-se de; eludir (una 

obligació, una responsabilitat, etc.) / to s. from (something) fer escarafalls de; esbalair-se de / to s. from 

the combat – defugir el combat // (n) psicoanalista (psiquiatra al Collins anglès-cast.) 

*-shrinking – retraïment 

-shrivel, shrivel up – pansir-se (sentit propi i fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-shrubbery – mates (alternativa a ‘arbustos’) / vegetació (esp. baixa, però no per força; pot tractar-se d’un 

fons d’arbres en un quadre) 

-shrug – arronsar les espatlles (millor que ‘els muscles’) / arronsar-se d’espatlles; fer un gest 

d’indiferència (o ‘de resignació’, si és el cas; possibles trads. lliures per evitar la repetició excessiva de la 

trad. més estereotipada) / to s. away – espolsar-se (un sentiment de sobre, accs. 3c i 3d DDLC) / to s. off – 

treure importància (a) (alternativa a ‘no donar importància’) 

-shuck – espellofar, espanotxar (el blat de moro) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-shuffle – caminar amb pas feixuc, amb pas insegur, amb pas vacil·lant (subacc. ‘to go with clumsy steps 

or a shambling gait’ de l’acc. 1.a de l’Oxford) / s. (play) – selecció aleatòria, barreja aleatòria (de peces de 

música en un reproductor electrònic com MP3, iPOD o telèfon mòbil, o en l’ordinador a través de Spotify 

etc.)  

*-shuffling. s. movement – reptació (definit ‘moviment d’avançar arrossegant-se’ al Franquesa) 

-shun – eludir (sentit propi i fig., alternativa a ‘defugir’ i altres sinònims) 



-shut. to s. down – clausurar; suprimir (possibles alternatives a les solucions del dicc.) / to s. (someone) 

out – desentendre-se’n // s. face – cara impenetrable, expresió impenetrable (~) 

-shutter – (with slats) persiana mallorquina, porticó de llibret (finestró o paravent de llistons o lamel·les); 

persiana de llibret (si és plegable) / v. scalloped 

-shuttle – anar i venir; fer anades i vingudes, fer viatges (acc. 2.1 viatge DIEC2) / to s. between – oscil·lar 

entre, moure’s entre (una cosa i una altra, esp. fig.); a cavall de (fig., amb reformulació, com p.ex. amb el 

sentit de ‘viure amb un peu en un lloc i un peu en un altre’) (~) 

-shuttlecock – volant (de bàdminton) (alternativa més específica que la del bilingüe) 

*-shuttling – (adj) intercanviable (~) 

-shy1 – cohibit (en l’expresió to be s.) // to s. away from – fugir(-ne) (com de la pesta) 

-shyster – picaplets 

*-sibilation – brunzit (d’una espasa) 

*-sibling – germà, germana (esp. en pl., valor neutre) 

-sick – lleig (acc. 2 DIEC2), de mal gust / angoixós, anguniós (en algun cas) / to be s. – tenir nàusees / it 

makes me s. – em fa angúnia; em fa fàstic / s. with a fever – al llit amb febre (la sogra de Simó Pere, als 

evangelis) / s. with joy – radiant d’alegria (tot i la trad. ‘malalt d’alegria’ en Shakespeare, Enric IV 2, 2.5, 

v. context) / s. with worry – molt preocupat; angoixat; amb l’ai al cor / s. feeling – angúnia; sensació 

d’angoixa; (sensació de) malestar / s. fuck – (n) (slang) depravat, pervertit / s. heart – cor afligit (~) / s. 

man – cap de turc (~) (v. acc. 1.d Oxford) / she is sickofit sickofit SICKOFIT – n’està farta, farta i refarta 

(Brooke Davis, Lost&Found, quarta part) // (v) ofendre ‘ferir, danyar’ (acc. 1 GDLC) 

-sicken – fastiguejar 

-sickening – depriment; angoixant 

*-sickie – sonat ‘boig’; pertorbat 

-sickness – nàusea / rodament de cap (alternativa a ‘mareig’) 

*-sicko: v. sickie 

-side – peça (de salmó fumat) / mitja canal (de porc, de vedella) / faceta (de la personalitat d’algú, de la 

seva persona) / component (fig., alternativa a ‘aspecte’); terme (d’una dicotomia) / fibra (fig.) (it appeals 

to the human s. of me, and the intellectual s. of me ‘em toca la fibra sensible i la fibra intel·lectual’) / s. by 

s. – l’un al costat de l’altre / to take sides – pendre posició (alternativa a la solució del dicc.) / to show 

one’s best s. – voler donar una bona imatge / this is not your best s., Ira – aquest to no t’escau, Ira / his 

worst s. – el pitjor de si mateix / to the s. of the main thing – marginal, accessori / ...this s. of... – a 

excepció de, exceptuant, descomptant... / time is on my s. – tinc tot el temps del món / time is not on my s. 

– la vida se m’acaba (si és el cas) / I’m on your s. – t’entenc (trad. lliure) // s. issue – qüestió secundària, 

episodi secundari, fet incidental (~) / v. bright / v. dark / v. side-street 

*-sidebar – text enquadrat / barra lateral (informàtica) 

*-side-by-side. two s.-by-s. windows – finestra doble (amb mainell o obra entre finestra i finestra; diferent 

de ‘finestra de doble fulla’) 

*-side-effect – efecte secundari (d’un medicament, etc.) / carambola ‘casualitat’ (fig.) (~) 

-sidekick, sidekicker – ajudant (EUA; alternativa a ‘subordinat’); sequaç (v. sinònims de seguidor al 

Franquesa) / col·lega, soci ‘company’ 

-sideline. to (keep/sit/stand) on the sidelines – mantenir-se al marge (fig.) 

-sideshow – espectacle de fira / element marginal, qüestió secundària 

-side-step, sidestep – subterfugi, excusa // (v) deixar de banda 

-side-street, side street – carreró (si és estret); travessia, carrer transversal (si és el cas); carrer adjacent 

(esp. pl., com p. ex. els que conflueixen en una plaça) 

*-side table – tauleta; taula auxiliar 

-sidewards – (adj) incidental (comentari, etc.) 

*-sideways – de costat; de perfil / s. grin – mitja rialla (~) 

-siding – revestiment (construcció) (~) 

-sift – examinar (acc. 1 DIEC2) / passar pel sedàs; garbellar / to s. out – descartar; destriar 

-sigh – (vi) respirar fondo 

-sight – contemplació / visor (per apuntar) / (1.b) sights – ambicions, interessos, mòbils / it’s a fine s., 

(s)he’s a fine s. – fa goig de veure / s. unseen – a ulls clucs (però v. unseen) / in s. – imminent / out of s. – 

ocult (alternativa lliure a ‘invisible’) / to see the sights – fer turisme (trad. lliure) 

-sighting – testimoni (~) / avistament (terme mariner) 

-sightly – que fa goig, que fa patxoca; ben plantat 

-sightseer – badoc  

-sign – cartell (alternativa a ‘rètol’) / quarantine s. – avís de quarantena / to show s. of – exterioritzar; fer 

mostra de / to show signs of (goodness, loyalty, intelligence) – aparentar (bondat, lleialtat, intel·ligència) 

// (vt) to s. on, to s. up (someone) – reclutar (fig.) // (vi) allistar-se 



*-signage – senyalització (esp. de trànsit) / cartells, rètols 

-signal – cobertura (d’un telèfon mòbil) / on a s.(from), at a given s. – a un senyal (de) (forma que no 

trobo als diccs. però sí a la Bíblia interconfessional, 1 Tessalonicencs 4, 16); obeint un senyal 

(convingut), d’acord amb un senyal convingut, conforme a un senyal convingut / s. example – exemple 

indicatiu / s. exhibition – exposició de referència / s. event – fet assenyalat, fet cabdal // (v) indicar amb 

gestos (sovint millor que ‘comunicar per senyals’) / v. signal launcher / v. turn 

*-signal fire – alimara 

-signalize – donar prova de (valor, etc.) (acc. 1.b Oxford) 

*-signal launcher – bengala de mà (esp. terme de nàutica) 

-signature – fórmula de comiat (en una carta; Daphne Kalotay, Russian Winter) / signe d’identitat (~) // 

(attr) característic / s. motif – motiu distintiu (terme de medicina i art) / s. theme – tema principal (de la 

banda sonora d’una pel·lícula); tema emblemàtic (~) / s. artist – artista estrella (d’un espectacle, etc.) 

-signet ring – anell sigil·lar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-significance – transcendència (moral, etc.); dimensió (fig.) (~) / of national s. – d’interès nacional 

-significant – rellevant / considerable / eloqüent; expresiu / s. of – carregat de (fig.) / my s. other – la meva 

costella ‘la meva dona’ (i expresions sinònimes) 

-significantly – considerablement (alternativa a ‘sensiblement’) / s. wounded – ferit de consideració 

*-signified – significat (lingüística, semiòtica) 

*-signifier – significant (lingüística, semiòtica) 

-signify – expresar (assentiment, etc.) / ser sinònim (de) (fig.) 

*-sign-making (literalment ‘elaboració de signes’) – retolació (~) 

-silence – mutisme (d’una persona, si és el cas) / bound to s. – obligat a guardar silenci / in s. – sense dir 

res // (vt) reprimir / v. pensive 

-silent. s. ache – dolor somort (~) / to fall s. (= to become s. ‘callar, emmudir’) – recloure’s en el silenci / 

v. partner / v. stun 

-silently – sense fer soroll; discretament (trad. lliure que alguna vegada pot convenir amb verbs com anar-

se’n o allunyar-se) / to swear s. – renegar per dintre 

-silk. (tall) s. hat – barret de copa / v. heavy 

-silken – vellutat (veu, superfície) / lluent (acc. 6.a Oxford) 

*-silky – melós, untuós (parlar) 

-silliness – esbojarrament 

-silly – esbojarrat, eixelebrat / neci / encantat, tontet, tonto (s. Mama ‘ai, mama, que ets tonteta...’, o bé 

‘mama, no saps res’, trad. més lliure) / poca-solta (amb valor adjectival), ximplet / delirant (imaginació, 

~) ridícul / graciós (que vol fer gràcia però no en fa) / it’s s. – no té sentit (possible alternativa a ‘és 

absurd’); és una bestiesa, és una ximpleria 

*-siltstone – limolita (Termcat, Viquipèdia) 

-silver – plateria, argenteria (vaixella, coberteria o joies familiars de plata) // s. blue – blau platejat / v. 

screen 

*-silvering – argentat (per fer un mirall, p.ex.) 

-silver paper – paper de seda (acc. 1 Oxford) (s. XIX) 

-silverware – vaixella de plata / coberteria de plata (Kalotay, Russian Winter, 6); coberteria 

*-silvery-green – glauc, verd blanquinós (fulla d’olivera, de sàlvia, de blets, etc.) 

-simile – analogia 

-simmer – coure a foc lent (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-simmering – somort (fig.) 

-simper – fer una rialleta postissa (alternativa a la solució del dicc.) / to s. over (a book, etc) – recrear-se 

amb la lectura (d’un llibre, etc.) (Thackeray, Book of Snobs) 

-simple – franc ‘que va amb el cor a la mà’ / s. precaution – precaució elemental / s. soul – cor simple; 

pobre d’esperit (alternatives al ‘persona senzilla’ del dicc., la primera a través de la trad. anglesa —A 

Simple Soul— del títol del conte Un coeur simple de Flaubert, traduït literalment en català) / keep it s. – 

no et compliquis la vida / He was from León. As s. as that – perquè ell era de Lleó, senzillament (el bisbe 

Lorenzana; explicació de per què a la font dels Lleons de la vall de Sant Daniel de Girona hi havia hagut 

un escut de pedra amb dos lleons esculpits) / v. pure / v. sense 

-simple-minded – neci 

-simple-mindedness – niciesa 

-simpleton – beneit, babau 

-simplicity – candor, innocència 

-simplify. to s. matters... – per fer-ho més fàcil... 

*-simpling – teoria de les signatures (o dels senyals, o dels signes) (segons la qual una planta remeiera 

serveix per guarir aquell òrgan del qual mostra algun signe de semblança física) 



-simply – amb (tota) franquesa / ni més ni menys / així com així / en realitat (‘de fet’, ‘realment’ acc. 4 

DDLC) / I s. said that... – vaig limitar-me a dir que... (alternativa a la trad. literal del dicc.) 

-sin – mancament, falta, mala acció (possibles alternatives més neutres que ‘pecat’) / it would be a s. to... 

– seria un crim... (alternativa al literal ‘pecat’, en sentit fig.) / more sinned against than sinning – més 

víctima que no pas culpable (preferible a la solució del dicc.) / v. sinbin 

*-sinbin, sin bin – antre de perdició 

-since. she’s died s. – ella es va morir més tard 

-sincerely – sense reserves 

-sinewy – musculat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-sinful – immoral 

-sinfully. s. rich – escandalosament ric 

-single – disc de quaranta-cinc (revolucions) (v. disc de 45 rpm), disc petit, single // to s. out – pensar en 

algú ‘tenir-lo en compte’ (Harry Potter, 7-7); assenyalar amb el dit (fig.) / v. hit / v. light 

*-singlehood – solteria (documentat des del Labèrnia segons el DECat), fadrinatge, el fet de ser solter 

(‘fadrí’) 

-single-minded – voluntariós (alternativa a les solucions del dicc.); tenaç (íd.) 

*-single-purpose – (adj) ad hoc, a propòsit 

-sing-song, singsong – sonsònia (alternativa a les solucions del dicc.) 

-singular – extraordinari (singular anglès > singular cat.) 

-singularly – extraordinàriament (v. singular aquí sobre mateix) 

-sinister – inquietant / escabrós (acc. 3 i 4.a Oxford) / patibulari 

-sink1 – amagar-se (el sol darrere una muntanya) / to s. in – calar ‘xopar’ (~) / to s. into a chair – aclofar-

se en una cadira (sentit diferent de la solució del dicc.) / to s. into shame – caure en desgràcia (~) / his 

heart sank – caure l’ànima als peus / her countenance sank – es va trasmudar / sunk in contemplation – en 

contemplació absorta; embadalit; absort en cavil·lacions 

-sink2 – lavabo (en un quarto de bany, alternativa a les solucions del dicc.; acc. 2.1 DIEC2) / double s. – 

aigüera de dues piques / v. pedestal 

*-sinkhole – forat de l’aigüera, forat de la pica; desaigüe / s. of vici – cau del vici 

-sinking – esbalandrat (una construcció atrotinada o rònega) / s. feeling – ànsia ‘ansietat’; sensació de 

malestar; sensació incòmoda (trad. lliure) / with a s. heart – amb el cor encongit (fig.) 

-sinus. s. trouble – sinusitis 

-sip – libar (alguns insectes, o en llenguatge poètic) / to s. one’s coffee – fer un glop de cafè (preferible a 

la solució del dicc.; aplicable a qualsevol altra vegada que es pugui pendre a glops curts, com p.ex. el 

whisky) 

-siphon. to s. into – transmetre, infondre (fig.) 

-sir – Ø (substituït pel tractament de vostè; v. madam) 

*-siree, sirree. no s. – de cap manera (EUA, col·loquial) 

-sit. to s. someone down – asseure algú; fer seure algú (per tenir-hi una conversa, p.ex.) // to s. around – 

passar l’estona (alternativa a les solucions del dicc.) / to s. by – quedar-se de braços plegats (cf. to s. tight 

tant aquí com al dicc.) / to s. down over (a matter) – reflexionar-hi, profunditzar-hi; estudiar, examinar / 

to s. down (something) to – atribuir a / to s. down to it – posar-s’hi ‘empendre una tasca’ / to s. down and 

talk – iniciar converses (trad. lliure però sovint apropiada, esp. en converses polítiques) / to s. down under 

a law – ajupir-se a una llei, sotmetre-s’hi / to s. it out – aguantar(-se) / to s. tight – estar a l’expectativa 

(cf. to s. by) / to s. tight on something – guardar-se una cosa per a un mateix; callar una cosa (~) / to s. 

together – reunir-se / to s. up – posar-se dret (alternativa a les solucions del dicc.); fer guàrdia (~) / s. up 

with someone – vetllar-lo, fer-li companyia (esp. un malalt o un nen al llit) / v. idle / v. listen / v. pretty 

-site – (Archeol) jaciment arqueològic, estació arqueològica, ruïnes (històriques) (cf. settlement) / lloc 

dels fets, escena dels fets (esp. en un accident o en un crim) / pàgina web / s. of memory – monument a la 

memòria (~); escenari del passat (~) 

*-site-specific – (attr) específic, concret; a propòsit, ad hoc / s.-s. art – art in situ 

-sitting – sessió (de retrat) / vetllada (acc. 2b DDLC) // (adj) en funcions / v. sitting duck aquí sota 

*-sitting duck – presa fàcil (fig.) 

-situation – posició (d’una persona en la societat, p.ex.) / condició (humana, p.ex.), circumstància / 

conjuntura (en política, economia, etc.); escena (en una representació pictòrica, p.ex.) (~) / you know the 

s. – tu ja saps el que és / v. assess 

*-sit-up – (n) abdominal, elevació de tronc ‘exercici amb elevació de tronc’ (rull de tronc al Termcat, que 

em sembla un calc de l’anglès inviable) 

-sixty: v. swinging 

-sizable – considerable, apreciable (una quantitat) / voluminós (uns pits, p.ex.) 

http://aatesaurus.cultura.gencat.cat/aat/getty_ca/index.php?tema=15172&/disc-de-45-rpm


-size. half our s. – la meitat d’estatura que nosaltres / that’s (about) the s. of it – va com va // to s. up – 

calibrar, analitzar (una situació, etc.) / to s. someone up – formar-se’n un judici, formar-se’n una opinió; 

estudiar-lo / v. sheer 

*-sizeable: v. sizable 

*-size bar – línia graduada, barra de referència (si no és graduada) (en una imatge microscòpica, p.ex., per 

donar una idea de les dimensions d’allò que s’hi mostra) 

*-sizzler – cacau ‘llançament o xut molt fort’ (acc. 2.b Oxford; acc. no recollida al DIEC2, al GDLC, al 

DCVB ni al complementari d’en López del Castillo) 

-skein – manyoc (~) / estol (d’oques) 

-skeleton. s. crew – dotació mínima (de mariners per tripular una nau) 

*-skeletonized – reduït a un esquelet, reduït a la pell i l’os 

-sketch – dibuix de camp, apunt de camp (esp. pl.) (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

*-sketch artist – retratista (de la policia), dibuixant de retrats robot 

-sketchbook, sketch-book – quadern de dibuix (Termcat; solució més bona que la del bilingüe) 

*-sketching tour – excursió de dibuix (d’un pintor o un arquitecte, per agafar apunts del natural) 

-sketchy – esquemàtic (alternativa a les solucions del dicc.) 

-skid. s. row – barris baixos 

-skilful. perfectly s. – (work of art) d’una tècnica perfecta 

-skilfully. a s. restored house – una casa restaurada amb gràcia 

-skill – competència ‘aptitud’, professionalitat, ofici (aquest sentit d’ofici no el trobo al DIEC2, DCVB, 

DECat ni al de López del Castillo, però és d’ús corrent i no veig que hagi de ser castellanisme; sí al 

DDLC, acc 1b) / skills – habilitats; coneixements (d’un ofici) / basic skills – coneixements bàsics; 

competències bàsiques (terme pedagògic més recent, utilitzat segurament a partir dels anys setanta o 

vuitanta del s. XX) / organizational skills – capacitat d’organització / social skills – capacitat de relació 

social (però traduït sovint literalment com ‘habilitats socials’, en l’àmbit de la psicologia, etc.) / the skills 

of diplomacy – els dots de la diplomàcia, l’exercici de la diplomàcia / persuasive skills – bons oficis / 

political skills – tacte polític 

-skilled – (work) (fet) amb tècnica (~) / s. hand – mans d’or, mans de plata, mans de fada (trads. de to més 

poètic amb el mateix sentit) 

-skim. to s. over – aletejar (terme poètic, fig.) 

-skin. to feel (something) on one’s s. – sentir físicament, experimentar físicament / to feel comfortable in 

one’s s. – sentir-se de gust amb si mateix / to (jump/leap) out of one’s s. – tenir un esglai, tenir un espant, 

tenir un sobresalt / it’s no s. off my (nose/back) – no em ni fred ni calor, tant se me’n dóna // s. cream – 

crema hidratant, crema per al cutis // (vi) encetar-se (la pell) (acc. 2 DIEC2) / v. crawl / v. save 

-skintight – arrapat (esp. un vestit, al cos) 

-skip – saltar-se (acc. 9.a DDLC) / to run with a s. – córrer fent saltirons, córrer fent salts // her thoughts 

s. back and forth – té el pensament desbocat / my heart skipped (= missed) a beat – em va fer un salt el 

cor 

-skipper – vagabund 

-skirmish –  camp de batalla (de la vida quotidiana) / s. line – avançada (militar) (cast. avanzadilla) 

-skirt – faldilles, entornpeu, valona [valencià] (d’un cobertor de llit, d’unes estovalles de taula de braser) 

// (v) mantenir-se a distància / v. full 

*-skirt suit – vestit jaqueta 

*-ski-slope. s.-s. nose – nas arremangat 

-skit – número (d’un espectacle) 

-skittish – voluble, inconstant (alternatives a ‘frívol’ o a ‘capritxós’) 

-skivvy. skivvies – calçotets (registre col·loquial) 

-skulduggery – maquinació, conxorxa, maniobra, tripijoc (‘maniobra’, acc. 2a DDLC) (alternatives a les 

solucions del dicc., amb matís diferent) 

-skull. human s. – calavera (a seques) 

-skull-cap – solideu (alternativa eclesiàstica a ‘casquet’) 

-sky. the s. is the limit – veure’s capaç de tot (~) / for him the s. is the limit – pot arribar tan lluny com 

vulgui (fig.) 

-skyrocket. my energy level skyrockets – desbordo d’energia (trad. lliure; Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 8) 

-slab – taulell (d’una parada de carnisser o de peixater, p.ex.) 

-slack – flàccid; fofo (cos); inert (fig.) / business is s. – la feina fluixeja (alternativa a la solució del dicc.) 

// (n) marge (de llibertat o de maniobra, v. acc. 4a DDLC (p.ex. a to cut some s., que tot i així també es 

pot traduir aprox. com ‘ser indulgent’) 

-slacken – decaure; defallir; deixar de perseverar 



-slain – caigut en combat / assassinat 

-slam – cop de porta / moc ‘humiliació verbal’ (EUA, acc. 3 slam1 Oxford) // (interj) pam ‘soroll d’un cop 

de porta’ // the door slammed shut – la porta es va tancar amb un espetec (alternativa a la solució del 

dicc.) 

*-slam-dunk – bombardejar (fig) (cast. machacar) 

*-slammer (terme col·loquial i argòtic) – presó 

-slander – detractar, denigrar, dir mal de (algú) (alternatives a ‘parlar malament’, v. sinònims de detractar 

al Franquesa) / embrutar, tacar (la reputació d’algú) 

-slant – angle (fig.) / contraplom, contraplomat (si és el cas; terme d’escalada, no DIEC2, DDLC ni 

GDLC, però terme d’escalada d’ús corrent) / accent (acc. 2.1 DIEC2) // (adj) oblic; esbiaixat; de través, 

entravessat (s. wind ‘vent entravessat’, ‘vent al través’ o ‘vent a la quadra’, terme nàutic) 

*-slanted – de perfil oblic / contraplomat (si és el cas; v. slant aquí sobre)  

-slanting – estirat (front) (~) 

-slap. a s. on the wrist – una estirada d’orelles (fig.) 

-slapdash, slap-dash – tosc 

*-slapping – clip-clap (fressa de sabatilles) 

-slapstick. s. comedy – comèdia burlesca (alternativa preferible a les solucions del dicc.) 

-slash – fer un tall, fer una ferida (a algú amb una arma blanca) 

-slashing – vigorós, enèrgic (traç o línia) 

-slat – llistó (de persiana) 

-slate. clean s. – taula rasa (~) / to wipe the s. clean – fer taula rasa, partir de zero, fer net (d’un deute, 

p.ex.) (alternatives a la solució del dicc.) // s. gray – gris llosa, gris pissarra; gris plom (~) 

*-slated (de slate1) – destinat, predestinat 

-slaughterer – escorxador (persona) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-slave – (v) to s. for – sacrificar-se (per) (~) 

*-slave-grown – conreat per mà d’obra esclava; (procedent) de plantacions esclavistes 

*-slaveholder – propietari d’esclaus / esclavista (~) 

-slave labour – mà d’obra esclava (alternativa a ‘treballadors forçats’) 

*-slave master, slave-master – (amo) esclavista 

-slavishly – fidelment (copiar un escrit paraula per paraula) 

-slay: v. slain 

-slayer – botxí (fig.) (en algun cas) 

-sleaze, sleaze-bag – podrit, miserable 

*-sleaziness – sordidesa 

-sleek – radiant (bellesa) / de línies elegants (vehicle, moble) 

-sleep. to keep someone from s. – treure-li el son / to be able to do something in one’s s. – saber fer una 

cosa amb els ulls tancats // s. mode – funció d’estalvi d’energia; estat de repòs, estat d’espera (possibles 

alternatives a la trad. més literal o a stand-by, potser ja antiquat; francès veille ‘vetlla’, italià modalità di 

attesa, igual que portuguès modo de espera) // s. well! – bona nit! / you slept well? – ¿has passat bona nit? 

/ to s. like a stone – dormir com un tronc / to s. off (something) – relegar a l’oblit (~) / v. solidly 

-sleeper – b felipa (alternativa a ‘travessa’ de via de tren, cast. durmiente) 

-sleeping: v. partner 

*-sleeplessness – insomni / his eyes were red from s. – tenia els ulls vermells de no dormir (o de no haver 

dormit) 

*-sleepwalk – somnambulisme 

-sleepy – (place) retirat, tranquil; perdut (~) 

-sleepyhead – dormilega 

-sleeve. to have a trick up one’s s. – portar-ne alguna de cap / v. card2 

-slender – esmolat (nas) / flac (consell) (final “Lees of Happiness” de Scott Fitzgerald) (cita de flach 

consell al DCVB s.v. consell) 

*-sleuthing – recerca; indagació 

-slew1 – plec (de fulls) (EUA) / garbuix (de cotxes, p.ex.) 

-slice. s. of life – retall de vida (terme de publicitat, Termcat; acc. 3.b Oxford < tranche de la vie, terme 

del naturalisme francès) 

-slick – llustrós; engominat (~) (cabells) / melindrós; afectat (més exactament ‘afectat i set-ciències’, 

subacc. ‘glibly clever’ acc. 5 Oxford)  

-slicker – impermeable (EUA) 

-slide – lliscament; desplaçament () // (vi) desplaçar-se (fregant una superfície); fregar 

-sliding – fluctuant (un so) // (n) fregadissa 

-slight – subtil / benèvol (estirada d’orelles) 



-slightly. to smile s. – somriure vagament (~) 

*-slim-fit, slim-fitting – cenyit (vestit, pantalons) 

-slink. to s. away – esmunyir-se, anar-se’n furtivament, anar-se’n discretament (alternatives a les 

solucions del dicc.) 

-slinky – sensual (possible alternativa a ‘seductor’) 

-slip – (moral) pas en fals (alternativa a les solucions del dicc.) / indiscreció (~) / resguard, comprovant / 

engalba, barbotina (cast. barbotina o engobe, it. ingobbio) (terme de ceràmica) / delivery s. – albarà / pay-

in s., paying-in s. – resguard / sales s. – tiquet de compra / rejection s. – nota de rebuig / slips! – se m’ha 

escapat!, no ho volia dir! (lapsus linguae) / to give someone the s. – despistar-lo; burlar-lo, escapolir-se’n 

(alternatives a ‘deixar plantat’; cast. dar esquinazo) / there’s many a s. between (betwixt) the cup and the 

lip – no diguis blat que no el tinguis al sac (i variants; més ajustat que la solució del dicc.); donar per fet // 

(vt) revelar, deixar veure (alguna cosa d’un mateix sense voler, p.ex.) (~) (cf. acc. 26.b Oxford ‘deixar 

escapar’, etc.) / it slipped my (memory/mind) – m’ha fugit del cap (alternativa a les solucions del dicc.) / 

to s. away, to s. off – esmunyir-se (alternativa a les solucions del dicc.); anar passant, passar, transcórrer 

(el temps) / to s. off quietly (into the night) – anar-se’n sense fer soroll  (fig.) / to s. back – recaure (en un 

mal hàbit, etc.) / to s. through – passar per alt, passar desapercebut (una cosa a algú) 

*-slip dress – vestit de tirants 

*-slippage – derivació, deriva (~) 

*-slipperiness – volubilitat; inconsistència (fig.) (~) 

-slippery – poc digne de confiança (persona) / to get s. fingers – fallar-li les mans (a algú, de manera que 

els objectes que vol agafar li cauen) 

-slipstream – a recer (fig., Steven Hall, Raw Shark, 16) (cast. rebufo, a rebufo, terme de ciclisme i 

motociclisme; rebuf al Termcat, calc no recollit al DIEC2) (~) 

-slit – lluerna (acc. 1.1 GDLC) // to s. open – esventrar 

-slob – deixat, desmanegat (sentit diferent del del bilingüe; tots dos sentits inclosos a l’acc. 3 Oxford) 

-slobber – (amb over) omplir de baves (un gos el seu amo, esp. llepant-lo); petonejar-se / balbucejar, 

barbotejar (acc. 3 Oxford) 

*-slobbering. s. affection – sentimentalitat (~) 

-slogan – lema, lema publicitari (alternatives a l’adaptació literal); consigna; proclama (~) 

*-slo-mo (< slow-motion) – càmera lenta // (attr) lent; cançoner, flemàtic (una persona) 

-slop – llot (sentit propi i fig.) / farnat (accs. 3.a i 4.b slop n2 Oxford) 

-slope – pendís (alternativa a ‘vessant’) / v. steep 

*-slopping. s. sound(s) – xipolleig, xip-xap (cita del Baró de Maldà al DECat i al DCVB) 

-slosh – abocar (aigua, esp. amb across o amb over) / esbandir (treure la brutícia d’un lloc amb una 

galledada d’aigua, p.ex., esp. amb away) 

-slot – guia (acc. 6.2 DIEC2) / franja horària (TV) (~) / v. time slot 

-sloth – apatia (doc. des del 1810; alternativa a ‘indolència’, en combinació amb l’adj. covarda a Eli 

Brown, Cinnamon and Gunpowder, 18) 

-slouch – caminar amb aire desmenjat (alternativa a les solucions del dicc.); caminar amb pas furtiu 

(possible alternativa en algun cas) 

-slouch hat – xamberg (alternativa a la solució del dicc., que pròpiament és la definició de xamberg, v. 

DIEC2, etc.) 

-slow – insuls (alternativa a ‘avorrit, ensopit’) / (stupid) encantat (alternativa a les solucions del dicc.) / s. 

movements – pesadesa de moviments / s. and deliberate – amb calma i amb prudència; de mica en mica / 

take things s. – no cal córrer (en una relació de festeig, dit per un membre de la parella a l’altre) / s. ahead 

– endavant a poc a poc (terminologia nàutica; per als altres graus de marxa d’una nau, v. l’entrada 

Telégrafo (náutica) de la Wikipedia) / business is s. – no girar gaire, no haver-hi gaire feina (alternatives 

a la solució del dicc.) // (vt) to s. (down) – frenar ‘alentir el moviment’ (d’un vehicle, d’un animal, etc), 

afluixar (la marxa) (alternatives a les solucions del dicc.) / v. learner 

-slowly – calmosament, parsimoniosament / amb cautela (moure’s, avançar) / arrossegant les paraules (a 

l’hora de parlar) / en to pensatiu; amb aire pensatiu, amb aire reflexiu (~) 

-slow match, slow-match – metxa (a seques), metxa de seguretat (cf. mecha de seguridad s.v. mecha a 

l’Espasa-Calpe) 

*-slow-moving – lent (circulació de vehicles, pel·lícula) 

*-SLR (= Single-Lens Reflex) – rèflex (màquina de fer fotos, tant analògica com digital) 

*-slugger – batedor amb més batuda (beisbol) 

-slum – suburbi (amb el sentit de ‘barri habitat per gent humil’), barri pobre / you slumming? – ¿que t’has 

perdut? (en el sentit irònic ‘¿com és que et dignes venir a veure els qui estem per sota de la teva 

condició?’) 



-slump. to s. back – arrepenjar-se (assegut, en una paret) / to s. into a chair – escarxofar-se en una cadira 

(alternativa a la solució del dicc.) 

-slumped – arronsat (una persona asseguda i inclinada endavant, p.ex.) 

-slur. to s. one’s words – entrebancar-se amb les paraules (alternativa a ‘embarbussar-se’; i cf. 

entrebancar-se-li la llengua (a algú)) / parlar amb la boca pastosa 

*-slurp – xarrup / xipolleig (de la pala d’un rem a l’aigua) 

-slut – puta, puteta 

*-slutty – llibertí 

-slyly – amb sorna (alternativa a les solucions del dicc.) 

-smack1 – pecar de (fig.) 

-smack2 – tustar (alternativa a ‘pegar’) / the light smacked his eyes – la llum li va ferir els ulls 

-small – estret de mires (acc. 20.b Oxford) / senzill (vida) / s. voice – fil de veu (alternativa a les solucions 

forçades del dicc. dins l’acc. voice) (~); veueta (de nen o de nena) / s. man – botiguer (acc. 16.b Oxford) / 

smaller version – reproducció en petit (d’una estàtua, p.ex.) // the s. of the back – la regió lumbar, la 

ronyonada (alternatives preferibles a les solucions del dicc.) / v. detail (smallest d.) / v. fry1 / v. small talk 

/ v. thing / v. world 

-smallish – escanyolit (alternativa més idiomàtica que la del dicc.) 

*-small-press – (adj) de baixa tirada (una revista, p.ex.) 

-small talk – conversa (normalment banal, lleugera o intranscendent) / les quatre frases de rigor; llocs 

comuns, tòpics 

-small-town – de poble (alternativa a ‘provincià’) 

-smarmy – servil, llepaculs (alternatives a les solucions del dicc.) 

-smart. s. methods – picardia (Edith Wharton, Ethan Frome) (~) / he was too s. for me – em va passar la 

mà per la cara (millor que la irregular solució del bilingüe) / to be too s. for one’s own good – pecar de 

llest / the s. set – l’alta societat; gent de bon to, gent de bona posició / s. boy! – ets molt espavilat! // (v) to 

s. with, to s. under – consumir, menjar-se (fig., amb canvi de subjecte, p.ex. a la frase “la ràbia se’l 

menja”) / v. Alec 

*-smartarse, smartass – setciències, saberut 

-smartness – eficàcia 

-smash: v. boffo 

-smashing – demolidor, contundent (crítica, cop, victòria) 

*-smash-up, smashup – topada, patacada (accident de trànsit greu o espectacular, però també sentit fig.) 

-smattering. a s. of applause – una tímida ovació (oxímoron) / a s. of – un grapat de (acc. 1.c Oxford) 

-smear – difamació (p.ex. a s. campaign) 

-smell: v. burning 

-smelling salts – sals d’olorar (amb carbonat d’amoni com a component principal) 

-smile. all smiles – amb la rialla a la boca / to be all smiles – desfer-se en somriures; fer cara de pasqua; 

estar content, estar contentíssim // to s. encouragement – adreçar un somriure d’ànim / to s. a (beguiling, 

etc) smile – exhibir un somriure (captivador, etc.) (alternativa a ‘fer’) / v. quick / v. weakly 

-smirk – fer un somriure postís (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-smirky – burleta, sorneguer, sarcàstic (somriure, comentari) 

-smite – colpir / smitten (with someone) – enamoradíssim (d’algú) 

-smock – prisar (més que no pas ‘frunzir’ o ‘tavellar’) 

*-smock-faced – d’aire efeminat 

-smocking – prisat 

-smoke – herba, maria ‘marihuana’ (Acc. 5.a.c Oxford) 

*-smoke balloon – globus aerostàtic d’aire calent 

-smoke room – fumador; sala de fumadors (millor que ‘sala de fumar’) 

*-smoke-stained – fumat ‘ennegrit del fum’ (una cuina a pagès, p.ex.) 

-smoking room = smoke room (aquí sobre) 

-smoky – opac (ull) / boirós (~), calitjós 

-smooth – sense incidents, sense problemes / planer / fluid / harmoniós (integració social, p.ex.) (~) / s. 

words – paraules falagueres, afalacs; paraules meloses / s. perfection – pulcritud (si és el cas, ~) // to try to 

s. everything over – voler que tot vagi com una seda 

*-smoothie – batut (de fruita, amb llet o iogurt) 

-smoothly – com una seda, sense entrebancs 

-smoothness – delicadesa / elegància 

-smooth-spoken – adulador 

*-smooth-talking (= smooth-spoken). s.-t. liar – farsant (~ cast. embaucador) (~) 

*-smoothy = smoothie 



-smother –escanyar, asfixiar (sentit propi i fig.) / to s. with kisses – cobrir de petons 

-smoulder – tenir caliu (un foc) 

-smouldering. s. rubble – pila de runa i de cendra; enderrocs fumejants 

-smug – cregut, bufat (alternatives a les solucions del dicc.); cofoi (en alguns casos també amb valor 

adverbial traduint smugly) 

-smugly: v. smug aquí sobre mateix 

-smugness – petulància; cofoisme (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-snack – piscolabis, pica-pica / snacks – coses per picar 

-snag – pega (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) / martingala (possibles equivalències sinònimes a 

la tercera acc. d’engany del Franquesa) 

-snail. garden s. – cargol bover (Helix aspersa) / at a s.’s pace – a pas de tortuga (no ‘de cargol’) 

*-snail-like – (attr) lent // (adv) a pas de tortuga 

*-snake-oil – ungüent de la serp 

*-snaking = snaky 

-snap – (acc. 1.f fastener) botó de presió, botó de clic / it’s a s. (EUA) – això és bufar i fer ampolles // s. 

decision – cop de cap, decisió arrauxada, decisió impremeditada (alternatives a la solució del dicc.) / s. 

judgment – judici irreflexiu, judici precipitat // (v) dir prou ‘(una persona) no aguantar més, no poder 

més’, ‘(un aparell atrotinat) acabar-se espatllant’ / to s. to attention – quedar expectant; posar-se alerta, 

posar-se en guàrdia (~) 

*-snapping turtle – tortuga mossegadora (Chelydra serpentina) (Philip Roth, Exit Ghost) 

-snappy – elegant 

-snapshot. a s. in time – un record en imatges, un record fotogràfic (possibles alternatives a la trad. literal) 

*-snare drum – caixa clara 

-snarl1 – remugar; parlar (o dir) en to eixut, en to aspre 

-snarl2 – embús (de trànsit) 

-snatch – quedar-se (‘apoderar-se’, acc. 5 DIEC2) 

-sneer – ganyota (~) 

-snick – estisorada // (interj) nyac 

-snide – sorneguer, burleta (alternatives a ‘sarcàstic’ etc.) 

-sniff – xuclar-se els mocs (esp. plorant); somicar, sanglotar (per ext. tots dos, ~) / to s. out – descobrir; 

olorar, ensumar, intuir (~) 

-snifter – copa (esp. de conyac) 

-snigger – riure per sota el nas (alternativa més fidel que la del dicc.) 

-sniper – tirador furtiu (alternativa a les solucions del dicc.) / s. approach – criteri selectiu 

-snippet – fragment (esp. fig.) / tast (fig.) (~) 

-snitch. the class s. – el pilota de la classe (que fa la pilota al mestre delatant sovint els companys) 

(¿castellanisme?) 

-snobbish – elitista / the generally s. atmosphere – l’ambient elitista que s’hi respira / s. reservations – 

escrúpols (~) 

*-snog (= ‘fondling + kissing’) – petonejar-se (apareix al bilingüe de Routledge, p.ex.) (~) (alternativa 

més ajustada en cast.: darse el lote, pegarse el lote); morrejar-se (~) 

-snooper – tafaner (sentit diferent de la solució del bilingüe) 

*-snootily – amb superioritat 

-snooty – pedant, bufat, fatxenda (alternatives a les solucions del dicc.) 

-snort – deixar anar un esbufec (alternativa a les solucions del dicc.) / riure, riure per sota el nas (acc. 5.b 

Oxford) 

-snot – gargall (alternativa a les solucions del dicc., esp. quan el moc és expel·lit per la boca) 

-snowball – granis(s)at 

*-snow-beached – colgat de neu (Kalotay, Russian Winter,  8) 

*-snow day – tancar l’escola per nevada, suspendre les classes per nevada (o variants) 

-snowdrift – tou de neu, acumulació de neu (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-snow globe – bola de neu (decorativa) (bola nevada al Termcat per intentar evitar l’ambigüitat, però 

boule de neige en fr. i bola de nieve en cast.) 

*-snowpack (EUA) – capa de neu (esp. compacta i glaçada); gruix de neu (~) 

*-snow shovel – pala per a la neu (trobo pala de neu al Termcat, però ho trobo una combinació poc 

idiomàtica que em fa pensar més aviat en una cosa formada de neu, com de fet és el terme tradicional 

pala de neu ‘rost o vessant de muntanya cobert de neu’; aquestes combinacions amb la preposició de, en 

tot cas, es fan amb article, com els exs. pala del carbó o pala dels fems recollits al DCVB) 

-snowstorm – tempesta de vent i neu (que és com el DIEC2 defineix borrufada), tempesta de neu, 

temporal de neu (DIEC2, no Fabra) 



-snowy – de neu (s. sky ‘cel de neu’; ‘cel de panxa de burro’ [de to més fosc però que amenaça neu, trad. 

lliure; Barcelona, dècada de 1960]) 

-snub1 – deixar amb un pam de nas 

-snuff2. to s. out – llevar (la vida) 

-snuffle – xuclar-se els mocs (cf. sniff aquí sobre) 

-snug. how s. the quilted robe felt – la càlida suavitat de la bata embuatada (Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 14) / s. as a bug (in a rug) – com un torronet, com torronets 

-so. just so! – ni més ni menys / so much so that... – fins al punt que... / so don’t! – m’és igual!, tant me 

fa! (rèplica) / and so it (is/was) that... – i heus aquí que... (~); i així... / so it shall be – així serà; com 

vulgueu (Thomas Hardy, Madding Crowd, 19) / v. sad 

-soak. to s. up – entomar (un cop, un insult, etc.) / escurar (esp. un aliment líquid) 

-soap. brown s. – sabó de pedra (tipus de sabó fort, és a dir, fet a partir de sosa) (Philip Roth, Nemesis) (~) 

-soap opera – serial (en general, perquè tant pot ser de ràdio com de televisió); telenovel·la 

-soapsuds – sabonera (acc. 3 GDLC) (no ‘aigua de sabó’) 

-soar. my heart soared (= my heart overflowed) – el cor se’m va eixamplar (d’alegria) 

-soaring – ambiciós (una novel·la, p.ex.) / desbordant (talent) / majestuós, imponent (un arbre) 

-sob: v. hanky 

-sober. to be s. – no beure (alcohol) / s. silence – silenci respectuós // to s. up – passar-li a algú la 

borratxera, la trompa (alternativa a la solució del dicc.) 

*-sobering – instructiu, alliçonador / it’s a s. thought – és una cosa que fa pensar 

-sobriety – mesura (alternativa a la trad. literal) 

-so-called – hipotètic (acc. 3 DIEC2, alternativa a ‘pretès’ etc.) 

-social. s. activity – activitat d’esbarjo (~) / s. call – visita de cortesia (~) / s. column – ecos de societat, 

notes socials (alternatives al bilingüe) / s. delusion – felicitat mundana; quimera / s. disease – malaltia de 

transmisió sexual, malaltia venèria / s. drinking – vetllada amb alcohol (~) / s. set – cercle de relacions / v. 

failure 

-socialist: v. champagne 

*-sociality – esperit de companyonia / sociabilitat (~) 

-socialize – polir ‘educar en el tracte civil’ / alternar; confraternitzar 

*-social-location service (= social networking service) – servei de xarxa social (tipus de geolocalitzador 

social) (~) 

-socially. to meet s. – fer vida social (millor que la solució del dicc.) / s. useful – útil per a la societat 

*-societal – social / de la societat 

-society – tracte social / cercle de relació (~) / confraria (acc. 8.a Oxford) / in s. – en públic (si és el cas) / 

s. weekly – revista d’actualitats (~) 

*-sockeye salmon – salmó roig (‘salmó vermell’ al Termcat el 18-III-2011, posteriorment passat a 

sinònim complementari) 

*-socko – collonut (‘molt bo, extraordinari’) (EUA) 

-soda – refresc (EUA, registre col·loquial) 

-soda fountain – màquina de begudes (neutralització, quan no es tracta de l’establiment) 

-soda water – aigua de soda (Dickens, Bleak House,  28 amb nota cultural explicativa a peu de pàgina) 

-sodomize – (vt) abusar sexualment (d’algú) 

-sodomy – pràctiques sexuals il·lícites (esp. al sistema jurídic dels EUA, que inclouen o incloïen fins fa 

poc no només la penetració anal sinó també el sexe oral i la bestialitat) (~) 

-soft – apagat (so, veu, rialla) / tènue (claror) / s. cheese – formatge tendre / s. question – pregunta 

capciosa (~) / s. touch – influenciable (persona) / v. bowel / v. soft power 

*-softback – (llibre) en rústica 

-softball – softbol (Termcat) 

-soften – (vi) deixar-se anar (fig.) / mostrar-se amable / endolcir-se (la mirada a algú) 

-softening – (adj) benèfic, beneficiós (influència, etc.) 

*-soft-focus – difuminat (imatge borrosa o desenfocada en cine; possible alternativa al terme francès flou, 

~) 

*-soft hat – barret tou, barret de feltre 

-softly – amb veu melosa / sense fer soroll 

*-softly-spoken – de veu melosa; de parlar mel·liflu / de parlar assossegat / afable (en el parlar) (~) 

-softness – mol·lície 

*-soft power (terme encunyat per Joseph Nye c. 1990) – poder persuasiu, força persuasiva (o bé el calc 

“poder tou”) / capacitat de persuació (fig.) (~) / acció indirecta (~) 

-soft shoe – (passos de) claqué (sense sabates de claqué, i fent lliscar més la sola) 

*-software. mental s. – complexió mental (~) 



*-soft wood – coníferes 

-soil2. night s. – cambra (eufemisme per ‘excrements de persona’, esp. els fets a la gibrelleta) (~) (Eli 

Brown, Cinnamon and Gunpowder, 19) / on British s. – en territori britànic 

-solace – pau, quietud (acc. diferent de la principal dels diccs.) 

*-sola topi (escrit sovint, per falsa etimologia, solar topi) – salacot 

-soldier. to s. on – aguantar (fig., v abs) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-soldier ant – formiga legionària (GEC), formiga guerrera, marabunta 

-sole3 – exclusiu / v. inner sole / v. whole 

-solemn – transcendental (s. importance ‘importància transcendental’) (~) / transcendent, sublim (v. altres 

termes sinònims d’elevat al Franquesa) 

-solemnity – serietat 

-solicit – assetjar sexualment (esp. una prostituta als potencials clients) 

-solid – incondicional (partidari, etc.) / estable (client) / convincent (~) / palpable (~) / s. ground – terra 

ferma (esp. fig.) / s. proof – prova fefaent, concloent (en l’àmbit judicial); clara, evident (en general) // (n) 

sòlid / volum (en art; acc. 6 DDLC) / v. rock 

-solidarity – cohesió; lligam, adhesió (~) / comunió (d’interessos, però també en algun altre cas) / 

confiança (~) / v. act 

-solidify – consolidar / cristal·litzar, fixar (fig.) / (vi) quedar fixat (al pensament, etc.) (fig.) 

-solidly. to sleep s. – dormir seguit, dormir tota la nit seguida 

-solitary – nítid (un so) / aïllat (s. case – un cas aïllat) 

-solitude. in s. – a soles (expresió sancionada per en Coromines) 

-solo. s. exhibition – exposició individual 

-soloist – (ballarí/ballarina) solista / first s. – (primer/primera) solista (ballet, òpera i música clàssica) 

-sombre – lúgubre (alternativa a les solucions de la primera acc.) / melancòlic 

-some. s. night – quina nit! (una gran nit, una nit única, màgica) // (pron) 2.c ...and then s. – ...amb escreix 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

-somehow. it seems wrong s. – sembla més aviat fora de lloc / s. I knew – m’ho veia a venir, m’ho 

esperava / s. I knew... – tenia el pressentiment... 

-something. (well,) that’s s. – Déu n’hi do (alternativa “positiva” a ‘val més això que res’) / quite s. that 

was in 1924 – una cosa així feia efecte, l’any 1924 (acc. 2 efecte DCVB, acc. 4.1 efecte DIEC2) 

(alternativa: ‘una cosa així era excepcional, l’any 1924”) / there’s s. in it – no deixes de tenir raó / you 

were at school or s. – devies ser a l’escola / do you want me to break your legs or s.? – ¿que vols que et 

trenqui les cames o què? / he’s s. else – és un cas; és d’un altre planeta ‘és una persona extraordinària o 

fora de categoria (en la seva especialitat)’ / this was s. else – allò era un altre món / to make s. of oneself –

ser algú a la vida, acabar sent en una persona de bé (‘de profit’ considerat cast. al bilingüe cast.-cat., no al 

DIEC2 ni al DCVB, sí al DDLC amb cita d’en Joan Oliver del 1936; també utilitzat per en Moncada en 

un conte de El Cafè de la Granota), obrir-se camí a la vida 

-sometime – ocasional, intermitent (EUA) 

-somewhat: v. past 

-somewhere: v. get 

-son. s. of a bitch – malparit (alternativa sovint preferible a la trad. literal del bilingüe) 

*-sonar. fish tracking s. – sonar localitzador de peix(os) 

-song – misèria (acc. 3 GDLC) (to buy something for a s. – comprar una cosa per una misèria) 

-songster – poeta (sentit arcaic) 

-soon. as s. as possible – ben aviat (quan a la frase hi ha un verb que expresa desig, com a “We all want 

Alan to get better as s. as possible”) / any time s. – en un futur pròxim, en un futur immediat; 

pròximament, abans de gaire; aviat; de seguida; ara mateix 

-sooner. no s.... – quan tot just...; immediatament després de... 

*-soot-covered (face) – (cara) emmascarada ‘bruta de sutge’ 

-soothe – aplacar / mitigar / being with him soothed my thoughts – la seva companyia em va confortar 

-soothing – lenitiu; sedant (esp. fig.) / conciliador (v. soothyingly aquí sota) / apaivagador (matisos 

diversos) 

*-soothingly – en to conciliador 

-sooty – fuliginós (alternativa a la solució del dicc., esp. referint-se a unes aigües tèrboles, o bé a un cel 

fosc) 

-sop – lenitiu (fig.) (~) 

-sophisticated – refinat (persona, obra artística) / expert / selecte (lloc) / a s. mauve – d’un malva delicat 

(color) 

-sophistication – refinament, distinció 

-soporific – (n) somnífer 



*-sorbet-coloured – de tons pastel (~) 

-sore. s. subject – tema tabú (alternativa a ‘delicat’) 

-sorority. s. house – residència universitària femenina (~) 

-sorrow – aflicció / sorrows – desventures (equivalència en el títol de la trad. del Werther de Goethe, 

p.ex.) / it is with deep s. that... – sabent-me molt greu... // (v) condoldre’s 

-sorrowful – ple de pena (ulls; Rodoreda, a La mort de la primavera i a Mirall trencat) 

-sorry. to be s. – penedir-se (si és el cas) / to say s. – demanar disculpes / I’m so s. – permeti’m (:) 

(fórmula introductòria) (~) / I’m (very) s. to hear that – és molt de doldre; és un fet deplorable; vaja, em 

sap greu / to (be/feel) s. for someone – tenir pena d’algú, compadir-se’n, apiadar-se’n (alternatives a les 

solucions del dicc.) / I’m s. about your loss – t’acompanyo en el sentiment; lamento la vostra desgràcia 

(també: v. notes de condol) / I’m heartily s. for having offended Thee – em pesa de tot cor haver-vos ofès 

(en un acte de contrició cristià) / ‘Got a cigarette?’ ‘S., I don’t smoke’ – —¿(Té/teniu/tens) un cigarro? —

No, no fumo / I said I’m s., man – ja t’he demanat perdó, tiu / v. excuse / v. safe 

-sort. s. of – d’aquella manera (més idiomàtic que ‘en certa manera’) / out of sorts – destarotat; 

malhumorat, de mal humor (sentit diferent del que apareix al bilingüe, que també podria traduir-se com 

‘destrempat’, ‘indisposat’ o ‘amb malestar’) / he’s a good s. – és un tros de pa (alternativa a les solucions 

del dicc.) // to s. out – destriar / to s. the wheat from the chaff – separar el gra de la palla (fig.) / to s. it out 

– espavilar-se / v. typical 

-sottish – donat a la beguda, alcoholitzat (~) 

-sought-after – sol·licitat / most s.-a. – de més demanda 

-soul – essència (en algun cas) / to cut into (someone’s) soul – arribar a l’ànima (d’algú, una cosa) (~) / in 

his s., in her s. – en el fons del cor, en l’íntim del cor / to be the s. of (some quality) – ser un model de 

(possible alternativa a ‘ser la personificació de’) / this girl is an old s. if I ever saw one – aquesta nena és 

com una personeta gran / v. bottom / v. damage / v. rest 

-soulful – ple de sentiment (alternativa a les solucions del dicc.) 

-soulless – impersonal, fred / he was a totally s. man – era una persona sense humanitat 

*-soulfulness – sentimentalitat 

-soulmate – parella ideal (alternativa a la solució del dicc.) (~ cast. media naranja) 

*-soul-searching. after a lot of s.-s. – després de donar-hi moltes voltes ‘després de molt cavil·lar’ 

-soul-stirring – corprenedor (~) 

-sound1 – (idea, move, etc) sensat, enraonat 

- sound2 – to (esp. fig.); aire (fig.) // (vi) 3.c to s. off – pontificar (preferible a ‘parlar en to autoritari’) / 

sounds like something you’d do – seria una cosa molt pròpia de tu (~) / sounds great! – que bé! / it sounds 

like a good thing – la cosa pinta bé (acc. 5a pintar DDLC) / that’s no as terrible as it sounds – no és tan 

greu com sembla; no és tan greu com pot semblar / she sounded (worried, upset etc) – feia veu de 

(preocupada, enfadada, etc.) / v. system 

-sound3 – (v) explorar / temptejar ‘sondar (algú)’ (fig.) 

*-sound bite, sound-bite, soundbite – falca (radiofònica o televisiva) / tast superficial (fig.) // (attr) 

simplificador, reduccionista (~) 

*-sound-hole – boca (obertura acústica de la guitarra i altres instruments de corda) / efa (les del violí) 

-soup – boira (esp. espessa) (acc. 2.d Oxford) 

-soupçon – pinzellada (fig.) / pensament ‘mica’; toc (de perfum, p.ex.) 

-soupy – sentimental (acc. 2 Oxford) 

-sour – amargat (persona) / s. note – nota discordant (esp. fig.) // (v) escarmentar (fig.) (~) / deteriorar-se 

(una relació personal) 

-source – motiu, causa (s. of shame ‘motiu de vergonya’) / motor (fig., ~) / antecedent (artístic) (obra que 

és font d’inspiració per a obres posteriors, ac. 7 DDLC, ~ precedent, q.v.) / font d’informació; contacte, 

informador / Ø (his family is his s. of strength ‘la seva família és la seva força’, o bé ‘la família li dóna 

força’) / sources – obres de consulta / s. of interest – objecte d’interès; al·licient, atractiu / s. of trouble – 

font de conflicte (o motiu de conflicte) 

*-sourdough – llevat ‘ferment’ (cf. el sinònim starter en aquesta mateixa llista) 

-sourpuss – aixafaguitarres (alternativa a ‘destorbafestes’, que crec que és més mallorquí o valencià) / 

(bitter person) malagradós, amargat (~) 

-southern – sudista (acc. 1a i també acc. 1b DDLC, absent al DIEC2 però útil) 

*-southernness, southerness – meridionalitat 

*-southernwood – broida (Artemisia abrotanum) 

-sovereign – suprem 

-sovereignty – sobiranisme (matís diferent de ‘sobirania’) / supremacia (esp. divina) 

-sow – inocular (fig.) 
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-space – forat (fig., cast. hueco), marge (fig.) (esp. amb to find) / outer s. – espai sideral / to give s. – 

deixar el camp lliure ‘retirar-se’ (un competidor) // s. beam – raig sideral / to be off in (outer) s. – estar a 

la lluna, estar als núvols, estar als llimbs // spaced out – col·locat, penjat ‘sota l’efecte d’alguna droga’ 

(registre col·loquial) / v. short / v. waste 

-spacecraft, spaceship: v. alien 

-spaghetti. s. (interchange/junction) – nus de carreteres (neutralització) 

*-spam – bombardeig publicitari (per internet) (solució del Collins bilingüe)  

-span. attention s. – capacitat d’atenció, capacitat de concentració // spanning X, Y, and Z... – repartida 

entre X, Y i Z... (una exposició d’art, és a dir el seu contingut, en tres àmbits o espais diferents) / v. life 

-Spanish. S. influenza – epidèmia de grip del 1918 

-spare – escanyolit ‘magre, prim’ / auster (registre literari) / s. moments – estones mortes, estones 

perdudes // (v) dispensar, donar llicència (Jane Austen, Sense and Sensibility) / ometre / deixar al marge 

‘no involucrar’ 

-sparerib – falsa costella, llonza (~) 

-sparing – auster // (n) conservació (terme mèdic) 

-sparingly – puntualment (‘austerament’,  ~ acc. 3 puntual DIEC2) 

-spark – flama ‘amor’ / bright s. – (un) einstein (‘persona molt intel·ligent’, registre col·loquial) // (v) (fig) 

desencadenar (alternativa a les solucions del dicc.) / to s. a flicker (in someone) – espavilar-lo, fer que es 

desperti (fig.) 

-sparkle: v. gold-sparkled 

*-sparkler – bengala (terme pirotècnic) 

-sparkling – esplendorós (fig.) / viu (ulls) / s. child – nen precoç, nen prodigi / s. powder – purpurina de 

maquillatge; purpurina d’ulls 

-spasm – desfici (~) 

-spat2 – polaina (no ‘botí’) 

-spate – onada, cadena, successió (d’atemptats, etc.) / in spates – impulsivament 

-spatter – empastifar // (n) esquitxos; vessament (de sang, ~) 

-spatula – giradora (acc. 5 girador, -a DIEC2), paleta de cuina 

-speak. so to s. – com aquell qui diu; com si diguéssim; per dir-ho així (alternatives a la solució del dicc.); 

segons com (trad. lliure) / to s. one’s mind (= to s. one’s thoughts) – parlar clar, parlar amb franquesa, ser 

franc; expresar els (teus) pensaments (alternatives a la solució del dicc.) / to s. one’s feelings – 

exterioritzar els (teus) sentiments / to s. for – explicar ‘donar explicació’ (~) / to s. of – evocar (fig.); 

reflectir (fig.) / to s. to – saludar (Harper Lee, Matar un rossinyol) (~) / to s. up – ser franc, dir el que un 

pensa / to s. up for someone – intercedir per algú (alternativa a la solució del dicc.) / (evolutionarily) 

speaking... – en termes (evolutius...) / r. speaking... – des d’una perspectiva racional... (~) / v. action / v. 

experience / v. volume 

-speaking. s. part – paper parlat, paper amb text (en teatre o cine) 

-spear – picar (bocins de menjar d’un plat amb la forquilla) 

*-speargun – fusell submarí 

-spearhead – cervell, líder // (v) encapçalar 

-spec – especificació (sovint specs en pl.) 

-special – màgic (fig.) (~) / s. case – cas a part (fig.) (~) / s. delivery – correu urgent, correu exprés / S. 

Branch (eufemisme) – divisió especial; serveis d’informació; policia política (~) / nothing s. – res de 

l’altre món (~) / v. thank 

-specialist – (adj) especialitzat (s. unit, p.ex.) 

-speciality – número, actuació (EUA, acc. 7 Oxford) 

-sepecialization – especialitat (acc. 2.1 DIEC2, 2b DDLC) 

*-specialized – específic (~) 

-specially. s. made – fet a propòsit 

-specie – efectiu (alternativa a ‘metàl·lic’) 

-specific. the specifics – els particulars, els aspectes concrets, els detalls / I can’t be more s. – no puc 

precisar més, no puc concretar més 

-specifically – concretament (alternativa sovint més natural que la trad. literal) 

-specification – puntualització (~) / specifications – indicacions; patró, patrons (~) / to (someone’s) own 

specifications – al gust d’algú, a la mida d’algú 

-specify – puntualitzar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-specimen – arquetip (~) 

-spectacle. the sole s. – el centre d’atenció / to be s. – cridar l’atenció 

-spectacular – sensacional (notícia) / impresionant (al bilingüe en ex.) 

-spectre. to raise the s. – sembrar la inquietud / v. play 



-spectrum – gamma (de tons o colors; possible alternativa a la trad. literal) / the social s. – l’escala social 

-speculate – sostenir (un aspecte d’una teoria) / aventurar (la possibilitat) / to s. about – fer conjectures, 

fer càbales, reflexionar (sobre) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-speculation – càbales, suposicions; cavil·lacions 

-speculative. s. reconstruction – reconstrucció aproximativa (‘especulativa’ és un calc) / s. idea – 

conjectura / s. (eye/look) – mirada escrutadora; mirada interrogativa (~) 

-speech – elocució / do de  / figure of s. – trop, figura de trop (p.ex. la metàfora) (alternativa a ‘figura 

retòrica’, que és un terme més ampli) / at this s.... – com a resposta... (~) / in the s. of València – en el 

parlar de València (no ‘dialecte’!) / v. balloon / v. impassioned / v. lying / v. part / v. power / v. stump 

speech 

-speechless – mut (sentit fig.) 

-speech therapy – logopèdia, ortofonia (sinònims de ‘teràpia de la parla’) 

-speed: v. turn 

*-speed-bump, speedbump – banda rugosa (Termcat), banda reductora, banda reductora de velocitat 

*-speeder – infractor dels límits de velocitat 

*-speed-living – viure acceleradament (Heidegger and Hippo,  12) (~) 

*-speed racer – pilot de carreres, corredor de cotxes 

-spell1. under the s. of – sota l’influx de, endut per / magic s. – encanteri, conjur màgic (dins acc. 2 

DDLC) // to s. out – expresar (si és el cas) 

-spell3 – estadi (en una malaltia) 

-spend. to s. oneself – esgotar-se, exhaurir les forces (acc. 5.d Oxford) / to be spent – estar rebentat, no 

poder més 

-spent. a s. force – una ombra del que era (alternativa a la solució del dicc.) 

-sperm – espermatozou (acc. 1.b Oxford) (és l’acc. usual en anglès actual, encara que al bilingüe només 

aparegui traduït com ‘semen, esperma’) 

-spew. to s. oneself out – esbravar-se, desfogar-se (parlant); gastar tota la saliva; expansionar-se (~) 

-spic – hispà; “sudaca” (to despectiu) 

-spice – perfum (acc. 1.c Oxford amb cita del Càntic dels Càntics 4,16, i acc. 2.c Oxford) // to s. up – 

amanir (fig.) 

*-spiced – (scent) penetrant 

-spicy – sucós (una anècdota) 

-spider – (spider lily) lliri aranya (gèn. Hymenocallis) 

-spidery – atapeït (cal·ligrafia, lletra) ( no trobo la locució ‘potetes de mosca’ a cap dicc., només una 

ocurrència al núm. 315 de Ilustració catalana del 31-VIII-1893 a part d’alguna altra en trads. recents que 

segurament parteixen de l’“hapax” del bilingüe) 

-spiel – sermó (fig., alternativa a ‘arenga, discurs’); dissertacions (sentit pejoratiu); rotllo (íd., registre 

informal o vulgar) 

-spike – sabata de tacs (esports, esp. beisbol; solució Termcat); bota de tacs // (vt) (drink) batejar (un cafè 

amb un rajolí d’alcohol, p.ex.) / tirar alguna cosa (esp. alguna substància estupefaent o al·lucinògena) a 

una beguda // (vi) disparar-se ‘augmentar de cop’ (p.ex. la demanda) (acc. fig. a partir de l’acc. 7 de 

l’Oxford, definida com ‘to rise to a high level quickly’ a l’Urban Dictionary) 

*-spike-file – punxó de notes (article d’oficina) (Termcat) 

*-spiky-haired – amb els cabells eriçats 

-spill. to s. over – afectar; repercutir (~) 

-spin – interpretació, lectura (acc. 2 lectura DIEC2) / to put a s. on words – jugar amb les paraules; 

tergiversar les coses (fig.) (~) // to s. out – descabdellar (acc. 6.c Oxford) (però to s. out names, p.ex., és 

‘recitar noms’) / to s. out of control – sortir de mare (esp. un esdeveniment), descontrolar-se; esclatar 

-spinal. s. pain – mal de (la) columna, dolor de (la) columna (vertebral) / s. fluid – líquid cefaloraquidi / v. 

fusion / v. tap1 

*-spin cast, spin casting. s. c. reel – rodet de tambor tancat; rodet de carcassa (en pesca amb canya) 

-spindly – escanyolit (una persona, però també les cames o els braços) 

-spine. lower s. – regió lumbar / v. steel 

*-spinsterhood – solteria, fadrinatge, el fet de ser soltera (‘fadrina’) 

-spiny – abrupte 

-spirit. that’s the s.! – així m’agrada! (alternativa a la solució del dicc.) / in that s.... – amb aquest ànim... / 

in the s. of – inspirat per / in the same s. – de forma semblant... (falca il·lativa a començament de frase) / 

the human s. – la persona; l’ésser humà / she is an incredible s. – és tot un caràcter / (to be) a free s. – 

(ser) una persona poc convencional, una persona inconformista, una ànima aventurera / s. of prophesy – 

do de profecia / (enter/get) into the spirit of (things / the evening / the occasion) – integrar-se, ambientar-

se, adaptar-se a l’ambient (però to enter into the s. of the occasion ‘posar-se a l’altura de l’ocasió’ o 



‘encomanar-se de l’ambient general’, trads. lliures) // to s. out – treure clandestinament (algú d’un país) / 

v. troubled 

-spirited – abrivat / de caràcter enèrgic 

-spiritual. s. creature – esperit, ésser incorpori (~) 

-spit2. to s. out – projectar (lava, un volcà) (acc. 1.1 DIEC2) 

-spite. in s. of everything – tot i així (o alguna altra loc. concessiva-adversativa) // (v) mortificar, 

fastiguejar (algú) 

-spiteful – traidor (acc. 3 DIEC2; dit del foc, Roy Lewis, Evolution Man, 1) 

*-spitting. to be the s. image (of someone) – ser (clavat/pastat) a algú; ser (el viu retrat / la viva imatge) 

(d’algú) 

-splash – pinzellada (fig.) (s. of colour – pinzellada de color) 

-splashy – virolat 

-splay – eixarrancar(-se) 

-splendid – pròsper, puixant (una ciutat, etc.) 

-splendour – opulència (~) 

-splenetic – rabiós (invenctiva) 

-splinter. s. group – grup escindit (alternativa a ‘grup dissident, facció’) // (v) fragmentar 

*-splintering – fragmentació (fig.) 

-split. in a s. second – en una fracció de segon / s. two ways – (a repartir) a mitges // (vt) fendir ‘fendre’, 

solcar, esqueixar ‘esquinçar’, travessar (un so recórrer l’aire, p.ex.) / he splits his time between London 

and Barcelona – viu a cavall de Londres i Barcelona 

*-split-jump – tisores (salt acrobàtic de ballet i de patinatge artístic) (~) 

-split-level. s.-l. house – casa de diferents nivells (Termcat; alternativa a la solució del dicc.) 

*-splitter – tascó 

-splutter – petarrellejar (el ble encès d’una espelma, cast. chisporrotear) / roncar (un motor, quan 

comença a engegar-se) / dir entre dents (alternativa a ‘barbotejar’) / escopir (alternativa a ‘tirar capellans’, 

amb matís diferent) 

-spoil – (child) malcriar; malacostumar; malejar / to be spoiling for a fight – buscar brega (alternativa a la 

solució del dicc.) 

*-spoilage – descomposició; putrefacció (estat avançat de descomposició) / stink of s. – pudor de podrit, 

tuf d’estantís (ocurrència a La Veu de Catalunya del 11-X-1896 amb sentit fig.) 

-spoilt – (child) malcriat; malacostumat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-spoilsport – aixafaguitarres (no ‘desbaratafestes’ o ‘torbafestes’, que no apareixen al DIEC2, al GDLC ni 

al DCVB) 

-spoke1 – barnilla (de paraigua, de para-sol) 

-spoken. the s. word (~ s. language) – la parla 

-sponge – llevat ‘massa de llevat, massa fermentada’ (acc. 6.d Oxford) 

-sponsor – (v) impulsar, promoure 

-spontaneously. s. good-hearted person – persona de bondat innata 

-spook – (vt) espantar // (vi) fer basarda / acovardir-se 

-spooky – horripilant (alternativa a ‘esgarrifós’) / to be s. – fer angúnia 

-sporadically – puntualment ‘de forma puntual’ (acc. 3.1 GDLC de puntual) 

-sport – (amusement) entreteniment (alternativa a ‘joc’ i ‘diversió’) / for s. – per gust (solució treta del 

Word Reference) / violence for s. – violència gratuïta / to be good s. about something – agafar-se una cosa 

amb filosofia (o amb esportivitat) / to be a bad s. – jugar brut, no jugar net 

-sportily. s. dressed – vestit d’esport (acc. 2.1 esport DIEC2) 

-sporting. s. spirit – esportivitat; esperit positiu (~) 

-spot – rodal (de terreny) / lonely s. – cul de món / on the s. – en una situació incòmoda; en un destret 

(alternatives a les solucions del dicc.) // (vt) atalaiar, albirar (cast. divisar) / v. blind / v. parking place / v. 

scenic 

-spotlight – cercle de llum (el que forma un fanal a terra, p.ex.) / protagonisme (to deprive someone of the 

s. ‘pendre-li el protagonisme, robar-li el protagonisme’) / to seize the s. – convertir-se en el centre 

d’atenció 

*-spot-on. to be s.-on – encertar-la, encertar-la de ple 

-spotty – incomplet, fragmentari 

*-spousal – marital, conjugal 

-spout – escopir (accs. 2 DIEC2) 

-sprain – desllorigar(-se), espunyir(-se); rebrincar(-se) (freqüent variant col·loquial de ‘revinclar’) 

-sprawl – estesa (acc. 1 DIEC2, acc. 3 DCVB) / urban s. – creixement urbà descontrolat // to send 

(someone) sprawling – fer anar (algú) per terra (millor que la solució del dicc.) 



*-sprawling – desmanegat / dispers (una construcció de planta dispersa, p.ex., ~) 

-spray1 – inflorescència (subacc. “floral” de l’acc. 2.c Oxford) 

-spray2 – ruixim d’escuma (del rompent de les onades) (alternativa a ‘ruixim’ i a ‘escuma’ per separat) 

-spread – estesa (acc. 1 estesa DIEC2, acc. 3 DCVB) / festí (alternativa a ‘tiberi’ etc.) // (v) sembrar (el 

terror, etc.) / to s. the word – fer córrer, fer córrer la veu / v. thinly 

*-spreading – ostentós (EUA, acc. 7.b Oxford) (Scott Fitzgerald, “The Camel’s Back”) 

*-spreadsheet – full de càlcul (el programa informàtic Excel, p.ex.) (Termcat, Viquipèdia, etc.) 

-spree. wild s. – disbauxa 

-sprig – tofa (de molsa, etc.) 

-spring – nervi, vigoria (~) / s. chicken – jovencell; jovenet, joveneta (sovint en frases negatives 

iròniques); ocell de primera volada (~) // to s. to one’s feet – posar-se dret d’un salt, aixecar-se d’una 

revolada, afanyar-se a aixecar-se (alternatives més idiomàtiques que les solucions del dicc.) / to s. to life – 

cobrar vida / to s. from – ser fruit de, ser producte de / to s. into (somewhere) – plantar-se d’un salt (en un 

lloc) / a reverie sprang up in my mind – m’ha assaltat una fantasia 

-springy – flonjo 

-sprinkle – regar (sentit propi i fig.) 

-sprinkler – aspersor 

-sprinkling – contingent (fig.) (~) 

*-spritsail, sprit sail – floc / vela tarquina 

*-sprung floor, sprung-wood floor – parquet, parquet flotant (~) 

-spur – detonant ‘estímul’ / (Geog) estrep ‘contrafort muntanyós’ (no ‘esperó’; alternativa a ‘morrot’) / on 

the s. of the moment – sobre la marxa 

-spurious – apòcrif (un text, acc. 4 Oxford) / fal·laç 

-spurn –desoir (un consell, etc.) 

-spurt – efusió // (vi) esclatar (parlant) 

-spying – (adj) tafaner (~) 

-squabble – topada; picabaralla (alternatives a la solució del dicc.) 

-squabbling – disputes (conjugals) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-squalid – de mala mort, poca cosa (alternatives al conjunt de les solucions del dicc., esp. a 

‘insignificant’) 

-squall2 – (brief storm) grop (alternativa a ‘gropada’) 

-squalor. to live in s. – viure miserablement (variant de la solució del dicc.) 

-squander – malversar (solució d’en Coromines, DECat, s.v. vessar) 

-square – quadrangular / carca (EUA; acc. 16 n i acc. 9d adj Oxford) / to be back to s. one – tornar a 

començar de zero 

-square dance – quadrilla; country (~) (alternatives a la mera definició del bilingüe) 

*-square-faced – de cara ampla i curta (alternativa a la trad. literal) (¿braquifacial?) 

-squarely – fixament (mirar) 

-squash3. summer s. – carbassó (i altres variants de Cucurbita pepo) / winter s. – carbassa (esp. Cucurbita 

maxima) / v. butternut 

-squat – (n) casa de pisos ocupada; pis ocupat 

-squatter – colon (sobretot colons, en plural) / ocupa, okupa 

-squawk – escatainar (una gallina) / xisclar (una gavina) 

-squeaky. s. clean – immaculat, impol·lut (sentit propi i fig.) 

-squeamishness – escrúpol, fàstic (alternatives a ‘aprensió’) 

-squeeze. to put the s. (on someone) – collar (algú) (fig.) // (v) estretir (v. estret al DECat) / to s. into – 

introduir(-se), ficar(-se) (en/entre) (fig.) / to s. one’s eyes shut – tancar els ulls amb força 

-squeezer – (adj) primmirat (~) 

-squint – (narrow eyes) forçar la vista (millor que ‘els ulls’); arronsar els ulls 

-squirm – regirar-se (acc. 2.1 DIEC2) 

*-squirrelly – imprevisible / s. thing – sortida impensada (Mordecai Richler, Barney’s Version. 3.8) 

-squirt – esquitx (alternativa preferible a ‘escarritx’, barbarisme segons el DECat) (també com a terme 

afectuós a una criatura petita, pròxim a ‘rata’) 

-stab – fiblada, urpada (fig.) (v. Shakespeare, Ricard III, 3.2.89) / to have a s. at something – fer acció de 

(alternativa a les solucions del dicc.) 

-stabbing – apunyalament 

-stability. ethical s. – equilibri ètic (terme de bioètica, etc.) 

--stabilizer. stabilizers – rodetes, rodetes auxiliars (de bicicleta, que es treuen per començar a anar-hi amb 

dues rodes) (GB) 

-stable1 – equilibrat (persona) / things are s. again – les coses s’han normalitzat, la cosa s’ha normalitzat 



*-staccato – staccato (en llenguatge musical) / s. footfalls – un trepig intermitent i nerviós (~) 

-stack – col·locar formant una pila (to s. neatly ‘...formant una pila ordenada’) 

-staff – empleats / presidential s. – equip presidencial / v. chief / v. general / v. union 

*-staff-room – habitació de personal 

*-staff-writer, staff writer – redactor (de diari) 

-stage – posta ‘etapa’ (acc. 9.a Oxford) / posta ‘diligència’ (primera subacc. acc. 9c. Oxford) / autobús 

(EUA; segona subacc. acc. 9.c Oxford) / estadi (alternativa a ‘etapa’, etc.) / to set the s. (for) – preparar el 

terreny, propiciar (v. acc. 74 set1 Oxford) / at this s. – ara com ara (alternativa a ‘en aquest moment’) / on 

s. – en escena; a dalt de l’escenari / s. actor – actor de teatre / s. design – escenografia / s. direction – 

acotació (no ‘direcció escènica’ com es diu s.v. direction, tot i aparèixer ben traduït com a entrada pròpia) 

/ s. presence – presència escènica, presència en escena / s. mother – mare (sovint sobreprotectora) d’un 

nen actor o una nena actriu / s. star – estrella de l’escenari / to be in an early s. – ser a les beceroles (fig.) 

// (v) escenificar (all was staged for effect ‘tot era una escenificació’, ~) / v. centre / v. strut 

*-staged. s. photograph – fotografia d’estudi 

*-stage director – director de teatre / director d’escena (= manager director segons el Collins bilingüe) 

*-stage light(s) – focus, focus d’escenari, llum(s) d’escenari 

-stage manager – regidor (teatral; alternativa a ‘director d’escena’) 

-staggering – impresionant (alternativa sovint més natural que les del dicc.) 

-stagnant – mort (fig., accs. 5, 6 i 8a DDLC: un braç de riu, una tarda, una ciutat) 

-stagnation – letargia (sentit fig.); atonia, apatia (~) 

-staidness – perseverança (acc. 1 Oxford ‘stability, permanence, constancy’) 

-stain – impuresa, imperfecció (moral) (alternatives a ‘taca’, etc.) / s. (of damp) – taca (d’humitat) 

-staircase: v. exit 

-stake – (for plant) canya; aspre to be at s. – aguantar-se per un fil (~) / the stakes are high – hi ha molt en 

joc; la situació és crítica / methodological stakes – implicacions metodològiques (terme de crítica d’art; 

sancionat per l’historiador de l’art Robert Lubar en comunicació personal) / tu put a s. on – implicar-se en 

/ to pull up stakes – mudar-se; tocar el dos (acc. 1.e stake Oxford) // to s. a claim (on, etc.) – reclamar, 

atribuir-se (una propietat, un dret, etc.) / to s. out – acotar (sentit propi i fig.); vigilar, sotmetre a vigilància 

(esp. un lloc) / v. high-stakes 

*-stakeout – punt de vigilància, lloc de guaita // (v) emboscar-se, posar-se a l’aguait 

*-stake-rope – cabestre 

-stale – estantís 

-stalk1 – encalçar (solució que em sobta no trobar al bilingüe) 

*-stalker – assetjador (sexual) (v. stalking al Termcat i a la Wikipedia anglesa) 

-stalking-horse – algú que prepara el terreny a un altre 

*-stalky – llargarut (esp. cames o potes) 

-stall – donar (a)llargues (matís diferent de les solucions del dicc.) 

-stallholder – paradista (alternativa a la solució del dicc., absent als diccs.) 

-stallion – sàtir ‘home lasciu’ (acc. 2.b Oxford) 

-stalwart – (n) puntal (fig.) / v. frame 

-stamina. test of s. – posar els nervis a prova 

-stamp – (vt) imposar, fer valdre (algú, la seva autoritat, el seu carisma, etc.) / distingir ‘assenyalar’ // (vi) 

caminar amb pas decidit 

-stamping ground, stamping-ground – territori (àmbit d’actuació d’una persona, p.ex.) 

-stance – posat / tarannà (~) / political s. – filiació política (cf. politics en aquesta llista) / to take (up) a s. 

(for/against) – pendre partit (a favor / en contra) 

-stanchion – barra (vertical) / candeler (cada una de les barres on s’agafa el passamà que ressegueix la 

borda d’una embarcació, esp. un iot) 

-stand – lloc de guaita / tamboret, cavallet (per esculpir o modelar figures) / supòsit / opció (fig.) (~); 

determini, partit (com a l’expresió pendre partit) // (vt) to s. (someone) up – deixar (algú plantat) (‘no 

presentar-se a una cita’) // (vi) as it stands... – tal com és en realitat, com a tal (solucions diferents segons 

el context) (~) / he shooted him where he stood – li va disparar sense més ni més (~) / I like to know 

where I s. – m’agrada saber a què atenir-me (alternativa a la solució del dicc.) / to s. in someone’s way – 

tallar-li les ales (~) / to s. around – estar sense fer res (~) / to s. by and watch – estar mirant sense fer res; 

fer d’espectador, fer de simple espectador (~) / to s. on one’s own two feet – valdre’s per si mateix / to s. 

as... – representar; constituir; ser / to s. against (something) – oposar-se a (alguna cosa) / to s. against (an 

argument) – rebatre (~) / to s. to profit – beneficiar-se de, treure profit de / to s. up to someone – plantar 

cara a algú (alternativa a la solució del dicc.) / v. attention / v. chance / v. ease / v. light / v. shoulder 

-standard – insígnia (alternativa a ‘ensenya’) / standards – principis; exigències (ethical standards 

‘exigències ètiques’); paràmetres ‘criteris’ (~) / to set a s. – establir un precedent / double s. – doble moral 



(cast. doble rasero); tracte discriminatori (~) / to set high standards for oneself – ser exigent amb un 

mateix / the important standards – les coses que es consideren importants / professional standards – 

(nivell de) professionalitat (~) // (attr) convencional; clàssic (solució en un parell d’exemples del dicc.) / 

formulari / s. unthinking – inèrcia general (~) / s. behaviour – la conducta general, la conducta habitual / 

s. practice – pràctica habitual / s. (operating) procedure – procediment normalitzat de treball (Termcat); 

protocol habitual, protocol estàndard (en alguns casos) / v. time 

-standard bearer – abanderat (possible alternativa tant a ‘banderer’ com a ‘capdavanter’, DDLC i DCVB) 

-stand-by – punt de referència (~) 

*-stander. old s. – veterà 

-standing – bon nom (alternativa a ‘reputació’); vàlua (diferent de ‘reputació’ i preferible a ‘categoria’) // 

(adj) recurrent / s. to reason – connatural, indiscutible, evident, axiomàtic (~) (totes quatre opcions, meres 

aproximacions de sentit) / member in good s. – membre de ple dret / s. mirror – mirall de peu / s. member 

– membre titular 

*-Stanley knife – cúter 

*-stand-off, standoff – estira-i-arronsa ‘enfrontament’ (Philip Roth, Nemesis, i v. standoff) 

-standout – alumne brillant (si és el cas) 

-standpoint – actitud; criteri (alternatives a ‘punt de vista’) 

-standstill – punt mort / to bring to a s. – bloquejar (~) 

-stand-up, standup. s.-up (comediant) – humorista (esp. el que fa monòlegs), monologuista / s.-up fight – 

combat cos a cos (~) / s.-up cape – esclavina 

-staple1. to S. (together) – grapar (més natural que les solucions del dicc.) 

-staple2 – producte alimentari; queviures / aliments de primera necessitat (alternativa a ‘bàsics’) / tòpic 

(subst.); (un) clàssic; element imprescindible (~) / article principal (de comerç) 

-star – actor principal, actor protagonista (alternativa a la trad. literal en alguns casos) / s. student – 

estudiant brillant / v. rising 

-starch – fècula 

-starchy – encartronat (sentit propi i fig.) 

-stare. to s. into the distance, to s. into space – tenir la mirada perduda (alternativa a ‘mirar al buit’) 

*-star-grass – gram ‘agram’ (Cynodon dactylon) 

-staring – conspicu, aparent / molt obert (ulls) 

-stark – auster, descarnat (fig.) (s. simplicity, p.ex.; també color, decoració, etc.) / marcat, acusat (contrast, 

p.ex.) / s. and stiff, stiff and s. – rígid i inanimat; encarcarat 

*-starkly – sense embuts 

-starlight – llum estel·lar (alternativa a ‘llum dels estels’); claror dels estels (alternativa a ‘celístia’) 

*-starred. s. review – ressenya destacada (d’una novel·la en una revista de literatura, p.ex.) 

-start. with a s. – amb esglai (alternativa a ‘amb un sobresalt’ en alguns casos) / a new s. – una nova vida 

(~) // (vt) muntar (esp. to s. a business ‘muntar un negoci’) // (vi) fer (a algú) un salt el cor (amb 

reformulació sintàctica) / to s. afresh, to s. anew – començar una nova vida / v. fresh / v. think 

-starter – entrant ‘primer plat’ / llevat, rent (cat. occ. i val.), ferment, massa fermentada (acc. 8 Oxford) 

-startle – sobtar (alternativa a ‘sobresaltar’) 

*-startled. s. attention – atenció estupefacta 

-startling – estrafolari (idea) / espectacular 

-starvation – consumpció (en algun cas) / near s. – al límit de la inanició 

-stash – (n) provisió (d’aliment, etc.); col·lecció (~) / estalvis 

-state. s. of affairs – situació, estat de coses (alternativa: this was the s. of affairs in October 1900 ‘així 

estaven les coses a l’octubre del 1900’) / apartheid s. – règim d’apartheid / s. of mind – disposició d’ànim, 

disposició d’esperit (alternatives preferibles a ‘estat d’ànim’, que equival més aviat a mood) / s. of terror 

– crisi de terror (~) / s. of the art – tecnologia punta, última tecnologia (v. state-of-the-art, on es proposa 

‘d’últim disseny’, p.ex.); (de) última generació / the s. of the arts – l’actualitat artística, l’actualitat 

cultural (~) / to be in a confused s. of mind – estar fet un garbuix (trad. lliure) / to be in a s. – estar 

desesperat; estar fora de si; estar atabalat; estar nerviós (~) (solució segons el context) // (attr) S. 

Department – Departament d’Estat (trad. literal d’ús corrent als mitjans de comunicació, v. pex. l’ésAdir; 

alternativa a la domesticació) / s. police – policia de carretera (esp. als EUA, trad. inexacta però funcional 

en relats de ficció) / s. residence – residència oficial // to s. one’s business – exposar la raó de la seva 

visita / s. your purpose – ¿a què véns?, ¿a què veniu? (= Quo vadis?) / v. beg / v. obvious 

*-state coachman – cotxer de gala (Thackeray, Book of Snobs,  28, aprofitant la solució d’en Joan Sellent 

al cap. 15 del seu David Copperfield) (alternativa: cotxer de cerimònia, solució d’una trad. cast. de la 

mateixa expresió del Copperfield) 

-statecraft – habilitat política; bon govern; sentit d’estat (~) 

-stated – explícit (objectiu) 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=249572
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=1561996


*-statehouse, state house – capitoli; seu del govern de l’estat (a cada un dels estats dels EUA) (~) 

-stately – senyor (adj., acc. 7.1 DIEC2) / solemne 

-statement – exposició (de fets, etc.) / intervenció (parlada) / comunicat / pronunciament ‘expresió d’una 

opinió’ / opinió ‘manifestació d’una opinió’ / proclama, al·legat / it is quite a s. – és tota una declaració 

de principis / bank s. – extracte bancari / visual s. – expresió visual (en algun cas) / v. belief 

*-state-of-the-art (adj): v. state 

*-state-operated – estatal, administrat per l’estat 

*-state-owned – estatal, de propietat estatal 

*-state trooper – policia de trànsit (EUA) (~) 

-statics – (n) paràsits, interferències (a la ràdio) / neu (a la pantalla de televisió, acc. 3 DIEC2) 

-station – canal (de televisió) / comissaria / rural s. – baixador / s. in life – condició social // (v) (Mil) 

acantonar, destinar (acc. 2.a DCVB) / v. listening / v. nurse 

-stationery – paper de carta 

-stature. a person of imposing s. – una persona de talla (fig.) 

-status – jerarquia (esp. acc. 2.1 DIEC2, alternativa a les solucions del dicc.) / reconeixement (social) (~) / 

v. diminished 

-status quo – condició (esp. acc. 4.1 DIEC2) (~) / (la) situació vigent / to mantain the s. q. – deixar les 

coses com estan; continuar igual, continuar tal com estem 

-statutory – establert, instituït / oficial (~) 

-stave. to s. off – prevenir, combatre (un remei una malaltia) / stove in – esventrat (un recipient, p.ex.) 

-stay1. s. of execution – temps de gràcia (fig.) (~) // (v) no anar-se’n / to s. alive – aguantar viu / it just 

stays with you – se’t fica a l’ànima (l’esperit d’un bon quadre quan el contemples, p.ex.) / sadness came 

to s. – la tristesa ja no el va abandonar; té la tristesa ficada al moll de l’os / v. calm / v. safe 

-stay2 – endurança ‘aguant’ 

-steadfast – incommovible (~); invariable (~) 

-steadfastly – amb determinació 

-steadily – de mica en mica, progresivament 

-steadiness – tremp (Dickens, Bleak House, 59) (cf. earnestness) 

-steady – invariable (resposta) / segur / estable (feina; alternativa a ‘fix’) / perseverant ‘aplicat’ / 

persistent (s. drizzle – xim-xim persistent) / seguit (ritme) / s. customer – client habitual / s. hand – bon 

pols // to s. oneself – asserenar-se 

-steak. s. and kidney pie – empanada de carn (neutralització) 

-steakhouse – braseria, grill (alternatives a la definició en cursiva del bilingüe) 

-steal. to s. a moment – trobar un instant (per fer alguna cosa) / to s. away – robar el cos (solució d’en 

Coromines) 

-steam. to let off s. – desfogar-se, esbravar-se, esbafar-se / to run out of s. – perdre força; perdre virulència 

(una epidèmia, etc.) 

-steam engine – caldera (de vaixell, de tren) / locomotora 

-steam hammer – martinet (no ‘maça de vapor’) 

*-steaming – fumejant / vaporós, carregat de vapor, carregat de baf 

-steamy – eròtic / apassionat (però in a s. embrace ‘abraçant-se apassionadament’) 

-steel. to put s. in someone’s spine – infondre valor; donar tremp (fig.) // to s. oneself to do something – 

reunir forces, cobrar forces, fer l’esforç (alternativa a la solució del dicc.) (Laura steeled to focus ‘la 

Laura va fer un esforç per centrar-se’) 

*-steel-framed – de bastidor de ferro (un llit, p.ex.) / amb estructura d’acer 

-steel-grey, steel-gray – gris metàl·lic / gris platejat 

-steel wool – fregall d’acer 

-steely – estricte ‘inflexible’ / (gaze) sever, implacable (alternatives a la solució del dicc.) 

-steep1. a s. slope – un rost (sentit propi, alternativa a la solució del dicc.); un mal pas (sentit fig.) / s. 

forehead – front enfonsat (que se’n va enrere) 

-steep2 – tenyir (fig.); inocular (fig.) / steeped in (selfishness etc) – carregat de (egoisme, etc.) 

-steer1 – (ship) portar el timó ‘governar’ / decantar (fig.) / to s. (someone) by the tail – fer-lo anar per on 

vulguis (~) / to s. clear of (someone) – esquivar, defugir (alternatives més naturals que la solució del 

dicc.) 

-steerage. to go s. – viatjar a tercera classe (en un barco) (no ‘viatjar a coberta’, perquè més aviat anaven a 

l’entrepont, que és el significat del terme anglès) 

-steering – (Naut) governall ‘timó’ (sentit diferent del subst. abstracte ‘govern’) 

*-steering wheel lock – barra antirobatori (per bloquejar el volant del cotxe) 

-stem – pal, traç (d’una lletra) (v. bulb i loop) // to s. from – provenir; ser producte de (alternatives a les 

solucions del dicc.) 



-stench – fetor (solució absent al bilingüe, adequada esp. quan és una pudor de cossos en descomposició) 

-step – (sound) petjada (alternativa a ‘pas’, cf. acc. petjada ‘cop de peu del qui camina’ del DCVB i acc. 

2b ‘trepig’ del DDLC) / etapa / in orderly steps – seguint un ordre gradual (Carlos Castaneda, Els 

ensenyaments de Don Juan, p. 29) / to fall into s. – agafar el pas (d’una altra persona, caminant) 

(alternativa a la solució del dicc.) / (to take) one s. at a time – (anar) pas a pas, (anar) amb calma; anar a 

pams (~); cada cosa al seu moment (trad. lliure) / in s. with – en sintonia amb, en consonància amb 

(alternatives a les solucions fig. del dicc.) / to walk in s. with – anar de bracet amb (fig.); combregar (amb 

les idees d’algú) (~) / a (great) s. forward – un (gran) progrés (alternativa a ‘pas’) / a s. in the right 

direction – un pas endavant (fig., alternativa a la solució del dicc.) / major s. – avenç important, pas de 

gegant / front s. – escala de l’entrada // to s. forward – avançar-se (acc. 1.3 DIEC2, Fabra) / v. baby 

-stepping stone. s. stones – passeres (‘rengle de pedres posades en un curs d’aigua per les quals es va 

saltant d’una a l’altra’, DECat, VI, 316a31-35) 

*-stepping stool – escambell (~) 

*-stereo (n) – equip de música, equip estereofònic 

-stereotype – encasellar, etiquetar (fig.) 

-sterile – asèptic (sentit propi i fig.) 

-stern1 – sobri / ferm ‘decidit’ / v. lecture 

*-Stetson, stetson – barret de vaquer, barret de cowboy, barret de l’Oest 

-stew2 – neguitejar-se (acc. 3.e Oxford) 

-steward, stewardess – auxiliar de vol (avió) / sobrecàrrec, tripulant de passatge (barco) / (v. altres accs. i 

solucions al Termcat) 

*-stewed – begut, borratxo, trompa (registre col·loquial) 

-stick1 – cartutxo (de dinamita) / canut, canonet, canó (de canyella, acc. 8.a Oxford; canut i canonet en la 

definició que se’n fa al DECat; canó Jaume Fàbregas) / aturat, encantat, estaquirot; fava (dona) (acc. 12.b 

Oxford) / s. of lighting wood – buscall, tros de branca per fer foc / sticks – un cul de món (acc. 11.g 

Oxford, EUA) // (attr) esquemàtic (un dibuix, p.ex.) / s. (figure/man) – ninot de pals (una de les accs. del 

cast. monigote) 

-stick2 – (to a place) aferrar-s’hi (~) / (to a decision etc) refermar-s’hi (~) / to s. in the mind – quedar 

imprès al cervell, quedar gravat a l’esperit / we’re stuck here – no podem sortir d’aquí / to be stuck – estar 

ofuscat (accs. 2 ofuscar DIEC2), estar atordit (~) / to s. by someone (= to s. to someone) – continuar unit a 

algú (alternativa a les solucions del dicc.) / to s. around – continuar al peu del canó (en alguns casos) / to 

s. out – marcar-se (les venes el coll a causa d’una tensió, p.ex.); tenir eriçats (els cabells) / to s. it out – 

aguantar, resistir (fig.), perseverar, no defallir / to s. to – atenir-se a (una obligació, etc.) (alternativa a les 

solucions del dicc.) / to s. to it – perseverar, aguantar (alternatives a les solucions del dicc.; s. to it! 

‘aguanta!’) / v. craw / v. odd 

-sticking-plaster – tafetà anglès (‘tros de tafetà engomat que s'aplica a talls o petites ferides per cloure-les 

i isolar-les de l'aire’, DCVB, cast. tafetán de heridas, possible alternativa a ‘esparadrap’ esp. en textos del 

s. XIX o anteriors) / piga artificial (cf. cita any 1882 Oxford) 

-stickler – estricte / perepunyetes 

*-stick-to-it-iveness – tenacitat (acc. VI.36.b stick1 Oxford) 

-sticky – espinós (problema) / incòmode, violent (situació) 

-stiff – (door, joint) enferritjat; que va fort (alternatives a les solucions del dicc.) / s. neck – rigidesa de 

nuca (un dels símptomes de la poliomielitis, de la meningitis, etc.) // to s. someone with a bad cheque – 

col·locar-li un xec fals // working s. – treballador, obrer, operari, peó (argot laboral) / v. lip / v. stark 

-stiffen – posar-se tens (un gos quan veu la presa, p.ex.) 

-stiffly. to smile s. – fer un somriure forçat 

-stiffness – tibantor  

-stifle – (vt) refrenar (alternativa a ‘reprimir’) / (vi) dissipar-se, esvair-se; truncar-se, frustrar-se (un 

somni, les il·lusions) 

*-stifle – genoll (d’animal); greixet (en el cas del cavall, segons l’Oxford Visual, el DIEC2 i el Termcat, 

però el DCVB no hi coincideix) 

-stigmatize. to s. oneself with – decidir carregar amb l’estigma de 

-stile – pas d’escala (‘obertura sense porta pròpiament dita en una tanca campestre, que permet passar-hi 

la gent però no el bestiar’) 

-stiletto – sabata de taló d’agulla 

-still1 – (adv) d’altra banda (amb sentit més il·latiu que no adversatiu) / s. shot – pla fix (en 

cinematografia) 

-stillborn – mort abans de néixer ‘nascut mort’ / v. there 

-stilted – forçat (conversa) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-stilt house – palafit 



-stimulus – incentiu, al·licient (alternatives a les solucions del dicc.) / s. money – estímul monetari 

-sting. class s. – estigma de classe // ...as though he’d been stung – com si l’hagués pessigat una abella, 

com si li haguessin clavat una agulla (fig.) 

*-stinger – comentari mordaç / built-in s. – al·lusió mordaç 

-stingy – mesquí 

-stink – tuf (alternatives a les solucions del dicc.) / to kick up a s. – armar un escàndol (queixant-se, p.ex. 

un client en un restaurant) (acc. 3.a Oxford) // (v) fer tuf (de cera, de sang, etc.; v. cites al DECat) / it 

stinks – és una merda, és un fàstic (alternatives a ‘és una porqueria’, només en ex. al bilingüe, que no 

resol bé la trad. de the idea stinks [preferible ‘es una merda’ o bé ‘fa pena’) 

-stint – estada / without stinting (= without s.) – a mans plenes ‘generosament’ 

-stipend – paga, assignació (alternatives més corrents que la trad. literal) 

*-stippling – (n) puntejat 

-stipulate – puntualitzar 

-stir1 – expectació // (vt) exaltar; revoltar (alternatives a les solucions del dicc.) / (trouble) provocar 

(alternativa a ‘armar’ etc.) / (vi) regirar-se (al llit) / rondar / v. excitement / v. trouble 

-stirring – vigoritzador, tonificant (dia, temps atmosfèric, fred) / s. event – incident; tràfec (~) 

-stirrup – (v) fer l’escaleta (amb les mans) 

*-stirrup-straps – gambals (terme d’equitació) 

-stitch. s. hole – puntada (acc. 2.1 DIEC2, acc. 5.a Oxford) // stitched fabric – brodat // (v) relligar 

(‘enquadernar’, acc. 5 Oxford) 

*-stitching – repunt (Termcat, Oxford Visual) (ornamentació al dors d’un guant, etc.) 

-stock – bagatge (fig.) / (Fin: of company) cotització (a la borsa) (~) / fons (d’un marxant d’art, p.ex.) / 

material (acc. 57.b Oxford); cartolina (íd.; Teju Cole, Open City, 16) / to put s. (in something) – donar 

valor, donar importància / to take s. of – tenir en compte, pendre en consideració / stocks (punishment) – 

cep (~) // s.-keeping spreadsheet – full de control d’existències // s. up – acaparar (aliments en una 

emergència, p.ex.) / v. portfolio 

-stock broker, stockbroker – agent de canvi i borsa, corredor de canvi i borsa (Thackeray, Book of Snobs,  

36) / banc d’inversions (Merrill Lynch, Lehman Brothers, etc., terme molt utilitzat sobretot en articles 

sobre la crisi del 2008 endavant) 

*-stockiness – constitució robusta 

-stock-in-trade – recurs, arma (fig.) 

-stockpile – fer aplec (de) 

-stockroom – rebotiga 

-stock-still – petrificat; paralitzat (possibles alternatives a ‘immòbil’) 

-stocky – gros, corpulent, fornit (no sempre és ‘rabassut’, v. acc. 3 Oxford) / revingut (animal) 

-stodgy – feixuc (sentit propi i fig.) 

-stoke. to s. up courage – armar-se de valor 

-stolid – flemàtic / obstinat (negativa, etc.) (~) 

-stomach – panxa (alternativa sovint més natural que el literal ‘estómac’) / to have an upset s. – tenir la 

panxa remoguda (cast. estómago revuelto) 

-stomach ache, stomachache – mal de panxa (més natural que ‘mal d’estómac’) 

-stomp – caminar amb pas decidit / donar el cop de gràcia (~) 

-stone. stones – empedrat (acc. 5.b Oxford) / to leave no s. unturned – remoure cel i terra (no ‘cels’) / v. 

carved / v. sleep 

*-stone-faced – d’expresió hieràtica, d’expresió encarcarada; de cara inexpresiva 

-stonewalling – obstruccionisme 

-stoneware – pisa (cast. loza) (no m’ha vagat de veure si equival al gres que proposa el bilingüe, o bé si 

són coses diferents que corresponen a sengles accepcions del terme anglès) / ceràmica (~) 

-stonework – (obra de) pedra picada 

-stony – hieràtic (alternativa a ‘fred’ fig.); impenetrable (fig.) 

-stooge – titella (alternativa a ‘home de palla’) / acòlit (fig.) 

-stool. at s. – assegut a la tassa (del vàter) 

*-stoolie = stool-pigeon 

-stoop1 – ajupir-se / to s. into – aclofar-se, etc. 

*-stoop-shouldered (= stooping) – carregat d’espatlles 

-stop – (acc. 2.b dicc.) (arrest progress of) no deixar continuar (la policia, que algú continuï el seu viatge) 

/ (abuse) posar fre a, posar fi a (alternatives a les solucions corresponents del dicc.) / I can’t s.! – no em 

puc aguantar, no em puc reprimir, no em puc estar de fer una cosa / s. telling me (+ OD) – no m’expliquis 

més (+ OD) / the rain has stopped – ha parat de ploure / v. pull / v. track 

-stop-gap – (mesura/recurs) per sortir del pas 



*-stop-start – a batzegades (circulació de cotxes en un embús, p.ex.) / s.-s. traffic, s.-s. grind – circulació 

amb retencions, circulació lenta (amb aturades), circulació densa (amb aturades) 

-storage. to retrieve from s. – treure (o ) dels quarto dels mals endreços (o dels trastos), desempolsinar 

(verb no recollit al DIEC2, al GDLC, al DCVB, al DDLC ni al DECat, però útil amb aquest sentit fig., 

que trobo en una cita de Domènec Guansé del 1938 i d’altres) / s. area – consigna (en una estació de tren) 

/ s. (room/unit) – (habitació/quarto) dels mals endreços, traster / v. bay3 
-store. s. of knowledge – cabal de coneixements; bagatge, cabal, patrimoni cultural (cf. cast. acervo) / 

stores – parament; utillatge (acc, 1.c Oxford) / hold in s. – reservar (fig., p.ex. a l’ex. what the future 

holds in s. for us traduït diferent al dicc.) / we all know what’s in s. – tots sabem com acabarem // (vt) fer 

provisió (d’alguna cosa) / to s. away – desar; arraconar (‘relegar temporalment a l’oblit un pensament’) / 

v. general 

*-store-bought – de botiga; manufacturat (article de fàbrica comprat en una botiga) 

*-storefront – aparador (EUA) / local comercial, local (a peu de carrer o en una galeria comercial) (EUA) 

-storehouse – repertori (fig.) (~) 

-store-room – traster; habitació de servei (terme d’arquitectura) 

-storm. to take (the world, the crowd, etc) by s. – conquerir; seduir, captivar (fig.; alternatives a 

‘entusiasmar’) / a s. of idealism – una febre d’idealisme 

-storm-door. projecting s.-d. – cancell (~) 

*-storm water(s), storm-water(s), stormwater(s) – aigua de pluja, aigües pluvials 

-stormy. s. night – nit de tempesta 

-story1 – anècdota / fantasia / relat de fantasia (possible alternativa a ‘conte’) / projecte / article, 

reportatge; notícia / I will tell my s. – explicaré el meu cas / a sad s. – un cas molt trist; un drama; una 

desgràcia (~) / thinking about the s. of my life... – si faig un repàs de la meva vida... / that’s the s. – això és 

tot; és així i ja està / that’s quite another s. now, that’s another s. – això (ara) no fa al cas (sentit diferent 

de la solució del dicc.) / to cut a long s. short... – resumint... (alternativa a la solució del dicc.) / ...the s. 

goes – figura ‘(segons) diuen’ (alternativa a les solucions del dicc.) / (it’s) quite a s. – un cas molt gros, 

un cas extraordinari ‘un cas com un cabàs’ / v. from / v. go / v. human / v. love i love affair 

-storybook, story-book – (attr) de conte, de novel·la, de pel·lícula (fig., ~) / modèlic (~) 

*-storybookish, story-bookish – de conte; novel·lesc; fantasiós 

*-storyline – argument 

-storyteller – (n) fals ‘home fals’ 

*-storytelling – narrativa 

-stout – resolut, obstinat 

-stove1. brick s. – estufa d’obra (de maons) 

*-stovepipe hat – barret de copa (cast. chistera) 

-stow – posar (un nom, un qualificatiu, a algú), endossar (acc. 2 DDLC, ~) 

-straight – recte (nas) / ferm (pas, caminar) / convencional / heterosexual / (acc. 1.d dicc.) (in order) a 

ratlla (~) / amb el cor a la mà, amb franquesa (alternatives a ‘franc, francament’) / let’s get this s. – que 

quedi clar, deixem les coses clares; aviam si ens entenem (alternatives a les solucions del dicc.) / to set 

someone s. – deixar-li les coses clares / to think s. – concentrar-se; pensar amb claredat, pensar clar; 

pensar amb lucidesa; pensar amb serenitat; tenir vista (fig.) (~) / s. arrow – home de bé, dona de bé (“an 

honest or genuine person”, Oxford, argot EUA) / s. pin – agulla de cap / s. somersault – salt mortal 

planxat / v. face / v. razor / v. straight man 

*-straight-backed. s.-b. chair – cadira (de respatller dret, de respatller vertical; chair > cadira) 

-straighten – posar recte (alternativa col·loquial a ‘adreçar’ en sentit físic, p.e.x un quadro en una paret) / 

dirimir (possible alternativa a ‘resoldre’) / to s. out – esmenar(-se) (persona, moralment) 

-straightforward – directe ‘franc’ / natural / normal i corrent / (anar) amb el cor a la mà (~) / in a s. way – 

amb naturalitat 

*-straight man – contraugust (pallasso que fa d’interlocutor mut entre l’august i el clown) 

-strain – estrès / crisi / mental s. – tensió nerviosa (alternativa a ‘postració’) / càrrega (fig.) / financial s. – 

penúria, estretor / s. in the mind – rosec (a la consciència) // (v) (eyes) forçar (la vista); contraure les 

parpelles (cf. to screw up) / straining at the leash – com un animal engabiat (anar amunt i avall d’una 

habitació amb desfici) 

-strained – crispat (to de veu) 

-strait – conflicte (entre dues alternatives) / straits – situació difícil, destret, mal pas 

-strand1. to be stranded – anar a la ventura 

-strand2 – (of hair) floc, ble (no pas ‘tira’) / (of plant) tija 

-strange – misteriós, enigmàtic / esquerp (acc. 11 Oxford) / s. to say... – encara que pugui semblar 

estrany... (alternativa a les solucions del dicc.) / s. look – mirada de recel / v. truth 

-strangeness – anomalia ‘qualitat d’anòmal’ (~) 



-stranger. s. danger – no et refiïs dels desconeguts (~) 

-strangle. strangled at birth – avortat, estroncat (fig.; un projecte, p.ex.) (~); néixer mort (amb 

reformulació) (~); quedar en no res (~) 

*-strangled. a s. man – un penjat 

-strap – tirant (d’una samarreta, d’uns sostenidors, etc.) (acc. 2.2 DIEC2) 

*-strapline, strap-line – titular (de diari) / capçalera (la faixa superior de la portada del diari on hi surt el 

nom amb lletres grosses) 

-strapping – correctiu ‘càstig’ (no ‘correcció’) 

-strategy – mètode; tècnica (alternatives a ‘estratègia’ en algun cas) 

-stratum – estratus (terme preferible per a ‘tipus de núvol baix’) 

-straw. s. bag – bossa de malla (de cistelleria) (~) / the s. that breaks the camel’s back – la gota que fa 

vessar el got (límit de paciència); el cop de gràcia (límit de resistència) 

-strawberry-blond – ros panotxa (cabells, ~) 

*-straw-bottomed – de boga, de balca ‘amb seient o cul de boga o de palla fina’ (cadira, balancí, etc.) 

*-straw-carpet – estora 

-stray – (sporadic) ocasional; puntual (s. desire ‘desig puntual’) // (vi) desencaminar-se / descaminar-se, 

esgarriar-se 

-streak – vena (fig.); cara (fig.), faceta (fig.) 

-stream. s. of grandiloquence – efusió de grandiloqüència 

-streamer – cinta (de capell) 

-streamlined – convencional (~) 

*-stream of consciousness – flux de consciència, monòleg interior (estil narratiu) 

-street. to cross the s. – travessar el carrer; canviar de vorera (per defugir o no saludar algú que ve de cara) 

/ s. term – terme col·loquial / s. artist – artista urbà (p.ex. Banksy) / v. riot 

-street walker, streetwalker – puta de carrer, dona de la vida 

-strength – solidesa, fermesa (fig.) / punt fort (per oposició a weakness; sovint en pl.) / s. of the heart – 

força moral (~) / s. of understanding – facultat de raciocini; capacitat de comprensió / on the s. of – en 

virtut de; valent-se de; gràcies a / give me s. – santa paciència (trad. lliure) / the pull of its s. – la potència 

de l’efecte (d’una beguda alcohòlica o d’una droga, p.ex.) / v. emotional / v. quiet / v. pit1 

-strengthen – afermar (alternativa a les solucions del dicc., esp. fig.) 

-strenuous – (opposition) acarnissat; pertinaç / s. pressure – fatics (~) 

-strenuously – terminantment (prohibir) 

-stress – posar èmfasi en, posar de relleu, recalcar (alternatives a ‘remarcar’); assenyalar 

-stressful. to be s. – crispar els nervis (una cosa a algú); destarotar, trasbalsar (~) / s. days – dies de nervis; 

dies atrafegats 

-stretch – exageració (acc. 2.c Oxford) (it is not a s. to say... – no és exagerat dir...) / expansió, dilatació, 

distensió (alternatives a ‘elasticitat’) / (of road, etc) tram / s. marks – estries (de la pell) / s. limousine – 

limusina llarga, limusina extrallarga // (v) contraure (en algun cas, tant propi com fig., perquè un 

estirament va sovint relacionat amb una contracció) (~) / posar a prova / (vi) abraçar (alternativa a 

‘estendre’s’, esp. en el temps, cast. abarcar) / (after sleep, etc) desemmandrir-se; estirar-se de mandra 

(perquè ‘estirar-se’ a seques pot resultar ambigu) / I am fully stretched – no dono per a més 

-stricken – (doomed) marcat (fig.) / (ill) afectat; desnonat (~) 

-strictly – amb rigor (exposar uns fets, p.ex.) / pròpiament (en expresions com s. speaking) 

-stricture – objecció (cast. reparo, esp. pl.) / restricció ‘limitació de llibertat’; regulació (~) / rigorisme 

-stride. to take something in one’s s. – tirar-s’ho a l’esquena (sentit diferent de les solucions del dicc.) // to 

s. in – entrar com una exhalació (en un lloc) (~) / to s. up (to someone) – acostar-se (a algú) amb pas 

decidit (sentit més ajustat a l’original que la solució del dicc.) 

-strident – enèrgic (protesta) 

-strife – (not armed) enfrontament / in times of great s. – en temps de destret 

*-strife-torn – convuls (un país, una regió del món) 

-strike – estrebada (al fil d’una canya de pescar quan el peix pica) / strike (beisbol, bitlles americanes) // 

(v) colpir / (blow) assestar / assotar (amb huracà com a subjecte, p.ex.; cita d’en Maragall al DCVB) / 

fulminar (amb llamp com a subjecte) / (of thoughts, impressions) sobtar (segons el context) / cridar 

l’atenció (una cosa a algú) / it strikes me as absurd (etc) – em sembla absurd, ho trobo absurd / to s. gold 

– tocar la loteria (a algú; pas de vt a vi i de S a OI) / to s. dead – fulminar (amb Déu com a subjecte) / to s. 

down – fulminar; afligir (acc. 1 DIEC2); caure sobre, abatre’s sobre (“la desgràcia es va abatre sobre la 

llar dels Michaels”, p.ex.); tombar d’un cop de puny / to s. on – aplicar (un color sobre una superfície) / to 

s. out on one’s own – obrir-se camí tot sol; aventurar-se tot sol (en la vida, en el desert, etc.); volar sol; 

volar del niu (alternatives a ‘independitzar-se’ en algun cas) / to s. through – (penetrate) incidir / to s. a 

pose – afectar una postura / to s. a bargain to (+ infinitiu) – acordar / to s. in (on) – irrrompre (en); 



penetrar (vt) / I was struck with the knowledge that... – em va venir a la memòria que... (trad. lliure) / v. 

blow 

-striking – vistós / espectacular / ple de força 

*-strimmer: v. trimmer 

-string. to pull (a few) strings – tocar unes quantes tecles (‘recórrer a alguna influència’); fer de padrí (íd.) 

/ (to have) two strings to one’s bow (= second s.) -  // to s. together – treure l’entrellat (fig.) / v. first-string 

/ v. second-string 

-string bean – mongeta tendra (més precís que la solució del dicc.) / gànguil, secall, fideu (persona prima, 

esp. també alta) 

-stringy – aspre (cabells, pell) / estireganyós (carn) 

*-stringy-haired – de cabells eriçats (~) (però v. stringy aquí sobre mateix) 

-strip – retall (de roba) / local d’estriptis // (vi) to s. away – esfumar-se / to s. (someone) of something – fer 

perdre (un mal costum, p.ex.) // v. comic strip 

*-strip light (= strip lighting s.v. strip al dicc.) – (llum) fluorescent 

-stripling – jovencell (sentit propi i irònic) (alternativa a les solucions neutres del dicc.) / striplings – 

jovent 

-stripper – ballarina de strip-tease (amb molta més freqüència d’ús que ‘actriu de s.’); noia que fa strip-

tease (però v. strip-tease aquí sota) 

-strip-tease, striptease – estriptis (naturalització adoptada p.ex. en el diari Ara i en el nom de diversos 

espectacles teatrals) 

-strive – esforçar-se per (alternativa a les solucions del dicc., inclosa només en ex.) 

*-striving – (n) deler, fal·lera; desfici (~) / strivings – inquietuds (artístiques) // (adj) voluntariós (~) / s. 

excellence – excel·lència competitiva 

-stroke1 – (Rowing) cop de rem, palada (acc. 2.2 DIEC2) (alternatives més funcionals que ‘remada’) / atac 

de feridura / primer remer (‘primer remador’ al bilingüe) / minor s. – atac isquèmic transitori, accident 

vascular cerebral previ ‘atac de feridura lleu’ / s. of luck – casualitat afortunada (possible alternativa a la 

trad. del dicc., ~) / s. of bad luck – cop de mala sort, cop de mala fortuna / in a single s. – d’una tacada 

(fig.) 

*-stroke-book – llibre pornogràfic, llibre obscè 

-strong – decidit, arriat (Plana de Vic, amb sentit diferent que la definició que en dóna en Coromines al 

DECat s.v. arri), amb empenta, amb caràcter (dit d’una persona) / atroç (vent, patiment, mal de cap, etc.) 

/ viu, vehement (un desig; alternatives al literal ‘fort’) / (evidence) concloent (alternativa a les solucions 

del dicc.) / s. idea – idea-força; postulat, premisa, supòsit, hipòtesi (~) / s. point – característica principal, 

tret bàsic, qualitat essencial // (adv) to come on s. – mostrar-se estricte, mostrar-se sever; passar-se de la 

ratlla / v. likelihood / v. medicine 

*-strong-eyed – de vista penetrant (~) 

-strongly. to put it s. – dir les coses pel seu nom, parlar clar, parlar sense embuts / to put it a bit s. – fer-ne 

un gra massa, excedir-se; exagerar (en algun comentari) (~) / v. feel 

*-strong medicine – revulsiu (sentit propi i fig.) 

-strong-minded – resolut (no ‘resolt’), ferreny ‘fort de caràcter’ 

-strong-willed – de caràcter, de caràcter fort (~) 

-structure – composició (pictòrica) / organització (corporate s. ‘organització empresarial’, ~) / escalafó / 

edifici / body s. – constitució física, complexió física // (v) organitzar / establir (una relació o interacció, 

esp. en art) (~) / v. sentence 

-struggle – conflicte; pugna (sovint millor que ‘lluita’, esp. en sentit fig.) / estira-i-arronsa / afanys (definit 

com ‘esforços per sortir del pas’ al DECat, I, 59a54) / reivindicació (esp. pl.) (trad. lliure) // (v) forcejar 

‘debatre’s’; regirar-se (~) / escarrassar-se, afanyar-se, basquejar-se, anar trampejant (en la vida), 

sobreviure, viure amb penes i treballs, fer la viu-viu / to s. for – perseguir (fig.) / to s. with – encallar-se 

(en la lectura d’un llibre) (trad. lliure però funcional) / v. breath / v. diagnostic / v. frantic 

-struggling – (n) pugna // (adj) necessitat (una família pobra, etc.) (~); amb dificultats (econòmiques, de 

supervivència, etc) / s. hope – esperança contra tota esperança / s. tribe – tribu en perill d’extinció (~) / s. 

heart – cor sofert (~) / s. actor – actor que aspira a ser reconegut; actor novell (si el context s’hi ajusta) 

(~) / a s. lawyer – un advocat que comença (a fer carrera) 

-strum – (guitar) esgarrapar 

-strut. to s. the stage – creure’s el rei de l’escena (~) 

-stub. cheque s. – matriu de talonari 

-stubble – barba de quatre dies (forma més idiomàtica que ‘barba de tres o quatre dies’), barba incipient 

-stubborn – (pej) recalcitrant / pertinaç (alternativa a ‘tossut, obstinat’, i també aplicable a una mala herba 

o a una tos o una febre que no se’n va [una alternativa a ‘febre rebel’, per tant]) / compacte, dur, rígid 

(acc. 3 Oxford) / s. thought(s) – dèria, obsessió 



-stubby – molsut (mà) 

*-stubby holder (= koozie, q.v.) 

-stucco – (v) arrebossar (si no és ‘estucar’) / enguixar (~); emblanquinar (~) 

-student. s. (body/population) – alumnat / s. bookstore – llibreria estudiantil 

-studio. s. executive – executiu d’una productora (cinematogràfica) 

-studious – reflexiu (silenci, p.ex.) / erudit (un llibre, p.ex., ~) 

-studiously – aplicadament 

-study. his face was a s. – fer cara de circumstàncies; la seva cara era un poema (¿castellanisme?; cf. acc. 

3 DDLC) (alternatives a la solució del dicc.) / v. case / v. under / v. year 

-stuff – 1.c (possessions: coll) trastos; gènere (sovint millors que les solucions del dicc., amb matís 

diferent l’un i l’altre) / fusta (fig.); capacitat / avant-garde s. – obres d’avantguarda / ...and all that s. – ...i 

tota la pesca (expresió, potser d’origen castellà, que no trobo a cap diccionari excepte al recull de 

modismes d’en Balbastre, que l’inclou com a traducció de y lo que cuelga); ...i tot plegat (~) / to know 

one’s s. – ser un entès (en algun tema o ofici) (alternativa a la solució de la variant que apareix al dicc.) / 

v. hot 

-stuffed shirt – (home) carrincló 

-stuffy – enxubat (habitació mal ventilada, amb aire viciat o escàs) 

-stultify – estupiditzar, idiotitzar 

*-stultifying – estupiditzador, estupiditzant, idiotitzador, idiotitzant; embrutidor 

-stumble. to s. after someone – seguir-lo amb penes i treballs / to s. back – recular trontollant (no el 

‘trontollar enrere’ que trobo en algunes trads.) / to s. on – avançar a batzegades 

*-stumbling. she launched into an s. apology – va començar a balbucejar una disculpa 

-stumbling block – entrebanc, trava (alternatives a les solucions del dicc.) 

-stump – tascó (metàfora de ‘coll ample i robust de persona’, Philip Roth, Nemesis, 3) 

*-stump speech – discurs de campanya; arenga 

-stun – colpir, sobtar; atuir (cast. anonadar) / I was stunned into silence – la sorpresa em va deixar muda 

*-stunned – atordit, desconcertat; atònit, estupefacte (però with s. expression ‘sense saber-se’n avenir’, 

possible alternativa) 

-stunning. s. hair – preciositat de cabells (trad. lliure) 

-stunt2 – heroïcitat (~) / recurs (fig.) / (Comm) reclam (publicitari, millor que ‘truc’) / escena perillosa 

(terme cinematogràfic) / doble, especialista, especialista en escenes perilloses (s. coordinator ‘especialista 

en escenes perilloses’, ~) / to pull a s. – fer una mala jugada, fer una mala passada 

-stunted – raquític, renoc (persona, arbre o arbust); arronyacat, arronyocat (esp. un arbre) (alternatives a 

les solucions del dicc.) 

-stuntman – doble (alternativa col·loquial a ‘especialista’, i més inequívoca) 

-stupefy – atordir 

-stupefying – que fa feredat (alternativa a ‘esbalaïdor’) 

-stupendous – formidable / espectacular (~); notori (~) 

*-stupendousness – enormitat (esp. sentit fig.) 

-stupid – curt, encantat, tonto, babau / ignorant, neci, llanut / poca-solta (alternativa a ‘ximple’) 

-stupidity – tonteria ‘fotesa’ 

-stupor. (drunken) s. – coma etílic 

-sturdy – sofert; resistent, valent ‘resistent’ (no DIEC2 ni DCVB, però recollit al DECat, IX, 24a20-25, i 

també al DDLC; força vivaç a Osona) (alternatives a les solucions del dicc.)  

-style – (= hairstyle) pentinat / model (de sabata, p.ex.) / s. of speaking – deix, parlar, manera de parlar; 

maneres / s. of meal – dieta / she has s. – té classe (alternativa a les solucions del dicc.) / in (great) s. – 

amb gran aparell (~) / old s. – (fet) a l’antiga // to s. oneself – fer-se anomenar 

-stylish – fi (alternativa a ‘elegant’, p.ex. un restaurant) / modern (alternativa a ‘a la moda’) 

-stylized. highly s. – hieràtic (Wordreference) / s. facts – generalitats (~) 

*-styro-foam – poliestirè expandit ‘pòrex-pan’ 

-suave – (manner) refinat, educat; diplomàtic, que té mà esquerra 

-suavity – refinament, delicadesa 

*-subaudible – inaudible 

-subdivision – (francès lotissement) parcel·lació / urbanització residencial (esp. EUA) 

-subdue – reduir (acc. 8 DIEC2, accs. 6a, 6b i 6c DDLC) / apaivagar / (pride) abatre (abatre l’orgull a 

Muntaner); abaixar els fums 

-subdued – conformat, resignat / apagat, ensopit (alternativa a ‘pansit’ fig.) / seriós (un vestit, perquè és 

formal o de colors apagats) / discret (~) 

*-subduing – subjugador 

-subhuman – que no arriba a (la categoria de) persona (pejoratiu, ~) // (n) homínid 



*-subhumanity – prehumanitat (Roy Lewis, Evolution Man, pàssim) 

-subject. s. for – objecte de (v. ridicule) // you’re changing s. – no canviïs de tema 

-subject (v) – supeditar (~) 

-subject matter – temàtica; assumpte 

*-subject-position – posició de subjecte (terme d’estudis culturals, Foucault, position du sujet) 

-subjoin – subscriure 

*-sublimated – sublim (si és el cas) (acc. 2.a Oxford) 

-subliminal – subconscient (~) 

-sublimity – excel·lència ‘condició d’excel·lent’ (~) 

-submit – lliurar / oferir / sotmetre a consideració / rendir-se (a una opinió, etc.) / transigir (verb absolut) 

-subscribe. to s. to (someone’s opinion, some tradition, etc) – combregar amb (les idees d’algú, etc.) (acc. 

2.2 DIEC2); cenyir-se a (una tradició), seguir (una tradició) 

-subscription – donació (a una institució benèfica) 

-subside – atenuar-se (un so, p.ex.; v. sinònims de disminuir al Franquesa) / acomodar-se (en un seient) 

(alternativa a ‘deixar-se caure’, que no és sempre el cas) 

-subsidize – afavorir  

-substance – entitat ‘essència’; fonament; fons (acc. 7 DIEC2) / objecte, objectiu / s. allowance – 

manutenció; dieta 

*-substandard – deficient, de qualitat inferior / inhabitable (una casa que no reuneix les condicions per ser 

habitada, ~) 

-substantial – consistent (sentit propi i fig.) / rellevant (acc. 2 DIEC2); de pes, d’importància, d’entitat 

(possibles alternatives a ‘important’) 

*-substantiality – substancialitat, materialitat 

-substantiate – confirmar, corroborar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-substitute – (n) substitutiu (alternativa a les solucions del dicc.) 

-subsume – englobar / diluir (fig.) 

-subterfuge – impostura (~) 

-subterranean – soterrat (alternativa a ‘subterrani’) / subreptici (i sinònims; acc. 3 Oxford) 

*-subtext – rerefons / the s. is... – en el fons... (fig.) 

-subtly – discretament 

-suburb – barri residencial / v. garden 

-suburban – residencial 

-subvert – trastornar, alterar, fer trontollar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-succeed – (of person, of plan) prosperar / to s. in one’s plan – consumar el seu pla (alternativa a les 

solucions del dicc.) 

-success – triomfador (subacc. dins acc. 3.c Oxford) / to make a project a s. – convertir un projecte en una 

feliç realitat / a s. in life – una vida plena d’èxits, una vida profitosa (però: to make a s. in life ‘obrir-se 

camí a la vida’; ‘triomfar en la vida’ en ex. al DIEC2 però absent al Fabra, tot i que hi ha “aquells qui en 

lo món triunfen” en Ausiàs March [DCVB]) 

-successful – (business) profitós (també bo per qualificar un viatge); fructífer (carrera professional) / 

prestigiós, reconegut (un professional en la seva feina, esp. si no és un empresari) (~); amb una 

(bona/gran) trajectòria professional (trad. lliure) / anar bé les coses (a algú) (trad. lliure, amb 

reformulació; altres trad. lliures: ‘donar bon resultat’, ‘tenir bona resposta’) 

-succumb – rendir-se (a), lliurar-se (a) (alternatives a ‘sucumbir’) / v. bout 

-such. s. as it is – si se’n pot dir així (falca irònica) / as s. – és per això que... (fórmula introductòria) 

-suck. to give s. – donar el pit (alternativa preferible a la del dicc.) // to s. one’s teeth – xuclar aire entre 

les dents (expresant incredulitat o dubte, reflexionant, etc.) / s. it up! – respira fondo!, ànim! (~) / life 

sucks – la vida és una merda (registre vulgar) / it sucked the life out of her – allò la va consumir (una 

malaltia, a algú) / to s. up to (someone) – fer-li la pilota, llepar-li el cul (alternatives a la solució del dicc.) 

-sucker – àvid (amb reformulació) / to be a s. (for something) – agradar-te molt una cosa, fer-te tornar 

boig una cosa; delir-se’n (~) / v. punishment 

-suction – voracitat (accs. 1.c i 1.d Oxford) / s. cup – ventosa 

-sudden – inesperat 

-suede – pell girada (en alguns casos) 

-suffer – 1.b (allow) consentir / s. for beauty – per presumir s’ha de patir / she doesn’t s. fools gladly – no 

suporta la gent estúpida / to s. from – sentir-se de (acc. 3.3 DIEC2) (alternativa al ‘ressentir-se’ del 

bilingüe) / he is the first to s. from his eccentricities – és el primer perjudicat de les seves pròpies 

excentricitats / I don’t s. (+ OD) – em rebenta... / v. defeat 

-sufferance – endurança / passivitat (acc. desusada) 



-sufferer – (n) afectat (‘persona afectada per una malaltia’, acc. 2 DDLC, amb cita del 1954) (alternativa a 

‘víctima’ o a ‘malalt’) 

-suffering – (adj) atribolat / (n) tribulació (esp. sufferings ‘tribulacions’, ‘penalitats’, ‘penes’); sofrença / 

mental s. – angoixa, aflicció; dolor moral, pena (moral) / unique s. – tragèdia única (esp. l’Holocaust) 

(trad. lliure) / v. human 

-suffice. s. it to say... – n’hi haurà prou dient... 

-sufficient. s. unto the day are the troubles thereof – cada dia en té prou amb els seus maldecaps (Mateu 

6,34) (paràfrasi a Roy Lewis, Evolution Man, 7) 

-suffocating – opresiu (ambient, etc.) 

-suffuse – tenyir (sentit propi i fig.) / amarar, impregnar (sentit propi i fig.) / omplir (d’alegria, etc.) / 

envair (fig.) 

-sugar daddy. wish I had a s. d. – tant de bo a mi em mantingués un home, tant de bo a mi també em 

mantinguessin (Philip Roth, Humbling, 2) 

*-sugar paper – paper d’estrassa (paper bast de color gris, molt utilitzat temps enrere per fer paperines i 

per embolicar aliments, p.ex. peix [v. el que se’n diu al llibre Límits del dibuix de l’Àlex Nogué Font]; la 

trad. ‘paper de barba’ del Termcat ha de ser un lapsus, perquè el paper de barba s’utilitza en l’edició de 

llibres artístics i és més rígid i més blanquinós) 

-suggest – recomanar (només en un ex.) (però també: I s. you get off the phone now ‘ valdrà més que 

pengis’, o bé ‘convindria...’) / transmetre; denotar; deixar entendre; assenyalar / deixar entreveure / this 

suggests that... – això sembla indicar...; això fa pensar... (alternatives a la solució del dicc.) / imitar 

-suggestion – recomanació / opinió (trad. lliure, però vàlida en algun cas) / (trace) indici; pensament 

(‘mica’, alternativa a les solucions del dicc.) / detall (acc. 1b DDLC) (one or two deft and tasteful 

suggestions, Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, 12) / suposició, supòsit / (at/by) the s. of – per 

recomanació de, per indicació de; a proposta de (expresió causal que només trobo al DDLC amb cita de 

l’any 1932, de formació anàloga a a instàncies de i a petició de) / there had been suggestions that... – 

s’havia comentat que... 

-suggestive. s. of (something) – que fa pensar en (alguna cosa), que sembla indicar (alguna cosa); 

semblant a 

-suicide: v. watch 

-suicidal – temerari (persona) (si és el cas i la trad. literal no convé) / to be s. – tenir tendències suïcides 

-suit. to follow s. – (fig) imitar; seguir els passos de (alternatives a la solució del dicc.) // s. shop – 

sastreria (Austràlia) // (v) escaure, quedar bé (alternatives a ‘convenir, anar bé’, etc.) /  to s. the action to 

the word – els seus actes estan en consonància amb les seves paraules (ex. del DIEC2 s.v. consonància), 

conformar l’acció a la paraula (millors que les solucions del dicc.); fer (algú) el que ha dit que faria / s. 

yourself! – (serveix-te) tu mateix!; si servit! (‘si és servit’, si ets servit’) / suited – capacitat (per fer una 

cosa) (naturally suited ‘naturalment capacitat’) 

-suitor – candidat (si és el cas) 

-sulky – lleig (temps atmosfèric, dia; acc. 2 Oxford) 

-sullen – tenebrós (alternativa a ‘lúgubre’, etc.) / to look with s. eyes – mirar amb mala cara 

-sully – profanar (fig.) 

-sulphuric. s. air – aire sulfurós, aire carregat de sofre / s. sarcasm – sarcasme corrosiu 

-sum – totalitat (en l’acc. 1.2 de suma del DIEC2) // to s. up – sintetitzar (fig.) 

-sumac(h) – roldor (el terme més estès per anomenar els arbustos del gèn. Rhus, esp. R. coriaria), 

tintillaina (Alt Pallars) (‘sumac’ és sobretot val. segons el DECat) 

-summarily – categòricament, en rodó (rebutjar, p.ex., cast. de plano) 

-summary. s. work – obra de síntesi, treball de síntesi 

-summation – summa, síntesi (alternatives a ‘recapitulació, compendi’) 

-summer. s. cottage – casa d’estiueig 

*-summer-coloured – de colors estiuencs 

-summer-house, summer house – casa d’estiueig; residència d’estiu / pavelló (en un jardí) (acc. 2.1 

DIEC2) 

-summing-up – conclusions (d’un advocat, abans de la sentència en un judici) 

-summit – coronament (de la façana d’un edifici, p.ex.) 

-summon – conjurar (acc. 1.1 DIEC2) / evocar (~) / apel·lar (sentit propi i fig.) (sovint amb up) / 

comminar; fer obeir, fer creure (~) / concentrar (les pròpies forces per fer algun esforç titànic, p.ex.; acc. 

4.2 DIEC2) 

-sumptuously – ricament (a s. creamy texture ‘una textura ricament vellutada’) 

*-sum-total – compendi (fig.) 

-sun: v. highest 

-sundae (= ice-cream s.) – copa de gelat 

https://books.google.cat/books?id=6P_ODJlrK70C&pg=PA32&lpg=PA32&dq=%22per+embolicar+peix%22&source=bl&ots=cJP1a7IGr9&sig=nTBCoge02RE683pGwZVY6SqqkWE&hl=ca&sa=X&ei=BTdKVaXyK8XbUaqYgeAK&ved=0CD8Q6AEwBg


*-Sunday school – escola dominical (escola de catequesi protestant) 

*-sundress – vestit de tirants (~) 

-sunlight. in the b. sunlight – a ple sol 

-sunny – jovial (alternativa a ‘alegre’, ‘rialler’, etc.) 

*-sun-people, sun people – la gent de raça negra; (individu) negre (terme de Louis Farrakhan) (cf. ice-

people) 

-sunrise. at s. – quan surt el sol (millor que la solució del dicc.) / before s. – a trenc d’alba, a punta de dia 

-sunset. at s. – cap al tard (~) 

-sunshine – reina del cel, reina (vocatiu afectuós adreçat esp. a una nena, o a una filla encara que sigui 

gran) / alegria (acc. 2.d Oxford) / s. law – llei de lliure informació 

-superb – immillorable; portentós / deliciós (un menjar o una beguda) / molt inspirat (un actor o un músic, 

p.ex.; trad. lliure útil en algun cas) 

-superbly. s. disdainful – amb un menyspreu olímpic 

*-super-clean – asèptic 

*-super-cooling – subfusió (terme de física i química) 

-superficially – formalment (acc. 1 formal DIEC2) 

-superfluity – excedent 

-superfluous – sobrer (alternativa a ‘sobrant’ i a la trad. literal) 

-superintendence – administració, govern (alternatives a ‘direcció’, ‘supervisió’) 

-superintendent – porter, conserge (d’una casa de pisos) / inspector d’ensenyament (del Board of 

Education, EUA) / superintendent (de presons) (~) / zelador (de cementiri) (~) 

-superior. s. to... – per sobre de... // (n) major (acc. 4 DCVB) 

-supernormal – sobrenatural (~) 

-supersede – desplaçar; arraconar (fig.); eclipsar (fig.) 

*-superstar – gran estrella (‘actor molt popular’) 

-superstition – dita popular; llegenda (~) / prejudici (acc. 4 Oxford) (~) 

-supervise – inspeccionar (esp. sentit absolut) / estar a sobre; vetllar (transitiu, d’ús corrent a la Plana de 

Vic, p.ex. a la frase “¿Qui ho vetlla, això?” en el sentit ‘¿qui es cuida de comprovar que això es 

compleixi?’) / revisar 

-supervisor – director de tesi 

-supple – gràcil / to become s. – donar-se (acc. 11 DIEC2, possible alternativa a la solució del dicc.) 

-supplicant – peticionari (~) 

-supplication. in intent s. – amb actitud expectant (trad. lliure; Chis Lloyd, Small and Delicate City, 65) 

-supply. supplies – fons ‘cabal’ (acc. 4.1 DIEC2) 

*-supply-pipe – canonada (d’aigua); canonada d’alimentació 

*-supply side – economia de l’oferta (terme d’economia) 

-support – puntal (sentit propi i fig., bona alternativa per a moltes de les solucions del dicc.) / ànim 

(alternativa a la trad. literal, esp. en agraïments de llibre etc. en què va acompanyat de help ‘ajuda’) / 

aprovació (en algun cas) / you have my s. – pots comptar amb mi (pel que sigui / pel que convingui) / to 

give s. – avalar (fig.) (alternativa a la trad. literal habitual); donar un cop de mà (en una feina, en un 

projecte) / to give mental s. (to someone) – donar (o transmetre) força d’esperit (a algú; trad. lliure) / child 

s. – pensió alimentària, manutenció // s. base – partidaris; bases (esp. terme de grups polítics d’esquerra) / 

s. group – associació per la defensa de... // (v) afavorir ‘secundar, etc.’ / finançar / (corroborate) reforçar 

(acc. 3 DDLC, alternativa a les solucions del dicc.) / v. life 

-supporter – simpatitzant (alternativa a ‘seguidor’ i ‘partidari’) / valedor / puntal (sentit propi i fig.) 

(alternativa a les diverses solucions del dicc.) / v. early 

*-supportive – solidari (~) / to be s. (of someone, of something) – ser incondicional (d’algú o d’alguna 

cosa) 

-suppose. s. he comes – posem que ve (alternativa a la solució del dicc.) / I s. you are right – de fet tens 

raó, ben mirat tens raó (sentit diferent de la solució del dicc.) / what am I supposed to say to him? –¿què li 

dic?, ¿i ara què li dic? / I am not supposed to know – figura que no ho haig de saber, no em correspon 

saber-ho (alternatives a les solucions del dicc.) / ...I s. – ¿oi? (falca final); em sembla, diria... (passant-ho a 

fórmula introductòria) / I s. you don’t like what he said – comprenc que no t’hagi agradat el que ha dit 

-suppress – eradicar (Campaign to S. Counterrevolucionaries ‘campanya d’eradicació de 

contrarevolucionaris’, a la Xina, 1950-1953) 

-suppression – contenció (powers of s. ‘capacitat de contenció’ [‘domini de si mateix’]) 

*-supremacist. white s. – racista blanc 

-supremacy – preeminència (alternativa a la trad. literal) 

-supreme – portentós, extraordinari / sense rival 



-sure. to be s. – innegablement; certament, sens dubte; sí que... (fórmula introductòria) / are you quite s.? 

– ¿vols dir? (millor que la solució del dicc.) / I’m s. – de debò (reforç en una afirmació) / I’m perfectly s. – 

posar(-hi) la mà al foc (alternativa idiomàtica) (~) / I’m not s. – no ho sé segur; dubto (v abs) (~) / I’m not 

so s. (about that) – no hi posaria la mà al foc (trad. lliure però amb el mateix sentit) / quite s. – seguríssim 

(‘You are quite s. you will not hurt me’ ‘Quite sure’ ‘—Segur que no em farà mal, ¿eh? —Seguríssim.’) / 

you can never be s. – no es pot dir mai; no te’n pots refiar mai / s. in the knowledge that... – amb el 

convenciment que, amb la certesa que / to make s. – tenir la certesa, cerciorar-se; tenir en compte (~); 

vigilar, anar amb compte (~); deixar lligat (una cosa) (fig.); vetllar (per/perquè) // (adv) i tant; només 

faltaria / s. enough – ves per on (Rowling, fórmula introductòria al comentari d’en Dumbledore sobre el 

cinquè conte de Beedle the Bard) (~) / s. thing – sí, i tant; només faltaria / that’s for s. – això segur, això 

per descomptat / v. understand 

-sure-footed – prudent (~) 

-surely – (a mi) em sembla, diria / s.... – ..., ¿no? (p.ex. s. it’s obvious ‘és evident, ¿no?’) 

-surf – onades (alternativa col·loquial a ‘ones’ // (vi) navegar (per internet) 

-surface. near the s. – a flor de pell (fig.) (~) / on the s. – per fora (fig., alternativa a ‘exteriorment’) // (vi) 

aflorar; manifestar-se; despertar-se (~) 

*-surfactant – (agent) tensioactiu (Termcat, Viquipèdia, etc.) 

*-surf-casting – pescar a la platja (amb canya) 

-surfeit – emanació (de suor, p.ex.) / to ride a s. (of vodka, etc) – anar carregat (de vodka, etc.) 

-surge – punyida (de dolor, d’amor) / descàrrega (d’adrenalina) / s. of sorrow – pena punyent // (vi) 

esclatar (esp. acc. 2.1 DIEC2) 

-surgeon: v. brain surgeon 

-surgery – cura (esp. d’una ferida; Othello, II.III.260, p.ex., i fins al s. XIX; hasty c. ‘cura d’urgència’) 

-surgical: v. fusion 

-surly – hostil (silenci) / eixut ‘sorrut’ 

-surmise – donar per descomptat (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-surmised – pretès, hipotètic / que sembla un fet 

-surpass – ser superior ‘sobrepujar’ / to s. one’s expectations – excedir les previsions (v. ex. excedir al 

GDLC) 

-surpassing – inigualable / acabat, rematat (sentit pejoratiu) 

-surplus. s. value – plusvàlua 

-surprise. the first s. – la sorpresa del primer moment / you’d be surprised! – quedaries parat!; no t’ho 

pensis! / to come as a s. – venir de nou, sobtar (alternatives a les solucions del dicc.) / I can’t really say 

I’m surprised – tampoc em ve de nou, no em ve gens de nou / you sound surprised – sembla que et vingui 

de nou / big s.! – què et sembla! (exclamació irònica) / s. s. – quina sorpresa (sentit irònic) // (v) venir de 

nou 

-surprising. it’s not s. – és lògic; és comprensible 

-surprisingly – extraordinàriament, d’allò més (s. homely ‘extraordinàriament acollidor’, dit d’un lloc) / 

not s. – comprensiblement (~); com era d’esperar, com era de preveure; no és d’estranyar que... 

-surreal – surrealista / irreal (p. ext.) 

-surrealistic – surrealista 

-surrender – claudicació, submisió (alternatives a les solucions del dicc.) / flag of s. – bandera blanca, 

bandera de capitulació / v. concession 

-surrogate – jutge testamentari, jutge de successions (EUA, esp. Nova York i estats pròxims durant el 

temps de la colònia, acc. 1.c Oxford) (= surrogate judge ≈ probate judge) / representant (~); vicari (en 

sentit ampli, ~)  // (adj) putatiu (fill, etc.) (~) / s. identity – suplantació d’identitat 

-surround – acorralar (possible alternativa a ‘envoltar, encerclar’) / the issues surrounding... – els 

problemes que assetgen...; els problemes relatius a... (sentits diferents) 

-surroundings – entorn / l’espai que t’envolta (No saps veure l’espai que t’envolta, llibre de poemes del 

malaguanyat Joan Barceló) / v. domestic 

-surveillance – reconeixement ‘vigilància’ / videovigilància 

-survey  (n) – curs introductori, introducció (a) ‘estudi (sobre) (~)’ (EUA) 

-survey (v). s. work – treball de documentació, de recopilació de dades (~) // to s. the scene – veure què 

passa; veure l’espectacle (fig.) 

-surveyor – pèrit 

-survival – pervivència (en alguns casos, acc. 2 Oxford) / romanalla (alternativa a ‘relíquia’ etc.) 

-survive – (vt) superar (un entrebanc, etc.) / aguantar / (vi) salvar-se ‘sobreviure’ / tirar endavant; sortir-

se’n (acc. 3 Oxford) (~) / (v abs) passar ‘viure modestament’ (acc. 6.a DCVB) / I’ll s. – ja m’espavilaré 

(~) / to s. intact – sobreposar-se (a alguna adversitat) / v. barely 

*-surviving. s. story – aventura, peripècia; odissea; trifulga, cuita (fig.) / v. consort 



-survivor. he’s a s. – sempre acaba sortint-se’n; aquest no hi ha qui l’ensorri (trad. lliures) 

-susceptible – influenciable / vulnerable (si és el cas) / to be s. (to) – estar influït (per) (~) 

-suspect (adj) – dubtós (acc. 1 DIEC2) 

-suspect (v) veure a venir / one suspects that... – fa tota la sensació que...; tot fa pensar que... 

*-suspected – presumpte; hipotètic; possible (a s. homicide scene ‘l’escena d’un possible homicidi’) 

-suspend. to be suspended between... – debatre’s entre (la vida i la mort, el bé i el mal, etc.) 

*-suspended. s. sentence – suspensió de condemna / with s. breath – amb l’alè contingut / v. suspend aquí 

sobre mateix 

-suspense. in s. – a l’expectativa 

-suspension – expulsió temporal (d’un centre docent) / s. of arms – armistici, suspensió d’hostilitats 

-suspicious. to be s. (about something) – maliciar, malpensar (alternatives a les solucions del dicc.) 

-suspiciously – amb recel (alternativa a algunes solucions del dicc.) 

-sustain: v. life 

*-sustaining – nodridor / five thousand s. francs – cinc mil francs per anar tirant, per fer bullir l’olla 

-sustenance – confort, confortament (acc. 6.a Oxford) 

*-SUV (= Sport Utility Vehicle) – tot terreny, quatre per quatre (4x4) (~) 

-swaddle – faixar (esp. un nadó, antigament) 

-swagger – fanfarroneria (acc. 1 DIEC2, ≠ ‘fanfarronada’) 

*-swale – declivi, pendís; coma, comella (EUA) 

-swallow. to s. one’s sorrow – fer el cor fort (~) / to s. one’s grin – fugir-li (a algú) el somriure de la boca 

(amb inversió sintàctica) / to s. hard – empassar-se saliva (sense l’article, sentit fig., acc. 1.3 DIEC2) 

*-swallowing – voraç 

-swamp – bosc pantanós (cast. ciénaga) 

-swampy – salabrós (aire) 

*-swan dive (= swallow dive) – salt de l’àngel (Philip Roth, Nemesis,  2) 

-swank – superxeria 

-swab – frotis, mostra (de sang, etc.) / s. kit – equip per pendre mostres (~) 

-swarm. to s. with – estar infestat de (gent, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-swarming. s. students – un formiguer d’estudiants 

*-swashing – vigorós (un cop d’espasa, en esgrima) (acc. 2 Oxford) 

*-swatch – retall (de tela) 

-sway – influx (alternativa a les solucions del dicc. esp. en l’expresió under the s. of) // (vi) voleiar (unes 

cortines) (~) / to s. from – apartar de (fig.) 

*-swaying – (adj) vacil·lant; primparat (~) // (n) balanceig, moviment de vaivé 

-swear. to s. by someone – (coll) creure cegament en algú, tenir algú en un pedestal (alternatives a la 

solució del dicc.) / to s. off – renunciar (a una cosa), privar-se (d’una cosa) / to s. to something – donar fe 

de (alternativa sovint preferible a les solucions del dicc.) / to s. someone in – pendre jurament (a algú) 

(alternativa preferible a la del dicc.) / to be sworn to secrecy – estar obligat a guardar secret / to s. to 

someone – jurar lleialtat a algú (acc. 10.c i acc. 17 Oxford) 

*-swearing – renecs, paraules gruixudes (o altres sinònims) 

-sweat – sudoració (quan es vol distingir clarament el fenomen del líquid, i no es tracta de ‘transpiració’) / 

esforç // (v) sofregir / to s. like a pig – suar a raig fet (alternativa a les solucions del dicc.) / to s. bullets – 

estar escagarrinat; estar amb l’ai al cor / v. profusely 

-sweatshirt – jersei de xàndal, jersei d’esport (alternatives al ‘suèter d’esport’ del bilingüe i a l’inviable 

calc dessuadora del Termcat) 

-sweatshop – taller de treball esclau (possible alternativa a la definició del dicc.) 

-sweaty – de suor (les taques a les aixelles d’una samarreta, p.ex.) / untat de suor (front, cara, etc.) / 

extenuant (acc. 1.b Oxford ‘toilsome, laborious’) 

-sweep – embat, empenta, impuls / seguit ‘sèrie, successió’ (de fets) / amplitud, volada (alternatives a 

‘envergadura’ o a ‘abast’, en sentit fig.) / trajectòria (sentit propi i fig.) / caient (d’un vestit; subacc. de 

l’acc. 16.d Oxford) (~) / oneig (d’una cabellera; subacc. de l’acc. 16.d Oxford) (~) // to s. away – relegar, 

arraconar (alternatives a les solucions del dicc.) / to s. up – arreplegar (sentit propi i fig.); engolir (fig.) (~) 

/ to be swept off one’s feet (by someone) – perdre el cap (per algú) ‘enamorar-se’n, quedar-ne encaterinat’ 

-sweeping – ample, ampli / vast, dilatat (paisatge) / indiscriminat ‘generalitzat’ / s. assurances – plenes 

garanties / he made a s. motion with his hands – va descriure un arc amb les mans (trad. lliure; aquí 

sweeping correspondria a ‘ample’) / I s. my hand around the room – abraço la sala amb un gest de la mà // 

(n) desplaçament (d’un feix de llum sobre una superfície, p.ex.) 

-sweet – melós (paraules) / tènue, delicat (vapor) / amable (també qualificant la vida viscuda per una 

persona, p.ex.) / llaminer (que convida a ser tastat, tant una cosa de menjar com en sentit fig.) / isn’t she 



s.! (i variants) – és un sol (dit esp. d’un infant; alternativa a la solució del dicc.); és un tros de pa (persona 

bondadosa) / dogs can be s. – els gossos poden arribar a fer-se estimar (~) / v. sharp 

-sweetbreads – lletons, menuts (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-sweet-faced – bufó (nen, nena, noia) 

-sweetheart – vida meva; rei/reina (vocatius afectuosos, no sempre adreçats a la parella sinó també a un 

fill o a una filla, p.ex.) / s. neckline – escot en cor (dicc. Visual Oxford) 

-sweetly – amb veu dolça, amb veu melosa 

-sweetness – gràcia (acc. 1.1 i 1.2 GDLC) (~) 

*-sweet-talk – (v) conquistar (algú), guanyar-se la seva benevolència 

*-sweet-talker – adulador / conquistador, seductor; que diu piropos (en Coromines ho condemna al DECat 

s.v. piro- però reconeixent que és d’ús corrent; DDLC amb cites de Sagarra [piropo] i Porcel [piropejar]) 

-swell – inflor / (coll) bé, molt bé, divinament; de conya, collonut (un pèl antic, corresponent a l’actual 

[tombant segle XXI] cool ‘genial, guai’) / swells – mar llarga; mar vella (els dos sentits de l’acc. 3.a de 

l’Oxford) 

-swelling – (adj) turgent (pits) / creixent; cada vegada més nombrós (una multitud, p.ex.) (~) 

-swerve – cop de volant (trad. lliure) // decantar-se (per) (fig.) (~) 

-swim. to s. through – solcar (fig.) / everything swam before my eyes – em rodava el cap (millor que la 

solució del dicc.) / to s. in... – estar sumit en (la ignorància, etc.) 

-swindle – enganyifa (alternativa a les solucions del dicc.) 

-swineherd – pastor de porcs, porquer (alternatives a ‘porcater’) 

-swing – cop de puny (acc. 7.b Oxford) / in full s. – molt animat (una festa) (alternativa a la solució del 

dicc.) / to get in the s. of things – agafar-hi la traça; agafar-hi gust (~) // (vi) bascular / fluctuar, debatre’s 

(entre dos estats d’ànim, etc.) / to s. by – anar a treure el cap en un lloc, passar-hi (acc. 4b DDLC, no 

recollida al DIEC2), arribar-s’hi / s. it! – tots al compàs! (ordre d’un director a l’orquestra) (~) / to s. it – 

trobar la manera (de resoldre un problema), manegar-s’ho 

-swinging – oscil·lant (sentit propi, absent al dicc.) / the S. Sixties – “els vibrants anys seixanta” 

*-swing mirror, swing looking-glass – mirall basculant; mirall de pentinador, psyché (v. Visions 

barcelonines de Curet/Anglada, vol. “La vida a la llar”, p. 109) 

-swirl – (fer) voleiar / pul·lular (pel cap, tot de pensaments) 

-swish – remor (del mar, p.ex.) / traç (d’una pinzellada, ~) 

-switch. s. line – via morta 

-swivel – entregirar (el cap, p.ex.) 

*-swizzle stick – vareta de còctel (per remenar-lo) 

*-swooning – lànguid (ulls, mirada) 

-sworn – (enemy) declarat; acèrrim (alternatives a les solucions del dicc.) 

-sycamore – plàtan (arbre, gèn. Platanus; alternativa més natural que la trad. literal) 

-syllable. not a s. of... – ni el més petit comentari de... 

-syllabus – programa d’estudis 

-sylvan – forestal, de bosc (camí) 

-symbol – signe distintiu (sentit diferent de la trad. literal) 

-symmetry – correspondència ‘harmonia’ (estètica) 

-sympathetic – solidari; incondicional (~) / with a s. smile – amb un somriure de commiseració 

(alternativa a la solució del dicc.); amb un somriure amable / s. voice – veu d’ànim, veu encoratjadora (~) 

/ to give s. attention to – pendre en consideració 

-sympathetically – amb complicitat 

-sympathize – congeniar, compenetrar-se (~) / solidaritzar-se; fer-se càrrec de / I s. with them – els 

planyo; els comprenc / aprovar, trobar bé (~); coincidir (amb algú) ‘estar-hi d’acord’ 

-sympathizer – seguidor (alternativa a ‘partidari’; v. sinònims de partidari al Franquesa)  

*-sympathizing. to lead a s. with (someone) – viure-hi ben avingut 

-sympathy – comprensió (acc. 3 DIEC2) / commiseració / compenetració (~); afinitat (~) / posar-se al lloc 

de l’altre (amb reformulació) (cf. empathy en aquesta mateixa llista) / compartir (amb reformulació) / to 

be in s. with someone – coincidir (amb algú en alguna cosa) / to be in s. with something – pendre-hi 

interès (~); ser afí (a les idees d’algú, etc.) / to feel s. (about something) – saber greu (que hagi passat una 

cosa) / v. imaginative 

-syndicate. crime s. – organització mafiosa, trama mafiosa, màfia, grup mafiós, banda de delinqüents 

*-syndicated. s. columnist – columnista independent 

*-syndication – redifusió / web s. – redifusió de continguts (terme d’internet) 

*-synopsize – resumir, fer un resum (de) 

-synthetic – artificial; fals, postís; imaginari (~) 

-syringa – xeringuilla (Philadelphus coronarius) / lilà (Syringa vulgaris) 



*-syrette – vial (de morfina, d’una sola dosi, amb agulla hipodèrmica, com una mena de tub de Loctite, 

que s’havia utilitzat durant la Segona Guerra Mundial) (~) 

-system – cos (alternativa a ‘organisme’ en algun cas) / règim (recollit en algun ex. al bilingüe); ordenació 

‘ordinació’; marc legal (trad. lliure) / mecanisme / music s. – equip de música / sound s. – equip de so / 

profit s. – règim de lucre / weather s. – règim atmosfèric / to get something out of one’s s. – treure’s una 

cosa de dintre (una cosa que oprimeix l’ànim) (alternativa a la solució del dicc., que no és prou afinada); 

esbafar-se, esbravar-se, desfogar-se / v. school 

-systematically – a consciència (~) 

*-systemic – sistèmic (calc relativament recent; res al DCVB ni al DECat); holístic (possible alternativa a 

la trad. literal); integrat (íd.); general (íd.) 



T 
 

-T. to a T – clavat (acc. 1 clavat, -ada DIEC2) 

-tab – compte (de consumició) / on my t. – pago jo 

-table. to have the tables turned – tenir els papers canviats, fer el paper contrari (~); girar-se la truita / to 

turn the tables on (someone/something) – replicar a (esp. fig.) (possible alternativa a les solucions del 

dicc.) / t. manners – etiqueta a taula, bones maneres a taula; saber comportar-se a taula / t. service – 

parament de taula (terme antic); servei de taula (el fet que un cambrer serveixi a les taules en un 

restaurant) / v. saw / v. side table 

-tableau – retaule (a seques) 

-tablet – (writing t.) llibreta 

-tack – estratègia / to change t. (at top speed) – rectificar (sobre la marxa) // (v) adjuntar, annexar (~) / 

cenyir, navegar de bolina, guanyar sobrevent (alternatives aproximades a ‘anar a l’orsa’) / caminar fent 

esses (ampliació del sentit nàutic) 

-tackle. t. block – politja, joc de politges //(v) ocupar-se (d’una cosa), tractar (vt); barallar-se ‘bregar’ fig. / 

enfocar (fig.) / emular (l’obra d’un artista anterior) / placar (rugbi) / trampejar ‘anar tirant’ (~) 

-tacky – xavacà; cursi / vulgar 

*-ta-da – ta-txan, tatxan 

-tag: v. nametag 

-tail – traç (esp. en escriptura cal·ligràfica) 

*-tailback – cua (de vehicles) 

-tailless – truncat, inacabat (una frase) 

-tailor-made – particular (his own t.-m. blindness) 

-tailpiece, tail-piece – cloenda (acc. 1 Oxford); colofó (accs. 1 i 2 Oxford) 

-taint – malejar-se (alternativa a ‘corrompre’s, aviciar-se’) 

-tainted – esquitxat (en un escàndol) / enterbolit (fig.) 

-take – pair ‘assimilar mentalment’ / 1.b (capture) city, etc – ocupar, apoderar-se de / take […], for 

example – posem […], per exemple (però: t. Taiwan, for example ‘és el cas de Taiwan, seria el cas de 

Taiwan’) / to be taken by someone – agafar afecte a algú / to be much taken with something – interessar-se 

molt (o vivament) per una cosa (alternativa a ‘agradar’) / don’t t. him seriously – no li facis cas / I won’t t. 

no for an answer – no penso acceptar una negativa (solució més idiomàtica que la del dicc.) / I t. it that... 

– pressuposo, dono per descomptat (alternatives a la solució del dicc.) / it takes (a brave man to do that, 

etc.) – cal ser, s’ha de ser... (~) / t. that! – tu t’ho has buscat!, t’està bé! (cast. chúpate esa, dit després de 

clavar un cop a algú; si fos en el moment de clavar el cop, seria més aviat toma castaña) / to t. someone 

aside – cridar a part algú / to t. down – aterrar, tirar a terra (una casa, un edifici) / [it] took nothing from... 

– no minvava en res... (Henry James, The Europeans, 3) / to t. in – absorbir, pair, interioritzar 

(‘compendre’, ‘assimilar, entendre’); seduir (fig.) / to t. in (an orphan) – fer-se’n càrrec, fer-se’n 

responsable / to t. on – interioritzar (~) / to t. on the world – menjar-se el món / to t. over – fer-se càrrec 

de; requisar, apropiar-se de (si el context s’hi ajusta); prendre el càrrec (de president, etc.) / to t. over from 

someone – substituir-lo, rellevar-lo / to t. up – apadrinar ‘patrocinar, protegir’ / to t. up – tallar, 

interrompre (algú) (acc. 93.o take Oxford) / to t. something (up)on oneself – fer-se càrrec (de); pendre la 

decisió (de) (~) / to t. oneself away from – distanciar-se de, allunyar-se de, fugir de (algú o alguna cosa) / 

to t. someone for (all you can get) – esprémer algú (tant com pots), munyir (fig., esp. econòmicament, 

estafant-lo o fent-li xantatge o en un divorci, p.ex.) (acc. 8.c Oxford) // (vi) to t. off – arrencar (el vol), fer 

els primers passos (fig.); sortir disparat, fugir escapat; impulsar-se (enlaire), botar (terme de salts de 

natació, v. fitxa saltar a l’apartat d’esports del Termcat) / to t. over – imposar-se, prevaldre (my 

imagination took over ‘la imaginació se’m va desbocar’) / to take to (something) – habituar-se a una cosa 

(alternativa a ‘afeccionar-se’ en alguns casos) / to be taken with (someone) – estar captivat, encisat (per 

algú) // (n) punt de vista, opinió / versió; interpretació (new takes on old dishes ‘noves versions de plats 

de tota la vida’, ‘reinterpretacions de plats de tota la vida’) / a cop on the t. – un policia corrupte / to do a 

double t. – mirar dues vegades (una mateixa cosa, la segona vegada amb atenció redoblada) / v. action / v. 

chance / v. day / v. leave / v. pleasure / v. time / v. while 

*-take-home. t.-h. pay – paga neta, salari net 

-takeover – (t. bid) OPA, opa (oferta pública d’adquisició) / abús, acte de prepotència (cast. atropello, ~) 

-tale – relat ‘narració’ (Rushdie, Fury) / cas, anècdota (quite a t. ‘quin cas!’; ‘un bon cas’, ‘una bona 

anècdota’) / there’s my t. – és tal com ho veig / t. of wonder – llegenda, faula, rondalla 

-talent – aptitud, dot; disposició, inclinació / talents – virtuts (acc. 2.7 DIEC2), qualitats, bondats (acc. 2 

DIEC2 i acc. 4 DDLC); vàlua, valor ‘conjunt de qualitats’ / her talents are impressive – està dotada de 

grans aptituds 

-talented – brillant; competent 



-talent scout – caçatalents (no als diccs., però alternativa col·loquial a la solució del bilingüe) 

*-talismanic – talismànic (Labèrnia, definit ‘cosa de talisman’); amb poders màgics, amb poders 

sobrenaturals; màgic (t. amulet ‘amulet màgic’ [encara que sigui una redundància]) /  

-talk – comunicació, ponència (en un congrés acadèmic) / tema de conversa (un fet notori esdevingut 

públic) / the public t. was... – es deia, es comentava, corria la brama... / he is all t. – té molta boca 

(alternativa preferible a les solucions del dicc.) // now you’re talking – ara m’agrades; això volia sentir 

(possibles alternatives a la solució del dicc.) / to get talking – entrar en converses, començar a dialogar 

(adversaris polítics) / to t. (common) sense – apel·lar al seny (alternativa semàntica a la solució del dicc.) / 

to t. circles around someone – donar-li set voltes (‘ser molt superior a ell’) / people t. – algú ho deu haver 

xerrat, algú ho deu haver explicat (i variants) / to t. over (something) – enraonar llargament, enraonar 

detingudament (d’una cosa) (definició de articulejar als diccs.; alternativa a la solució del bilingüe); 

discutir la jugada (trad. lliure) / to t. something over – aclarir-ho / to t. someone into something – 

convèncer, persuadir; enredar, entabanar (algú, de fer una cosa) / to t. someone out of – dissuadir algú (de 

fer una cosa) / to t. things through – arribar al fons de les coses (trad. lliure) // he knows what he’s talking 

about – ho diu per experiència (alternativa idiomàtica a la solució del dicc.) / to be (much) talked about – 

ser a la boca de tothom / what are you talking about? – ¿què vols dir?; ¿a què et refereixes? / talking of 

which... – per cert...; sembla que t’hagin sentit (~); més aviat ho haguessis dit (equivalent del cast. 

hablando del rey de Roma al Balbastre) (~) / you can t. – (mira) qui parla! (¿castellanisme?; (mira) qui 

parla traduint más eres tú al dicc. cast-cat. d’Enciclopèdia Catalana s.v. ser, i traduint the pot calling the 

kettle black al DUB s.v. pot1); ¿qui ets tu per donar lliçons? / v. sit / v. small talk / v. talked-about aquí 

sota / v. wind 

*-talked-about (= talked-of) – de (molt) ressò (~) / v. talk 

-talking. to do the t. – explicar-se 

*-talk show – programa d’entrevistes, programa de debat / tertúlia (radiofònica o televisiva) 

-tall: v. order 

-tally – equiparar / encaixar / coincidir 

-tame – (spiritless) gris (fig.) // (v) temperar (fig.), suavitzar (fig.) / humanitzar (un paisatge) 

-tamp. to t. the barrel – atacar la càrrega, atacar el canó (fr. bourrer) (s. XIX) 

-tamper – manipular; remenar / to t. with – estrafer (variant de l’acc. 5 de l’Oxford) 

-tan – (colour) terrós; de color de cafè amb llet (possibles alternatives a les solucions del dicc.) / Windsor 

t. – canyella (color) (~) 

-tandem. in t. – braç a braç, conjuntament; al mateix temps, simultàniament; paral·lelament (fig.) / in t. – 

en tàndem (esp. dos ciclistes); fent parella 

-tang – regust (acc. II.5.a Oxford) / sentor (sentit propi [al dicc. només en ex.] i fig.) 

-tangibility – caràcter tangible ‘tangibilitat’ 

-tangible – constatable (alternativa a la trad. literal) 

-tangle – manyoc (p.ex.: uns cabells fets un manyoc, un manyoc d’arrels, un manyoc de braços i cames de 

dos que es barallen rodolant per terra) / teranyina (fig.) 

*-tangled – tortuós (branques, brancatge) / impenetrable (una selva); embardissat (un bosc, un camí) / 

indestriable (misteri, etc.) (~) 

-tankard – boc (esp. de cervesa, doc. principis s. XX) 

-tanker – vaixell cisterna (quan no és específicament un petroler) (Termcat) 

*-tank top – brusa sense mànigues (EUA) 

*-tannoy – els altaveus (GB) / t. system – sistema de megafonia 

-tantalizingly. t. slowly – amb una lentitud exasperant 

-tantamount – sinònim de (fig.) 

-tap1 – punció (spinal t. ‘punció lumbar’) / Taps – toc de silenci, toc de queda (toc de corneta fúnebre als 

EUA) // (v) (barrel) fiblar (més precís que no pas ‘obrir’) / to t. into – accedir a, introduir-se en (un 

ordinador de forma il·lícita, un nou mercat); penetrar (els pensaments d’algú, p.ex.) 

-tap2 – picar amb el dit (si és el cas) 

-tape. t. (dispenser/gun) – pistola de cinta adhesiva / to set up t. barriers – precintar (l’accés a un lloc, a 

un edifici, etc.) 

-tapestry. t. of memories – calidoscopi de records 

*-tapping – tamborineig (de gotes de pluja o de boira condensada) 

-tar1 – pega // to t. and feather someone – enquitranar-lo; arrossegar-lo pel fang (fig.) / they are all tarred 

with the same brush – tots coixegen del mateix peu (frases fetes anàlogues de possible aplicació en algun 

cas: ficar tothom al mateix sac; pagar justos per pecadors) 

*-tarbush (vocable turc) – fes ‘mena de casquet portat per àrabs i turcs’ 



-target – blanc (sentit propi i fig.) / objecte d’estudi (en ciències) / destinatari; client potencial, clientela 

potencial / blanc potencial, víctima potencial, candidat a víctima (~) / he stroke the t. – va aconseguir el 

que pretenia // (v) tenir com a objectiu / agredir 

*-targeted killing – assassinat selectiu, matances selectives 

-tarnish – desllustrar (matís diferent de ‘desenllustrar’) 

*-tar-pot – pot de la pega 

-tarry – fer temps, matar el temps 

*-tarsia – marqueteria (~) 

-tart2 – (sl) mala pècora, puteta (alternatives a les solucions del dicc.) / (sl) prostitut, xapero (ac. 3.c 

Oxford) 

-tartly – en to aspre 

*-tarty – provocatiu, insinuant (neutralització); barroer (esp. referit a l’aspecte sexualment provocatiu 

d’una dona) (~) 

-task – funció (si és el cas) / enormous t. – feinada / to bring to t. = to take to t. ‘renyar algú (per alguna 

cosa)’, ‘retreure’ (aquesta última solució, absent al dicc.); fer passar per l’adreçador / v. set 

*-task-oriented (‘with the ability to start an assignment, stay focused, and complete the assignment 

without becoming sidetracked by other issues’ ‘more geared toward obtaining results than critical 

thinking ability’) – pràctic (en general; acc. 2.2 DIEC2) (~); expeditiu; industriós; treballador, pencaire; 

aplicat; que va per feina (persona) (~) / especialitzat (grup de treball) (~) 

*-tasselled – amb serrell (una llengüeta de sabata) 

-taste. to give t. of something – donar mostra (de) (~) / to have a t. (for something) – tenir debilitat (per 

alguna cosa) / good t. – bon to, bones maneres, bona educació (preferible a la trad. literal si és aquest el 

sentit) / low t. – mala inclinació / I have no t. for that sort of talk – no tinc ganes de parlar d’aquestes 

coses / v. bitter / v. just 

-tasteless – insípid (inexplicablement absent al bilingüe) 

-tasty – gustós ‘saborós’ / to look t. – fer venir salivera (un plat de menjar) 

-tat – porqueria, merda (fig.) 

-tattered – atrotinat, fet malbé, desenquadernat (esp. un llibre) 

-taunt – (vt) mortificar (algú, amb algun acte) / reptar (en to burleta) 

*-taupe – talp (color) 

-taut – nerviüt (constitució física) / fi, llis (pell) (cast. terso); llis (panxa) / encartronat (un nus brut de fang 

d’una sabata de cordons) 

-tavern – restaurant, casa de menjars; fonda (acc. 3 Oxford, arcaisme, amb el sentit etimològic del llatí 

taberna) (Philip Pullman, The Good Man Jesus and the Scoundrel Christ) 

-tawdry – xavacà (millor que les solucions del dicc.) (v. xavacà al DECat) /vulgar / trivial (assumpte) (~) 

-tawny – mel (color d’ulls) / caoba (color) (~) 

-tax – trava, entrebanc / taxes – declaració de la renda (~) / t. return – declaració de la renda / t. revenues 

– recaptacions tributàries, ingressos tributaris, ingressos fiscals / t. matters – afers fiscals (alternativa a 

‘afers tributaris’) / t. receipt – factura (~) // (v) posar a prova / reclamar (una cosa l’atenció d’algú, p.ex.) / 

passar factura (fig.) 

-taxation – càrrega fiscal 

-taxi – rodar per la pista (un avió; alternativa a la solució del dicc.) 

*-taxing – molt difícil, molt dur / pesat, feixuc / esgotador / too t. – excessiu (en algun cas) 

*-T-bone steak – mitjana 

*-tchotchke (del yídix) – bibelot, objecte decoratiu, article de decoració 

-teach – instruir / to t. about – impartir coneixements de (alguna disciplina) 

-teaching – (attr) moralista (fig.) / t. aid – material didàctic (audio t. aid ‘material didàctic sonor’) 

*-teaching fellow – becari (‘estudiant amb màster que imparteix algun curs’, terme d’algunes universitats 

dels EUA; no crec que sigui ‘professor ajudant’ ni ‘ajudant de càtedra’ com apareix en algun lloc, perquè 

diria que aquests ja són titulats) (v. currículum de Juan Pablo Arístegui de la UPF, p.ex.) (~) 

-tea-kettle: v. kettle 

*-tea-light, tealight (= t. candle) – llàntia, llantieta, xinxeta 

-team: v. defence 

-teapot – tetera de servir (alternativa a ‘tetera’, per diferenciar-la de tetera de bullir aigua ‘(tea)kettle’) 

-tear1. torn by conflicting emotions – dividit per emocions contraposades (millor que la proposta del dicc.) 

/ to t. apart – desmembrar (sentit propi i fig., p.ex. un país, alternativa més precisa que ‘dividir’); 

esqueixar-se (vi, sentit propi i fig., alternativa a ‘esquinçar-se’, ‘estripar-se’) / to t. apart alive – escorxar 

de viu en viu (ex. al DIEC2 s.v. viu2) / to t. down – (building) aterrar (alternativa a les solucions del dicc.) 

/ to t. down, to t. into (bits/pieces)  – criticar, atacar, flagel·lar, fustigar, deixar com un drap brut, llevar la 



pell (cast. despellejar vivo) (acc. 3.h Oxford) (v. Franquesa s.v. criticar, detractar i blasmar) / to t. 

through – devorar (un llibre, llegir-lo en molt poc temps) / v. asunder / v. hot / v. war-torn 

-tear2. to bring one’s tears under control – retenir les llàgrimes / through one’s tears – sense parar de 

plorar, sense deixar de plorar; amb els ulls entelats de llàgrimes / to reduce to tears – fer plorar (algú), 

fer-lo prorrompre en plors (v. expresions sinònimes de plorar al Franquesa) // to t. up – omplir-se-li els 

ulls de llàgrimes (a algú) / v. hot / v. near / v. red 

*-tear-arse, tear-ass, tearass – conduir com un boig; anar com un esperitat 

-tear-jerking – que fa saltar les llàgrimes (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

-tear-stained – banyat de llàgrimes (millor que ‘tacat’) 

-tease – pallasso ‘bromista’ // to t. out – arrencar, treure (cast. sonsacar) / to t. up – estufar (els cabells, 

p.ex.) 

-teasing – insidiós (una pregunta) 

-tea table – taula de centre 

*-tea-things – joc de te, servei de te 

-technicality – defecte de forma (terme jurídic) 

-technically. t. speaking – pròpiament; en teoria; es podria dir que... (technically > tècnicament) 

-technique – mètode (alternativa a la trad. literal) 

-teddy – picardia (mena de combinació o bodi femení) (acc. no inclosa als diccs.) 

-tedious – carregós (alternativa a les solucions de la primera acc. del dicc.) 

-teens – la dècada de 1910 (o “de 2010’”...) / she’s barely in her t. – acaba d’entrar en l’adolescència 

*-teensy weensy: v. teeny (weeny) 

-teeny (weeny). t. w. white lie – mentideta innocent 

*-teeth-bared – que ensenya les dents 

-teethe – treure les dents 

*-teetotum – virolet, ventureta, ballaruga (mena de baldufa, esp. de secció hexagonal, cast. perinola) 

-telephone: v. directory / v. end / v. hook / v. shop 

-telescopic – de llarg abast (acc. literal i fig. Oxford ‘having the power of distant vision; far-seeing; 

contemplating something distant’, s. XIX) (Dickens, Bleak House, al títol d’un capítol) 

-television. t. war – guerra televisada (la primera va ser la del Vietnam) 

-tell. I t. you... – li haig de dir una cosa; ha de saber; dono fe... / I have to t. you... – sàpigues que... / ...I’ll 

t. you that – no es pot negar que... / I t. you what – farem una cosa; ja veuràs què farem; ja veuràs / I’ll t. 

you one thing – ¿sabeu què? (introducció al que algú vol explicar a una colla de gent) / t. me... – escolti...; 

una cosa... (falca prèvia a una pregunta) / t. me another! – segur!; això no t’ho creus ni tu; vés, home, vés! 

(cast. anda ya) (expresió d’incredulitat; alternatives a la solució del dicc.) / you t. me(!) – tu sabràs / don’t 

t. me that... – no em vulguis fer creure que... / it’s not so easy, let me t. you! – no és tan fàcil, creu-me! 

(alternativa sovint preferible a la del bilingüe / I’m telling you... – creu-me; de debò... (fórmula 

introductòria); ja t’ho pots imaginar (trad. lliure) / you can t. (v abs) – es nota, es respira / to t. to the 

world – pregonar (als quatre vents, etc.); dir en veu alta / one thing I can t. you: – una cosa tinc clara: / to 

t. it all – sincerar-se; obrir el (teu) cor (a algú) / to t. (someone) off – recriminar; retreure (pas de CD a CI) 

/ to t. in (someone) favour – afavorir (sentit diferent que l’acc. proposada per a l’ex. this tells in his 

favour) / to t. against – oposar-se; anar en contra, obrar en contra; perjudicar, desafavorir, fer sortir 

perdent // (n) xafarderia (acc. 2 tell n1 Oxford) / v. truth 

*-tell-all. t.-a. book – llibre d’intimitats (sobre algun tema), llibre de confessions (~) 

*-tellie = telly (v. aquí sota) 

-telling – precís (cast. certero) / dràstic ‘eficaç’ / il·lustratiu ‘revelador’; eloqüent (esp. resposta) 

-telltale – delator / (evidence) inculpatori 

*-telly – tele ‘televisió’ (registre col·loquial) 

*-temp – treballador eventual / temperatura (registre col·loquial; to take someone’s t. es pot traduir 

literalment com ‘pendre la temperatura’, però més col·loquialment com ‘mirar la temperatura’ o ‘posar el 

termòmetre’ [“termòmetro”]) 

-temper. to try someone’s t. – buscar les pessigolles a algú (alternativa a les solucions del dicc.) / (v) 

regular ‘temperar, moderar’ 

-temperament – predisposició; vocació (artística) (~) / equal t., even t. – equanimitat 

-template, templet – pauta, guia (fig.); patró ‘plantilla’ / plantilla (d’un programa informàtic) 

-temple – sinagoga (acc. 1.e Oxford, EUA) 

*-templet: v. template 

-tempo – cadència (acc. 3 DIEC2, si és el cas) 

-temporarily – provisionalment / v. insane 

-temporary – transitori (al bilingüe només a l’ex. t. measures) (t. insanity ‘demència transitòria’, ‘bogeria 

transitòria’) / t. peace – treva 



-tempt – induir / tempted by the idea... – atret per la idea... (alternativa a la trad. literal) 

-ten. some t. people (= t. or so people) – una desena de persones (alternativa a la solució del dicc.) / v. 

nine 

-tenacity – fermesa (possible alternativa a la trad. literal) 

-tenant – masover (~) 

-tend1 – tenir el costum (subjecte animat) / acostumar a (amb subjecte inanimat) / to t. towards – professar 

(idees) 

-tend2 – cuidar, tenir cura (de) / fer el manteniment (d’una màquina, etc.) / v. well-tended 

-tendency – predisposició, tirat 

-tender3 – ple d’afecte (una relació, una mirada, etc.) (alternativa a ‘afectuós’) / t. devotion – zel amorós // 

(v) prodigar (favors, p. ex.) 

*-tender-minded – de cor tendre ‘sensible’ (Scott Fitzgerald, “The Lees of Happiness”) (traduït més 

literalment per Oliva com ‘tendresa d’esperit’ al Rei Lear, 5.3.31) / racionalista (filosofia de William 

James) (~) 

-tenderness – entendriment / indulgència (Austen, Sense and Sensibility; Dickens, Cricket) 

-tenet – doctrina / opinió / divisa (ac. 1.2 DIEC2) 

-tenfold – (adj) multiplicat 

*-ten-inch record – disc de quaranta cinc revolucions (v. single en aquesta mateixa llista) 

*-tenpin – bitlla 

-tense2 – violent (acc. 3 DIEC2) / nerviós (persona, tant qualitat temporal com permanent) / it’s been a t. 

time for everybody lately – tothom ha estat amb l’ai al cor, tots aquests dies (Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 26; v. context) // (vi) fer força // (vr) crispar-se / posar-se alerta 

-tension – tensió artística (acc. 2.d Oxford) / in t. with – en conflicte amb (possible alternativa a la trad. 

literal) / cool tensions – fredor tensa (entre dos països, p.ex.) (~) 

-tent – envelat (de circ, p.ex.) 

-tentative – interrogatiu (somriure); tímid (íd.) / exploratori (~) / (days) en suspens; incert (~) 

-tentatively – amb cautela, amb compte; com aquell qui no gosa 

*-tenth-rate – d’ínfima categoria 

-tenuous – contingent ‘aleatori’ / (connection) superficial (alternativa a ‘poc estret’) / (argument) agafat 

pels pèls 

-tenure – plaça (fixa o no) (acc. 3.2 Oxford)  

-term – pauta (p.ex. a to master the terms ‘marcar les pautes’, catàleg Post-Picasso, 4) / element (acc. 

11.c Oxford) / in terms of – a partir de, en funció de (alternatives a les solucions del dicc.); arran de, per 

(in terms of personal and societal realities ‘ per circumstàncies personals i socials’) (~); pel que fa a... (al 

bilingüe en un ex.) / terms of reference – punts de referència (v. referència al GDLC) / the terms of the 

contract – clàusules, condicions (trad. més ajustada que la del dicc.) (també clàusules matrimonials) / on 

its own terms – per si mateix, per si mateixos / on my terms – a la meva manera, al meu aire, tal com jo 

vull (~) / easy terms – condicions avantatjoses (alternativa a la solució del dicc.) (~) / to be on terms – 

negociar, fer negociacions / to be on (bad/good) terms – estar (mal/ben) avinguts / to come to terms with a 

situation – emmotllar-s’hi, acomodar-s’hi; acceptar-la (~) (alternatives a la trad. del dicc.) / v. originating 

/ v. reasonable 

-terminal. t. illness – malaltia irreversible, malaltia incurable (possibles alternatives a la trad. literal, tot i 

la inexactitud) 

-terrace – bancal (de cultiu) 

-terraced house – casa adossada, casa apariada (GB) 

-terracotta, terra-cotta – ceràmica 

-terrain – àmbit, territori (fig.) 

-terrible – terrorífic; temible, que fa por / greu, molt greu, gravíssim (un error, una mala acció, etc.) (how 

t. ‘això és molt greu’) / pesat, carregós (registre col·loquial) / this tea is t. – aquest te és dolentíssim / t. 

thing – calamitat; enormitat / I am t. at (something) – sóc un desastre (en algun treball manual, p.ex.) / v. 

sound2 

-terrific – formidable / collonut (sentit positiu i irònic) 

*-terrified – mort d’esglai / I’m t. for you – pateixo molt per tu 

-terrify – fer pànic (una cosa a algú) / to t. into obedience – reduir a l’obediència (per mitjà de la por) 

-terrifying – terrorífic, horripilant / inquietant 

-territorial – possessiu (persona) 

-territory: v. new 

-terror – esglai / volcano t. – alerta volcànica; amenaça volcànica (esp. llenguatge periodístic) (~) 

-terrorize, terrorise – intimidar / sembrar el terror / cometre actes intimidatoris; cometre actes de 

terrorisme (~) / assolar (~) / assetjar, hostilitzar (~) 



-terry cloth – rus, tela de tovallola / t. c. robe – barnús 

-terse – lacònic 

-terseness – laconisme; eixutesa (~) 

-test – experiment / fair t. – prova vàlida; prova controlada / first t. – baptisme de foc (fig.) (~) // (attr) t. 

case – cas que crea jurisprudència; precedent; demostració (fig.) (~) // (vt) sondejar (~) / v. tried 

-testament – testimoniatge (acc. 3 Oxford, etc.) 

*-tested: v. tried 

-testify – testificar / deixar testimoni (≠ ‘donar testimoni’, només en ex. al bilingüe) / to t. to – manifestar 

-testimonial – testimoniatge (acc. a Oxford) 

*-testing. t. moment – moment crític 

-testing ground – camp de proves (millor que ‘zona’, esp. si és en sentit fig.); camp experimental 

-test tube: v. rack 

-tether – amantina (tipus de corda nàutica, v. diccs.) / resistència, capacitat de resistència // (v) mantenir 

unit (fig.; a la vida, p.ex.) 

-text. t. message – missatge (de text), SMS // (v) enviar un missatge (o SMS) 

*-texta – retolador (Austràlia) 

-textbook – (attr) estereotipat; de manual (~) / hardly t. – heterodox (~) 

-texture – estructura (acc. 4.a Oxford) 

-thank. a special thanks... – vull donar especialment les gràcies... / v. goodness 

-thanksgiving. t. service – ofici d’acció de gràcies 

-that. t. is – vejam (fórmula introductòria); s’entén (falca final aclaratòria); vaja, que... (valor consecutiu, 

alternativa a les solucions del dicc.) / and t. is t. – vet-ho aquí (you fell ill and you were sick and t.’s t. ‘es 

trobava malament i es va marejar, vet-ho aquí)’; i fora / and t. was it (i variants com and that’s it) – i para 

de comptar (segons el context); i fora; i no hi donem més voltes / so t. was t. – i aquí es va acabar la cosa 

(alternativa preferible a la solució del dicc.); i així va ser com va anar (sentit diferent) / t.’s it! – ara hi 

caic! (si és el cas); ja n’hi ha prou! (si és el cas) / v. about / v. just / v. not / v. this / v. with / v. you 

*-thatcher – ensostrador (no als diccs., però v. ex. acc. 1 ensostrar DCVB) (~) 

-thaw. to t. out – (vi) treure’s el fred de sobre, desenfredorir-se; desembalbir-se (els dits) 

-theatre – cine (EUA, Nova Zelanda) / t. of the show – espai escènic (~) / t. of war – teatre d’operacions, 

escenari de guerra (no ‘el teatre de la guerra’) / the Pacific t. – la guerra del Pacífic (dintre el marc general 

de la Segona Guerra Mundial) / t. case – estoig de tocador ‘estoig de maquillatge’ (Daphne Kalotay, 

Russian Winter) / v. regional 

*-theatric. theatrics – teatralitat, efectisme 

-theatrical – histriònic (rialla) (~) 

*-thematize – tractar (d’un assumpte en una obra literària, artística, etc.) 

-theme – ambientació / tesi (acc. 1 DIEC2) / missatge, contingut (fig.) (~) / preocupació, problema (en la 

vida d’una persona, sovint pl.) / big t. – tema central, leitmotiv / ongoing t. – constant (f) (acc. 2.1 DIEC2) 

*-themed – temàtic / historiat 

-then. t. again – d’altra banda; ara bé / t., and only t. – en aquell moment, en aquell mateix moment, ni 

abans ni després / v. well 

-therapy – tractament (preventiu, profilàctic, etc.) (al bilingüe només en un ex.) 

-there – ja està (amb el sentit de ‘vet-ho aquí’, però també de ‘apa’: There. I’ve said it ‘Ja està; ja ho he 

dit’) / (we’re) almost t. – ja quasi estem (final d’una explicació); ja quasi hi som (final d’un trajecte) / t. 

you are – si és servit (pronunciat “si[’s] servit”) / t. you go – vet-ho aquí; no cal que diguis res més (en 

algun cas); què hi farem /  to be t. for someone – fer-li costat ‘no fallar-li, no deixar-lo a l’estacada’; estar 

per algú ‘tenir-hi atencions’ / always t. – sempre present (un record, una sensació, etc.) / he’s always t. – 

sempre hi pots comptar, sempre es pot comptar amb ell (i variants) / are you (still) t.? – ¿que em sents? 

(en una conversa telefònica, dit per un interlocutor a l’altre quan aquest queda callat o no respon a alguna 

pregunta) / t. now – va, vinga / t., t. – tranquil, tranquil 

-thereby – amb això (sentit consecutiu) 

-therewith – de retruc 

-thermal. t. blanket – (flassada/manta) (iso)tèrmica 

-thesis – contingut, missatge (~) 

-thick – rústec, bast, groller (acc. 3 Oxford) / (voice) engolat (alternativa a ‘pastosa’, ‘presa’) / through t. 

and thin – a les verdes i a les madures (alternativa a les perífrasis del dicc.) (GDLC, verd2, acc. 2.6) / to be 

t. about something – portar una cosa d’amagat (~) // (adv) t. and fast – seguits i de pressa (tot de cavalls 

que passen al galop l’un darrere l’altre o en grups, p.ex.) // (n) in the t. of it – passar un tràngol (v. 

sinònims de destret al Franquesa) (~) / v. lay 

-thicken – engruixir 



-thicket – bosc, núvol (fig.) (a t. of microphones ‘un núvol de micròfons’, ‘un bosc de micròfons’) / 

espessor (de plantes) ‘forra, frondositat’ 

*-thigh-high. t.-h. boots – botes sobre genoll (botes de cuixal a l’Oxford Visual i a la Viquipèdia) 

-thin – (hair) esclarissat / (crowd) dispers (alternativa a les solucions del dicc.) / esquifit / poc espès, poc 

consistent (alternatives a ‘líquid’ o ‘aigualit’) / t. on – pobre en (fig.) / to speak to t. air – parlar sol (algú 

que no hi és tot, p.ex.) / v. wear / v. thick 

-thing – objecte (traduït així només en ex. al bilingüe) / (gran) afició (d’algú, ~ acc. 6 Collins bilingüe, 

sempre amb thing acompanyat del possessiu corresponent) / small t. – petitesa (v. sinònims de bagatel·la 

al Franquesa, i trivial en aquesta llista) / things – la situació, la cosa (en frases com since that’s how 

things are, que apareix al dicc. amb trad. literal, o bé com there’s nothing you’re doing that’s making 

things worse ‘res del que puguis fer empitjorarà la situació’; if things get worse ‘si la cosa empitjora’, 

etc.) / to go the way of all things – fer la fi de totes les coses (alternativa més idiomàtica i ajustada que la 

solució del dicc.) / of all things (falca final) – ves per on; qui ho havia de dir (v. of all things) / for one t.... 

– per començar...; ...entre altres coses / the most natural of things (i variants) – la cosa més natural del 

món / the big t. is... – resulta que... (~) / that’s just the t. – és ideal; ve com l’anell al dit / v. 

unaccountable / v. right / v. trivial 

-thingamy (i variants) – estri, andròmina 

-think – tenir el cap posat en (una cosa) / to t. that (you two are old friends / he’s just twenty)! – qui ho 

havia de dir, (que éreu amics de fa temps / que tot just té vint anys)!; no em sé avenir que... (alternatives 

preferible a la trad. literal del dicc.) / t. what you like – agafa-t’ho com vulguis / I don’t know what to t. – 

(ja) no entenc res / I wasn’t thinking – ho he dit sense pensar (però: the nurse wasn’t thinking ‘la 

infermera estava distreta’, ‘la infermera no estava al cas’) / what was I thinking? – ¿on tenia el cap? / start 

thinking! – pensa una mica! / you t. so? – ¿vols dir? / to t. fast – buscar una resposta (trad. lliure útil en 

algun cas); pensa, fes un esforç!; fes un esforç, pensa una mica! (íd. íd.) / to t. hard – espreme’s el cervell 

(alternativa a les solucions del dicc.) / to t. again – reconsiderar (alternativa a ‘repensar-s’hi’) / let me t. 

about it – ja m’ho rumiaré / I’ve been thinking. – se m’ha acudit una cosa. / I’ve just thought of something 

– ara que hi penso / now that I t. of it... – ben mirat... / just t. of... – ja veuràs (+ OD) (en algun cas) / I 

keep thinking – no paro de pensar (en una cosa); tota l’estona penso (en una cosa); no se me’n va del cap / 

you’d t., you would t.[...] – semblaria que... (cast. parecería o cabría pensar) / to t. for oneself – pensar 

pel (teu/seu) compte, pensar amb criteri (propi); tenir criteri (millors que la solució del dicc.) / it’s too 

much to t. about – n’hi ha per desesperar-se (si és el cas) / to t. back – fer memòria (acc. 3.3 memòria 

DIEC2) / to t. over – sospesar (un pla, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.) / to t. towards – 

plantejar-se (~) / to t. highly of someone – tenir en bon concepte (millor que ‘en molta estima’) / to t. little 

of someone – tenir-lo per poca cosa, tenir-ne una pobra opinió / to t. (something) through – pensar-hi 

detingudament; planejar-ho detingudament (I have thought it through ‘ho tinc tot calculat’) / to t. the 

worst – témer el pitjor / to t. the worst of someone – tenir algú en molt mal concepte / to try to t. – rumiar, 

espreme’s el cervell, fer un esforç perquè se t’acudeixi alguna cosa (~) (alternatives al calc); voler creure 

(sentit diferent) (shut up, I’m trying to t. ‘calla, que no em deixes pensar’, trad. lliure) / v. straight 

-thinker – persona reflexiva; persona que tot ho analitza; persona que tot ho raona / dazzling t. – 

llumenera 

-thinking – raonament (you can see their t. ‘aquest és el raonament que devien fer’) / quick t. – sagacitat / 

wishful t. – castell en l’aire (alternativa a la solució del dicc; v. wishful per a altres traduccions 

aproximades) / careful t. – reflexió (terme de teoria educativa, etc.) / careless t. – irreflexió, frivolitat (~) / 

the bathroom is the place where I do my best t. – el lavabo és el lloc on em concentro més bé per pensar / 

v. line / v. mode 

-thinly. t. spread – de distribució esparsa (una espècie animal o vegetal) 

-thinning – esclarissats (cabells) 

-this. t. is a free country – som en un país lliure (trad. més idiomàtica que la del dicc); som en una 

democràcia (trad. lliure, potser encara més idiomàtica en alguns casos) / t. and that (resposta a what did 

you talk about?) – de tot una mica (alternativa a la solució del dicc.) / but there was t. – però va passar el 

següent... / v. it 

-thistle – arç (a vegades quan no és ‘card’; cf. thorn aquí sota); espinal (Mateu 7,16) 

-thong – molls (per remenar el foc) / tanga (tipu de biquini exigu) / xancleta 

-thorn – bardisses; card (Mateu 7,16, cf. thistle aquí sobre) / a t. in one’s side, in one’s flesh – un corcó, 

un plom, una pedra a la sabata (persona pesada, que causa irritació o molèstia); una pedra a la sabata, una 

corona d’espines (cosa que causa irritació o molèstia) 

-thorough – aprofundit, en profunditat (alternatives a les solucions del dicc.; una entrevista, p.ex.) / de cap 

a peus / in a t. way – a consciència (~) 

-thoroughfare – carrer (alternativa a ‘via pública’ o a ‘artèria’) 
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-thoroughly. t. proven – plenament demostrat, demostrat a bastament / t. reasonable – ple de seny 

(persona) / he is t. evil – és la maldat personificada (trad. lliure) 

-thought. not to give a t. (to something) – no dedicar-hi cap reflexió (cf. I didn’t give it another t. del 

dicc.) (~) / to give something a lot of t., to devote much t. (to an issue) – donar-hi moltes voltes 

‘reflexionar-hi molt’ / to turn one’s thoughts (to something) – interessar-se (per alguna cosa) / second t. – 

dubte; rectificació (~) / on second thoughts – pensant-ho bé, ben mirat... (falca); repensar-s’hi (~) / our 

thoughts go with you – no et deixarem de tenir en els nostres pensaments (fórmula funerària o de comiat) / 

evil thoughts – males intencions (Mateu 15,19) / it’s a t. – és una possibilitat / (to read, etc) with t. – 

(llegir, etc.) a consciència, amb deteniment (~) / a man of t. – una persona entenimentada, assenyada / v. 

centre / v. deep / v. experiment / v. food / v. freeze / v. line / v. scatter / v. skip / v. stubborn 

-thoughtful – prudent / conscienciós / entenimentat, assenyat, de seny (persona, si no és ‘seriós’ o ‘atent’) 

/ very t. – tot un detall (~) / t. blue – (blau de) ultramar (~) 

-thoughtfully – amb aire reflexiu / amb consideració / amb interès, amb atenció (escoltar) / he t. sent a 

copy of the new book to her – va tenir el detall (o la consideració) d’enviar-li un exemplar del nou llibre 

-thoughtfulness – reflexió / cura (acc. 1 DIEC2) 

-thoughtless – desaprensiu, desconsiderat 

-thoughtlessness – desconsideració, falta de consideració 

*-thought-provoking – que fa reflexionar. / t.-p. reflection – reflexió intel·ligent 

-thousand. a t. times – infinitat de vegades (fig.) / v. t.-volt 

*-thousand-volt. t.-v. smile – somriure radiant 

-thread – fil (en una xarxa social o fòrum d’internet) / common t. – denominador comú // to t. through – 

passar pel sedàs ‘analitzar amb detall’ (catàleg Post-Picasso, 5) 

-threadbare – (excuse, etc) suat (acc. fig. que només trobo al dicc. d’en López del Castillo)  

*-thread-the-needle – rístol (pas o figura de dansa popular; a Cançó de Nadal de Dickens) 

-threat. cold t. (“a threat of future violence delivered in an unemotional, controlled manner and intended 

to frighten another into doing what the threatener wants”) – amenaça calculada (~)  

-threaten – (vt) intimidar / posar en perill, fer perillar / v. mayhem 

-threatening. t. behaviour – conducta intimidatòria 

-three-legged. he’s a t.-l. dog – (és un gos que) li falta una pota 

-three-piece. t.-p. suit – tern (d’home) (acc. 1.2 DIEC2) 

*-three-ring circus – sarau (fig.) 

*-three-tailed. t.-t. pasha – sàtrapa (sentit fig.) (Del Dictionary of Phrase and Fable, E. Cobham Brewer, 

1894: “A three-tailed bashaw. A beglerbeg or prince of princes among the Turks, having a standard of 

three horse-tails borne before him. The next in rank is the bashaw with two tails, and then the bey, who 

has only one horse-tail.”) (v. l’acc. III.1.a de l’entrada three de l’Oxford, cita de l’any 1718) (Thackeray, 

Book of Snobs, 3) 

*-three-toed – tridàctil 

-thrift. t. shop – botiga (d’articles) de segona mà (EUA) 

-thriftless – descurat 

-thrill: v. recognition 

-thriller – obra d’intriga; novel·la d’intriga; pel·lícula d’intriga / partit d’infart ‘partit molt emocionant’ 

(Philip Roth, Indignation) 

-thrive – tirar endavant ‘progressar’ / imperar (el mal, p.ex.; registre bíblic) / agradar molt (a algú, fer 

alguna cosa); tenir popularitat, ser popular (una moda entre la gent, p.ex.) / bullir d’animació (un lloc amb 

molta gent treballant o anant amunt i avall) / to t. as – exercir de (fig.) (~) / to t. on – nodrir-se de (esp. 

fig.) 

-thriving – ufanós (alternativa a ‘esponerós’) / que dóna, que dóna per viure (un negoci) 

-throat. his (breath/words) catching in his t. – amb un nus a la gola (que priva de parlar o respirar) (~) 

*-throat plate – placa guia (la que tapa la canilla en una màquina de cosir) (v. throat plate) 

-throb – fer zub-zub (i variants amb altres verbs) 

-throbbing – zub-zub, fiblades (de mal de cap, etc.) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-throes. death t. – estremituds / to be in the t. of death – ser a les portes de la mort, estar a les últimes 

-throttle – papallona (mena de vàlvula reguladora de l’entrada de combustible en un motor) / t. handle – 

palanca de gas (accelerador en embarcacions de motor i aeronaus) 

-through. t. and t. – fins al moll de l’os (alternativa a la solució del dicc. en ex.) / v. help / v. talk 

-throughout – (of time, process) en tot moment (alternativa a ‘sempre’) 

*-through-stitch – (adv) fins al final / to go t.-s. with (something) – rematar (alguna feina) 

-throw. they cost fifty dollars a t. – costen cinquanta dòlars cada un // (v) trasbalsar, destarotar 

(alternatives a ‘desconcertar’) / to risk everything on one last t. – jugar-se el tot pel tot, jugar-s’ho tot a 

una sola carta, fer un vaitot, posar tota la carn a la graella // (v) desarmar (fig.); impresionar (fig.) / to t. 
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one’s life away – desaprofitar algú la seva vida, desgraciar algú la seva vida (no ‘malversar la seva vida 

per no res’ com es tradueix la frase que comença per he was worldly enough...) / to t. over – deixar plantat 

(alternativa a les solucions del dicc.) / to t. together – improvisar (alternativa a la solució del dicc.) / to t. 

up – treure a la llum ‘posar al descobert’ / to t. oneself at (someone) – abalançar-se sobre (algú) / to t. 

oneself into something – abocar-s’hi / thrown in one – (tot) alhora / v. light / v. lot / v. throw pillow aquí 

sota / v. water / v. wind / v. wolf 

-throwaway – (adj) intranscendent, sense transcendència (fig.) (~) 

-throw-in – servei de banda (esp. futbol) 

*-throw pillow – coixí (cast. cojín, no almohada), coixí petit, coixí decoratiu (de sofà, o bé de llit sempre 

que no sigui el coixí per reposar-hi el cap) 

*-thrumming – trepidació; vibració; trèmolo (~) 

-thrust – projecció (‘sortint’, en algun cas, ~) 

-thud. heavy t. – patacada sorda 

-thug – sicari / vàndal, energumen; violent (subst., esp. pl. ‘els violents’); quinqui 

*-thuggish – (adj) mafiós (~) / patibulari (cara) / canallesc (comportament) 

-thumb. my t.! – i un be negre!, i un colló! / to give the thumbs up – fer un gest d’assentiment 

(neutralització); donar l’aprovació, dir que sí (a alguna proposta) / v. green 

-thumbtack – xinxeta (accs. 1.1 i 1.2 DIEC2; no ‘xinxa’) 

-thump – (heart) bategar amb força (variant de la solució del dicc.) 

-thumping – palpitant (acc. 1 Oxford) 

-thunder. as t. – com una mala cosa (~); molt (adv, v. sinònims) // yes, he thundered – sí, va dir amb veu 

atronadora (alternativa a la solució del dicc.) / to t. past – passar amb estrèpit 

-thundercloud – núvol de tempesta (alternativa a les solucions del dicc.) / nuvolada (de fum, p.ex.) 

-thundering – atronador, eixordador 

-thus – per tant...; segons això... 

-thwart – fer anar malament; avortar ‘desbaratar, frustrar’ (un projecte, etc.); malmetre 

-tiara – diadema (sentit diferent de la trad. del dicc.) 

-tick1. to t. off (~ to count) – enumerar / I learned what made him t. – vaig descobrir de quin mal patia 

(fig.) // (vi) to t. by – transcórrer, passar, escolar-se (els minuts) 

-ticker-tape – serpentines (sentit ampliat); confeti (sentit encara més ampliat, però lícit, p.ex. a I Married 

A Communist, Philip Roth, 2) 

-ticket – resguard / that’s the t.! – això mateix!, sí senyor!, ni més ni menys!, justa la fusta! (~) / v. 

winning 

*-ticking (postverbal de tick) – claqueteig (DCVB, DECat) // (adj) t. (time) bomb – bomba de rellotgeria, 

bomba d’explosió retardada 

-tickle – al·licient (~) 

*-tick rate – freqüència de batec (una sola ocurrència al Google), freqüència d’interrupció (~) 

(informàtica, v. tickrate; i també, de Fraile Agustí: “El temporitzador del sistema és la part del hardware 

d'un computador encarregada de controlar el pas del temps. Aquest temporitzador funciona utilitzant una 

font de temps, que pot ser un rellotge digital o la mateixa freqüència del processador. La funció del 

temporitzador és disparar-se amb una freqüència programada, és a dir, cada cert nombre de ticks de 

rellotge, el temporitzador del sistema llença una interrupció hardware. Aquesta freqüència s'anomena tick 

rate i el seu valor es indicat al temporitzador durant l'arrencada del SO.”) 

*-ticktack, ticktock – trucador (EUA; “a device operated from a distance to make a tapping sound on a 

window or door as a practical joke” segons el dicc. Encarta World English Dictionary) (~) 

*-tidal. t. wave – ona de marea (Termcat, etc.); tsunami 

-tide. – flux i reflux (esp. fig. per no haver de dir ‘marea’, que en català es diu poc perquè les tenim poc 

perceptibles) / the t. of events – el curs dels esdeveniments (més idiomàtic que ‘l’evolució dels fets’) / the 

t. has turned – s’ha girat la truita; la tendència s’ha invertit 

-tidemark – límit de la marea (alternativa a la solució del dicc.) /  

-tidy. t. sum – respectable suma (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-tidying-up – acabat (de la còpia en bronze d’una escultura, p.ex.) 

-tie – veta (de la cintura d’uns pantalons clàssics de pijama, p.ex.) / fit to be tied – fet una fúria / tied up – 

enfeinat, embolicat (amb algun assumpte) (però p.ex.: tied up with sadness ‘aclaparat per la tristesa’) / v. 

black tie 

*-tie clip (= tie pin) – agulla de corbata (“passador de corbata” al Termcat, solució que em sembla 

postissa i no trobo al DIEC2 ni al DCVB) 

*-tie-dye – tenyit amb nusos (~) / t.-d. shirt – camisa hippi (per extensió) 

-tiff – topada (alternativa a les solucions del dicc.) 
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-tight – junt, atapeït (la lletra d’una persona; un grup de gent en un espai reduït) / rígid, encarcarat (el traç 

d’un dibuix) / forçat (un somriure) / v. sit 

-tighten – (security) extremar 

-tight-lipped – taciturn (alternativa a les solucions del dicc.) 

-tightly – amb fermesa (reprimir, etc.) / en to eixut (resposta, comentari) 

-tightrope. t. act – número d’equilibrisme (sentit propi i fig.) 

-tights – malles; pantis (Termcat) 

-tile. on the tiles – (anar/sortir) de gresca, de parranda (DECat amb referència al dicc. Aguiló del 1815), 

de farra (ésAdir, dicc. López del Castillo amb dues referències de llibres d’estil) 

-tiling – alicatat (solució del Termcat, q.v.) / Penrose t. – mosaic de Penrose (Lisa Randall, Warped 

Passages, figura de la introducció) 

-till3. to reach into the t. – omplir-se les butxaques ‘desfalcar’ 

-tiller2 – barra del timó (alternativa a les solucions del dicc., que trobo com a def. de arjau al DECat) 

-tilt. to run a t. – envestir (sentit propi i fig.) // (vi) bascular / fer bascular / to t. at – envestir (acc. 5.c 

Oxford) 

-time –estada (the end of my t. at the school coincided with the end of my t. in Nigeria, Teju Cole, Open 

City, 6) / to have t. on one’s hands – tenir temps lliure; tenir tot el temps del món / to take one’s t. – no 

tenir pressa (a fer una cosa) / take your t. – agafa-t’ho amb calma / to have all the t. before oneself – tenir 

tot el temps del món / my t. is yours – estic a la teva disposició, a la vostra disposició / he needs t. – 

necessita pair-ho, necessita assimilar-ho (en algun cas) / at times – a estones (alternativa a ‘a vegades’) / 

for the t. being – de moment (alternativa a la solució del dicc.) / on t. – puntualment (com p.ex. a to pay 

on t., etc.) / t. and again – tot sovint (alternativa a les solucions del dicc.) / I’m having the t. of my life – 

m’ho estic passant molt bé; no m’ho havia passat mai tan bé / not to give someone the t. of day – no 

donar-li el bon dia (~) / I will arrive in t. for dinner – arribaré a l’hora de sopar / the house will last our t. 

– la casa durarà més que nosaltres (més que no pas ‘tant com nosaltres’) / it is only a matter of t. 

(before/until...) – tard o d’hora... (potser amb una lleugera reformulació) / by this t. – a hores d’ara (en 

frases conjecturals com: ‘If you had not come I should certainly have been accepted [by her] by this 

time’, Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd, 33); mentrestant... / at various times, from t. to t. – 

espaiadament, de forma espaiada (en algun cas); més d’una vegada i més de dues (Thomas Hardy, Far 

from the Madding Crowd, últim capítol) / it happens all the t. – passa cada dos per tres, t’hi trobes cada 

dos per tres; és una cosa que passa cada dia, és una cosa habitual / people do it all the t. – és el que fa 

tothom / all the t. I’m tellig him... – no paro de dir-li que... / one thing at a t. – anem per parts (alternativa 

a la trad. més literal) / this t.... – en aquest cas... (quan ‘vegada’ no hi acaba d’encaixar) / standard t. zone 

– zona horària, fus horari // (v) sincronitzar / esglaonar (en el temps, diferents accions) / mesurar 

(temporalment: a pause perfectly timed ‘un silenci perfectament mesurat’) / v. all / v. between / v. just / v. 

lose / v. old / v. over / v. run / v. side / v. soon / v. time zone 

*-timebook, time-book – llibre de registre (d’entrada i sortida en una feina, on es firmava) 

-time-consuming – entretingut (una ocupació, una feina) (acc. 2 DIEC2) 

-time-honoured – consagrat per l’ús, sancionat per l’ús / consagrat, tradicional / inveterat (~) 

-timeless – intemporal / immortal (alternativa a ‘etern’) / perdurable (t. inspiration ‘exemple perdurable’, 

prefaci Mandela) 

*-timelessness – intemporalitat 

*-timeline – cronologia (acc. 2 DIEC2) / horari / termini ‘data límit’ 

-timeness, time-ness – temporalitat (~) 

*-time-out. time out – pròrroga; temps mort (en esports) / descans, parada, interrupció (en la feina) // 

(interj) para el carro! 

*-time-scale – interval de temps 

*-time slot – fus horari 

-timetable – agenda, calendari 

*-time-warp – ancorat en el temps (un poble, un hotel antic amb història) 

*-time zone – fus horari 

-timid – pusil·lànime, apocat; poruc (acc. 1.a Oxford) 

-timidity – pusil·lanimitat; encongiment 

-timing – la cronologia dels fets (si és el cas) / sincronització (acc. 2.a Oxford, v. cita any 1893); 

oportunitat ‘qualitat d’oportú’ (perfect t. ‘el do de l’oportunitat’, trad. lliure a Heidegger and a Hippo,  5; 

‘arribes al punt’, en un diàleg [cita d’en Pous i Pagès al DDLC]) / bad t. – inoportú (amb reformulació 

sintàctica) 

-timorous. t. voice – veu poruga 

*-timorously – acoquinat (valor adverbial) 

-timpani – timbales (mala equivalència al bilingüe) 



-tin – (tin-plate) llauna (acer revestit d’estany, cast. hojalata; no ‘llautó’ com diu el bilingüe, que és 

l’aliatge de coure i zenc); planxa de llauna 

-tincture. tinctures – rudiments (acc. 5.b Oxford) 

-tinder – encenalls (quan no és ‘esca’) (acc. 2 DCVB, esp. la subaccepció ‘llenya menuda i fullaraca 

seca’) 

-tinge – color, to / punt (acc. 11.3 DIEC2, acc. 2 DCVB) // (v) impregnar, amarar (~) 

-tinkle – telefonada 

*-tinnitus – brunzit a les orelles 

-tinny – metàl·lic (so) 

-tinplate – llauna, planxa de llauna (no ‘llautó’; v. el que en dic aquí sobre s.v. tin) 

-tinsel. t. gold – colradura 

-tint – aclarir (un color) (‘donar-li un to més clar’) (antònim de to shade) 

*-tinted – fumat (vidre d’ulleres, de finestres de cotxe, etc.) 

-tiny. t. mind – cervell estret (fig.) 

-tip2 – prohibir, vedar (~) / to t. one’s hat – tocar-se el barret (per saludar, sense treure-se’l) / to t. off – 

avisar, advertir, posar en guàrdia, donar avís a (la policia, p.ex.) / tipped to be... – destinat a ser; candidat 

a; amb molts números per ser 

*-tipped-up. t.-up landscape – paisatge d’horitzó elevat (~) 

-tiptoe. to t. through one’s answer – respondre amb cautela, respondre amb peus de plom 

-tirade – invectiva 

-tired. I’m just t. – tinc cansament i prou / a t. old man – un home convencional 

-tiredly – sense esma (~) 

-tiresome – carregós, feixuc 

-tissue. a t. of lies – un teixit de mentides (literal, però més idiomàtic que ‘reguitzell’) / t. paper – paper de 

seda (no ‘paper fi’) 

-tit2. t. for tat – reciprocitat 

-titillate – divertir (acc. 2.1 DIEC2), fer riure 

-titillation – excitació / morbositat (Philip Roth, Exit Ghost) 

-titbit – requisit ‘plat exquisit’ / t. of information – xafarderia (acc. 2 DIEC2) 

-title – tractament (acc. 2.2 GDLC) 

-titled – de la noblesa; amb títol nobiliari 

-title page – portadella (alternativa a ‘portada’) 

-tit-for-tat – represàlia (amb reformulació) / v. tit2 

*-TK – (= to come) pròximament (esp. llenguatge periodístic, ~) / (= traditional knowledge) 

coneixements tradicionals / (= transitional kindergarten, aplicat a un curs de pàrvuls als EUA, i, p.ext. a 

l’edat corresponent o aproximada; en ús esp. entre pares i mestres) 

*-to-and-fro (inclòs a l’última entrada de to amb el sentit de ‘vaivé’). in the to-and-fro of conversation – 

en l’animació de la conversa // (attr) pendular (moviment) 

-toast. (adj) Sally’s t. – amb la Sally es va acabar (la relació de parella) 

-toasting fork – torradores (en pl.), torrapà 

*-toasty – caldejat (una habitació, p.ex.) 

-tobacco. chewing t. – tabac de mastegar 

-today. t. of all days – precisament avui; avui més que mai (i variants, si és el cas, ~) 

*-toddler – nen petit, criatura, infant de mesos, infant de bolquers (‘infant que va a quatre grapes o 

comença a caminar’) (~) 

-toe. t. to t. – enfrontats, encarats / to tread on someone’s toes – ficar-te on no et demanen (sentit fig. 

alternatiu a la solució del dicc.) // to t. the line – obeir, creure (acc. 2.2 DIEC2) 

-toehold – presa (esp. en escalada), punt de suport (per al peu, íd.) 

-toenail – ungla del peu (millor que la solució del dicc.) 

-together. all t. – entre tot, entre una cosa i una altra / our life t. – la nostra vida en comú / v. sit 

-toggle – botó de trenca, botó de banya (Termcat) 

-toil – afany (solució entre ‘treball’ i ‘esforç’); penalitats (~) 

*-toiler – (n) treballador 

-toilet. t. items – articles d’higiene personal (solució també vàlida per al t. requisites del dicc.) 

-toilette – toaleta; activitats de tocador / arreglar-se (esp. una dona abans de sortir al carrer, o bé abans 

d’anar-se’n a dormir) 

*-toiling – esforçat; sofert (a t. mortal, p.ex.) 

-toilsome – feixuc ‘pesat’ (vida, etc.) 



-token – prova (as a t. of ‘com a prova de’); penyora de reconeixement (traducció del símbolon grec) / by 

the same t. – anàlogament, semblantment; pel mateix motiu; per la mateixa regla de tres (~) / t. force – 

destacament (unitat militar petita) 

-toll1 – preu (fig.), seqüela / desgast (sentit propi i fig.) / (it) took its toll (to him) – (ell) va haver de pagar 

el preu (per...); passar factura (una cosa a algú) (fig.) / emotional t. – càrrega emotiva; patiment psicològic 

(trad. lliure apropiada en alguns casos) 

-toll2. to t. the time – tocar l’hora (un rellotge) 

-Tom. every T., Dick and Harry – tot déu 

*-tomalley – melsa (de llagosta [Palinurus sp]) (cf. Sopa de llagosta - Institut Català de la Cuina 

Catalana) 

-tomboy – cavallot; xicotot (alternatives a ‘gallimarsot’, sobretot si es tracta d’una noia esvalotada) 

-tombstone – pedra sepulcral (alternativa a les solucions del dicc.) 

-tomorrow. there is tomorrow – tot arribarà / like there was no t. – com si s’acabés el món (i variants) 

-ton. to weigh a t. – pesar com ferro, pesar com el plom, pesar com un burro mort (no al DIEC2 ni al 

DCVB, on s.v. pesar sí que apareix la variant pesar més que un ase mort) 

-tone. in low tones – fluix (alternativa a ‘en veu baixa’, p.ex. riure) / v. set 

-tongs: v. ice 

-tongue – llança (de carro) (acc. 14.e Oxford) / to (roll/trip) off the t. – ser fàcil de pronunciar; sonar bé (it 

doesn’t r. off the t. ‘costa de dir, costa de pronunciar’) / v. wagging 

-tongue-tied – cohibit (alternativa a les solucions de la segona acc. del dicc.) 

*-tongue-wagging – safareig ‘enraonies’ (cf. wagging tongue s.v. wagging en aquesta llista) 

-tonsil. tonsils – les glàndules (alternativa col·loquial a ‘amígdales’) 

-tonsillectomy – operar de les amígdales, operar de les glàndules (alternatives al terme tècnic) 

-too: v. much 

-tool: v. manufacturing 

*-tool-like – instrumental 

-toot – cop de botzina, botzinada (cita Pla al DDLC) / to t. one’s own horn – penjar-se medalles, posar-se 

galons ‘vanagloriar-se’ 

-tooth. false teeth – dents postisses (alternativa col·loquial a ‘dentadura postissa’) / front teeth – dents de 

davant, pales (alternatives al tècnic ‘dents incisives’ del bilingüe) / red in t. and claw – cruel, sanguinari 

(d’un vers de Tennyson, literalment ‘amb dents i urpes ensangonades’); en carn viva (trad. lliure, 

adequada en algun context) / to cut one’s teeth – foguejar-se (en alguna activitat) / v. edge 

-toothless – ineficaç 

-toothpick – barca balenera (o d’altres d’allargades) 

-toothsome – suculent (alternativa a les solucions del dicc.) 

-top – punt més alt / brusa (~) / to be on t. of the world – ser al pinacle de la glòria / over the t. – excessiu, 

fora de mida / at the t. of his voice – a plens pulmons (trad. lliure) / to come out on t. – sortir victoriós / on 

t. of everything else – per si no n’hi hagués prou... // the t. people – la flor i nata (alternativa a les 

solucions del dicc.) / t. range – gamma alta (un cotxe de luxe, p.ex.) / t. table – taula presidencial (en un 

acte públic, en un casament) / v. secret 

-topcoat – abric curt / gavardina (~) 

*-top-down – verticalista 

-topgallant. fore t. – masteler del trinquet / t. sail – goneta (crec que més ajustat que la solució del dicc., 

tot i que el terme anglès és genèric i exigiria precisar més a l’hora de descriure una vela concreta, en 

funció de l’aparell i del pal i el nivell exacte on la vela està arborada) / t. mast – masteler de goneta 

(Termcat) 

*-topiary – art topiària (< llatí ars topiariæ ‘art de la jardineria’, neologisme; no DCVB ni DIEC2, p.ex.) / 

arbustos retallats (~) 

-topic – tema, matèria (sentit diferent de les solucions del dicc.) 

*-top-lit – amb il·luminació zenital 

-topography – paisatge (sentit ampli; cf. acc. 2 Oxford) (~) 

*-topper2 – abric curt (topper n2 2.b Oxford) 

-topping – capa (de xocolata sobre un pastís, p.ex.); revestiment (~) 

-topsail: v. fore topsail 

-top-secret, top secret – de màxim secret (alternativa a ‘ultrasecret’); absolutament confidencial 

*-top-tier – prominent, destacat, (més) important 

-toque – barret de cuiner 

-torch – atxa de vent / (blow-torch, blow-lamp) soldador (aparell per soldar) 

*-torch handle – mànec de soldador (autogen d’oxiacetilè) 

-torchlight – capvespre (acc. b Oxford) // (attr) vespertí 

http://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cuinacatalana.eu%2Fca%2Fpag%2Freceptes%2F%3Fid%3D727&ei=yCGtU7CROeeq0QWivIHYCQ&usg=AFQjCNEPCcaXMfdFxsXzpRI2q6dTwvHE7Q&bvm=bv.69837884,d.bGE
http://www.google.cat/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cuinacatalana.eu%2Fca%2Fpag%2Freceptes%2F%3Fid%3D727&ei=yCGtU7CROeeq0QWivIHYCQ&usg=AFQjCNEPCcaXMfdFxsXzpRI2q6dTwvHE7Q&bvm=bv.69837884,d.bGE


-torment (n) – patiment / putada ‘acció de mala fe contra algú per fer-li la punyeta’ (~ mobbing) (≠ acc. 2 

DIEC2) / he has lived in great t. – ha viscut un infern 

-torment (v) – fer la vida impossible (a algú) 

-torpedo – bala (en sentit metafòric: Mr. Reilly burst like a t. through the door ‘el senyor R. va entrar per 

la porta com una bala’) 

-torpid – apàtic 

-torrent – doll, devessall, xàfec, riuada (fig.); encadenament, enfilall 

-tortoiseshell – carei (errata ‘caire’ al començament de l’entrada del bilingüe) 

-tortuous – escabrós (~) 

-torture – patiment / suplici (fig.) 

-toss – escorcollar (un edifici o una persona) (argot EUA) / esbullar, esvalotar (cabells, cabellera) / banyar 

(amb mantega, amb una salsa; acc. 3.e Oxford) / to t. out – llençar; desfer-se de // I don’t give a t. (about) 

– se me’n fot (GB) 

*-toss-up. it’s a t.-up – tinc un dilema; no em decideixo 

*-to-the-moment – (attr) actual, modern 

-toto. in t. – en total 

-totter – caminar amb pas insegur (alternativa a les solucions del dicc.) 

-touch – carícia / (Art) traç ‘toc’ / to be in t. with someone – tractar-se, estar en relació amb algú (millor 

que no pas el literal ‘estar en contacte’) / to get into t. with someone – fer-li saber (alguna cosa) (~) / to 

keep in t. – comunicar-se (per telèfon o algun altre mitjà) / to be out of t. – estar desfasat, estar 

desconnectat de la realitat; no estar al dia; no estar al corrent (d’alguna cosa); estar a la lluna (~) / 

finishing t. – colofó, cirereta (fig.) // don’t t. my papers! – no em remeneu els papers! (millor que la trad. 

literal del dicc.) / nobody can t. (her/him/it etc) – no té igual, no té parió 

-touchstone. the classical t. of beauty was the male physique – el patró clàssic de bellesa era el cos 

masculí 

-tough – sofert; sacrificat (~) / complicat (alternativa a ‘difícil’) / bregat / dur de pelar (~) / bèstia, animal 

(fig.) / ser del morro fort (~ cast. ser de armas tomar) / barroer, insolent, malcarat (~) / perillós, conflictiu 

(un barri, una escola) / malparit, puta (en algun cas, referit a persones, ~) / t. times – mala època / this is a 

t. job – és una feina matadora, és un treball matador (alternativa a la solució del dicc.) // (n) perdonavides 

(cast. matón) // to t. it out – aguantar (v abs) / v. cookie 

*-tough-minded – tenaç / empirista, empirista radical (filosofia de William James) (~) 

*-tough-skinned (~ rough-skinned) – de pell aspra / apergaminat (mà) 

-toupee – postís (acc. 1.3 DIEC2) (més que no pas ‘perruca’, perquè es tracta d’afegits parcials de cabell) 

-tour – visita turística 

-tour de force – demostració de tècnica / cop d’efecte (~) 

-tourist – viatger; passatger (v. pas al DECat, VI, 320b4-20); visitant, foraster (des del punt de vista de la 

població local; cf. la Societat d’Atracció de Forasters de Barcelona fundada c. 1908 per en Domènec Joan 

Sanllehy, equivalent als Syndicats d’Initiative francesos) (totes quatre, possibles opcions aproximatives 

per a trads. anteriors al s. XX; tourist està doc. en anglès des de c. 1800, mentre que en cat. turista apareix 

un segle més tard) 

-tout – pregonar / adduir / a woman touted to be Prescott’s next president – una dona candidata a ocupar 

el càrrec de rector de (la universitat de) Prescott 

*-touting – proselitisme; propaganda (~) 

-towards: v. work 

-towel. to throw in the t. – dir prou, claudicar (alternatives a les solucions del bilingüe, que no inclou la 

trad. literal [que tampoc apareix a DIEC2, DCVB ni DDLC, p.ex.]) 

-tower. to t. over – sobrepassar, sobrepujar ‘excedir en alçària’ 

-towering – (figure) cabdal (alternativa a les solucions del dicc. quan l’article és definit i per tant el sentit 

és superlatiu) 

*-tow hitch: v. tow hook al bilingüe 

-towline – cable de remolcar (una embarcació una altra, per tant ≠ de ‘sirga’) 

-town. t. hall – ajuntament, casa de la vila 

*-townhouse – casa adossada, casa apariada (EUA) 

*-town mark – (hallmark) contrast municipal (orfebreria i argenteria) 

*-townscape – paisatge urbà (terme d’urbanisme) 

-township – barri negre (a Sud-àfrica, esp. durant l’apartheid) (~) 

*-tow truck (= tow car) – grua ‘camió grua’ 

-toxic – nociu (~) 

-toy. t. boy – gigoló; guaperes (~) // to t. with (something) – agafar la dèria de, tenir l’ocurrència de, tenir 

el capritxo de / v. sex toy 



-trace1 – explorar (terme de crítica d’art i museística) / rememorar; fer un repàs de (fig.) / remetre; fer 

remetre 

-traceable –possible de documentar / atribuïble (Castaneda, introducció) 

-tracery – treball delicat (alternativa a ‘traceria’ quan no és un treball sobre pedra de l’arquitectura gòtica) 

(acc. 2b treball DDLC) 

-tracing – filigrana (de trace v3 Oxford) (sentit propi ~ i sentit fig.) 

-track – curs (dels astres; alternativa a ‘trajectòria’) / to keep t. (of) – seguir, fer el seguiment (de); pendre 

nota (de); portar els comptes ‘estar al dia de la comptabilitat’; estar al cas de (solució més ajustada que 

‘estar al corrent de’) / tracks – línia fèrria / to stop in one’s tracks – parar-se en sec / to stop someone in 

his tracks – parar-li els peus; tallar-li les ales / to lose t. of time – perdre la noció del temps (íd. trad. per a 

I can’t keep t. of days, que més literalment seria ‘perdo el compte dels dies’) / fast t. – plens poders (terme 

de política nord-americana) (~) / on t. – encarrilat, per bon camí (fig.) // to t. down – localitzar (més precís 

que ‘trobar’) / v. cover / v. rough 

*-track-and-field athletics – atletisme 

*-tracksuit – xàndal 

-tract1 – rodal / digestive t. – tub digestiu, tracte (alimentari/digestiu/gastrointestinal) (alternatives a la 

solució del dicc.) 

-traction – fricció, fregament (terme de física) / to gain t. – pendre força (una iniciativa, etc.); obtenir 

suport (una proposta, etc.) 

-tractor – retroexcavadora 

-trade – ram ‘ofici, professió’ / clientela; públic (acc. 5 Collins bilingüe) / trades – trafiques / Jack of all 

trades master of none – home de mil oficis pobre segur, aprenent de molts oficis mestre de res 

(alternatives a la solució del dicc.) / to learn one’s t. – apendre l’ofici; fer l’aprenentatge // (v) mercadejar; 

baratar (antic o dialectal) / intercanviar (trads. s. XX endavant), bescanviar (esp. trads. anteriors s. XX) / 

v. mutual 

-trademark – tret distintiu // (attr) característic, idiosincràtic 

*-trade-off – compensació / solució de compromís, solució compensatòria 

-trader – gestor (de fons d’inversió, p.ex.) 

-tradespeople – comerciants; gent del ram (~) 

-trading. t. regulations – legislació mercantil / t. day – dia hàbil borsari / v. insider 

-tradition. traditions – convencions 

-traditional – convencional (un matrimoni, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-traffic: v. traffic jam aquí sota / v. slow-moving 

*-traffic calming – moderació de la circulació (Termcat; però és freqüent el calc pacificació del trànsit) 

-traffic jam – congestió de trànsit (alternativa a les solucions del dicc.) 

-tragedy – drama (alternativa a ‘tragèdia’, com ja apareix en un ex. del dicc.); desastre (~) / (la) desgràcia 

(en sentit abstracte, p.ex. a frases com tragedy always strikes down the people who least deserve it) / it’s 

more t. – és una altra desgràcia 

-tragic(al) – fatal, irreparable (equivocació o error, p.ex.) (si la trad. literal sona estranya) / dramàtic (fig.) 

/ she was a t. figure then – en aquells moments feia pena de veure (trad. lliure) 

-trail – seguit (al bilingüe només en un ex.), rosari (fig.) / on the t. (of) – a la recerca (de) // to t. off – 

apagar-se (la veu) (però: I t. off ‘no acabo la frase’ o ‘deixo la frase sense acabar’) 

*-trail-blazing – pioner; avantguardista 

-trailing. t. mark – rastre, deixant 

-train. a painful t. of events – una dolorosa successió d’esdeveniments (millor que ‘sèrie’) / the t. of events 

– el curs dels esdeveniments / t. of thought – el fil del pensament (millor que ‘el curs del pensament’); 

raonament / theoretical t. of logic – aparat teòric (~) / artillery t. – tren d’artilleria (acc. 1.2 tren DIEC2) // 

(vt) guiar // (vi) (Mil) fer (la) instrucció (alternativa preferible a les solucions del dicc.) / he trained as an 

architect under... – es va formar com a arquitecte amb (tal professor) 

*-train case – necesser de viatge, necesser de tocador (actualment antiquat, rígid, sovint amb tapa amb 

dues tanques frontals i nansa superior) 

-training. by t. – de formació (p.ex. metge de formació o advocat de formació, és a dir, que en tenen el 

títol però pot ser que no exerceixin) / formal t. – formació acadèmica / t. ground – camp de proves / t. 

studio – gimnàs (~) / t. wheels – rodetes, rodetes auxiliars (de bicicleta, que es treuen per començar a 

anar-hi amb dues rodes) (EUA) 

-trait – qualitat (bona o dolenta); vessant, faceta (~) / good t. – bona qualitat, virtut (~) 

-trajectory: v. gesture 

-trammel. the trammels of convention – la barrera de les convencions (amb canvi de nombre a tots dos 

substantius); la cotilla de les convencions 



-tramp – 1.c (woman) puteta, dona fàcil (acc. 4.b Oxford) // (vt) vagar, vagarejar (per) // (vi) trepitjar fort 

(sentit propi però esp. fig.) 

-tramway. aerial t. – telefèric / t. of sky – faixa de cel (p.ex. la que es veu mirant enlaire quan es passa per 

un carrer estret o amb edificis molt alts) 

-trance – estat hipnòtic (en algun cas) / in a sort of t. state – com si estigués hipnotitzat 

-tranquil – plàcid (una espera, etc.) (~); serè (esperit, etc.) 

-transact – negociar, tramitar 

-transaction. transactions – activitats, accions, diligències 

-transcend – sobrepassar; anar més enllà (de); estar per sobre (de) (fig.) 

-transcendence – superació 

-transcendent – suprem; absolut / eminent 

-transcribe – gravar, enregistrar (una conversa en una cinta magnetofònica, p.ex.) 

*-transcript – transcripció (genètica) / expedient acadèmic (universitat) 

-transfer (n). t. paper – paper de transport, paper de report (litogràfic) 

-transfer (v). to t. (to canvas etc) – reproduir, plasmar (sobre tela, etc.) 

*-transferral (= transfer, transference) – transferència 

-transfix. transfixed – absort; expectant, amb l’ànim en suspens 

-transgress – vulnerar (la naturalesa) 

-transience – fugacitat ‘condició de fugaç’ 

*-transition – transició / daily transitions – canvis en la rutina diària (~) 

*-transitional – de transició / t. state – estat de transició, estat de trànsit 

*-transit-oriented development – desenvolupament orientat a la mobilitat (~) 

-transmission – caixa de canvis; canvi de marxes 

-transom – tarja ‘obertura rectangular sobre una porta’ 

-transpire – transcendir (esp. una notícia; terme periodístic) 

-transplant – nouvingut ‘persona que s’ha traslladat d’una regió a una altra dins un mateix país, esp. 

EUA’) 

*-transvaluation – transvaloració (terme nietzscheà, alemany Unwertung) 

-trap. trapped in (conventions, etc) – (presoner/víctima) de les convencions, etc. 

-trappings – faramalla, oripells (fig.) 

-traps – fòtils, endergues (alternatives a les solucions del dicc.) 

-trash. (human) t. – púrria; miserable (n) / what’s all this t. on the floor? – ¿què és tota aquesta 

escampadissa per terra? 

-trauma – trauma psíquic, trauma psicològic / esdeveniment traumàtic / patacada (fig.); trasbals / v. blunt 

-travail – esforç, tràfec, tribulació (arcaisme, acc. 1 Oxford); penalitats (en pl.) 

-travel: v. air 

-traveller – vianant (esp. si viatja a peu) / fellow t. – simpatitzant (del partit comunista) (alternativa al 

‘criptocomunista’ del bilingüe) 

-travelling. t. salesman – viatjant (sentit diferent del ‘[venedor] ambulant’ del dicc.) 

-travelogue – crònica de viatge 

-traverse – (Mountaineering) pas (acc. 7.1 DIEC2, esp. en el sentit general, no com a topònim, p.ex. a “un 

pas difícil”) (acc. diferent de la del bilingüe) // (v) moure’s a cavall de (fig.) 

-travesty – ridiculitzar 

*-travois – andes ‘mena de baiard’ 

-treacherous – maliciós (alternativa a ‘traïdor’); pèrfid, pervers 

-treachery – traïdoria (accs. a i b Oxford) / acte de traïdoria (acc. c Oxford) 

-tread – to t. lightly – anar amb peus de plom, anar amb compte (diferent del sentit propi de la trad. literal 

del dicc.) / v. toe 

-treadle. t.-machine – premsa (d’una impremta), minerva 

-treadmill – cinta de córrer 

-treason – acte de traïció (‘the action of betraying’, primera subacc. acc. 1.a Oxford) 

-treasure – riqueses / bé inestimable; objecte preciós / t. on earth – riquesa material / national t. – 

patrimoni nacional; figura nacional (dit d’una persona) // (vt) venerar ‘servar zelosament’ / custodiar, 

guardar zelosament 

*-treasured – preuat / entranyable (record, tradició) 

-treasure house – mina, filó (fig., possibles alternatives a ‘tresor’) 

-treasurer – clavari (terme antic, Chris Lloyd, Small and Delicate City, 58) 

-treat – luxe (fig.) / to work a t. – anar perfecte, anar de primera (cast. ir de perlas) / dog t. – pinso de gos 

(~) // (v) treballar (una part d’un quadre amb una tècnica determinada, p.ex.) / to t. to – regalar (amb) 



-treatment – tècnica (de conreu, quirúrgica, etc.) / processament (de dades, de textos, d’imatges, p.ex. en 

informàtica) (alternativa al calc, força estès) / anàlisi, estudi (en literatura); criteri, visió (sentit sovint 

pròxim a approach, q.v. en aquesta llista) (~) / remei, resposta / t. room – sala de cures; consultori 

-treble. t. voice – veu aguda, veu d’espinguet 

-tree. to be barking up the wrong t. – pixar fora de test / v. apple 

*-tree-clad: v. tree-covered 

-tree-covered – cobert de bosc (no ‘arborat’, que si de cas hauria de ser ‘arbrat’) 

*-tree-dweller – arborícola 

*-tree-hugger – ecologista radical (~) 

-trek – fer camí 

-trembling. t. lip – llavi tremolós (Bleak House, Far from the Madding Crowd; registre poètic) 

-tremendous – formidable 

-tremor. to send a t. – causar una commoció; sacsejar (fig.) / tremors of life – neguits de la vida; 

convulsions de la vida; espasmes de vida (segons context) 

-tremulous – poruc (última subacc. acc. 1 Oxford) / delerós, ansiós (una núvia que ha de trobar-se amb el 

nuvi) (propostes Pere Farré) (~) 

-trenchantly – vivament, de forma viva 

-trend – corrent (philosophical t. – corrent filosòfic) / avatars (polítics) (~) / trends – gustos (en el vestir, 

en la moda en general; sovint amb to follow ‘seguir’) 

-trepidation – neguit, desassossec (alternatives a ‘inquietud’) / in t. – amb l’ai al cor 

-trespass. you are trespassing – són en una propietat privada 

-trial – examen (alternativa a ‘prova’) / (hardship) tribulacions, penalitats, tropells / temptativa / t. and 

tribulation – tribulacions, penes; sofriment; patiment (after much t. and tribulation – després de molt 

patiment, després de molt patir) / to put on t. – sotmetre a judici / t. judge – jutge d’instrucció (alternativa 

a la solució del dicc.) (~) / v. pending / v. show 

-tribulation: v. trial 

-tribute – elogi fúnebre 

-trick –artifici / número (de circ, esp. d’un animal) / to do the t. – fer el fet; funcionar, fer (el seu) efecte / 

a t. of the eye – una il·lusió visual / t. knee – luxació de ròtula, genoll dislocat (~) / v. good (g. and 

proper) / v. sleeve 

-trickle – regalimar 

-trickster – trampós (~) 

-tricky – malparit; que va amb segones intencions (~) / mala passada (amb reformulació) (~) 

-tried – d’eficàcia comprovada (alternativa a la solució del dicc.) / t. and tested, t. and trusted – d’eficàcia 

comprovada / t. friends – persones d’amistat provada 

-trifle – rampoina; fòtil; estri (~) / tiramisú (neutralització) // (vi) confraternitzar (~) 

-trifling. t. improvements – millores de detall / golden triflings – oripells (fig.) (Scott Fitzgerald, “The 

Lees of Happiness”) 

-trigger – detonant (fig.) / t. point – punt desencadenant (en un múscul) (alternativa al calc ‘punt gallet’ 

del Termcat); nòdul (~) // (v) activar / accelerar-se (fig.) / to be triggered by – ser conseqüència de 

-trigger-happy – que dispara a la mínima, per no res (alternatives a les solucions del dicc.) 

-trim – pulcre / t. figure – tipus esvelt (alternativa a la solució del dicc.) // (n) rivet / regruix (d’un objecte, 

d’un moble) // (v) alimentar (el foc) / esmocar ‘espavilar’ (un llum de ble) 

*-trimmer – desbrossadora ‘tallagespa de fil de niló’ (terme d’ús més freqüent que el retallavores del 

Termcat) / barber’s t. (= hair clipper) – maquineta de tallar cabells (EUA) 

-trimming – faramalla 

-trinket – bagatel·la / oripell (sing.) / quincalla (valor col·lectiu) 

-trio – (Mus) tercet (més que no pas ‘trio’) 

-trip: v. tongue 

*-tripwire – cable trampa; filferro d’activació (d’una mina, p.ex.) / parany (per fer que algú s’entrebanqui) 

(~) 

-trite – suat ‘gens original’ (no DIEC2, DCVB ni DECat) 

-triumph – prevaldre (alternativa a vegades preferible a la trad. literal) / in t. – triomfalment  

-triumphant. t. memory – record gloriós (~) 

-triumphantly – amb exultació 

-triumvirate – tríada (triumvirate ang. > triumvirat cat.; cf. acc. 3 Oxford) 

-trivial – irrellevant / t. thing – objecte de poc valor, fotesa, bagatel·la (definit ‘cosa de poc valor’ al 

DECat, ‘cosa sense vàlua, insignificant’ al DCVB, i ‘objecte de poc valor i utilitat’ per remisió a fotesa) 

-trivialize. to t. oneself – menystenir-se, tenir-se per poca cosa; rebaixar-se 

*-troll (v) – rondar, voltar (esp. buscant relacions sexuals) 



-trolley – carro de supermercat 

*-trolling – curricà (forma de pesca amb fil i ham des d’una barca) (Termcat, Viquipèdia) 

-trollop – mala pècora / xarxó, fardot, fardassa (dona deixada o negligent en el vestir) (acc. antiga) 

*-tromp (EUA): v. tramp 

-troop. to t. off – sortir en desbandada (expresió no recollida als diccs., que només admeten (fugir) a la 

desbandada tot i ser l’altra d’ús molt freqüent) 

-trooper. to lie like a t. – mentir descaradament; mentir per la gola (antic) / v. state trooper 

-trope – tòpic, estereotip 

-trot – tranc ‘pas seguit’ (acc. 2 DCVB), ‘bon pas, marxa seguida i ràpida’ (definició al DECat, VIII, 

702a11-21) (solució de trad. esp. quan no és un pas de cavall, sinó d’un altre animal o de persona) 

-trouble – enrenou (to stir up t., to make t. ‘causar enrenou’, ‘fer merder’, ‘armar merder’ ‘embolicar la 

troca’, possibles alternatives a ‘sembrar la discòrdia’ o ‘cercar raons’) / complicació; situació difícil / 

conflicte; maldecap / angoixa ‘neguit’ / a t. with a capital T – una pedra a la sabata (trad. lliure útil en 

alguns casos) / to be in t. – estar ficat en un embolic (alternativa a les solucions del dicc.) (però: boy, are 

you in t. ‘noi, ja et pots preparar’ [= ‘te la carregaràs’] / to put (oneself) to t. – complicar(-se) la vida / to 

give oneself t. – buscar-se maldecaps, buscar-se problemes, buscar-se-la, complicar-se la vida / to ask for 

t. – buscar-se-la / to bring t. – amargar la vida (a algú) / to bring t. upon oneself – complicar-se la vida / to 

do something at t. – jugar-se-la (~) / to get into t. – carregar-se-la / to give t. (= to make t.) – cercar raons; 

buscar les pessigolles; molestar, emprenyar, putejar / I ain’t making t. – no faig res dolent / it means t. – 

(això) ens farà anar malament, (això) no ens pot portar res de bo / we are in for serious t. – ens n’espera 

una de grossa, estem a punt de ficar-nos en un bon embolic / to have t. (doing something) – costar (només 

amb un exemple al bilingüe: we had t. getting here in time) // (v) atribolar (correspondència etimològica i 

semàntica) / trasbalsar (~) 

-troubled – atribolat / conflictiu, problemàtic (persona, esp. adolescent) / alterat (ànim, veu, etc.) (~) / 

(spirit) turmentat (caràcter) / (effort) desesperat / tumultuós, convuls (~) / v. trouble (verb) 

*-troubleshooting – identificació de problemes, localització de problemes; resolució de problemes (~) / 

localització d’avaries; suport tècnic 

-troublesome – carregós (persona en general); impossible ‘de tracte difícil’; conflictiu, problemàtic, difícil 

(esp. un nen o un adolescent) / inoportú (irrupció, etc.) 

*-trouble ticket – incidència, comunicat d’incidència / t. t. system – sistema de gestió de casos 

(informàtica; Termcat) 

*-troubling – alarmant, inquietant / t. details – dades contradictòries 

-trough – vall (d’una ona) (terme de física) 

-trout. speckled t. (= brook t.) – truita de rierol (Salvelinus fontinalis) (GEC, Termcat, etc.) 

-trove (= treasure-trove). t. of gold – tresor; troballa (fig.) 

-trowel – trasplantador (mal traduït com a ‘càvec’ al dicc. visual Oxford) 

-truce. t. line – línia de treva 

-truck2 – furgoneta (postal t. ‘furgoneta de correus’) // keep on trucking – anar tirant (col·loquial EUA) 

(~) 

*-trucker hat, trucker’s hat – gorra de visera (~ ‘gorra de beisbol’) 

-truckle – ajupir-se, sotmetre’s servilment (alternatives a les solucions del dicc.) 

-true. t. to... – coherent amb... (alternativa a les solucions del dicc.) / t. to form – com era propi (d’ell, etc.) 

/ to be t. to oneself – ser fidel a un mateix; ser fidel als teus principis / that’s not t. – no és veritat / is that 

t.? – què dius ara!, sí home!, no fotem! (sorpresa incrèdula) / t. or false? – ¿és veritat o no? (alternativa a 

la trad. literal) / good and t. citizens – ciutadans íntegres i honrats / the t. facts – la realitat dels fets / the t. 

cross – la vera creu (on van penjar Jesucrist) / t. to type – d’acord amb la norma, conforme a la norma // to 

come t. – fer-se realitat (alternativa a les solucions del dicc.) / to feel t. – ser versemblant (una cosa) / t., 

he’s not Shakespeare, but... – reconec que no és Shakespeare, però... (dit d’algú que no escriu del tot 

malament) / v. face / v. good / v. love / v. ring 

*-true-blood – (adj) aferrissat (~) 

-truism – raó de peu de banc (solució d’en Coromines, DECat, nota 1 dropo); dita de peu de banc / 

contrasentit (~) / tòpic / descobrir la sopa d’all (amb reformulació; proposta de Pol Capdet al seu article 

“Un quart d’hora abans de morir, encara era viu” al Diari de Vilanova del 22-VI-2007) 

-truly – realment (alternativa a ‘veritablement’) / de tot cor / yours t. (amb valor de substantiu) – un 

servidor, una servidora (acc. 2.2 DIEC2, esp. acc. 2 DDLC) 

-trump – prevaldre (sobre); imposar-se (sobre) 

-trumpet – anunciar a so de bombo i platerets, pregonar (alternatives a ‘trompetejar’ fig.) // (vi) exclamar 

-truncheon – maça (alternativa a ‘porra’, esp. en sentit fig.) 

-truss – encavallada ‘estructura de fusta que suporta una teulada’ // (v) lligar (més que no pas ‘enastar’, dit 

d’un animal de ploma farcit, p.ex.) (acc. 8 Oxford) / trussed up – entortolligat 



-trust – misió ‘obligació’, encàrrec ‘misió’ / t. fund – fons fiduciari / in t. of – en representació de (~) // 

(vt) donar crèdit (a un rumor, a una afirmació, etc.) / I don’t t. myself – no responc de mi mateix / I 

couldn’t t. myself to speak – no em vaig veure amb cor de parlar (més que no la trad. del dicc.) / to t. 

someone with one’s life – confiar-li la vida, posar la teva vida a les seves mans 

-trusted – fidel / t. knowledge – coneixement acceptat / v. tried 

-trustee – apoderat / patronat (d’una fundació, d’un museu) / junta de govern (d’una biblioteca) / consell 

social (d’una universitat) 

-trustworthy – digne de crèdit, digne de fe (referit a una persona; ‘fidedigne’ s’aplica més aviat a notícies, 

etc.) 

-truth – la realitat (acc. 7 Oxford) / els fets (acc. 12.a Oxford) / to tell you the t...., in t.... – si t’haig de ser 

sincer..., sincerament... / to tell the t. – la veritat sigui dita (alternativa a les solucions del dicc.) / if t. must 

be told... – en honor a la veritat (cal dir)... / the honest t. – tota la veritat (alternativa a ‘la pura veritat’) / 

the t. is... – el que passa és que... (en alguns casos) / t. is always stranger than fiction – la realitat sempre 

supera la ficció / v. economical / v. hold / v. merit 

-truthful – sincer / to be t. – si li haig de ser sincer; la veritat sigui dita (opcions diferents segons el 

context) 

-truthfully – fidelment / amb el cor a la mà; sense faltar a la veritat 

-try. on the first t. – a la primera // (vt) recórrer a / to t. (sentit absolut) – fer un esforç (~); provar sort / t. 

again – torna-hi / I tried and (I) tried – m’he esforçat tant com he pogut; ho he provat de totes maneres / t. 

me – ¿vols que t’ho demostri? (si és el cas); ¿aviam? (p.ex.: ‘It’s a long story’ ‘T. me’ – “—És una mica 

llarg d’explicar. —¿Aviam?” amb un sentit pròxim a ‘explica, t’escolto’) / to t. to doubt – posar en dubte 

// (vi) to t. hard – fer un esforç (alternativa a les solucions del dicc.) (però: we will t. harder ‘farem tots els 

possibles’) / without half trying – quasi sense haver d’esforçar-s’hi, quasi sense (ni) proposar-s’ho / to t. 

one’s hand (at something) – provar sort (en alguna cosa) (solució diferent de la del dicc.) / v. think / v. 

tried 

-trying – crític ‘greu, transcendental’ (en expresions com situació crítica i anàlogues) (~) / punyent / 

carregós (‘that tries one’s endurance or patience’, def. Oxford) / very t., those classes – aquelles classes 

eren una tortura 

-T-shirt – samarreta de màniga curta (sentit predominant) 

*-tsk-tsk – tocar l’ase; retreure (alguna cosa a algú) tocant l’ase 

-tub – bugader ‘tina, cossi, cubell per fer-hi la bugada’ (de fusta, metall, etc.) / terrina (de gelat, de 

margarina, etc.) (acc. 1.g Oxford) 

-tube – (TV) tub de rajos catòdics (no ‘tub’ a seques) 

-tuck. tucked somersault – salt mortal agrupat / to t. into (food) – fer baixar coll avall, atacar (~) 

-tucker. I’m tuckered out after all the excitement – estic rebentat de tantes emocions (alternativa 

col·loquial) 

-tuft – (of grass) tofa / mata (de flors) / massís (d’arbustos, acc. 3 Oxford) 

-tufted – encoixinat 

-tumble – garbuix (esp. fig.) // (vi) caure a plom (alternativa a ‘caure’ a seques) / to t. down the stairs – 

baixar (per) l’escala precipitadament / tumbled bed – llit desfet 

-tumbledown – esbalandrat, rònec (alternatives a ‘ruïnós’) 

-tumbler – saltimbanqui (Dickens, The Haunted Man, solució Cantera, alternativa a les solucions del 

dicc.) 

-tumescent – turgent, inflat (alternativa a la trad. literal, que en cat. té menys freqüència d’ús, i encara 

menys quan no es fa referència a parts del cos) 

-tummy – panxolina (d’ús infantil, no només a l’Empordà com reporta el DCVB, sinó també a Barcelona 

a la dècada del 1960 [veig que en Coromines ja diu al DECat que és general al Principat], que per això 

utilitzo a The Bookseller de la Cynthia Swanson, situat l’any 1963) 

-tumult – tràfecs / in t. – convuls, en ebullició, en efervescència (fig.) 

-tumultuous – desfermat (sentiment, pensament) (acc. 4 Oxford) / clamorós (ovació) 

-tune – aire (esp. martial t. ‘aire marcial’) / to change one’s t. – canviar d’actitud / to be in t. (with) – estar 

en harmonia (amb); estar en sintonia (amb); estar en consonància (amb) (alternatives a les solucions del 

dicc.) / out of t. (with) – desavingut (amb) // (v) variar, modificar / to t. in (to) – invocar (fig.) / to t. out – 

desentendre’s (del que diu l’altre interlocutor), desconnectar 

-tunic – guerrera, geca (esp. militar) (GB) 

-turbulence – desfici, neguit (agitació de l’ànim) 

*-turd – cagalló, cagarro 

*-turd-like – acagallonat / excrementici (~) 

-turk – element agitador, element subversiu (persona, en aldarulls polítics) 

-turkey. t. skin – pell granelluda (~) 



-turmeric – (colour) safrà (el nom que se sol donar al color dels saris indis o les túniques dels monjos 

budistes tenyits amb cúrcuma) 

-turmoil – convulsió; tràngol / the whole country was in t. – tot el país estava trasbalsat; tot el país estava 

de cap per avall (~) / in the t. of events – al mig del merder (canvi de registre) (~) 

-turn – sortida, trencant, trencall (en una carretera o autopista) (= turn-off) / angle, reclau, queixal (d’una 

paret, p.ex.) / (fright) esglai; fer un salt el cor (amb reformulació; acc. 5 salt DDLC) / t. of mind – 

caràcter, tarannà; disposició; esperit / t. of observation – mirada (espiritual) (~) / t. of phrase – modisme; 

elocució (acc. 2 DIEC2), manera de parlar, parlar (n) / t. of speed – acceleració (esp. d’un vehicle); 

embranzida (esp. d’un animal) / sudden t. – tomb inesperat / unfavourable t. – contrarietat / given a 

different t. of events – si les coses haguessin pres un altre tomb, si les coses haguessin anat d’una altra 

manera / we’ve had a t. of foul weather – se’ns ha girat (molt) mal temps / (man) of a literary t. – 

lletraferit / by turns – successivament (possible alternativa a ‘alternativament’) / in t. – consecutivament 

(quan no és ‘alternativament’); de retruc / at every t. – a cada pas, tot sovint (alternatives a ‘a cada 

moment’) // t. signal – intermitent (de cotxe) // (vt) parar (un cop, el vent, etc.) (acc. 13.b Oxford) / 

derivar (conversa) (acc. 4.2 derivar DIEC2, acc. 6.a DDLC) / to t. things (a)round – capgirar la situació / 

to t. against –  posar-se en contra; enemistar-se; indisposar-se / that turned me off – allò em va deixar 

fred, allò em va deixar garratibat (~) / to t. on, to t. upon – indisposar(-se), enemistar(-se) (amb); rebel·lar-

se (contra); encarar-se (preps. a/amb/contra, acc. 11a DDLC); enfrontar-se (it has turned the city on itself 

‘ha deixat la ciutat enfrontada amb si mateixa’); tirar-se a sobre (d’algú, per agredir-lo), envestir / to t. on 

– excitar (sexualment); posar al descobert (~ ) / to t. (something) on its head – girar de cap per avall, 

capgirar; trasbalsar (fig., ~) / to t. up – descobrir; enfilar (un camí) / to t. a deaf ear – fer orelles de 

marxant (alternativa a les solucions del dicc.) // (vi) to t. (about/around) – fer mitja volta; fer un tomb, 

canviar (per bé o per mal, i per tant traduïble més lliurement com ‘millorar’ o ‘empitjorar’ [una situació]) 

/ to t. to leave – fer acció d’anar-se’n (però sovint: as Samantha turned to leave, she realised... ‘quan ja se 

n’anava, la Samantha es va adonar que...’, solució dels “exemples en context” del Reverso) // (v abs) fer-

se malbé (alguns aliments, com la fruita, si no és que el significat és ‘madurar’, o la llet, que en aquest cas 

diríem ‘tallar-se’) / v. dime / v. inside / v. nose / v. table / v. thought / v. upside down 

-turnabout – canvi radical, girada (fig.) 

-turncoat – penedit (ex-mafiós que col·labora amb la justícia) 

-turning. t. lane – carril de canvi de sentit 

-turning point – moment crucial, moment clau (alternatives a les solucions del dicc.); punt d’inflexió 

-turntable – platina (tocadiscos) 

-turpentine – essència de trementina (quan es tracta del component líquid de la trementina, esp. en pintura 

artística o en farmàcia) 

-turpitude. moral t. – depravació moral; conducta immoral (terme jurídic dels EUA) (alternatives 

preferibles a la trad. de l’exemple del bilingüe) 

-tweezers – molls ‘pinces per remenar el foc’ 

-tussle – pugna; forceig (no Fabra ni DIEC2, sí DCVB i DECat, alternativa a ‘forcejament’) 

-tut – ep (toc d’atenció i retret, com si diguessis ‘tu, vigila’) // (v) tocar l’ase (en senyal de desaprovació) 

-tutelage – orientació, guiatge (alternatives a ‘tutela’) 

-twang – (n) (bow, etc) zumzeig, vibració (alternatives a la solució del dicc.) 

-twangy – sentit (‘ple de sentiment’, p.ex. una cançó romàntica) 

-tweed – tweed (no ‘xeviot’, teixit semblant [anglès cheviot]); pota de gall (Termcat, no DIEC2, DCVVB 

ni GDLC) 

-tween – preadolescent (~) 

*-twenty-four. any time t.-f. seven – qualsevol dia a qualsevol hora / t.-f. hours a day seven days a week – 

cada dia i cada hora 

-twilight. the t. of life – la tardor de la vida (alternativa a la trad. literal) / the t. zone – la dimensió 

desconeguda (títol de sèrie televisiva de ciència ficció, etc.) 

-twill – sarja (alternativa a la solució del dicc.) 

-twin – idèntic / fraternal twins – bessons fraterns, bessons bivitel·lins / identical twins – bessons idèntics, 

bessons univitel·lins / twins – bessonada (a frases com to expect twins, p.ex.) / to be twinned – estar 

agermanades (dues ciutats; no ‘embessonada’ com diu el dicc.) 

-twine – cordill (estranyament absent al bilingüe) 

-twinkle – lluïssor (esp. als ulls) 

-twirl – voltar (la corda, en el joc de saltar a corda) 

-twirler – majorette (EUA, acc. a Oxford); animadora (als descansos entre part i part d’un partit de 

beisbol, etc.) 

-twist – cop d’efecte / tomb ‘canvi en el curs dels esdeveniments’ (només en ex. al dicc.) / orientació (acc. 

2 DDLC) / it has a further t. – té una gràcia afegida (~) / t. ending – (final/desenllaç) imprevist, 



(final/desenllaç) inesperat (en una obra literària, etc.) / plot t. – tomb argumental / twists and turns – alts i 

baixos, vicissituds (sentit fig., diferent de les solucions del dicc.) (però: life takes its own peculiar twists 

and turns ‘la vida no saps mai per on et sortirà’, ‘la vida és capritxosa’, trads. lliures) // (vt) (fig) (sense, 

words, arguments) – capgirar ‘tergiversar’ (alternativa preferible a les solucions del dicc.) / contraure (la 

boca, etc.) / v. haphazardous 

*-twisted – enrevessat / desencaminat (t. loyalty, t. sense of loyalty, Philip Roth, Communist,  8) / 

deformat (faccions, trets de la cara) (però t. smile ‘somriure forçat’, trad. lliure justificada alguna vegada 

pel context) 

*-twisteroo – història amb final imprevist 

-twitch – ganyota (possible alternativa a ‘tic’, etc.) // (vi) bellugar (acc. 8.a Oxford, acc. 1 DCVB, ~ 

‘formiguejar’) / a wordless smile twitching around her lips – amb un somriure mut ballant-li als llavis 

-two. you can now do one of t. things – tens dues opcions / he owes me a favour or t. – em deu més d’un 

favor / v. way 

*-two-bit – de poca importància / t.-b. job – feineta, feinota 

-two-way. t.-w. street – mecanisme de concessions mútues; estira-i-arronsa 

-tyke – marrec (alternativa a ‘vailet’) 

-type – caràcter tipogràfic ‘tipus’ (acc. 1.d bilingüe) / grup (sanguini) / perfect t. – exemple perfecte, 

exemple ideal / she’s (not) my t. – (no) és una dona del meu gust (alternativa a les solucions del dicc.) // to 

t. in – introduir, entrar (llenguatge informàtic) / v. true 

*-typeboard – caixa d’impremta 

*-typecase, type-case = typeboard (v. aquí sobre mateix) 

-typical – propi (acc. 1.1 DIEC2) (p.ex. it’s t. of him ‘és molt propi d’ell’, alternativa a la solució literal 

del dicc.) / this is not my t. sort of dream – no és dels somnis que acostumo a tenir, no és un somni com 

els que acostumo a tenir 

-typically – com de costum / per regla general / (força) sovint (~) / I t. do the same things each day – 

acostumo a fer les mateixes coses cada dia 

-typing. t. pool – servei de mecanografia (Collins bilingüe) / despatx de mecanògrafes (a la seu social 

d’una empresa; Cynthia Swanson, The Bookseller, 31 [novel·la situada els anys 1962-1963]) 

*-typo – errata (tipogràfica, d’impremta) 



U 
 

*-ugg boots – botes de pell girada amb forro de borreguet, botes d’esquimal (~) 

*-ugh – buf!, uf!; bah (si és el cas) 

-ugly – brut, ronyós (persona) / sòrdid (lloc) / u. thing – cosa espantosa; acte espantós 

*-uh... – daixò... 

*-uh-huh ~ sí; ja (interj, acc. 1.4 DIEC2) (cf. uh-uh) 

*-uh-oh – ui; ai, ai, ai; ai, ai, ai (exclamació de temor lleuger o per algun descuit) 

*-uh-uh ~ no (cf. uh-huh) 

-ulcer – boqueres (al llavi), tatxa de mal (a la geniva; m’és familiar d’Osona, i de diccs. només ho trobo al 

Diccionari Pràctic i Complementari) 

*-ulcerating. u. cancer – càncer ulcerós 

-ulterior. u. motives – segones (intencions) (a frases com anar amb segones) 

-ultimate – màxim, superior, suprem / this is the u. weapon (etc) –  aquesta arma és la millor, no té rival, 

és el súmmum 

-ultimately – ben mirat (fórmula introductòria amb valor conclusiu) / en definitiva (possible alternativa a 

les solucions del dicc.) / (fundamentally) essencialment 

-ululation – clam / gemec 

*-um – daixò... 

-unabated – amb tota la seva força, amb tota la seva virulència (i altres variacions segons el context) / 

sostingut, persistent (~) / tenaç, irreductible (~) / (possible reformulació amb menyscabar i algun altre 

verb de sentit pròxim) 

-unaccountable – inconcebible / inversemblant / u. thing – despropòsit (~) 

-unaccountably – sense (cap) motiu aparent 

-unacknowledged – no declarat / no reconegut (un fill il·legítim, p.ex.) 

-unaddressed – sense destinatari (alternativa a la solució del dicc.) / irresolt, a l’aire (una qüestió) 

-unadulterated – en estat pur / sincer (lleialtat, etc.) 

*-unadventurous – poc atrevit 

*-unaffected – sincer / u. by... – indiferent a... 

*-unagitated – relaxat 

*-unallied – desvinculat 

*-unamusing – sense gràcia, mancat de gràcia 

*-unanchored – a la deriva (fig.) (~) / ingràvid (trad. lliure) 

-unanswerable – que no admet rèplica (trad. lliure, Thomas Hardy, Far from the Madding Crowd, 30) 

*-unapologetic – impenitent / radical, extrem / implacable / sense concessions (en algun cas, amb 

reformulació) / to be u. – no presentar disculpes (~) 

*-unappeased – insatisfet (desig, passió) 

-unappetizing. u. meal – gasòfia 

-unassuming – discret (persona) 

-unattached – (person) sense compromís ‘sense parella’ 

-unattractive – antiestètic / que fa mal efecte 

-unavailable – introbable 

-unavailing – estèril (esforç, etc.) 

-unaware – desconeixedor; dejú (fig.) (acc. 2 DIEC2) 

-unbearable – inconciliable (~) / penós (un esforç); dolorós (fig., ~) / molt feixuc (un pes, en sentit propi i 

fig.) 

-unbelievable – inconcebible / extraordinari (una persona, p.ex.) / it’s u. – sembla mentida; sembla que no 

pugui ser 

-unbend – (vi) deixar-se anar, desinhibir-se 

-unbending – ferri, de ferro (voluntat, etc.) (fig.) 

-unbidden – per iniciativa pròpia; espontàniament / d’improvís, de cop (~) 

*-unblessed. of u. memory – d’infaust record, d’infausta memòria 

-unbreakable – indissoluble (parentiu, p.ex.) 

-unborn. the u. – els que han de néixer; les generacions futures (trad. lliure) 

-unbound. Mandela u. – Mandela en estat pur 

-unbowed – erecte (alternativa preferible a les solucions del dicc.) 

-unbridled – a tota brida (DECat, s.v. brida, nota 3) 

*-unbridgeable – insalvable (fig.) 

-unbroken. u. in continuity – sense solució de continuïtat; com un tot ininterromput 

*-uncalculated – imprevist / no calculat / sense quantificar / desenfrenat, deixat anar (imaginació, etc.) (~) 
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-uncalled-for – fora de lloc 

-uncannily – estranyament (alternativa a ‘misteriosament’) 

-uncanny – inquietant (mirada, etc.) (‘uncomfortably strange or unfamiliar’, subacc. dins acc. 4.b Oxford) 

*-uncaring – indiferent 

*-unceasingly – sense treva (alternativa a ‘sense parar’) 

-unceremoniously – sense cerimònies (alternativa a la solució del dicc.) 

-uncertain – perplex ‘dubtós’; dubitatiu ‘vacil·lant’ / in no u. terms – clarament, de manera molt clara; en 

to inequívoc (però to denounce in no u. terms traduïble com ‘atacar sense contemplacions’ amb atacar en 

sentit fig.) 

-uncertainly – amb perplexitat; amb aire dubitatiu; amb cara dubitativa; en to dubitatiu 

-uncertainty – imponderable (substantiu, esp. en pl.) (~) 

-unchallenged – inadvertit, sense que ningú se n’adoni 

-unchanging – constant, fidel (~) 

*-uncharacteristic – inusitat, inusual / this is u. of him – això no és propi d’ell, això és impropi d’ell; això 

és poc propi d’ell 

*-uncharacteristically – inusitadament 

-unclean – insalubre (país) 

*-unclear. it is u. why... – no se sap ben bé per què... 

-unclench – relaxar-se (fig.) 

*-unclenching – lliure (versió; acc. 20 DDLC) 

-uncommitted – neutral (alternativa a ‘no alineat’) / independent, lliure de lligams 

-uncommon – poc corrent, poc habitual, inhabitual, inusual (alternatives a les solucions del dicc.) 

-uncomplaining – estoic (~) 

-uncomplainingly – estoicament 

-uncomplicated – planer (tracte, relació) / intranscendent (conversa) (~) 

-uncompromising – absolut, incondicional / desafiant (mirada) / v. uncompromisingly aquí sota 

*-uncompromisingly. u. Cubist works – obres decididament cubistes, obres radicalment cubistes 

-unconcealed – indissimulat (DDLC i d’ús actual corrent; no DIEC2 ni GDLC) 

-unconcerned. u. (placid) way – naturalitat 

-unconditional – il·limitat (confiança, etc.) 

-unconscionable – insaciable / desconsiderat 

-unconscious. u. of – indiferent a // the u. – el subconscient (alternativa a ‘l’inconscient’, que, tot i són 

coses diferents, es confonen en alguns casos) 

-unconsidered – irreflexiu (~) 

-unconstrained – sense traves / desimbolt, deseixit, desinhibit ‘espontani’ 

*-uncontradictable – incontrovertible 

-uncontrollable – indòmit (possible alternativa a les solucions del dicc.) 

*-uncontrollably – sense poder-se contenir, inconteniblement / a raig fet (plorar) 

*-uncoordinated – descoordinat (moviment) 

-uncouth – rústic, rústec, tosc (alternatives a les solucions del dicc.) 

-unctuous – embafador (fig.; cast. empalagoso) 

-undamaged – ben parat (trad. lliure però útil en algun cas per a persones) 

-undeceive – obrir els ulls (a algú) 

*-undecidable – indeterminable, irresoluble, insoluble 

*-undeflectable – inflexible (~) 

-undemonstrative – callat (admiració, etc.) 

-undeniable – indiscutible (~) / irreprotxable (cast. intachable) (acc. 3 Oxford) 

-under – al peu de (acc. 7.a Oxford) (u. the mountain ‘al peu de la muntanya’; el títol de la novel·la U. the 

Volcano de Malcolm Lowry potser hauria de ser ‘Al peu del volcà’ tot i l’analogia amb el Tàrtar que es fa 

al fragment on apareix aquesta expresió) / u. the trees – a l’ombra dels arbres (si és el cas) / u. the table – 

de sotamà / the creature u. study – l’animal objecte d’estudi (esp. un animal petit, com ara un insecte) / u. 

one’s hand – (lliurar una cosa) de pròpia mà (acc. 2.6 GDLC) / v. way 

*-under-achieve – rendir per sota de les pròpies capacitats 

-underbrush – garriga, matollar; mates, arbustos (sentits diferents de ‘sotabosc’) 

-undercover – d’incògnit 

-undercurrent. an u. (of anxiety, unrest, violence) – (inquietud, malestar, violència) soterrat / an u. of 

hardship – sofriment interior / to be an u. – impregnar (fig.) 

-undercut – rebaixar (a seques) (sentit propi i fig. ‘disminuir, atenuar’); devaluar (sentit propi i fig.) (~) 

-underdeveloped – desnerit /  / immadur (fig.) (~) 



-underdog. the underdogs – l’equip humil (en una competició esportiva); els oprimits (alternativa a 

‘desvalguts’, etc.) 

-undergo – ser sotmès (a una crítica, etc.) 

-undergraduate – (n) estudiant universitari 

-underground – marginal, alternatiu, underground (art, música) / a l’ombra (fig.) / to go u. – passar a la 

clandestinitat 

-undergrowth – malesa, bosc baix (alternatives a les solucions del dicc.) 

-underhand – solapadament, de forma solapada 

*-underlayer – substrat, fons 

-underlie – sustentar (fig.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-underlying – subjacent, de fons (u. point ‘idea de fons’); implícit; general (u. silence) / u. structure – 

rerefons (~); estructura oculta / u. belief – supòsit implícit; pressuposar (amb reformulació) / u. reason – 

raó profunda; motiu essencial  

-undermine – desgastar; afeblir; rosegar (alternatives a ‘minar’ etc.) / estroncar (~) / perjudicar; ensorrar 

(fig.) / menyscabar / segar l’herba sota els peus (d’algú) / fer trontollar (fig.) / sabotejar (fig.) 

*-undermining – dany, detriment; ultratge (a un mateix; Philip Roth, Nemesis,  2) 

-underpaid – mal pagat (millor que les solucions del dicc.) 

-underpin – sustentar / rematar, coronar (fig.) (~) / contribuir (a) / acompanyar, puntejar, contrapuntar 

(sons i sentit fig.) 

-underprivileged – desafavorit 

*-underrated – poc valorat 

-undersized, undersize – petit per l’edat que té; desnerit, escarransit 

-understand – saber veure / considerar (~) / fer-se càrrec (dels sentiments d’algú, etc.) / I u. – me’n faig 

càrrec; és normal; no passa res (cada un en el seu context, millors que la trad. literal) / I u. that... – segons 

m’han informat... (alternativa formal a ‘tinc entès...’) / you u. me? – ¿saps què vull dir?; no sé si m’entens 

(alternatives a la trad. literal) / I want to make sure you u. – no sé si m’explico (falca) / v. given 

-understandable – natural, lògic, normal (alguna vegada en què ‘comprensible’ no funciona; també it’s u. 

‘es comprèn’) 

-understanding – consciència; discerniment; criteri / concepció (acc. 3 DIEC2) / percepció (~) / nocions 

(~) / convicció; certesa (~) / intel·ligència (entre dues persones) (~); complicitat (~); afinitat (~) / acord 

tàcit; tracte (alternatives a ‘acord’ i ‘entesa’) / concòrdia (alternativa a l’acc. 1 DIEC2 entesa) / to be in u. 

with – estar en sintonia amb (~) / it’s beyond u. – (és una cosa que) no s’entén, no s’explica / it’s beyond 

my u. – no em cap al cap, no m’entra al cap; se m’escapa / he’s beyond u. – no hi toca / to come to an u. 

(with oneself) – aclarir-se 

-undertake – inaugurar (esp. un ordre de coses) / fer-se càrrec (de fer alguna cosa) / to u. (to do) – estar 

disposat (a fer) 

-undertaking – iniciativa (empresarial, etc.) / obra / pla ‘projecte’ / ocupació ‘activitat’ 

-undertone – rerefons, fons 

-undertow – contrapès (fig.) (~) 

*-underused – infrautilitzat 

*-underway: v. way 

-underwear – muda (acc. 2 GDLC) 

*-underwebbing – trama (d’interessos) 

*-underwired. u. bras – sostenidors amb barnilles (o ‘amb cèrcols’, cast. aros) 

-underworld – inframon, país dels morts (hebreu xeol, grec Hades, etc.); ultratomba (~, amb possible 

reformulació perquè no admet article pel seu valor quasi-adverbial) / hampa 

-underwrite – subscriure ‘abonar’ 

*-undesigning – franc (~) 

-undesirable – objectable; mal vist (trad. lliure) 

*-undifferentiated – indiferenciat (una cèl·lula, p.ex.) / indefinit (un lloc, p.ex.) 

-undiluted – sense atenuants (odi) 

-undiminished – incòlume, intacte (~) 

*-undiscourageable – immune al desànim 

*-undissembled – sincer / sense artifici 

-undistinguished – sense res de particular ‘vulgar’ 

-undisturbed – impertorbable / immutable (en algun cas) 

-undivided. you’ll get everybody’s u. attention – atrauràs l’atenció de tothom; tothom estarà pendent de tu 

-undo – arruïnar, devastar (acc. 8.b Oxford); minar (fig.); fotre enlaire (~) / desbaratar / esborrar ‘anul·lar’ 

/ invalidar (un raonament lògic) / esmenar; rectificar (~) / compensar (~) 

-undoing – extinció, anul·lació (fig.); anul·lació (terme de psicologia; Termcat, etc.) 



-undone. to (be/come) u. – anar en doina; anar-se’n en orris, quedar en no res; desfer-se; deixar-se anar 

(sentit propi i fig.); desbocar-se (fig.); descosir-se (sentit propi i altres, tants com les accs. del verb)  / he 

was u. by... – va fer-lo anar malament (+ subjecte) 

-undoubtedly – naturalment 

-undulating – montuós, desigual (un paisatge, una orografia) (cf. rolling)  

-unduly – exageradament; més del compte (p.ex. u. pessimistic ‘més pessimista del compte’) / 

innecessàriament (~) 

-undying – etern (u. love ‘amor etern’) 

-unearth – arrencar (informació a algú, ~) / fer realitat (fig.) (~) 

*-unease – inquietud, neguit / malestar / v. flutter 

-uneasy – neguitós / angoixós (somni) / to make someone u. – fer-lo patir / it made him a trifle u. – li 

donava una mica d’ànsia ‘el neguitejava’ 

-uneducated – sense estudis (alternativa a ‘sense instrucció’) / profà, llec (en alguna cosa) 

*-unegoistical – altruista (~) 

*-unembarrassed – desinhibit 

-unemployment: v. compensation 

-unencumbered – lliure de traves (alternativa a les solucions del dicc.) 

-unending – infinit (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-unendurable – insuportable; aclaparador ‘feixuc’ 

*-unentertaining – mancat de comicitat 

-unequalled, unequaled – sense parió, incomparable; insuperable (alternatives a les solucions del dicc.) 

-unessential – superflu 

-uneventful – anodí (un dia sense cap incident especial, p.ex.) 

-uneventfully – de forma insensible ‘de forma imperceptible’ 

*-unexalted – desapassionat 

*-unexamined – infundat (opinió) (~) 

-unexciting – sense interès, mancat d’interès 

-unexpectedly. most u. – qui ho havia de dir... (fórmula inicial) 

-unexplained – sense explicació 

-unfailing – (youth) etern 

-unfailingly – immancablement (alternativa a ‘indefectiblement’) 

-unfair – improcedent, fora de lloc 

-unfamiliar – estrany (món; alternativa a ‘desconegut’) 

*-unfamiliarity – falta de familiaritat / desconeixement / novetat (acc. 1 DIEC2, ~) 

-unfashionable – poc elegant / politically u. – políticament incorrecte (cf. fashionable) 

-unfavourable: v. light / v. turn 

*-unfavoured – desafavorit / the u. arm – el braç dolent (l’esquerre per a un dretà, el dret per a un 

esquerrà) / the u. arm of the family – el parent pobre (de la família) (trad. lliure) 

-unfazed – impertèrrit (‘impassible’, acc. 2 DDLC, no recollida al DIEC2 ni al GDLC) 

-unfettered – desfermat, desbocat (alegria, p.ex.) 

-unflagging – persistent / indefallible 

*-unflattered – indiferent als afalacs (~) / imparcial, neutre, objectiu (~) 

-unflattering – poc afavoridor 

-unflinching – ferm (veu, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.) / decidit (acc. 4.b; el DIEC2 només 

conté l’acc. referida a persones); resolut (alternativa a ‘resolt’); convençut (accs. 2b i 3 DDLC) 

*-unfocused – indefinit, imprecís / vague (fig.) / (eyes) esgarriat ‘mirada extraviada’ / (expression) somiós 

/ u. mind – falta de concentració (trad. lliure, amb reformulació) 

-unfold – descabdellar-se, desenvolupar-se, progressar (fig., esp. un relat) / to watch the disaster u. – 

assistir a la desgràcia (acc. 1c  DDLC assistir) 

*-unfolding – incipient / en curs // (n) evolució; procés 

-unforeseen – inesperat (en algun cas) // (n) imponderable (esp. en pl.) 

-unforgettable – inesborrable (alternativa a ‘inoblidable’) 

-unforgivable – injustificable (alternativa a ‘imperdonable’) 

-unforgiving – rancorós / u. dogma – dogma inapel·lable 

-unformed – immadur (sentit diferent de l’acc. del dicc.) 

-unfortunate – infaust / u. end – mort desgraciada, mala mort, mala fi 

-unfriendly – desagradable ‘poc amistós’ / anguniós (acc. 2 GDLC) 

-unfulfilled – (ambition) frustrat / (desire) insatisfet ‘que no s’ha satisfet’ / to go u. – no fer-se realitat 

-ungainliness – aire desmanyotat 

-ungainly – malairós 



-ungenerous – mesquí (sentit propi i fig., accs. 1 i 2 Oxford) 

*-unglamorous – poc vistós (una feina, p.ex.) 

-ungodly – horrorós (acc. 4 DDLC), espantós (acc. 2 DIEC2, acc. 2 DDLC) / intempestiu (hora) (no pas 

‘en aquesta hora endimoniada’) (~) 

-ungovernable – irrefrenable (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-ungracefully – desmanyotat, desairós 

*-ungraciously – sense clemència; sense gens de benevolència 

-ungrammatical – (persona) que no sap construir bé les frases (per falta de cultura) 

-unguarded – desprotegit ‘sense protecció’; sense vigilància / espontani (comentari, resposta, quan no és 

‘imprudent’) (~) 

-unhampered. u. by – exempt de, net de (fig., acc. 1.4 net2, -a DIEC2) 

-unhappily – amb abatiment, amb tristesa 

-unhappiness – malestar (acc. 3 Oxford; traduït descontento al Collins bilingüe) 

-unhelpful – inservible 

*-unhidden – al descobert; a la vista / franc; desinhibit (manera de parlar) (~) 

-unhindered – sense traves, amb tota llibertat (alternatives a les solucions del dicc.) / obertament, sense 

amagar-se’n (~) 

-unhinge – destarotar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-unhistorical – de poc rigor històric (sentit diferent del de les solucions del dicc., ~ acc. 1[.a] Oxford) 

-unholy – sinistre (una claror, un so; acc. 2 Oxford) 

*-unidentifiable – impossible d’identificar 

*-unified – unificat / unitari 

-uniform – (n) indumentària (acc. 2.d Oxford) 

*-unillusioned – desenganyat (cf. cita London Review of Books 1982 a l’entrada un- [prefix] de l’Oxford)  

*-unimaginable – inimaginable, inconcebible; impensable / it’s u. – sembla mentida; no cap al cap 

-unimpeachable – incomparable, sense parió (~) 

-unimpeded – desinhibit (persona) / u. by age – sense cap xacra (deguda a la vellesa) 

-unimpressed – impertèrrit 

*-unimpugned – indiscutit (inclòs a l’entrada discutir del DDLC, amb cites) 

-uninhibited – desinhibit; desenfrenat, desfermat; sense restriccions, sense reserves (alternatives a les 

solucions del dicc.) 

-uninitiated – llec, profà (en una matèria) 

*-uninspiring – avorrit, carregós; monòton 

*-unintellectual – poc intel·ligent, mancat d’intel·ligència (persona, decisió) / indocte; poc instruït, poc 

culte (~) (persona) 

*-unintended – inesperat / accidental, fortuït; sobrevingut 

*-unintimidated – desinhibit 

-union. staff u. – comitè d’empresa (~) / civil u. – unió estable, parella de fet (homosexual o heterosexual) 

-unique – singular; original, especial; selecte, refinat / v. suffering 

-uniqueness – singularitat (sinònim de l’accepció del dicc. ‘el fet de ser l’únic’) 

-unit – organisme (institució o centre cultural, etc.) / mòdul (part de certs llibres, mobles o construccions) 

/ cèl·lula (esp. d’un partit comunista) 

-unitary. the u. self – la unicitat de la persona; la individualitat de la persona (~) 

-unite. to u. in oneself – reunir // to be united (in embarrassament, etc) – compartir (~) 

*-united – (adj) conjunt (v. front) 

-universally. u. accepted – acceptat per tothom 

-unkind – (person) malagradós / hostil / (remark, word) de mal gust 

-unkindness – mal tracte; descortesia / hostilitat 

-unknowable – imprevisible (un hipotètic fet futur) 

-unknown – insospitat (fig.) (u. heights – [fins a] cotes insospitades) // (n) imponderable / into the u. – cap 

a qui sap on (en algun cas) / v. quantity 

*-unknowing – ignorant / neci 

-unleash – descarregar, abocar (còlera, sarcasme, etc.) / obrir la porta a; deixar la porta oberta a (fig.) (~) 

-unless – si no és que... (amb punts suspensius) / u. otherwise noted... – si no se n’indica el contrari... 

-unlike – (prep) al contrari de, contràriament a (alternatives a ‘a diferència de’) / (to be) u. – desdir (acc. 1 

DIEC2, acc. 7 DCVB) 

-unlikely – desenraonat; sense fonament (~) / inconcebible; insospitat / insòlit, estrany (una parella, que 

potser també es podria definir com ‘dissemblant’) 

-unload. to u. onto the market – treure al mercat (un producte) 

-unlock – desxifrar, aclarir, penetrar, dilucidar (el significat d’una cosa, p.ex.) 



-unlovely – poc atractiu (persona, etc.) (alternativa a les solucions del dicc.) 

-unlucky – infeliç / poc propici (al bilingüe en un ex.) / v. charm 

*-unmaidenly – impropi d’una noia jove; impropi d’una damisel·la 

*-unmaking – perdició (~) 

-unmarked – indemne (sentit més ampli que ‘il·lès’) / u. car – cotxe de paisà (de la policia), cotxe de 

policia sense distintius 

*-unmasterable – indomable / inabastable (~) 

*-unmastered – senyor de si mateix; autònom; lliure (~) (“lliure de traves” a Hamlet 1.3.32 trad. Sellent) 

-unmatched – desacordat (dos o més instruments) / discordant (notes musicals entre elles) 

*unmemorable – convencional / irrellevant (~); intranscendent (~); negligible (~) 

*-unmenacing – inofensiu (~) 

-unmentionable – inconfessable (desig, secret, etc.) 

-unmerciful – immisericorde (no DIEC2 ni DCVB, sí DECat) 

*-unmerged – diferenciat (~) 

-unmindful – indiferent (a) 

-unmistakable – impossible de confondre / manifest, patent, palès / indiscutible 

-unmistakably – indiscutiblement (en alguns casos) 

-unmitigated – sense atenuants (si el context s’hi ajusta); sense concessions (íd.) 

*-unmoored – independent (si és el cas) 

-unmotherly – (feelings) de mala mare 

-unmoved – indiferent, insensible (a) 

-unnatural – contra natura / anòmal (alternativa a ‘anormal’) / artificial / forçat, postís (alternatives a 

‘afectat’) / inhumà ‘insensible, sense cor’ (persona) / (habit, vice) malsà; malaltís / aberrant 

*-unnaturalistic – gens naturalista (relat, obra, colors d’un quadre, etc.) 

*-unnaturally – estranyament, inexplicablement, singularment 

-unnerve – trasbalsar, destarotar 

*-unnerving – inquietant (acc. 2 unnerve Oxford) 

-unnoticed – furtivament, d’amagat, d’amagatotis; sense que ningú que n’adoni 

-unobjectionable – a fi de bé (Dickens, Bleak House,  27, amb reformulació) 

-unobserved. to get away u. – escapar-se sense ser vist (alternativa a ‘sense ser advertit’) 

-unobtrusive. to be u. – passar desapercebut 

-unofficial – oficiós 

-unofficialy – oficiosament, informalment 

-unopened – sense encetar (alternativa a ‘sense obrir’ si és el cas) 

-unorthodox. it’s u. – no és normal 

*-unpacking. they have u. to do – (encara) han d’acabar de desfer l’equipatge 

-unpaid – no remunerat (treballador) 

-unparalleled – sense parió, sense igual, sense rival (alternatives preferibles a ‘sense parell’) / insuperable 

(alternativa a ‘incomparable’) 

-unperturbed – invariable 

-unplaned – sense desbastar, sense polir (fusta) 

-unpleasant – incòmode (veritat) 

-unpleasantly – amb antipatia / to laugh u. – deixar anar una rialla hostil (~) 

-unpleasantness – aversió, animadversió, hostilitat (possibles alternatives a ‘antipatia’) 

-unpopular – rebutjat (persona dintre d’un grup) / malvist (persona, esp. per les seves accions reprovables) 

-unprecedented – inusitat, inèdit (fig.) 

*-unprecedentedly – inusitadament 

-unpremeditated – indeliberat (alternativa a latrad. liteal) / with the u. idea... – amb la intenció sobtada (de 

fer alguna cosa) 

-unprepared – poc preparat (possible alternativa a ‘no preparat’) / poc entrenat; inexpert 

*-unpretty – poc agraciat; lleig 

-unprincipled – pocavergonya 

-unpropitious – inclement (temps, dia) 

-unprotected – sense escorta (si el context s’hi ajusta) 

-unquenchable – insaciable (alternativa a ‘insadollable’) 

-unquestionable – indefugible (~) 

-unravel – desentranyar / posar al descobert (acc. 3 Oxford) 

*-unreachable – inaccessible 

-unreadable – indesxifrable (sentit diferent dels del dicc.) 

-unreal – postís, fingit / it’s u. – (allò) és un altre món 



-unrealistic – somiador (~) 

-unreasonable – irracional / arrauxat / instintiu, que es deixa portar per l’instint (~) / to be u. – excedir-se / 

it’s not that u. – no és car del tot; no és un preu prohibitiu (si és el cas) 

*-unreconstructed – inamovible (sistema polític, ideari, etc.); retrògrad; recalcitrant (persona) 

-unrecognizable – inidentificable (no al DIEC2, però d’ús corrent i de formació ortodoxa) 

*-unreconciled – inconciliable (esp. combinat amb to remain) 

-unredeemed – impenitent (esp. fig.) 

-unrelated – sense relació entre ells; que no té res a veure (amb una altra cosa) 

-unrelenting – insaciable (ambició, p.ex.) 

-unreliable – poc digne de confiança ‘que no s’hi pot confiar’ / (news) poc fidedigne ‘que no te’n pots 

fiar’ / traïdor + imprevisible (una cosa) (~) 

*-unremarkable – inconspicu (~); discret (‘que no destaca’) (~) 

*-unrepentant – impenitent; obstinat en el mal; obstinat en el pecat / irreductible ‘obstinat’ (~) 

-unreserved – incondicional / comunicatiu 

-unresisting – passiu (sentit diferent de ‘submís’) 

-unresolved – irresolt (alternativa literal a les solucions del dicc.) / his long u. problems – els problemes 

que arrossega (trad. lliure) 

*-unresponsive – impassible (alternativa a la solució del dicc.; i v. també sinònims de indiferent al 

Franquesa) 

-unrest – agitació (social) 

-unrestrained – descordat ‘desenfrenat’; sense reserves (elogis); deixat anar; espontani (~) 

*-unrevealing – (smile) inexpresiu; ambigu 

-unruffled. u. by – impermeable a (fig.) 

-unruly – indisciplinat (nen); rebel, indòmit (persona, cabells, etc.) / enrevenxinat; esborrifat (cabells, 

bigotis; alternativa a ‘despentinat’) / esvalotat / desfermat (vent) 

*-unsalable: v. unsaleable 

-unsaleable – impossible de vendre (alternativa a ‘invendible’) 

*-unsalvageable – inutilitzable (un material, un aparell, etc.) 

-unsatisfactory – inadequat 

-unsavoury – ingrat ‘desagradable’ (un deure, etc.) / indecent (acte) (possible alternativa a les solucions 

del dicc.) 

-unscathed – indemne; intacte (~) 

-unschooled – tosc, sense desbastar (una cosa, però també aplicable a una persona en sentit fig.) / cf. 

uneducated 

-unscientific – mancat de rigor científic (alternativa a ‘poc científic’) 

*-unseasonable – impropi de l’estació; primerenc (una nevada a primers de tardor, p.ex.) 

*-unseat – descavalcar / desbancar; destronar (esp. fig.) 

*-unseeing. u. look – mirada perduda, mirada extraviada; mirada absent 

-unseemly – impropi, indigne (de) (‘uncomely, unhandsome’, acc. 2 Oxford) / desmereixedor 

-unseen – (adv) a cegues ‘(comprar) sense veure el que es compra’ / v. sight 

*-unselfconsciousness – abandó de si mateix (~) 

-unsettle – neguitejar; fer posar nerviós (alternatives a les solucions del dicc.) 

-unsettled – neguitós; nerviós / torbat 

-unsettling – inquietant / it’s u. – fa angúnia 

-unshakeable – ferm; sòlid (fig.) 

-unsighted. to be u. – no tenir visibilitat (perquè alguna cosa t’obstrueix la vista) 

*-unsightliness – lletjor / deformitat 

-unsigned. it is u. – no hi ha firma 

-unskilled. u. worker – peó (Termcat); treballador sense ofici 

*-unsmiling – eixut, adust 

*-unsnarl – desentortolligar (definit ‘disentangle’ a l’Oxford); desembullar, desembrollar (sentit propi i 

fig.) 

-unsolicited – importú (persona) / inoportú, extemporani (~) 

-unsophisticated – ingenu (possible alternativa a les solucions del dicc.) / politically u. – llec en política 

-unsparing – descarnat, cru 

-unspeakable – inefable / (very bad) monstruós; quin desastre! (this is u. ‘això no té nom’; ‘això és molt 

gros’) / impresentable (persona) 

*-unspectacular – discret, que passa desapercebut 

-unspoiled – pur (esperit, persona) 

-unspoken – implícit (alternativa a ‘tàcit’) / inconfessat (sentiment, vincle) 



-unsporting – joc brut (amb lleugera reformulació) 

-unstable – poc estable / desequilibrat 

-unsteady – poc segur, primparat (escala de tisora, p.ex.) //(v) trasbalsar (fig.) (~) 

-unstinting – incansable / to be u. in one’s praise – no cansar-se d’elogiar; desfer-se en elogis (alternatives 

a la solució del dicc.) 

-unstoppable. you’re u. – no hi ha qui et pari; no hi ha res que et pari 

-unstressed – relaxat (ritme de vida) 

*-unstretched – sense tibar (esp. una tela, a diferència de la que està posada en un bastidor per fer un 

quadre) 

*-unstructured – desestructurat, desorganitzat; anàrquic (la vida d’una persona, o la persona mateixa) 

*-unsubstantiate – desmentir (un rumor) 

-unsuccessfully – infructuosament 

-unsuitability – impropietat 

-unsure – dubitatiu (possible alternativa a les solucions del dicc.) / I am u. (about something) – dubto... / 

to be u. of how you feel – tenir sentiments contraposats (trad. lliure) / to look u. – fer cara de no tenir-les 

totes (trad. lliure però de possible utilitat) / v. bearing 

-unsurmountable – irreparable 

-unsurpassable – intolerable (insult) 

*-unsurvivableness (hàpax) – impervivència; peribilitat (termes no inclosos als diccs. i d’ús molt 

restringit, igual que el terme anglès) / fatalitat (trad. lliure, Brooke Davis, Lost&Found, quarta part) 

*-unsuspectedly – sense adonar-se’n, sense proposar-s’ho (~) 

-unsuspecting – refiat, sense cap malfiança / llec (en alguna cosa) 

*-unsuspicious – refiat, mancat de recel / to be u. (of something) – no tenir indici (d’una cosa) 

-unswerving – invariable; incommovible (~) 

-unswervingly – immancablement 

-unsympathetic – insolidari (~) / hostil (~) 

-untamed – indòmit (alternativa a la solució del dicc.) 

-untangle – desenredar, desentortolligar 

-untaught – autodidacta  

-untenable – indefensable (fig.) 

-unthinkable – indescriptible (horror, etc.) 

-unthinking – poc (donat/inclinat) a la reflexió (~) / despreocupat; desconsiderat (~) / v. standard 

*-unthorough – poc escrupolós (etc.: altres solucions de thorough amb el quantitatiu poc al davant) / 

superficial 

-untidily – de qualsevol manera (‘descuidadament, sense cura’, DCVB i DDLC s.v. manera) 

-untold – ingent (tresor, p.ex.; alternativa a ‘incalculable’) / it costs u. millions – costa un fotimer de 

milions, costa una milionada 

-untouched – al marge (de) (alternativa a la solució de l’ex. those peoples untouched by civilisation) 

-untoward – desafortunat (acc. 3 Oxford) / impropi, indecorós (acc. 5.a Oxford) / maldestre (acc. 2.c 

Oxford) 

*-untraceable – que no deixa rastre (un verí) 

-untrained. u. eye – ulls profans 

-untroubled – despreocupat (expresió, etc.); indiferent (~) 

-untrue: v. patently 

-untruth. to tell an u. – dir una cosa que no és veritat (alternativa a ‘dir una mentida’) 

-unusual – singular / atípic; anormal; especial (~); que no es veu cada dia (possible trad. lliure) / 

excepcional (intel·ligència, p.ex.) 

-unusually – excepcionalment 

-unutterable – indescriptible (alternativa a ‘inexpressable’ o ‘indicible’) 

*-unveiling – cerimònia d’exposició ‘inauguració’ (d’una estàtua, etc.) 

-unwanted – innecesari / inoportú (convidat, p.ex.); importú (íd.) 

-unwavering – robust, de ferro (salut) / obstinat (interès) / inapel·lable (els designis de Déu, p.ex.) 

*-unweariable, *unwearied – infatigable; indefallible 

-unwelcome – poc grat 

*-unwelcoming – inhospitalari 

-unwell – malalt (adj.) 

-unwieldy – feixuc (alternativa a les solucions del dicc.) / rígid, encarcarat 

-unwilling – disconforme / u. witness – testimoni forçós 

-unwillingness – falta de disposició (alternativa a ‘mala disposició’) / displicència 

-unwitting – involuntari (p.ex. u. accomplice a Philip Roth, American Pastoral,  5) 



-unwomanly – impropi d’una dona (no ‘poc femení’ en alguns casos) 

*-unwontedness – excepcionalitat, novetat (d’una situació) 

-unworldly – que viu fora del món (alternativa a les solucions del dicc.) 

-unworthy – banal 

-unyielding – implacable (fig.); inexorable / incommovible 

*-unzip – baixar la cremallera (d’una bragueta, d’un vestit) / obrir la cremallera de, descórrer la 

cremallera de (una bossa de viatge, etc.) 

-up. to be up and doing – actuar, bellugar-se (fig.) (alternativa a la solució del dicc.) / to be up to 

something) – empescar-se (un projecte, esp. quimèric) / what are you up to? – ¿què persegueixes?, ¿què 

pretens?; ¿què trames?, ¿quina una en portes de cap? (alternatives a les solucions del dicc.) / on the up 

side... – com a cosa positiva... / if it was up to me... – si depengués de mi... (alternativa a la solució del 

dicc.) / its up to you – tu decideixes (quan no és ben bé ‘tu mateix’, que a vegades pot tenir un to 

desafiant) / up yours – que et bombin, que et don(gu)in pel cul (registre vulgar) / it’s all on the up and up 

– tot està en ordre, tot està en regla (EUA) / v. ante / v. arm 

-upbeat – optimista 

-upbraid – retreure (alternativa a les solucions del dicc.) 

-update. to u. someone (on something) – tenir al corrent 

-upend – capgirar, invertir / vèncer 

*-upfront – franc, directe 

-upheaval – daltabaix; trasbals (alternatives a les solucions del dicc.) / social upheavals – convulsions 

socials 

-uphill – (adj) costerut ‘difícil’ 

-uphold – fer complir (la llei) 

-uplift – confortar 

*-uplifting – inspirador; edificant / esperançador / enardidor (un discurs polític) 

*-upmanship: v. one-upmanship 

*-upmarket – (adj) selecte, distingit, fi 

-upon. thousands u. thousands (or millions u. millions) – milers de milers (o milions de milions) 

-upper. to be on one’s uppers – estar escurat (alternativa a la solució del dicc.) / u. arm – braç (llatí 

brachium); el naixement del braç (quan es fa referència només al tros de braç contigu a l’articulació amb 

l’espatlla) / v. body / v. hand / v. leg 

-uppity – bufat, presumit (sentit diferent del del bilingüe) 

-upright – erecte (to walk u. ‘anar erecte’, però també ‘caminar dret’) 

-uprising – aixecament (alternativa a les solucions del dicc.) 

-uproarious – hilarant 

-uproot – arrencar de soca-rel (un arbre i sentit fig.); eradicar (alternativa a ‘extirpar’) / desenterrar; 

descalçar ‘posar al descobert’ (equivalent a uproot v2 Oxford) 

*-upscale – exclusiu (producte) / sofisticat (client) 

-upset – afectar (acc. 1 DIEC2) / torbar; sobtar // (adj) afectat / sobtat / v. stomach i stomach ache 

-upsetting – torbador (alternativa a les solucions del dicc.) 

-upside down. to turn u. d. – canviar radicalment (en alguns casos) 

*-upside-down – invertit (en alguns casos) 

-upstage – (v) treure protagonisme 

-upsurge – onada, esclat (fig.) 

-upswept – ascendent (en alguns casos) / u. hair – monyo alt (possible alternativa a la solució del dicc.) 

*-uptight, up-tight – tens; cohibit / conservador; convencional / to get u. (about someting) – crispar-se 

(fig., acc. 2 DIEC2); fer escarafalls (~) 

-up-and-down. up-and-d. tones – pujades i baixades de to (inflexions en el parlar o en una rialla) // (adv) 

amb alts i baixos 

*-up-to-the-minute – molt al dia; moderníssim (~) 

-uptown – benestant (barri, ambient) 

-upward(s) – a l’alça (esp. en economia) / u. swing – oscil·lació a l’alça 

-upwind – a sobrevent 

-urban: v. village 

-urbane. syntactically u. – amb bona expresió sintàctica 

-urge – ànsia // (v) comminar; reclamar, exigir / convidar ‘incitar, recomanar vivament’, animar (a fer una 

cosa); alimentar (una necessitat); fomentar (~) 

-urgency – frisança, desfici; vehemència / sol·licitud exagerada, insistència / necessitat (urgent, corporal) 

-urgent – imprevist (~) / compulsiu / to be u. – córrer pressa (alternativa més natural que la trad. literal en 

bastants casos) / v. concern 



-urgently. ...he said u. – va dir de cop 

*-urging – voluntat (acc. 2.1 DIEC2) 

-urinal – gibrelleta (alternativa a ‘orinal’) / u. cake – urinari, pixador (esp. públic) 

-urn. coffee u. – cafetera 

-usable – practicable, viable 

-use – (usefulness) funció (alternativa a ‘utilitat’) / expert u. – domini, ofici, traça / to have the u. of – tenir 

a la (teva) disposició (alguna cosa) / it’s no u. (of discussing further) – no en traurem res (de continuar 

discutint) (solució més idiomàtica que la del dicc.) / I have no u. for it – no en vull saber res / v. effective 

-used – de segona mà (si és el cas) / to get u. (to) – habituar-se (a) 

-useful – aprofitable / sol·lícit, servicial (acc. 1.a Oxford) / v. socially 

-useless – impedit (una cama, p.ex.; cama impedida apareix dintre la definició de manxol del dicc. 

Aguiló) / to be u. – (person) no servir (per a una feina, etc.); ser una nul·litat / it’s a u. case – no 

arribarem enlloc; no en traurem l’entrellat (trads. lliures) 

-uselessness – ineptitud, incompetència 

*-user-friendly – fàcil de fer servir; pràctic (acc. 1.4 DIEC2) / accessible 

-usher – convidar a passar (alternativa a vegades preferible a les del dicc.) 

-utensil – estri (kitchen utensils ‘estris de cuina’) (alternativa més inclusiva que la del dicc.) 

-utilitarian – funcional / pràctic, pragmàtic (acc. 2 Oxford) 

-utility – esperit pràctic (~) / u. bill – rebut, factura (de serveis com l’aigua, la llum, el telèfon o el gas: u. 

bills ‘factures domèstiques’, ‘factures de la casa’) / u. closet – armari de les eines / u. infielder – interior 

polivalent (posició en el joc de beisbol) 

*-utility knife – navalla / cúter 

-utilize – fer ús de, valdre’s de (alternatives a la trad. literal) 

-utmost – extrem; màxim (només en ex. al bilingüe) / to the u. – d’allò més, en gran manera / to the u. 

limit – fins a les últimes conseqüències (trad. lliure) 

*-utopianism – utopisme 

-utterance – elocució / comentari 

-utterly – absolutament / v. necessary 

-U-turn. to make a U-t. – girar en rodó 

*-uxorious – esclau de la (pròpia) dona, dependent de la (pròpia) dona / encaterinat de la dona / calçasses 

(quan es parla de submisió i no d’encaterinament) 



V 
 

-v. the V word – venjança, vendetta 

-vacant – atordit 

-vacuum. in a v. – en va (fig.) / to operate in a v. – (actuar/treballar) de forma aïllada // (v) passar 

l’aspiradora 

-vagary – rampell 

-vague – atordit, desconcertat 

-vaguely – en to absent / fent el desentès / amb aire desmenjat (Harper Lee, To Kill a Mockingbird, 6) 

-vagueness – estat d’absència 

-vain – bufat (alternativa a ‘vanitós’, ‘petulant’, etc.) / v. moment – rampell de vanitat 

*-valedictorian – primer de promoció (~) 

-valence – valor 

-valet. parking v. – aparcacotxes / v. hero 

-valiant – coratjós, intrèpid, ardit (alternatives a les solucions del dicc.) 

-valid. v. like salad – guai, de conya, collonut (argot EUA) 

-validate – sancionar, legitimar 

-validity – legitimitat 

-value. to be given v. – ressaltar (~) / to be good v. – sortir a compte / values – principis; moral / sense of 

values – consciència moral (alternativa a les solucions del dicc.) / set of values – escala de valors / v. 

added / v. surplus 

-valued – benvolgut, dilecte (registre literari) 

-van2. to lead the v. – anar al capdavant (acc. 2.b Oxford) 

-vandalize – desgraciar, esguerrar, desvirtuar (fig.) 

*-Vandyke beard – perilla (esp. punxeguda); mosca 

-vanguard – capdavant (p.ex. a la frase del bilingüe to be in the v. of a movement) 

*-vanishing – fonedís 

-vanity – amor propi / his v. was clearly flattered – estava ben cofoi (I Married a Communist, Philip Roth, 

2) / v. vanity table 

-vanity table – tocador, lavabo tocador (accs. 6 i 7 Oxford, EUA) / v. case – necesser / v. mirror – mirall 

de cortesia (en un cotxe) / be it said without v. – modèstia a part (falca) 

-vantage point – punt d’observació; talaia (~) / racó (~) 

-vapid – buit ‘superficial’ (persona) (~) 

-vaporous – boirós (temps, dia; acc. 3 Oxford) 

*-vapourer – xarlatà 

-variance. at v. with – per contrast amb, en contrast amb (sentit diferent de la proposta del bilingüe) 

-variation – solo (de ballet) (francès pas seul) 

*-varied – variat / divers 

-variety. a v. of (reasons etc) – diversos (‘diverses raons’, etc.) / v. show – espectacle de varietats (teatre), 

revista (acc. 4 DIEC2); programa de  varietats (televisió) / v. store – botiga de gangues, botiga de saldos, 

botiga d’oportunitats (~) 

-varying. constantly v. – canviant; en transformació constant 

-vascular – angiosperma 

-vast – enorme; gros (p.ex. una panxa) / extens; dilatat / ingent (èxode, suma de diners, etc.) / v. expanse / 

v. landowner 

-vaudeville – (EUA) teatre de varietats / (EUA) music-hall 

-vector – portador (d’alguna infecció) (acc. 3.a Oxford) / transmisor, element de transmisió; motor (fig.) 

(~) 

-veer. to v. off – trencar (un camí que arrenca d’un altre) 

-vegetation – flora (ac. 5 Oxford) 

-vehement – irresistible, incontenible (impuls, desig) 

-vehicle – instrument de comunicació (si és el cas) / excipient (acc. 1 Oxford) 

-vehicular. v. traffic – circulació de vehicles 

-veil – cortina (Hebreus 6,19, p.ex.) 

-veiled. to issue v. threats – murmurar amenaces (alternativa a la trad. literal ‘pronunciar amenaces 

velades’) 

-vellum – pergamí (alternativa sovint més natural i adequada que la solució del dicc.) 

-velour, velours – vellutet 

-velvet. v. finish – envellutament (de la pell girada o ante) 

-venal – pecuniari 



-vendetta – discòrdia (alternativa a les solucions del dicc., esp. ‘enemistat’) 

*-vending machine – màquina expenedora; expenedor (DIEC2); distribuïdor automàtic (DIEC2, Termcat, 

a imitació del francès i l’italià) 

-vendor – venedor ambulant (sentit diferent de l’acc. del bilingüe) 

-veneer – fullola (revestiment de fusta bona en un moble de fusta inferior) 

-veneration. to hold someone in v. – reverenciar (alternativa a la solució del dicc.) 

-vengeance. with a v. – amb ràbia (esp. ploure); fora de si (una persona enfurismada) 

-vengeful – rancuniós (~) 

-vent – obertura de ventilació / reixeta (de calefacció o de ventilació) // (v) (feelings etc) descarregar; 

exterioritzar, donar lliure curs a, donar regna solta a / v. air 

-ventilate – exterioritzar (ressentiment, p.ex.) 

-venture. daring v. – repte (Philip Roth, Exit Ghost, 2) / [she] expended money on ventures – invertia 

diners en millores (trad. lliure; en una explotació agropecuària, Thomas Hardy, Far from the Madding 

Crowd, 48) / matrimonial v. – projecte matrimonial // (v) dir com aquell qui no gosa (si és el cas) / 

sondejar (~) / I v. to hope... – confio que... 

-venue – lloc de celebració / escenari (d’un acte públic, fig.); espai (íd.) / àmbit (fig.) 

-verbalize – (vt) fer explícit 

-verbatim – íntegrament ‘mot per mot’ 

-verbiage – xerrameca, retòrica / v. loose-squandered 

-verdant. v. luxury – verdor frondosa 

-verdict – conclusió (d’una autòpsia, p.ex.) 

-verdure – verger; indret o paisatge esponerós, ple de verdor 

-verge. on the v. of – a frec de / I feel on the v. of... – estic temptat de (fer alguna cosa) 

-verify – corroborar 

-vermicelli – fideus llargs (alternativa a la solució del dicc.) 

-versed – coneixedor 

-version – reproducció (acc. 1.3 DIEC2); rèplica (acc. 2 DIEC2) (quan és una reproducció escultòrica 

portada a terme per l’autor mateix) / shortened v. – forma abreviada (d’un mot) / v. smaller s.v. small 

-versus. light v. darkness – l’oposició entre llum i foscor 

-vertical: v. proportion 

*-verticality – verticalitat; dimensió vertical / v. of command – jerarquia de comandament 

-vertiginous – embriagador (fig., acc. 3 Oxford) 

-vertigo – mareig (alternativa sovint més natural que la trad. literal) 

-very: v. end 

-vessel. the weaker v. – la part feble (la dona en una parella d’home i dona) 

-vest1 – túnica (acc. 1.a Oxford) / (EUA) armilla (acc. 3.b Oxford; a esborrar les trad. ‘americana, 

jaqueta’) 

-vex – molestar (alternativa a les solucions del dicc.) 

-vexation – desassossec; malestar 

-vexing – vexatori (alternativa a les solucions del dicc.) 

*-vibe, vibes (abreviatura de vibrations) – ambient, clima (fig.) / bad v. – mal ambient, mala maror (fig.), 

males vibracions (trad. lit.) 

-vibrant – animat, ple de vida (un carrer, una persona) / reverberant (calor; possibles reformulacions amb 

el verb) 

-vibration – sensació; sentiment (acc. 1 DIEC2) (~) (alternatives al col·loquial “vibracions”) 

-vicarious – indirecte 

-vice1 – defecte (acc. 4 Oxford) 

-vice2 – cargol de fuster, premsa de fuster, cargol gros (alternatives a ‘cargol de banc’, gros) / serjant, 

cargol de mà (petit) 

*-vice-like – ferri (fig., p.ex. una encaixada de mans) (~) 

-viceversa. ...(and/or) v.... - ...(i/o) al contrari... 

-vicious – pèrfid; infame (calúmnia, etc.) / cruel, despiadat / sense escrúpols, mancat d’escrúpols / 

acarnissat / virulent (política, p.ex.) / furiós, terrible (temporal, tempesta) / aberrant (~) / inhòspit 

(paisatge) (~) 

-viciously – acarnissadament, amb acarnissament 

-victim. to fall (a) v. to someone’s charms – caure rendit als encants d’algú (alternativa al calc del 

bilingüe) 

-victimize – sacrificar (fig.) / assetjar (laboralment, sexualment) 

*-victimized. the v. Other – el dominat (trad. aprox.) 

-victory. v. garden – hort de guerra (~) (v. victory garden) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden


-victual. victuals – vitualles; viandes (Thackeray, Book of Snobs, 3) 

-vie – superposar-se (~) 

-view – visió (fig.), concepció / (Art, Phot) escena (p.ex. V. with footballers (Southam Street), fotografia 

de Roger Mayne; etc., etc.) / versió (~) / to have in v. – perseguir (un fi, etc.) (fig.) / to take the long v. – 

tenir grans mires, tenir mires elevades; pendre distància de les coses, veure les coses amb perspectiva; 

pensar amb perspectiva, pensar a llarg terme / to take the short v. – tenir poques mires / in my v. – a parer 

meu, en opinió meva (alternatives a ‘al meu entendre’) (constato que en opinió (de) no apareix s.v. opinió 

al DCVB, al GDLC, al Dicc. Complementari de López del Castillo ni al DIEC2, on, però, surt dintre d’un 

exemple de l’entrada engrandir [ja al Fabra]) / v. pass / v. point 

*-view camera – càmera fotogràfica d’estudi (amb visor directe i negatius de gran format, de 13x18 cm o 

més), càmera de gran format (generalització) 

*-viewing. v. angle – angle d’observació (d’una obra d’art) / for my v. pleasure – per recrear-hi la vista 

(Cynthia Swanson, The Bookseller, 2) 

-viewpoint – perspectiva; angle / mentalitat (~) 

-vigil. v. (candle/light) – espelma votiva, ciri votiu, llàntia votiva 

-vigilant. to be v. – estar a l’aguait; estar al cas; vetllar / to be v. (against) – recelar (de), malfiar-se (de); 

estar en guàrdia contra 

-vigilante – justicier, venjador (~) / v. group – patrulla ciutadana; grup d’autodefensa (a Mèxic, TV3, 13-

I-2014); sometent popular (~) (cf. vigilantism aquí sota) 

*-vigilantism – venjança popular (~) 

-vignette – episodi, escena, anècdota (acc. 2.b Oxford) 

-vigorous – resolut, decidit, tenaç, ple d’empenta (alternatives a les solucions del dicc.) / dinàmic 

-vigorously – tenaçment 

-vile – ignominiós (acusació) 

-villain – dolent (esp. ‘el dolent de la pel·lícula’) 

-villainy – maleficència (possible alternativa a ‘maldat’ acc. 1 DIEC2) / barbaritat; malvestat (alternatives 

a les solucions del dicc. amb el sentit ‘maldat’ acc. 2 DIEC2) 

-village. (rural/urban) v. – població (rural/urbana) 

-vindictive – rancuniós (alternativa a ‘rancorós’) 

-vindictiveness – esperit venjatiu, ànsia de venjança (alternatives a ‘esperit de venjança’) / rancúnia, 

ressentiment (alternatives a ‘rancor’) 

-vinegar – fel (fig.) 

-vintage – anyada (d’un vi) / reserva (dit d’un vi) / v. print – primera còpia (terme de fotografia; v. 

vintage print) / v. photograph – fotografia d’època 

-vinyl – PVC (perquè en anglès s’anomena sovint vinyl a seques el que és pròpiament PVC o clorur de 

polivinil) / escai (si és el cas) 

-violation – infracció 

-violence – agresivitat / acte violent (acc. 2.a Oxford) / virulència/ to do v. – agredir; violentar 

(alternatives a les solucions del dicc.) 

-violent – apassionat / brusc / punyent (misery ‘tristesa’) / acalorat (discusió) (~) 

-violently – amb passió / bruscament / sense miraments (~) / rotundament (contrari a alguna cosa) (~) 

-violet – lila (quan és un to clar; lilac definit ‘pale tone of violet’ a la Wikipedia anglesa, p.ex.) 

-viper – carronya, malànima ‘persona malèvola’ (alternativa a la trad. literal) 

*-viral – víric / to go v. – propagar-se, escampar-se (esp. per internet) / v. marketing – màrqueting de 

propagació, màrqueting en cadena (possibles alternatives al calc complet)  

-virility – homenia, vigor (viril) (acc. 3 Oxford) 

-virtue. the virtues of... – les excel·lències de... / v. civic / v. merit 

*-virtuosic – virtuós (esp. acc. 2 DIEC2) 

*-vise2: v. vice2 

-visibility – (prominence) notorietat, eminència, importància (reformulació: ) 

-vision – imatge / estampa (acc. 6 DCVB, no continguda al DIEC2) / ideal ‘somni’ / idea ‘noció general’ 

(acc. 1.2 DIEC2), punt de vista (~) / sensibilitat (terme artístic) (~) / field of v. – espectre (≠ del sentit 

propi de la trad. del bilingüe) / line of v. – visual (f) / with a mounting v. (of) – veient a venir (+ OD) (~) 

-visionary – idealista 

-visit – estada (si és el cas) // (v) anar (a un país), anar a conèixer (un país) / freqüentar (sentit propi i fig.) 

/ (v arch) demanar comptes; retre comptes (Jeremies 23,2; Nombres 14,18) 

-visual – plàstic (artista plàstic, arts plàstiques) / v. cue / v. opus / v. reference 

*-visualization – representació mental 

-visualize – representar(-se) mentalment / fer visible, donar visibilitat (a), *visibilitzar 

*-vita – currículum 



-vital – poderós, fort (relació, vincle) (~) / the vitals – els òrgans sexuals, les parts; les entranyes (en una 

dona) 

-vitriolic – mordaç, corrosiu (alternatives a ‘sarcàstic’) / virulent 

-vivid – de colors vius (un quadre, p.ex.) 

-vixen – harpia, bruixa (fig.) 

-vocabulary. v. of insult – repertori d’insults 

-vocal – sonor (una emisió bucal) (~) / explícit / declarat (enemic, partidari, hostilitat, etc.) / protestatari 

(~) (to be v. against something – aixecar la veu contra alguna cosa) / v. master – mestre en eloqüència; 

orador 

-vogue – gust (acc. 5 DIEC2, possible alternativa a ‘moda’) 

-voice – representació (esp. en política) / opinió, punt de vista / real v. – veu natural / a v. inside me – una 

veu interior (expresió no recollida al DIEC2, ni a veu ni a interior; sí al GDLC, en ex., a l’acc. 5.2 de veu) 

/ public v. – cara visible (~) (però: to create a public v. for... ‘donar veu a’) // (vt)  manifestar / v. small / 

v. top 

*-voicemail – bústia de veu (en un telèfon mòbil, etc.) 

-volatile – voluble / insegur, perillós (un barri, una regió) 

-volatility – volubilitat / inestabilitat (emocional, bursària) 

-vole. water v. – talpó (més que no pas ‘rata d’aigua’, Microtus richardsoni l’americà i Arvicola terrestris 

l’europeu) 

-volley – (of abuse) andanada 

-volume – llibre / in volumes – a doll ‘en abundància’ (esp. un raig o corrent d’aigua) / to speak volumes 

of – aclarir (fig.; si és el cas) 

-volunteer – brindar-se (a) / treballar de voluntari / allistar-se 

-voluptuous – ben dotat, de carns abundants, massís (dit esp. d’una dona, cast. rolliza) / sibarita (~) / 

pastós, espès (dit esp. d’un vi o d’una salsa) / sumptuós (mobiliari, decoració) 

*-vomiting – vomitera 

-votary – adepte ‘partidari’ 

-vote. to be voted into office – ser elegit per a un càrrec / to cast (one’s) v. – votar; emetre (un) vot (sentit 

abs. diferent del de la trad. del dicc.) 

-voting: v. pattern 

-vouch. to v. for – respondre (d’algú o d’alguna cosa) (acc. 4 DIEC2) (alternativa idiomàtica a les 

solucions del dicc.) 

-vouchsafe – dispensar ‘concedir, atorgar’ 

-vow – fer la promesa (esp. íntima o religiosa) (de) / comprometre’s (públicament a fer una cosa) 

*-voyeur – voyeur 

*-voyeurism – voyeurisme 

*-voyeuristic – voyeurista / v. indulgence – inclinació a la tafaneria (catàleg Post-Picasso, 4, v. context) 

-vulgar – (coarse) barroer (alternativa a les solucions del dicc.) / estàndard (terme de lingüística) / the v. 

of people – el comú de la gent (alternativa a la solució calcada del dicc.) 

*-vulgarian – rústic, persona rústica / nou-ric (esp. quan té maneres vulgars) 

-vulgarize – divulgar 

*-vulgarizer – divulgador; publicista (amb el sentit de ‘divulgador’ en ús fins a mitjan segle XX [cita de 

l’Espriu al DCVB i d’en Vilallonga al DDLC], i per tant útil en alguna trad. de l’època) 

-vulnerability. genetic v. – deficiència genètica 



W 
 

*-wack. that was w.! – quin pal! (col·loquial EUA, ~) 

-wad – lleterada (argot EUA) / w. of mucus – gargall 

-waddle – ranquejar (millor que ‘peonar’, si es diu en sentit figurat referint-se a una persona) 

-wafer – pa d’àngel 

-waffle1 – gofra (gal·licisme assimilat; Termcat, Viquipèdia, GDLC on-line [set. 2014]) 

-waft – emanar, despendre(’s) (sovint amb out) / aflorar 

-wag2 – brandar (un dit, esp. l’índex) 

-wage – preu (p.ex. a the wages of fame ‘el preu de la fama’) // (v) lliurar(-se) (una batalla) / to w. war – 

guerrejar, combatre 

*-wage-earning. w.-e. class – classe assalariada / w.-e. job – feina remunerada 

*-wagging. w. tongue – llengua viperina (cf. tongue-wagging) 

-waggle – apuntar (amb el dit) / to w. one’s heads at each other – saludar-se amb un moviment de cap 

-waif – nyèbit (alternativa a ‘nen desemparat’) / orfe (fig., ~) 

-wail – somicar / plànyer(-se) 

-wailing – lamentació (acció de lamentar-se) / somiqueig 

-wainscot – sòcol alt de fusta (alternativa real a les solucions del dicc.), sòcol de plafons (terme que no 

trobo enlloc, però que diria que funciona); empostissat de paret / wainscoted wall – paret emplafonada; 

paret empostissada; paret amb sòcol de llates 

-waist. down to the w. – de cintura en amunt / up to the w. – de cintura en avall 

-waistband – trinxa (potser millor que ‘cintura’) / faixí, faixa (militar) 

-wait. oh, w., now I’ve got it – calla, ara hi caic / I can’t hardly w. for... – em moro de ganes (de/que)... (I 

can’t w. ‘ja hi voldria ser’, si és el cas) / it will have to w. – queda per a un altre moment; queda ajornat 

(possibles alternatives a la trad. literal quan el subjecte no és persona) / (heaven, old, etc) can w. – (el cel, 

la vellesa, etc.) que s’esperi / v. fellow 

-waiting – expectació // (adj) expectant / in w. – en potència (a terrorist in w.) / president in w. 

(=president-in-w.) – president de facto / member-in-w. – membre aspirant / v. ready 

-waitress – minyona (EUA; segona subacc. acc. 2.b Oxford) 

-wake2. to w. up to oneself – obrir els ulls (fig.) 

*-wake-up call – servei de despertador 

-waking – (n) vigília (acc. 1 Oxford) / vetlla (acc. 2 Oxford) 

*-wale – cinta, taula de forro ‘les planxes o taules longitudinals més gruixudes del buc d’un vaixell de 

fusta’ (acc. 7 DCVB, acc. 5 DIEC2, accs. 4.a i 4.b Oxford ‘bend’) 

-walk. it’s just a short w. – (a peu) és molt a prop, és a tocar, és molt poc tros / in every w. of life – a tots 

els estaments socials // (vt) recórrer (to w. the land ‘ recórrer el país, el territori’) // (vi) sortir sense càrrecs 

(d’un judici) / to w. on eggshells – caminar per la corda fluixa (~) / to w. away (from) – escapar (de) (esp. 

fig.); desentendre’s (de) (to w. away alive ‘escapar viu’) / (to be) out walking – (estar) voltant, passejant / 

to w. out – plegar (d’un negoci) / to w. out on – plantar (el xicot a la xicota o al revés; un soci en un 

negoci; alternativa a la solució més restringida del bilingüe) / v. park / v. step 

-walker – caminadors (per a una criatura o per a un vell) 

*-walkie-talkie (= walky-talky) – walkie-talkie, walky-talky, walky-talky 

-walking – marxa (‘manera de caminar’, acc. 7 DDLC) / he’s a w. encyclopaedia – és una enciclopèdia, 

és una enciclopèdia vivent (no pas la trad. del dicc.) / w. shoes – sabates de caminar, calçat de caminar 

(vambes per caminar per ciutat, o calçat per anar d’excursió); calçat còmode (trad. lliure) / w. conscience 

– veu de la consciència (~) / a w. ruin for honest girls – la perdició personificada per a qualsevol noia 

decent / within w. distance – a poca distància (a peu) 

*-walk-on – (n) comparsa, figurant 

*-walkway. pedestrian w. – pas de vianants 

-wall. to drive (someone) up the w. – fer enfilar (algú) per les parets, fer pujar la mosca al nas (a algú) 

(alternatives a les solucions del dicc. de l’expresió it drives me up the w.) / v. brick / v. dividing / v. off-

the-wall 

-wallflower, wall-flower (Cheiranthus cheiri) – violer groc (no ‘violer’ a seques) / marginat 

(originalment, algú que està al marge de tothom en una festa); la lletja (del ball) (cast. florero, la fea del 

baile) 

-wallow – rabejar-se (sentit propi i fig.) 

*-waltzer – ballador de vals / tasses giratòries (tipus d’atracció de fira) (~) 

-wan – macilent (pàl·lid + esllanguit) / lànguid (somriure, acc. 4.c Oxford) 

-wander – (v) fer camí / his attention wanders – es distreu, es despista 

-wandering. wanderings – aventures (fig.) 



-wane. to be on the w. – decaure, anar de baixa (alternatives als verbs del dicc., també aplicables a la trad. 

del verb) 

-waning. in the w. years of the seventeenth century – a les acaballes del segle disset 

*-wanker – fantasma ‘persona presumptuosa’ (~ acc. 2 Oxford) 

*-wannabe – aspirant (a estrella, etc.) 

-want. w. ad – anunci de feina (alternativa a la solució del dicc.) // venir ganes (de) / I w. you to promise 

me... – m’has de prometre... (alternativa idiomàtica a la trad. literal) / v. authority 

-wanting – (n) desig (~) / necessitat / mancança 

-wanton – malsà (curiositat) / frívol (persona) 

-wantonness – dissipació; disbauxa; excés (cf. accs. 1.d i 1.h Oxford) 

-war. Great w. – guerra europea (‘primera guerra mundial’, esp. quan el text on apareix és o figura que és 

de quan encara no hi havia hagut la segona) / marital wars – renyines de coixí / w. effort – (servei a la) 

causa bèl·lica, campanya de solidaritat de la població civil (amb la guerra que fa l’exèrcit propi) / w. plant 

– fàbrica de material bèl·lic (no per força d’armament) / w. work – obra de tema bèl·lic (d’un artista) / v. 

bristle / v. dog / v. memorial / v. television 

-ward – (of hospital) pavelló, unitat, servei (especialitzat, p.ex. cancer w. ‘unitat d’oncologia’) // to w. off 

– fer batre’s en retirada, fer fugir (alternatives a les solucions del dicc.) / v. chancery / v. isolation 

-ware: v. porcelain 

-warehouse – nau industrial (alternativa a ‘magatzem’) 

-warfare – conflicte bèl·lic / guerrilla w. – guerrilla, guerra de guerrilles 

-warily – amb prevenció 

-wariness – prevenció (alternativa a les solucions del dicc.) 

-warlord – capitost (alternativa al calc) 

-warm – (moderately hot) calentó (alternativa a les solucions del dicc.); tebi / temperat, suau (clima, 

tardor, hivern) / cordial (invitació, etc.) / tendre (acc. 2.2 DIEC2) / entusiasta (alternativa a ‘entusiàstic’) / 

sincer (our warmest thanks ‘el nostre agraïment més sincer’; v. també affectionate) / clar (un color) / to 

keep someone’s heart w. – omplir el cor de tendresa; fer feliç (trad. més lliure); reconfortar (sentit 

diferent, ~) // (v) reconfortar (possible alternativa a ‘animar’ i ‘alegrar’) / enardir (fig.) / to w. to 

(something) – agradar-te, enamorar-te, entusiasmar-te amb (una cosa) / to w. to (someone) – agafar-li 

simpatia, simpatitzar-hi, sentir-s’hi ben disposat / to w. to the subject – recrear-s’hi (a l’hora d’explicar 

una cosa) (alternativa a ‘entusiasmar-s’hi’); assaborir (fig.) (~) / to w. up – agafar calor (alternativa a 

‘escalfar-se’) 

-warmly – amb dolçor, amb tendresa, amb afecte (possibles alternatives a ‘amb cordialitat’, amb matisos 

diferent) 

-warmongering – ànsies de guerra (Philip Roth, Plot) 

-warmth – tebior (the w. of the bed, p.ex.) / caliu (fig.) / tendresa (sentiment, ~) / w. overspread his face – 

es va sentir una calorada a la cara (expresió que trobo a Pilar Prim d’Oller i que utilitzo a Far from the 

Madding Crowd de Hardy) / (natural) w. of constitution – temperament fogós / there had been such w. 

between Boogie and me – havíem estat molt units, en Boogie i jo 

-warm-up – exercici d’escalfament (alternativa a la solució del dicc.) 

-warn. I’m warning you! – no t’ho diré més!; prepara’t!; vigila que rebràs! (Harry Potter, 5-32) (~) 

-warpath. to be on the w. – voler fer-ne una de grossa (trad. lliure, Philip Roth, Communist, 8) 

-warped – pervers (desig) / w. view – visió deformada (fig.) 

-warning – amonestació (si és el cas; a written w., p.ex.) / fair w. (= due w.) – prevenir (acc. 1 GDLC) / in 

w. – amb gest amenaçador / v. early-warning 

-warrant – manament (judicial) (acc. 3 DIEC2) / w. (of arrest) – ordre de detenció (preferible a la trad. 

literal) // (v) reconèixer / merèixer (atenció; altres possibles opcions: reclamar, exigir) 

-warren – eixam, legió, exèrcit (fig., alternatives a ‘formiguer’) 

-warring – antagònic; enfrontat; en discòrdia 

-wart. warts and all – amb tots els (seus) defectes; tal com és 

*-war-torn – devastat per la guerra (país) 

-wary – recelós (alternativa a les solucions del dicc.) / tebi (fig.) / to be w. – no tenir-les totes (~) 

*-war-zone – zona d’operacions (~); teatre de les operacions (~) 

-wash –plana (al·luvial) (~) // that won’t w. – això no val; això no serveix; no cola (esp. una excusa) / to 

w. away – purificar (esp. pecats) / to feel washed out – estar cruixit (per una grip, etc.) (alternativa a 

‘aixafat’) / to be washed up – estar acabat / washed up – embarrancat (una embarcació, un dofí mort, etc., 

en una platja) 

*-wash-and-set – rentar i permanent 

-wash and wear – que no s’ha de planxar (alternativa preferible a la solució del dicc.) 



-washboard – post de rentar, rentador (alternatives tradicionals als ‘fusta de rentar’ i ‘rentadora’ del 

bilingüe) 

*-washed-up – fracassat (cf. els dos sentits de (to be) washed up s.v. wash aquí sobre) 

*-washing-away – purificació (dels pecats) 

*-washing powder – detergent (de rentadora, en pols) 

*-washing room – quarto de rentar; quarto de fer bugada (terme antic) 

-washstand – palanganer (alternativa a les solucions del dicc.) 

-WASP (= White Anglo-saxon Protestant) – blancs protestants (simplificació) 

-waste – despesa innecessària / residus (en expresions com w. treatment, etc.) / human w. – dejeccions 

humanes / w. not, want not (proverbi, on want significa ‘to lack’) – a qui no gasta, poc li basta; tot 

s’aprofita (cast. lo que no mata, engorda) / you’re a w. of space – ets un inútil, ets un desastre // to w. 

away – florir-se (alternativa a ‘consumir-se’, p.ex. en una presó); malgastar la vida / to w. oneself on 

(someone/something) – desviure’s per 

*-waste-bin, waste bin – contenidor d’escombraries 

*-wasted – amagrit (uns braços); migrat, decandit, consumit (una persona) / w. life – vida malaguanyada 

-wasteful – superflu / desmesurat (un esforç) 

*-wasting – minvant (lluna) / w. disease – malaltia consumptiva / w. months – mesos d’agonia (~) 

-watch – quedar-se al càrrec (d’algú) (i variants; ‘tenir-ne cura’, acc. 2.2 càrrec DIEC2) / not on my w. – 

mentre jo me’n cuidi, no; mentre jo hi sigui, no (i altres variants); no és de la meva competència (sentit 

diferent) / suicide w. – protocol de prevenció de suïcidi // (vi) estar a l’aguait / to w. someone’s back – 

cobrir-li les espatlles, guardar-li les espatlles / to w. one’s back – estar alerta, estar a l’aguait, anar amb 

compte, vigilar / with everybody watching – davant de tothom, davant de les mirades de tothom / v. 

closely / v. stand 

*-watch-cry = watch-word 

-watchdog. neighbourhood w. – patrulla veïnal, patrulla ciutadana, sometent popular 

-watchful – zelós / atent / inquisitiu (ulls, ~) / to keep a w. eye (someone) – vigilar (algú) de prop; no 

perdre’l de vista 

-watchfulness – zel 

*watching. the w. crowd – la multitud expectant, la multitud encuriosida; els que miren; els badocs 

(registre col·loquial) 

-watchword – divisa (acc. 1.2 DIEC2) (alternativa a ‘lema’) 

-water – massa d’aigua (acc. 12 Oxford); mar; llac; estany (segons el cas, si és el cas; v. glossari The 

Early Stories d’en Truman Capote) / to hold w. – tenir lògica, tenir fonament, estar fonamentat; sustentar-

se, sostenir-se (alternatives preferibles a la solució del dicc.) to throw (cold) w. (on someone) – 

desenganyar, fer baixar dels núvols (algú) (cast. echar un jarro de agua fría) / hot w. – mort (acc. 4 

DIEC2, acc. 2 mort m DDLC), embolic (cast. fregado) // w. skills – tècniques aquàtiques / w. safety – 

(mesures de) seguretat a l’aigua / v. bomber / v. dead / v. hell / v. ice 

*-water cooler – dispensador d’aigua, refredador d’aigua (amb garafa superior invertida); font d’aigua (en 

aquest cas, sinònim de drinking fountain) (informació d’un directiu d’una empresa especialitzada a 

Wordreference s.v. water cooler) 

*-water-gruel – farinetes 

-water hole, water-hole, waterhole – abeurador (alternativa a ‘bassa’, etc.) 

-watering – (adj) llagrimós, enllagrimat, plorós (esp. els ulls) 

-watering place – estació termal (alternativa a ‘balneari’) / (seaside resort) lloc de platja (alternativa a les 

solucions del dicc.) 

-waterline – línia de surada, línia d’aigua (alternatives tradicionals a ‘línia de flotació’, útils en trads. 

d’originals del s. XIX i anteriors, o de textos amb ambient de l’època; v. el que es diu de flotar al DECat, 

IV, 53b47-53a10) 

-waterlogged – (earth) amarat ‘enaiguat’ (v. exemple al GDLC s.v. amarar i definició d’enaiguar) 

-water meadow – prat inundable, prat aigualós 

-watershed – punt d’inflexió (alternativa a la solució del dicc.) // (attr) crucial (w. painting ‘quadre 

crucial’ o bé ‘fita pictòrica’) 

-waterspout – (pipe) canaló (no pas ‘canal’) 

-watertight – claríssim / we have a w. case against them – la causa contra ells està guanyada (trad. lliure; 

Nii Ayikwesi Parkes, The Tail of the Blue Bird, final) 

*-waterway – via de navegació (sentit propi, i fig. a Raw Shark de Steven Hall, carta 4 i pàssim) 

-waterworks, water works – planta potabilitzadora (d’aigües) (alternativa a la solució del dicc., que més 

aviat és trad. de sewage works) 

-watery – esblaimat (color) (cast. desvaído); apagat, esmorteït (sol, cel, etc.) / (eye) llagrimós (no 

‘llacrimós’) / de pluja (núvol) (acc. 1.b Oxford) 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=195434


-wattle1 – carúncula (ocells [p.ex. gall] i rèptils [p.ex. iguana]); barballera (de boc, de bou); moc (esp. del 

gall dindi) / mud and w., daub and w., w. and daub – tàpia (argila amb armadura de canya) 

-wave – fiblada (d’amor, de remordiment, etc.); rosec (de remordiment, de culpa) / w. of heat – bafarada 

de calor, alenada de calor (diferent de heat w. ‘onada de calor’) / w. of indignation – esclat d’indignació 

(preferible a la solució literal del dicc.) / the w. of the future – adaptar-se al present (~) // (v) fer adéu 

(amb la mà) (acc. 1.2 adéu DIEC2) / to w. away – treure importància (a alguna cosa) / v. ride 

-wavering. w. voice – veu trencada 

-wavy – (motion) sinuós / trencat (pas) / fluctuant, oscil·lant, canviant (acc. 3 Oxford) / w. breathing – 

respiració intermitent (acc. 2.b Oxford) (v. sinònims de intermitent al Franquesa) 

-wax. w. print – estampat a la cera, bàtik 

-waxed. w. moustache – bigotis encerats (cita al DCVB) 

-way – mitjà; procés / to be in the w. – fer nosa / (to be) on the w. – (ser) imminent (algun fet) ‘estar a 

punt de succeir’ / to be on one’s w. – fer via (també en sentit nàutic, v. DECat, IX, 260b46-48) / there’s 

no w. out – no hi ha escapatòria, no hi ha forma d’escapar-se(’n) (alternativa a les solucions del dicc.) (~) 

/ to be on the w. out – estar a punt de desaparèixer; estar a punt de caducar / there’s no w. around it – no 

hi ha cap altra sortida (~) / to clear the w. – cedir el lloc (a) (fig.) (alternativa a la solució del dicc.) / to 

(pave/prepare) the w. – aplanar el camí (fig., alternativa a les solucions del dicc.) / to find one’s w. – 

(tractar de) orientar-se (alternativa a la solució del dicc.) / to find its w. (into something) - començar a 

utilitzar-se (oil found it's way into many of the products of light industry ‘el petroli es va començar a 

utilitzar en molts productes de la indústria elèctrica’); ser inclòs (en) (this episode found its w. into some 

of his biographies ‘aquest episodi ha arribat a incloure’s en unes quantes de les seves biografies’) / to 

know one’s w. around (something) – ser un bon coneixedor (d’alguna cosa) / she knows her w. around – 

(abs) la sap llarga (~); sentir-se com a casa (en un lloc); tenir familiaritat (amb alguna cosa, ~) / to give w. 

– cedir; cedir el lloc (a) / to (go/take) the long w. (around) – fer marrada / to go a long w. –ajudar molt, 

fer molt servei, fer un gran servei; donar per molt; allargar molt (acc. 6 allargar DIEC2) / a little help 

goes a long w. – qualsevol ajuda és bona (alternativa preferible a la solució del dicc.) / nothing goes my w. 

– no hi ha res que em vagi com vull; tot em surt al revés; tot em va en contra (~) / you’ve come a long w. 

since then – quin canvi de vida, des d’aleshores (trad. lliure) / in a w. – segons com (fórmula 

introductòria) / (in) one w. or another – sigui com sigui; de totes passades; tant sí com no (en una frase 

afirmativa; sentit diferent de la solució del dicc.); ni poc ni molt, gens; en absolut (en una frase negativa) / 

there are no two ways about that – és clar com l’aigua, és incontrovertible, no té retop (v. sinònims de no 

tenir retop al Raspall-Martí o a l’Espinal) (alternatives a les solucions del dicc.) / that’s the w. it goes (in 

anyone’s life) – va com va (~); la vida és així; les coses són com són; és la vida (~); vet-ho aquí (trad. 

lliure); què hi farem (trad. lliure) / w. of thinking – corrent de pensament (en algun cas); opinió, judici, 

punt de vista (íd.) / that’s his w. – és el seu tarannà, és la seva manera de ser (alternatives a la solució del 

dicc.) / western ways – l’estil de vida occidental / the old ways – els antics costums; la tradició / to learn 

the ways of the world – apendre com va el món / to go out of one’s w. (to) – no escatimar esforços (per), 

fer de tot i més (per); fer tots els possibles (per); esforçar-se (per); pendre’s la molèstia (de); excedir-se 

(~) / to go out of one’s w. (for someone) – desviure’s (per algú) (~) / (to be) under w. – en ple... (p.ex. en 

plena guerra, amb l’alternativa entrar(-hi) de ple) (alternativa a la solució del dicc.) / to get under w. – 

(thing) estar en marxa, anar per bon camí / all the w. (esp. amb to go) – fins a les últimes conseqüències; a 

consciència, a fons (~) / to go all the w. – tenir relacions sexuals, consumar l’acte sexual / to have a w. 

(with something) – dominar ‘posseir a fons’ (acc. 4 DIEC2) / to have a w. (with someone) – tenir 

ascendència, tenir influx (sobre una persona) / have it your (own) way(!) – tu mateix, com vulguis; és cosa 

teva / to have it all one’s own w. – fer el que (un) vol, ser l’amo (v. sinònims de dominar al Franquesa) / 

w. to go! (= well done) – bona!; et felicito! / 1.o by the w.... – una cosa...; ara que hi penso... (~) / v. life / 

v. look / v. open / v. split / v. wrong 

-waylay – abordar (acc. 3.2 DIEC2) 

-wayward – irregular (un relat) / descontrolat, mal dirigit (un projectil) 

-waywardness – rebel·lia (a corregir ‘rebeldia’) / lleugeresa, frivolitat, volubilitat / capritxo, caprici (en 

sentit abstracte, ‘capritxositat’, sing.) 

-we. we don’t want to go into that – valdrà més que no en parlem 

-weak – desvalgut (the w. ‘els desvalguts’) / tímid (somriure) / modest, escàs de recursos (una entitat) / 

pàl·lid (imitació) / to go w. at the knees – quedar garratibat 

-weakling – feble de caràcter, fleuma (m. i f.) (alternatives a les solucions de la 1a acc. del dicc.) 

-weakly – amb veu feble, amb veu apagada / amb fatiga (alternativa a ‘sense forces’) (asseure’s, p.ex.) to 

smile w. – (fer/adreçar) un somriure apagat (a algú) 

-weakness – flaca (acc. 4 flac, -a DIEC2) / mal vici (registre col·loquial) / w. of will – feblesa de caràcter, 

falta de caràcter / v. yield 



-wealth – tresor (fig.; de la naturalesa, p.ex. a la trad. de Boix i Selva de Paradise Lost d’en Milton, IV, 

207) / of w. and privilege – de luxe i de riquesa (vida) / v. born 

-wear1. w. and tear – desgast (sentit propi i fig.) (~) / he was no worse for (the) w. – no es va fer res, no es 

va fer gens de mal (esp. en un accident) // lluir (acc. 3 DIEC2) / to w. down – exhaurir les forces / to w. 

oneself down – anar atrafegat; anar cansat (de treballar molt); treballar massa (~) / to w. out – xuclar 

(alternativa a ‘consumir’ transitiu); rosegar, esmolar(-se) (alternativa es ‘gastar, desgastar’, ~ to w. 

through) / to w. thin – desgastar, rosegar (tamé sentit fig.); cansar, fastiguejar (~); acabar, esgotar, quedar-

se sense (recursos, inventiva, paciència, etc.) / he wears his scholarship lightly – dissimula seva erudició 

*-wear2. to w. about – anar vent en popa (acc. 2 Oxford) 

-wearily – amb aire cansat (caminar), amb veu cansada (parlar) / amb desgana 

-wearisome – cansador 

-weary – defallit (Jeremies 31,25) / w. work – matament 

-weather – temps atmosfèric (quan ‘temps’ a seques és imprecís) / to be under the w. – estar com el temps 

(fig.) (~) / w. permitting – si el temps acompanya (alternativa a les solucions del dicc.) // (v) capejar (el 

temporal; des del s. XIX segons el DECat) (to w. the storm ‘aguantar el cop’, fig., alternativa a la trad. 

literal) / v. foul / v. pattern / v. turn 

-weather beaten – fet malbé (o deteriorat, malmès, castigat, gastat) per la intempèrie, pels elements 

*-weather-tight (~ weather-proof) – hermètic; protegit de la intempèrie (~) 

*-weatherwise – meteorològic; relatiu al clima 

-weave – trama (~) // (v) caminar fent esses (per haver begut massa o per obrir-se pas entre la gent); obrir-

se pas (trad. lliure) /  v. hair weave 

*-web belt – cinturó militar (de lona) 

-wedding. w. feast – noces, festa de casament / w. reception – convit de noces, banquet de noces, banquet 

nupcial; festa de casament / w. service – casament, cerimònia nupcial / the fortieth w. anniversary – 

(celebrar/fer) els quaranta anys de casats 

-wedge – bretxa (fig., amb el sentit de ‘dissensió’) // (v) encabir(-se) / to w. together - encaixar 

*-wedge shoe, wedge-heeled shoe – sabata topolino 

*-wedgie = wedge(-heeled) shoe (v. aquí sobre mateix) 

-weed. to w. out – esporgar ‘suprimir, eliminar, treure’ 

*-weenie = wienie (v. aquí sota) 

-weep. to w. for oneself – planye’s (~) 

-weeping. w. pews – bancs del dol (en una església durant unes exèquies) 

-weigh – donar voltes (a un problema), considerar (alternatives a ‘sospesar’ o a ‘meditar’) / to w. down – 

atrafegar (alternativa a ‘aclaparar’ en algun cas concret, esp. en la forma participial) / to w. up – avaluar, 

valorar / v. ton 

-weight – càrrega (emotiva o psicològica, p.ex.) / prestigi; valor / gros, gruix (fig.) / to give (due) w. – 

dona la deguda importància, donar (prou) importància; posar (prou) de relleu / to keep one’s w. down – 

conservar la línia (acc. de línia absent al DIEC2, acc. 4b DDLC ‘figura harmònica ben proporcionada al 

cos humà’ amb cita de Josep Pla del 1955) / to (push/throw) one’s w. around (= to pull one’s w. about) – 

voler imposar la pròpia (llei/voluntat) (~) 

-weighty – feixuc (sentit propi i fig.) / greu (alternativa a ‘important’) 

*-Weimaraner – brac de Weimar (raça de gos) 

-weird – fantasmagòric (~) / estrafolari; raro/rara (persona, registre col·loquial, equivalent a ‘friqui’; la 

forma estàndard rar no s’acostuma a utilitzar més que en un llenguatge elevat o científic: ‘un mineral rar’, 

‘un element químic rar’, p.ex.) 

*-weirdo = weirdy 

-weirdy – friqui (possible alternativa a les solucions del dicc.; cf. geek en aquesta mateixa llista) 

-welcome – (adj) 1.b (pleasing) grat (alternativa a les solucions del dicc.) / valuós, enriquidor (w. 

collaborator ‘col·laborador valuós’) // (n) rebuda (estranyament absent al bilingüe) // (v) rebre amb 

satisfacció (alternativa a ‘alegrar-se’) / acceptar, trobar bé; aplaudir (acc. 2.2 DIEC2), saludar (acc. 2 

DIEC2) (to w. the army into the city ‘saludar l’arribada de l’exèrcit a la ciutat’) / w. back – benvingut a 

casa (en alguns casos); hola una altra vegada (~) 

-welcoming. w. hand – mà estesa (en algun cas) 

-weld – amalgamar (fig.) 

-welfare. the common w. – el bé comú, el bé de tothom / w. of the community – bé comú (~) / artistic w. – 

integritat artística (~) 

-well1 – aflorar / envair (la ràbia, etc.) (amb possible reformulació) / tears welled in her eyes – se li van 

negar els ulls, se li van omplir els ulls de llàgrimes, van venir-li llàgrimes als ulls 

-well2 – home... (falca justificativa); doncs... (falca explicativa o introductòria); aviam… (íd.); doncs 

mira… / w., that’s what I was told – (això) és el que em van dir, almenys / w.! – en fi! / ah, w. – en fi..., 



doncs res...; sí, ves...; mira...; què hi farem...; res...; aviam...: home... (possibles solucions aproximades en 

funció del context) / as w. as... – de seguida que, així que / w. then – així doncs... (alternativa amb matís 

consecutiu diferent que el de la solució del dicc.); doncs molt bé (acceptació d’un fet consumat) / v. all / 

v. done / v. exceedingly / v. may2 / v. oh 

*-well-beloved – benvolgut (en encapçalaments de cartes, etc.) / entranyable (aplicat a coses) 

*-well-calibrated – mesurat (fig.) (però w.-c. satire també pot ser ‘sàtira afinada’ o ‘sàtira fina’) 

*-well-capitalized – ben capitalitzat (banc) / amb capital, adinerat (persona) 

*-well digger – poataire, poater 

-well-dressed – mudat ‘ben vestit’ 

*-well-financed – amb capital; adinerat (~) 

*-well-fixed, well fixed. to be w.-f. – tenir la vida resolta (econòmicament); nedar en l’abundància (v. 

altres equivalents sinònims de ric al Franquesa, etc.) 

*-well-groomed – pulcre, polit, arreglat; empolainat 

-well-knit – ben fet (cos) 

*-well-liked – apreciat 

*-well-limbed – membrut 

-well-mannered – formal (cf. well-behaved al bilingüe) (~) 

-well-meant – que va de bona fe / benevolent (~) 

*-well-nourished – ben alimentat / molsut (mà, p.ex.) 

*-well-observed – subtil (un relat) 

-well-off – pròsper (societat; però the w.-o. society ‘la societat del benestar’) 

-well-oiled – arreglat (alternativa a ‘trompa’) 

*-well-ordered – recte (‘following good lines of conduct or procedure’, Oxford) 

*-well-regulated – acomodat ‘benestant’; de casa bona, de bona família 

*-well-remembered – d’etern record (trad. poètica emfàtica) / de dolç record (trad. poètica lliure) 

-well-spoken – de parlar refinat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-wellspring – font (alternativa a ‘aiguaneix’) / provisió inesgotable 

*-well-tended – endreçat (un hort, un jardí) 

*-well-tuned – ben afinat (trad. Oliva de Titus Andrònic, 2.3.18, o dins el sonet vuitè, també de 

Shakespeare, p.ex.); acordat (un so, acc. 2.3 acordar DIEC2, i també sentit fig.) / w.-t. to the time – que 

s’avé amb l’ocasió (Dickens, The Battle of Life) 

-well-wisher – simpatitzant ‘amic, partidari’ 

*-wharf rat – rata comuna, rata de claveguera 

-whee – (interj) uuuu! (crit d’emoció i alegria d’un nen mentre es gronxa amb força en uns gronxadors, 

p.ex., ~); iupi! (no als diccs. que consulto, però d’ús corrent, ~); visca! (~) 

-wheeze – xiular (el pit) (alternativa a les solucions del dicc.) / (dir/parlar) amb un xiulet al pit, amb veu 

presa (~) 

-welt – blau (acc. 5 DIEC2); senyal (d’un pessic, p.ex.) 

*-West Bank – Cisjordània 

-westerly – (n) ponent, vent ponent, vent de ponent 

-wet. w. cough – tos tova (= tos productiva) / w. work – feina bruta ‘assassinat per encàrrec’ (~) // to w. 

one’s pants – pixar-se a sobre (millor que la solució del dicc.) 

-whack. out of w. (definit a l’Oxford com ‘disordered, malfunctioning’, útil tant per a un coll dislocat com 

per a un aparell que no va a l’hora) – desguitarrat; desajustat; desconjuntat, desarticulat, desllorigat; fora 

de lloc (contextos diversos) 

*-whacked-out – sonat ‘boig’ 

-what. w. is it? – ¿què mana? (si és el cas; sentit diferent del del dicc.) (o bé: w. is it this time? ‘¿què vols 

ara?, ¿què voleu ara?’) / w. with – a més a més, a sobre; entre (això, i allò, i allò altre...) / w. if...? – 

¿podria ser que...? (alternativa a la solució del dicc.) (però: “w. if” question ‘pregunta especulativa’) 

-whatever – potser sí; si tu ho dius...; si vols... / w. had really happened... – al marge del que hagués 

passat de debò... / w. you do... – sobretot... / v. done / v. worth 

-whatnot – bagatel·la, capritxo (objecte superflu, acc. 1.b capritx DDLC) 

-wheel – (Naut) roda del timó (DCVB; millor que roda de timó com surt al DIEC2; v. definicions als 

diccs. per la diferència amb ‘timó’ pròpiament dit) / big w. – (coll: person) peix gros (alternativa a les 

solucions del dicc.) // to w. out – recórrer a (un especialista, etc.); fer sortir a la palestra (~) 

*-wheeler-dealer – especulador 

-wheelwright – mestre de carros (alternativa a les solucions del dicc.; v. glossari The Haunted Man) 

-when – 1.b (rel) en què // 2.d (during this time) mentre (quan en anglès fa d’enllaç temporal entre dues 

frases, la primera amb el verb en gerundi, cas en el qual en català sovint és més adequat fer la primera 

frase amb el verb en imperfet precedit del mentre) / v. done 



-where. w. were we? – ¿per on anàvem? / to see w. you are – veure les coses clares, tenir les coses clares 

(~) / w. is...? – ¿què se n’ha fet, de...? 

-whereabouts – posició (astronòmica, etc.) / topants / w. unknown – il·localitzat (alternativa a ‘en parador 

desconegut’, si s’escau) 

-whereupon – de manera que..., amb la qual cosa... (valor consecutiu) (~) 

-wherewithal – capacitat / valor (proposta de trad. que no trobo documentada, però a vegades la més 

ajustada si no es tracta de ‘mitjans econòmics’) 

-which. w. is w.? – ¿quin és quin?, ¿quin és l’un i quin és l’altre?, ¿quins són els uns i quins són els altres? 

(i també els femenins corresponents, és clar, si s’escau) / w. is it? – ¿en què quedem? / w. is it to be? – tria 

(esp. entre dues coses) (trad. lliure) 

-while. after a w. – amb el temps ‘amb el pas del temps’ (quan no hi escauen ‘al cap d’una estona’, etc.) / 

this could take a w. – n’hi pot haver per estona / we’ll make it worth your w. – el (re)compensarem 

generosament (alternativa a ‘el pagarem bé’) / w. in Europe, he... – durant la seva estada a Europa... / v. at 

-whim. a passing w. – un rampell (alternativa a la solució del dicc.) / the whims of life – els atzars de la 

vida 

-whimper – somiqueig // (v) somiquejar (possible alternativa a ‘gemegar’) / grinyolar (un gos) 

-whimsical – extravagant 

-whine – clapit (alternativa a ‘guinyol’ i a ‘udol’, amb matís diferent) / grinyol, ganyol (sinònims 

alternatius de ‘guinyol’ de gos, segurament més corrents que aquest) 

-whip. to w. up – atiar (l’odi, les passions, etc.); atiar a, incitar a (íd.) // (vi) to w. by – passar pel costat 

com una exhalació 

*-whip antenna – antena flexible (de ràdio) (~) 

-whipcord – (fabric) sarja (a substituir la mera definició que apareix al bilingüe) / w. grip – encordat (cast. 

encordadura) (la part encordada per on s’agafa la javelina olímpica per llançar-la, p.ex.) 

-whipping. in the w. wind and rain – sota l’embat del vent i la pluja 

*-whip-poor-will – enganyapastors (‘enganyapastors cridaner’ Antrostomus vociferus) 

-whirl. w. of life – ritme vertiginós; ritme trepidant (a la ciutat, p.ex.) / to give it a w. – intentar-ho (fer un 

esforç per sortir-se’n en alguna activitat) // (vt) capgirar // (vi) Lana’s mind began to w. – la Lana va 

posar-se a barrinar 

-whirlpool (= w. bath, w. bathtub) – banyera d’hidromassatge, jacuzzi 

-whirr – grinyolar (una màquina, etc., també en sentit fig.) 

-whirlwind – riuada (d’emoció, p.ex.) // (attr) vertiginós 

-whisk. to w. away – espolsar (sentit propi i fig.), esbandir (fig., v. DECat, III, 429b56-430a49); espolsar-

se, ventar-se (les mosques, etc.) (alternatives a les solucions del dicc.) 

-whisker – bri (EUA, acc. 5.b Oxford) 

*-whisking. w. noise – brunzit 

-whisper – parlar en veu baixa, parlar amb un fil de veu ‘parlar baix’; dir en veu baixa; remugar ‘parlar 

entre dents’ / secretejar / to w. encouragement(s) – infondre ànim 

*-whispery – apagat (veu) (~) (cast. susurrante) 

-whistle – fer cas omís, passar per alt (acc. fig. 7.b Oxford) 

*-whistle-blower – denunciador (esp. d’activitats il·legals) (~) 

-Whit. W. Monday – segona Pasqua, Pasqua granada 

-white – del Kuomintang (partit nacionalista xinès) (última subacc. acc. 6.b Oxford) / great w. – tauró 

blanc (Carcharodon carcharias) / whites – equip blanc, uniforme blanc / v. elephant / v. floaty / v. grub / 

v. horse / v. lie1 

*-white-bread (adj) – burgès / convencional, estereotipat 

-white-collar. w.-c. worker – executiu 

*-whites-only. w.-o. power – (el) poder exclusiu dels blancs 

*-whitey-brown – os (color) 

-whiting – blanquet (cast. albayalde) 

*-whiz – eminència ‘persona eminent’, llumenera / domestic whiz – mestressa de casa ideal (trad. lliure) // 

to w. (by/past) – circular de pressa, passar de pressa, passar com una exhalació (un vehicle per un carrer o 

una carretera) 

-who. ...that’s w. – ...¿qui sinó?; ...ni més ni menys / v. hurt 

-whodunit, whodunnit – novel·la d’intriga, novel·la d’investigació (alternatives a la solució del dicc.) 

-whole – en tota la seva integritat, en conjunt ‘complet’ / en pes (the w. nation ‘la nació en pes’) 

(alternativa a les trads. més literals; v. segon ex. acc. 3.2 pes1 DIEC2) / condret ‘sa, sense defectes físics’ 

(persona); en plenitud de facultats; guarit, refet / on the w. – comptat i debatut, en definitiva; ben mirat; en 

conjunt / w. and sole – únic i absolut, universal (hereu, propietari) (terme jurídic) / to be made w. – refer-

se, curar-se; redimir-se (fig.) / v. matter / v. point 



-wholeheartedly – en cos i ànima (dedicar-se a una activitat, etc.) (però: she devoted herself w. to 

Eugene’s welfare ‘es desvivia pel benestar de l’Eugene’) 

*-wholeness – integritat 

-wholesome – tonificant (sentit propi i fig.) (~) / profitós (consell) 

*-wholesome-looking – amb cara de bon any 

*-whoof = woof (q.v.) 

-whoop. whoops – ovació // (v) ovacionar; deixar anar un crit d’alegria / to w. it up – fer festa grossa 

(alternativa a les solucions del dicc.) (~) 

-whoosh – brunzit (del vent) 

-whopper. a w. of a cheque – un taló substanciós 

*-whoredom – prostitució (acc. 1 i 2 DIEC2) / promiscuïtat sexual (segona subacc. acc. 1 Oxford) 

*-whump – bum (esp. explosió o detonació sorda, DDLC), pum (explosió més sonora, DCVB, DIEC2) / 

patam (cop d’una cosa sobre una superfície, acc. 1 DDLC amb cita del 1876) 

-why – ¿com és? (alternativa a ‘¿per què?’) / doncs... (fórmula introductòria) (~) (v. glossaris d’en Philip 

Roth) / w. not? – va, sí!; només faltaria / if you want to go to Switzerland and get away, w. not? – si vols 

anar a Suïssa per fer una escapada, endavant 

-wicked – maligne; pèrfid; depravat / murri, garneu / infame (crueltat) / w. act – maldat, iniquitat / w. 

story – maledicència / w. thing – maldat; dolenteria, malifeta; entremaliadura 

-wide – general (in a wider context ‘en un context més general’, p.ex.) / wider implications – repercusions 

generals; repercusions de més abast, repercusions més profundes / v. eye / v. mark2 / v. net 

-wide-awake – perspicaç / w.-a. state – estat de lucidesa (~) 

-widely. w. read – molt llegit, llegidíssim (obra); molt llegit, amb molts lectors (autor) / as it is w. 

known... – com és ben sabut... / w. known as... – conegut sobretot amb el nom de... (i variants) 

-widen – dilatar (els ulls, acc. 1d DDLC) 

*-wider: v. wide aquí sobre / v. world 

-wide-ranging – ampli (alternativa a les solucions del dicc.) 

-wield – (authority) fer ús de (alternativa a ‘exercir’) 

*-wienie – frànkfurt (salsitxa, o entrepà per extensió) 

-wife. my good w. – la meva muller, la meva esposa (registre formal) 

*-wife-abuser – marit maltractador 

*-wifeless – solter / sense muller (un marit en absència de la dona, p.ex.) 

-wig. to keep one’s w. on = to keep one’s hair on 

-wiggle. to w. around – regirar-se 

*-wiggy – cerimoniós, formalista; amanerat, afectat (v. acc. 1 Oxford) / estrafolari, “friqui” (argot EUA, 

acc. 2 Oxford) 

-wild – atroç / caòtic / imprevisible / indòmit / fora de si; obsessionat, encegat (~) / (dissipated, 

disordered) disbauxat, desenfrenat (alternatives a les solucions del dicc., tot i que ‘desenfrenat’ ja hi surt 

amb el sentit unrestrained); desfermat; estripat (una festa) (registre col·loquial) (~) / inclement (nit de 

tempesta) / desencaixat (cara) / brusc (un cop de volant) / temerari (conducció) / w. eye, w. eyes – ulls 

crispats; ulls esgarriats; mirada extraviada / to grow w. – omplir-se de males herbes / to run w. – 

desbocar-se (esp. fig.) // the w. – la naturalesa; l’hàbitat natural (d’un animal) / off in the wilds – a l’altra 

punta de món, a la quinta  forca / v. crazy (to drive crazy = to drive wild) / v. rage 

-wilderness – territori verge; naturalesa verge; espai natural / intempèrie (fig.) (~) / in the w. – al mig del 

no-res (fig.) (~) 

-wild-eyed – d’ulls esgarriats (no ‘aterroritzats’); amb ulls esperitats (DCVB), amb ulls d’esperitat 

(DIEC2) 

-wildfire – desbocat (radicalisme, p.ex.) 

-wild-goose chase – esforç infructuós; pèrdua de temps (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-wildlife: v. sanctuary 

-wildly – fora de si; com un esperitat (cf. wild-eyed aquí sobre); desencaixat / desbocat (el cor que batega, 

un cavall al galop) / w. obvious – escandalosament evident (~) 

-wile – argúcia (alternativa a les solucions del dicc.) / v. lingering 

-wilful – tenaç, irreductible, del morro fort (alternatives a les solucions del dicc.) / insistent (mirada) 

-wilfully. w. deaf – sord de conveniència 

-will1. w. you please...? – li agrairé... (en una carta) 

-will2 – determinació; caràcter (v. weakness) / esma / of one’s own free w. – per pròpia voluntat 

(alternativa a la solució del dicc.) / to take the w. for the deed – pendre la intenció pel fet (altres solucions, 

més lliures: ‘tenir-ne prou amb la bona voluntat’; ‘donar el deute per saldat’ [Dickens, Bleak House, 15]) 

(cf. la dita afí ‘de bones intencions l’infern n’és ple’) 

*-willfully: v. wilfully 



-willing – aplicat (estudiant) / more tan w. – encantat (de fer una cosa) (fórmula de cortesia) / to be w. to – 

accedir a, avenir-se a (alternatives a les solucions del dicc.) / to be w. to accept – inclinar-se a acceptar / 

w. party – còmplice / v. participant 

-willingly – de bon grat (alternativa a les solucions del dicc.) 

-willingness – (bona) disposició 

-will-o-the-wisp – (esmunyedís com una) anguila (possible alternativa a ‘persona inaccessible’) 

-willowy – prim i delicat (definició de ‘gràcil’), escanyolit 

*-willy – titola 

*-willy-willy – (Australia) remolí de pols 

-wilt – (vi) fer-se malbé, passar-se (fruita, verdura) / neulir-se (plantes, etc.) (alternativa a les solucions 

del dicc.) 

-wily – maquiavèl·lic, alambinat, recargolat (fig.) (possibles alternatives a ‘garneu’) 

*-wimble – trepant / filaberquí (trad. al DECat en aquesta entrada) 

-wimple – mitget (cast. pañoleta) (no ‘collet de monja’) 

-win – ser digne de (‘merèixer’) / proporcionar (p.ex. a Their unique approach has won them many 

awards) / he can’t w. – té les de perdre (fig.) / to w. second place – quedar segon, obtenir el segon lloc / v. 

honour 

-wince – immutar-se 

-winch. w. up – hissar (una bandera; una sirga o una altra mena de corda marinera amb un argue o 

cabrestant, v. DECat, s.v. àrguens, I, 384b48) 

-wind – xerrameca / to (throw/chuck/etc) to the winds – desbaratar, esguerrar, engegar a rodar, fúmer 

enlaire (l’oportunitat de fer alguna cosa) (acc. 26.b Oxford) / to talk to the w. – (com) parlar amb una 

paret / to knock the w. out (of someone) – deixar sense alè d’un cop de puny, tallar l’alè d’un cop de puny 

/ winds of change – aires de canvi, aires nous / an ill w. blow no one good – la dissort d’uns és la sort 

d’uns altres (~) / to get w. (of something) – assabentar-se de, tenir notícia de, arribar a les orelles 

-wind. (vt) to w. down – escurçar (la durada d’un esdeveniment) // (vi) to w. through – discórrer per (a the 

roadway that winds through the park, p.ex.; acc. 3b DDLC) / to w. up (in) – anar a parar (a algun lloc) 

*-wind-borne – transportat pel vent (una llavor, un so, etc.) 

-wind-breaker, windbreaker – caçadora (peça d’abric) 

-windfall – diners caiguts del cel 

-windfire – incendi (forestal, de terreny arbustiu, de sabana, etc.; en tot cas a la natura, encara que pugui 

ser provocat) / foc espontani (natural, per oposició al creat per l’home primitiu amb pedra foguera o refrec 

d’elements de fusta, Roy Lewis, Evolution Man) 

*-windgall – alifac (malaltia del bestiar) 

*-windgap – barranc (EUA) 

-windlass – argue (alternativa a ‘cabrestant’) / serviola, gata, pescant de l’àncora 

-window. French w. – porta balconera (no ‘finestra amb dos porticons’) 

*-windowed – enfinestrat, amb finestres 

*-windowless – amb les finestres tapiades 

*-window pane (remisió assenyalada però absent al bilingüe) – vidre 

*-windrow – rem ‘renglera d’herba dallada estesa al mateix prat perquè s’eixugui’ (final 24) 

-wine. to w. and dine (someone) – omplir d’atencions (algú) (alternativa a la solució del dicc.) / w. grower 

– viticultor 

*-wine gum – gominola; pastilla de goma 

-winery – taverna 

-wing – branca (fig.) / the w. of death – l’ombra de la mort (~) / to take w. – agafar impuls (fig.) (~) / to 

take someone under one’s w. – pendre algú sota la seva tutela (alternativa a les solucions del dicc.) / on a 

w. and a prayer – amb una mà davant i una mà darrere (~) 

*-wingmirror – retrovisor exterior, retrovisor de fora (del cotxe) 

-wink – centellejar, guspirejar (alternatives a ‘titil·lar’) / (light, star) fer pampallugues (íd.) 

-winner – troballa (~) 

-winning – (smile) irresistible / entranyable (record) (~) / reeixit (una combinació d’estils en pintura, 

p.ex.) / w. goal – gol de la victòria / w. ticket – el número premiat (en una rifa); una aposta segura (fig.) 

(però my w. lottery ticket ‘un regal caigut del cel’ a Mordecai Richler, Barney’s Version, 3.3) 

*-wino – (n) alcohòlic (esp. ‘addicte al vi’) 

-winter: v. depth 

*-winter grass – pèl de bou (Poa annua) 

-winterize – fer els tancaments i els aïllaments (d’una casa) (si el context s’hi ajusta) 

*-winter-over – hivernada (acc. 1 DIEC2) 

*-win-win. a w.-w. situation – una situació on tothom hi surt guanyant 



-wipe. w. down – passar el drap, passar la baieta (alternativa al més neutre ‘netejar’) / w. out – eradicar; 

exterminar (alternatives a les diferents solucions del dicc.) / to w. one’s ass for someone – treure-li les 

castanyes del foc / v. shoe / v. slate 

-wire – cable / live w. – argent viu, nervi ‘persona que no para quieta’ / down to the w. – fins a l’últim 

instant / w. service – agència de notícies (EUA) / w. haired terrier, w. fox terrier – fox terrier de pèl aspre 

(traduït més sovint com ‘de pèl dur’, però també com l’opció que proposo) 

-wire cutters, wire cutter – alicates (de tall, de tallar filferro) 

*-wire-mesh (= wire netting) – tela metàl·lica 

-wiry – aspre (cabells) 

-wisdom – coneixement (acc. 1 DIEC2) (alternativa a ‘saviesa, saber’) / conveniència (en alguns casos, ~) 

/ accepted w. – veritat establerta; opinió dominant (~) / received w. – dogma (acc. 2 GDLC) / gentle w. – 

subtilesa (Kalotay, Russian Winter, 8) (terme del Nou Testament, v. Jaume 3,13-18) (~) / to question the 

w. (of someone’s decision) – posar en dubte que la decisió d’algú sigui encertada / in his w. – seguint el 

seu bon criteri (~) / words of w. – pensament savi; bon consell (~) / v. professional 

-wise – elevat (conversa) (Thackeray, Book of Snobs, 31) / who/what made you so w.? (trad. segons el 

context; l’expresió neix de la carta d’Ignasi d’Antioquia als cristians d’Esmirna 1,1: “Glorifico Jesús, 

Déu, que us ha comunicat tanta saviesa.” Opcions: “La saps molt llarga!”, “Ets molt espavilat, tu!”) / to 

make someone wiser – obrir els ulls a algú ‘fer-li entendre una cosa’; il·luminar-lo ‘donar-li coneixença 

d’una cosa’ / it is w. to remember... – convé recordar... / v. wiseguy aquí sota 

*-wiseguy – milhomes ‘saberut, individu presumptuós’ 

*-wise-looking – venerable (esp. una persona d’edat avançada) 

-wisely – en to de persona entesa 

-wish. wishes – vots ‘bons desitjos’ / good wishes – expresions de felicitació / it is my w. – desitjo, tinc el 

desig (que), el meu desig és, la meva voluntat és / very (best) wishes – (ending a letter) salutacions 

(cordials) (alternativa a les solucions del dicc.) // w. list – desiderata // to w. ... not – penedir-se (~) // (vt) 

to w. someone dead – desitjar-li la mort, voler veure’l mort / w. him well – tant de bo li vagi bé; li desitjo 

molta sort // (vi) to w. for – aspirar a (fig.) 

-wishful. w. thinking – fantasia, il·lusió; pensament il·lusori; fal·làcia; voluntarisme 

-wishy-washy – indefinit, ambigu 

-wisp – (of smoke) torterol, voluta (alternatives preferibles a la solució del dicc.) 

-wispy – (hair) esclarissat 

-wistful – somiós; llangorós, lànguid (~) / fervent (fig.) (~) 

-wit – perspicàcia / (understanding) vista (fig.) / with all one’s wits collected for... – amb tots els sentits 

posats a... / to have one’s wits about oneself – estar al cas / (to be) scared out of one’s wits – (estar) 

acollonit, escagarrinat / to use one’s wits – fer servir el cervell, fer servir el cap (alternatives a les 

solucions del dicc.) / to be at one’s wits’ end – estar fora de si, estar desesperat; estar en un destret, estar 

entre l’espasa i la paret // to w. – a saber... (fórmula jurídica, etc.)  / v. scatter 

*-witched – màgic (w. amulet, p.ex.) 

-with. (are you) w. me? – ¿em segueix? ‘¿comprèn això que li explico?’ / w. that... – (i) tot seguit...; i... 

-withdraw – desentendre’s (de) (fig.) / to w. into oneself – recloure’s en si mateix (alternativa a la solució 

del dicc., de sentit lleugerament diferent) 

-withdrawal – reintegrament (retirar diners) (Termcat) 

-withdrawn – retret (alternativa a les solucions del dicc.) 

-wither – consumir-se, corsecar-se 

*withered – arrugat (de pell un vell) / atrofiat (una extremitat) / minvat, debilitat (les forces d’algú) 

-withering – càustic (alternativa a ‘mordaç’) 

-within. w. seconds – al cap de no res / w. minutes – al cap de poca estona; en qüestió de minuts (si és 

literal) 

-without. yep, w. him... – sí; si no arriba a ser per ell... / v. do 

-witness. to call (God/Heaven) to w. – posar (Déu/el cel) per testimoni (fórmula en ús, p.ex. a 2 Corintis 

1, 23 de la Bíblia interconfessional); invocar com a testimoni (fórmula per definir obtestació al DIEC2) // 

to w. history – ser testimoni de primera mà, ser testimoni directe (d’algun fet històric) (~) / v. character / 

v. eyewitness 

-witness box – banc dels testimonis (alternativa a ‘tribuna dels testimonis’) 

-witticism – sortida (acc. 3 DIEC2) / ironia (sentit abstracte, acc. 1.2 DIEC2) (~) 

-witty – agut, subtil (alternatives a ‘enginyós’) 

-wizard – bruixot; mag (tots dos absents a la meva edició del bilingüe) / auxiliar, assistent (terme 

d’informàtica) 

-wizardry – mestria (acc. 2 Oxford) / with w. – de forma magistral (fig.) 

-wizened – eixarreït (herba) (possible alternativa a ‘marcit’) / apergaminat (persona, esp. per la pell) 



-wo, woa, woah – (interj) alto 

-wobble – (vi) tentinejar; caminar amb pas vacil·lant, caminar amb pas indecís / trontollar / oscil·lar 

*-wobblage – flaccidesa (d’un braç de dona gran, Brooke Davis, Lost & Found) 

-wobbly – primparat ‘en equilibri inestable’ (~) 

-woebegone – abatut, capbaix (possibles alternatives a les solucions del dicc.) 

-whim. world of woes – món de penes; vall de llàgrimes (terminologia cristiana, esp. catòlica) 

-wog – cafre (insult adreçat a un negre, esp. de l’Àfrica) 

-wolf. to cry w. – bravejar, bravatejar / to throw someone to the wolves – lliurar als llops (trad. cat. de 

[oves] dedit lupis de Pere Crisòleg), donar als llops (Llull) 

-wolfhound. Russian w. – llebrer rus 

-wolfish. w. smile – somriure murri (~) 

*-wolf whistle – xiulet admiratiu 

-woman. young w. – doneta (p.ex. a Elsie had now grown up to be a really lovely young w. ‘l’Elsie 

s’havia convertit en una doneta encisadora’) / w. of the world – senyora (acc. 3.2 DIEC2) 

-womanhood – feminitat 

-womanizer – femeller, faldiller, (home) que li agraden les faldilles; conyarrí (proposta d’en Coromines al 

DECat, s.v. cony, com a equivalent del cast. mujeriego al costat de l’esmentat femeller, que preconitza 

s.v. fembra) 

-womb – ventre, entranyes / to die in the w. – morir en germen (fig.) 

-wonder – esbalaïment / you’re a w. – ets una delícia / w. of wonders! – oh meravella!; sembla mentida! 

(trad. lliure) / wonders never end – el món és ple de sorpreses (trad. lliure) / in w. – admirat, meravellat, 

sorprès (valor adverbial) // (v) sentir curiositat (per saber) (acc. 3.a del bilingüe) (I w.... ‘m’agradaria 

saber...’, ‘tinc curiositat per saber...’); pensar encuriosit; rumiar (~) / I w. (how/why)... – no sé (pas) 

(com/per què)... (I am wondering why Lars does not come inside, and also whether I am expected to pay 

the girl ‘no sé per què en Lars no entra, i tampoc si haig de pagar a la noia jo’, Cynthia Swanson, The 

Bookseller, 9) / (v abs) quedar amb el dubte, quedar intrigat / I w. what has become of Emily Blades? – 

¿què se’n deu haver fet, de l’Emily Blades? / admirar-se ‘veure amb sorpresa’, estranyar-se (d’una cosa), 

estranyar, sobtar (amb reformulació en què “la cosa” passa a subjecte) (acc. 3.b del bilingüe) (no w.... ‘no 

m’estranya que...’, ‘no em sobta que...’); intrigar (acc. 2 DIEC2); no saber-se’n avenir (d’una cosa), fer-

se’n creus / I wondered if... – vaig pensar si... (amb subordinada de contingut hipotètic) / I was just 

wondering – ara què hi penso (fórmula introductòria, que en la trad. catalana pot anar seguida de dos 

punts) (~) 

*-wonderer – curiós ‘tafaner’ (~) 

-wonderful – admirable; esplèndid; màgic, especial (~); extraordinari (possible alternativa en algun cas) / 

it’s not that w. – no és cap meravella, no és res de l’altre món / w. opportunities – oportunitats excel·lents, 

grans oportunitats 

-wondering. w. eyes – ulls de sorpresa 

-wonderment. in w. – sense saber-se’n avenir (~) 

-wonder-worker – que obra miracles (alternativa a la solució del dicc.) // remei miraculós 

-wondrous – prodigiós 

-woo – galantejar; afalagar / guanyar-se, captar-se 

-wood alcohol – alcohol de cremar (terme popular aplicat al ‘metanol’ encara que el GDLC el defineixi 

diferent de l’estàndard ‘alcohol de fusta’ que recull a continuació, acc. 6 alcohol) 

*-woodchip = chipboard 

-woodcraft – ciència del bosc (accs. 1 ciència DIEC2) (alternativa a la solució del dicc.) (terme del 

precursor de l’escoltisme Ernest Thompson Seton; Philip Roth, Nemesis); els secrets del bosc (en una 

frase amb el verb conèixer, Roy Lewis, Evolution Man, 9) 

-woodcut – xilografia 

-wooden – (face) hieràtic / encartronat (un personatge d’una obra, p.ex.) 

*-wood-grained – amb textura de fusta 

-woodsy – boscós, poblat d’arbres (alternatives a les solucions del dicc.) 

*-woof – bub // (v) bordar 

-wool. dyed in the w. – de soca-rel (fig.) / with the w. over one’s eyes – viure enganyat (alternativa 

reflexiva al transitiu donar gat per llebre del dicc.) 

*-wooziness – atordiment (esp. causat per l’alcohol); estat d’embriaguesa (~) 

-word. in other words – és a dir; doncs (falca intermèdia) / in so many words (= llatí totidem verbis) – 

amb aquestes mateixes paraules; explícitament; textualment; de paraula ‘oralment’ / every w. – de cap a 

cap (llegir o escriure un llibre) / could I have a (quick) w. with you? – ¿tens un moment? (alternativa més 

idiomàtica que la solució del dicc.) / not to have the words to say something – no tenir la facultat verbal 

d’expresar alguna cosa (si és el cas) / to have words with someone – renyar-lo (però if you ever do that 



again, I will have words with you ‘si hi torna, em sentirà’) / to put a good w. for someone – intercedir per 

algú / upon my w.... – a fe que...; us asseguro... (arcaisme) / the w. of revolution – el missatge 

revolucionari (acc. 1.b del bilingüe) / is there some w.? – ¿hi ha res de nou? / by w. of mouth – de viva 

veu, verbalment; oralment, de forma oral (alternatives a ‘de paraula’) / to take someone at (his/her/their) 

w. – acceptar, donar per bo (el que diu) (≠ ‘agafar de la paraula’ i ‘pendre del mot’) (però: I’ll take your 

w. for it ‘me’l crec, crec el que em diu’) (i també: but don’t take my w. for it ‘però valdrà més que ho 

comprovis tu mateix’) // well worded – ben expresat (un text); ben formulat (una sol·licitud) / v. code / v. 

either / v. room / v. spin / v. spoken / v. spread / v. wisdom 

-wording – redacció (acc. 1 DIEC2); fraseig (acc. 1 DIEC2); elocució (acc. 2 DIEC2) 

*-wordless – sense paraules (valor adverbial) 

*-wordlessly – en silenci, sense dir res, sense obrir la boca 

-work – activitat (alternativa a ‘feina, labor’) / intervenció (invasive w. en medicina, p.ex.) / (needlework) 

labor, treball d’agulla, obra d’agulla (sintagma que defineix labor al DCVB) (que pot ser cosir, brodar o 

altres obres de punt eminentment femenines) / peça (de mitja, p.ex.) / great w.! – et felicito! / hard w. – 

laboriositat (qualitat, virtut) / at w. – en acció (fig.); en plena activitat / to do its w. – deixar sentir els seus 

efectes, obrar, actuar (alternatives a ‘fer el seu efecte’) / to do the w. – portar el pes (d’una feina) (~) / the 

works – l’obra, els escrits ‘el conjunt de la producció d’un escriptor’ / in the works – en curs / w. of a 

moment – rampell, rauxa; cop de cap / with the works – amb una mica de tot, amb guarnició completa (un 

plat de menjar) / to do its w. – fer (una cosa) el seu efecte; obrar (acc. 3 GDLC) / to give the works – pelar 

‘matar’ (acc. 20.b work Oxford) / w. and struggle – treballs i afanys (~) / works – taller, fàbrica (acc. 18 

Oxford) / (it’s) nice w. if you can get it – si tens aquesta sort et felicito; enhorabona als afortunats (si és el 

cas) (possibles alternatives a la solució del dicc.) // (vt) calcular / obrar (un miracle) / exercir (màgia, 

influx) / to w. out – imaginar-se (una cosa), descobrir-la; elaborar (p.ex. un contracte) (~); tractar 

d’entendre, dilucidar / to w. out (an idea) in practice – portar (una idea) a la pràctica / to w. through – 

analitzar (fig.); tractar (un problema, etc.); aprofundir (fig., ~) / to w. towards – perseguir (acc. 4 DIEC2) 

// (vi) his mind is not working – té el cap espès; el cap no li rutlla; no regeix (segons el context) / to w. fast 

– anar per feina / to w. hard – escarrassar-se (alternativa a ‘treballar de valent’; v. altres solucions s.v. 

hard) / to w. against – obrar en contra d’algú (però: my body works against me ‘el físic no 

m’acompanya’) / to get all worked up – esverar-se (don’t get all worked up! ‘calma’t!’) / (two or more 

things) to w. in together – conjugar-se, complementar-se (~) / to w. oneself into – obrir-se pas en / to w. 

on oneself – (mirar de) superar-se (~) / to w. oneself over – esforçar-se per canviar (de manera de ser) (~) 

// (v abs) resultar (alternativa a ‘funcionar’) (un pla, etc.); tenir eficàcia ‘obrar’; servir, fer el fet; 

respondre (acc. 3.1 DIEC2, acc. 6 DDLC) / v. body / v. culture / v. exchange / v. finger / v. hard / v. 

progress / v. treat / v. weary 

-workaday – quotidià; rutinari (alternatives a les solucions del dicc.) / the w. doings – la realitat 

quotidiana 

*-workaholic – addicte a la feina 

*-work boot – bota reforçada (~) 

-worker – what a w. that girl is! – que bé que treballa aquesta noia! (una mestressa de casa referint-se a 

una criada eficient; alternativa a trads. més literals) 

*-workforce, work force – mà d’obra / to become a member of the w. – entrar en el món laboral 

*-working – manera de treballar / inner w. – activitat mental, reflexió; funcionament intern (d’una 

institució, etc.) / workings – mecanismes (acc. 5.d Oxford) // (adj) hàbil (= functioning) (una llar de foc 

on es pot encendre foc, p.ex.) (~) (alternativa preferible, amb reformulació: it is a w. (fireplace, 

lighthouse, etc) – funciona com a (llar de foc, far, etc.) / actiu (vida activa ‘vida laboral’, p.ex.) / funcional 

(~) / provisional / en actiu / en horari laboral / w. forces – forces de treball ‘els treballadors en conjunt’ (~) 

/ w. hypothesis – hipòtesi de treball / in w. order – en ús; en funcionament; operatiu; en bon estat 

*-working card – carnet sindical, carnet del sindicat 

-working-class – (adj) proletari 

*-workingman = workman 

-workman – artesà 

-workmanship – qualitat de mà d’obra; pulcritud en la feina (~) / factura (acc. 2 i 3 factura1 DIEC2) (~) 

*-workshop – seminari; taller (Termcat; DIEC2 també, però restringint-ho a activitats lúdiques o 

artístiques) / obrador, taller (d’artista o d’artesà) / v. hand 

*-worktable – banc de treball; banc (esp. de fuster, de ferrer, etc.) / cosidor (de modista) 

*-work unit (xinès danwei) – unitat de producció 

-world – ambient (~) / the w. as it really exists – el món tal com és, el món tal com és en realitat; el món 

en què vivim (~) / in the wider w. – a tot arreu (~) / it’s a small w. – el món és ben petit (alternativa a la 

solució no fraseològica del dicc.) (cast. el mundo es un pañuelo, del qual no trobo l’equivalent literal el 

món és un mocador en cap autoritat fora dels bilingües cast.-cat. i cat.-cast., que no són precisament 



“autoritat”) / in a w. of one’s own – en un altre món; en un món a part / not for all the w. – ni per tot l’or 

del món (alternativa a la solució del dicc.) / for all the w. (like...) – ben bé (com...) / to think the w. of 

something – estar enamorat (d’una cosa) / it means the w. to me – per a mi significa moltíssim / to think 

the w. of someone – tenir algú en un altar, en un pedestal / to make a noise in the w. – fer forrolla 

(alternativa a les solucions del dicc.) / the outside w. – l’exterior, el món de fora (alternatives a la trad. 

literal) / against the w. – contra tot (alternativa a la trad. literal, que em sembla un calc) (però together 

against the w. ‘units contra l’adversitat’) / to show the w. – (mostrar/exhibir/etc.) públicament / to get out 

in the w. – sortir a veure món; entrar en el món, començar a viure la vida / to go up in the w. – prosperar / 

all is well with the w. – tot va bé (possible trad. d’una frase que originàriament apareix en un poema de 

Browning, i que més tard utilitzen Huxley i Skinner en les seves respectives novel·les utòpiques 

principals); no ens podem queixar (trad. lliure) / what in the w.? – ¿què passa?; ¿es pot saber què passa?; 

¿què passa aquí? / who in the w. is Claude? – ¿qui és en Claude, si es pot saber? // (attr) w. events – 

(fets/esdeveniments) d’abast mundial / W. Series – (eliminatòries) finals de la lliga de beisbol (EUA, ~) / 

v. announce / v. fire / v. half / v. history / v. take / v. top / v. woman 

*-world-line – línia d’univers (terme de cosmologia; així també en cast., fr. i it. a la Wikipedia) 

-worldliness – els interessos mundans; materialisme 

-worldly – material / materialista / to be w. – tenir món 

*-world-view, world view, worldview – concepció del món (< alemany Weltanschauung) 

-world-wide, worldwide (posat a continuació de world-wise al bilingüe) – d’abast mundial; a escala 

mundial 

-worm – miserable // to w. a secret out of someone – arrencar-li un secret (alternativa a la solució del 

dicc.) 

*-wormlike – vermiforme 

-worn – passat ‘desmillorat’ (persona) / tronat (vestit, persona) 

-worn-out – decandit, decaigut (una persona, el cos de la persona) 

-worried: v. sound (v) 

*-worrisome – preocupant; digne de preocupació 

-worry – patir ‘preocupar-se’ (acc. 2.4 patir DIEC2) (l’ex. don’t w. yourself about the children es 

traduiria així com ‘no pateixis pels nens’ més que no pas com al dicc.) / to w. away (at) – desviure’s (per) 

/ v. sick 

*-worry-free – despreocupat ‘lliure de preocupacions’ 

-worse. to think the w. – formar-se un mal judici (d’algú) (~) / to make (things/matters) w. – complicar la 

cosa, complicar-ho més (i variants) / what’s w. – i a sobre... (fórmula introductòria) / w. things have 

happened – hauria pogut ser pitjor / v. come (to c. off) / v. wear / v. worst 

-worship – (v) tenir en un pedestal, idolatrar (fig.), tenir (o sentir) veneració (per algú) 

-worshipful – (relationship) devot (acc. 5 Oxford) 

*-worshipfully. w. in love – devotament enamorat 

-worst. to get the w. of it – tenir (totes) les de perdre (alternativa a la solució del dicc.) (~) / the w. part... – 

el més gros, el més greu... / the w. way – (loc. adv.) desesperadament (sentit fig.) / if worse comes to the 

w. – en el pitjor dels casos / v. side / v. think 

-worsted – estamenya (alternativa a ‘estam, teixit d’estam’) 

-worth. w. a thought – digne de consideració, digne de reflexió (cf. l’ex. it’s w. thinking about ‘val la pena 

de pensar-hi’ del dicc., que també es pot traduir com ‘és digne de ser tingut en compte’) / financial w. – 

valor net (terme d’economia); l’estat de les finances (esp. d’una persona) / a market w. ten million dollars 

– un mercat valorat en deu milions de dòlars; un mercat que factura deu milions de dòlars / thousands of 

dollars w. of equipment – material per un valor de milers de dòlars / for whatever it’s w.... – (per) si et 

serveix de res, (per) si et serveix d’alguna cosa / it’s not w. the effort – és un esforç innecessari / v. money 

/ v. note / v. salt 

-worthless – menyspreable, digne de menyspreu; vil (~); impresentable (~) 

-worthlessness – futilitat 

-worthwhile – convenient, aconsellable / digne 

-worthy – digne de consideració // (n) personalitat ‘eminència, personatge notable’ / it’s not w. of you – és 

indigne de tu, és impropi de tu 

-would-be. a w.-be criminal (etc.) – un delinqüent en potència (alternativa a la solució del dicc.) 

-wound: v. lick 

-wrack – (v) sacsejar 

-wrangling – estira-i-arronsa (~) 

-wrap. under wraps – secretament, en secret // (v) englobar, reunir (diferents elements en un tot) / 

wrapped up – fet un manyoc / to w. (things) up – posar punt final, posar el punt final (a una conversa, 

etc.), rematar / and to w. it all up... – i per acabar d’arrodonir-ho...; i per rematar la cosa... 



-wreak – desfermar (la pròpia passió) / v. havoc 

-wreathe – tenyir (de tristesa, p.ex.) / her face was wreathed in smile – li somreia tota la cara 

-wreck – (ship) derelicte / desferra (fig.) / ruïna, ruïna humana ‘persona molt decaiguda’ / you’re a w. – 

sembles una ànima en pena (dit a una persona que està passada o se la veu ensorrada) (Philip Roth, 

Indignation) / to be a nervous w. – estar molt nerviós, tremolar de nervis (estat passatger) // (v) desgraciar 

(la vida d’algú, p.ex.), esguerrar, fer fracassar, frustrar / portar a la ruïna / to w. someone’s dreams – 

aixafar-li les il·lusions, tirar-li les il·lusions per terra 

-wrench. to w. one’s mind to – forçar el pensament a estar per (una conversa, etc.) 

*-wrenching – commovedor (fig.) / to be w. (something) – partir el cor (una cosa) 

-wrest – obtenir amb esforç (alternativa a ‘arrencar’) 

-wrestle – combatre, bregar (alternatives a ‘lluitar’, esp. amb sentit fig.) 

-wretched – infecte, sòrdid / (very bad) desastrós (la interpretació d’un actor teatral, p.ex.) / w. people – 

infeliços, desventurats / w. thing – infeliç (dit d’una persona); merda (acc. 1.3 DIEC2 i també amb el 

sentit de ‘putada’) 

-wretchedly – amb remordiment 

-wring – esbandir (opció estranyament absent al bilingüe); masegar, maurar (la roba, però també possible 

sentit fig. ‘estovar, pegar’) 

-wringer – escorredor (de roba) 

*-wrinkly – arrugat, amb arrugues; ple d’arrugues 

-wrist – puny de la mà (recomanat per en Fabra, com recorda en Coromines al DECat, VI, 875a16-20), 

canell / v. slap 

*-wristband – braçalet 

-writ2 – manament judicial (millor que ‘mandat’), despatx judicial 

-write. Arch Oboler, who wrote Lights out – Arch Oboler, autor de Lights Out / it’s written all over her 

face – se li llegeix a la cara (alternativa preferible a la solució del dicc.) / nothing to w. home about – res 

de l’altre món / to w. off – descartar (una cosa o una persona); prescindir (d’alguna cosa o d’algú); deixar 

de banda; desconsiderar, menysprear / to w. oneself into history – inscriure’s en la història 

-writer – redactor (en un diari) / political w. – cronista polític 

-write-up – crítica, ressenya (sentit diferent de la primera acc. del dicc.) 

*-writhing – gest de crispació / contorsions 

-writing – redacció, forma de redacció, estil (~) / cal·ligrafia (w. lesson ‘classe de cal·ligrafia’) 

*-writing board = clipboard 

-wrong. to be w. – no ser adequat (un objecte per a un ús concret, p.ex.) / to do w. – agreujar (d’obra o de 

paraula) / to say the w. thing – dir una inconveniència (alternativa a les solucions del dicc.) / to do the w. 

thing – fer mal fet; pendre una decisió equivocada, equivocar-se (cf. right) / did I say something w.? – ¿he 

dit res inconvenient?, ¿he dit res que no hagués de dir?, ¿he dit alguna cosa que no tocava? / what’s w. 

with that? – ¿quin mal hi ha? (alternativa a la solució del dicc.); ¿què té de dolent? (alternativa al “¿què té 

de mal?” dels exs. del dicc., que veig com un simple encreuament de les dues expresions que proposo 

aquí) / something is w. – alguna cosa no va a l’hora / don’t get me w. – no em malinterpretis (o bé: entén-

me) / to get someone w. – fer-se una imatge equivocada d’algú / to go w. – (morally) desencaminar-se, 

esgarriar-se (alternatives a les solucions del dicc.) / you can’t go w.! – segur que no t’equivoques, segur 

que l’encertes; no te’n penediràs (alternatives a la solució del dicc.) / don’t get the w. idea – no et 

confonguis / the w. way – en contradirecció (paraula absent al DIEC2 i al DDLC) // (n) mala acció / to be 

in the w. – portar la contra (alternativa lliure) (~) 

-wrongdoer – delinqüent; criminal (alternatives a les solucions del dicc.) 

-wrongdoing – mala acció (intencionada o no) / acte il·lícit (per contraposició a evildoing, q.v., però v. 

també les altres accs. del bilingüe); pràctiques il·lícites (sovint en terminologia jurídica i periodística); 

transgresió, infracció, falta (~) / mal comportament (solució que trobo al fòrum de WordReference.com, 

vegeu-hi context), mala conducta 

-wrong-headed, wrongheaded – desencertat; equivocat (idea, etc.) 

*-wrongness – injustícia / incorrecció / maldat; malesa (~) / despropòsit 

-wrought – obrat (un material) / causat; infligit (un mal) / deftly w. – reeixit (una obra artística, p.ex.) / v. 

ironwork 

*-wrily – amargament 

-wry – amarg (un somriure, p.ex.) / murri, sorneguer (possibles alternatives a ‘irònic’) 

*-wunderkind (germanisme) – nen prodigi / prodigi, llumenera (persona de talent) 



X 
 

*-Xerox, xerox – fotocòpia 

*-x-radiograph – radiografia 

*-x-radiography – rajos X 



Y 
 

*-Y – YMCA o YWCA (associació juvenil cristiana de nois o de noies) / Hebrew Y – associació juvenil 

hebrea (Philip Roth, American Pastoral) 

-yachting. y. cap – gorra de capità (esp. de plat) 

-yahoo – ignorant, animal ‘philistine’; brètol, pòtol ‘lout, hooligan’ (v. acc. 1 Oxford) 

-yank. to y. back (a curtain) – descórrer (una cortina) d’una estrebada 

-yard2 – jardí (d’una casa) (si no és pati) 

-yardstick – patró de mesura (fig., cast. vara de medir) / vara (‘vara d’amidar’ amb sentit propi, acc. 5.b 

DDLC) 

-yarn – relat (alternativa neutra a ‘conte’, ‘història’ o ‘rondalla’) 

*-yataghan – simitarra (Richard F. Burton, Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah) (~) 

*-yawning – enorme, insondable (abisme, profunditat, immensitat, distància) 

-yeah. y.? – ¿vols dir? (en alguns casos) 

-year. it seems years since we met – sembla que faci un segle que no ens vèiem / y. of study – any 

acadèmic, curs / v. early 

-yearn – delir-se / enyorar 

*-yearning – delit / yearnings – ànsies 

-yell: v. head 

*-yellow-jacket – vespa (espècies americanes) 

-yes – ben mirat (a començament de frase; v. altres solucions als glossaris de American Pastoral i The 

Plot Against America) / i tant / yes,... – ..., sens dubte; i tant...; certament...; ...ben bé... (com si el yes fos 

un indeed) 

-yesterday: v. born 

-Yiddish – yídix (es descarta “jídix” perquè no és la pronúncia dels qui el parlen, que consideren pejoratiu 

pronunciar-ho amb jota, i també sembla inviable la proposta de la Societat Catalana d’Estudis Hebraics 

“ídix”, perquè volent evitar la creació d’un mot català amb i grega inicial es deixa de reflectir la 

pronúncia nativa amb semiconsonant inicial [contribució d’en Pere Farré durant el procés d’edició del 

catàleg de El Lissitzky per a la Pedrera]) 

-yield – proporcionar, subministrar (fig.); reportar / donar lloc a (~) / emmotllar-se (a un criteri, etc.) / 

remetre (un dolor, etc.) / to y. to a weakness – caure en una flaquesa (definició acc. 2 relliscar DIEC2) 

-yielding – submís (alternativa a ‘dòcil’) 

*-YMHA – centre jueu (neutralització, ~) 

*-yikes – ospa, ostres, òndia (~) 

*-yob - vàndal, energumen; quinqui (~) 

-you. You— You— – Ets... Ets... (expresió recriminatòria, que pot ser equivalent a ‘no tens vergonya’) / 

that’s (China) for y. – així és tal com és la Xina; la Xina és així (you amb matís negatiu, amb el sentit 

‘...és així tant si t’agrada com si no’) / that’s social mobility for y. – d’això se’n diu mobilitat social (en 

sentit irònic, quan en realitat no n’hi ha) / is that y.? – quina sorpresa! (quan saludes algú que trobes per 

casualitat, que feia temps que no veies, etc.) / v. be 

-young. y. at heart – jove d’esperit / as a y. man – de jove; a la primera joventut / v. begin / v. woman 

*-young man – dependent, ajudant (acc. 2.c Oxford) 

*-young professor – professor no numerari (Teju Cole, Open City, 2) 

-yours. it’s y. – t’ho regalo (si el context s’hi ajusta) / v. time / v. truly / v. up 

-yourself. you are not y. – no sembles tu; no et reconec / v. himself / v. myself / v. oneself 

-youth: v. the fountain of y. 

*yummy – suculent 

*-yuppie – yuppie ‘executiu jove i dinàmic’ 



Z 
 

-Z. from A to Z – de cap a cap; punt per punt 

-zany – estrambòtic (alternativa a ‘estrafolari’, aplicat a coses) 

-zeal: v. burn 

-zealotry – zel malaltís (alternativa a ‘fanatisme’ en algun cas) 

-zealous – devot, fervent 

-zed: v. Z (remisió absent al bilingüe) 

-zenith – punt més alt, apogeu (fig.; alternatives a les solucions del dicc.) 

-zero. at z. range – a boca de canó / close to z. – pràcticament nul // to be zeroed in on (someone) – tenir-

l’hi jurada (Philip Roth, Communist, 6) 

-zest – passió ‘entusiasme’ / peladura, raspadures (esp. de la llimona) 

-zing – (n) toc, gràcia; cirereta (fig.) (~) 

-zip. to z. through breakfast – esmorzar amb una esgarrapada 

-zipper – passador (d’una cremallera) 

-zombie – mort en vida (fig.) (~); autòmat (fig.) 

-zone: v. time / v. twilight 

*-zoning. z. law – llei d’ordenació urbanística 

-zoo – orgue de gats, olla de grills (fig.) 

-zoom. to z. out – passar a un pla general (en cinematografia) 

*-zowie – vaja! (EUA, registre col·loquial) 



*-1914. 1914-1918 War – la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial 

*-4-F, 4F (Draftee Rejected for Being Physically Unfit) (EUA) – no apte, inapte, inútil (per fer de soldat) 

*-800 – número d’informació gratuïta (EUA) 


