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2. Part català-amazic
1. Les entrades d’aquesta part estan ordenades alfabèticament, d’acord amb les convencions gràfiques
usuals en català.
2. Després de l’entrada és consignada de forma abreviada la informació gramatical rellevant de cada
entrada: m = nom masculí, f = nom femení, v = verb, etc.
3. A causa de la distància tipològica (i genealògica) entre el català i l’amazic, molt més sovint es fa
difícil trobar equivalències exactes a cadascun dels sinònims de cada llengua. La tendència general
del diccionari consisteix a agrupar les equivalències en el menor nombre d’entrades possible quan
les distincions semàntiques que podem observar en mots catalans són inapreciables (o gairebé) en
amazic. Així, per exemple, les equivalències a les entrades esclafar i esclafada són reportades
únicament a les entrades aixafar i aixafada, respectivament; una simple fletxa → remet a l’usuari
a les entrades corresponents; igualment, les equivalències de caramullar-se, curullar-se, crescuda
(tenir una), mare (sortir de) són remeses mitjançant → a l’entrada desbordar-se, en què es fan
constar aquests i altres sinònims amb algun matís semàntic addicional que fa que sí que tinguin
entrada pròpia, com inundar-se, sobreeeixir, vessar-se, etc.
4. Amb el mateix criteri que en el punt anterior, donem com a entrades independents les equivalències
dels verbs de qualitat de l’amazic, com ara gran (ésser), verd (ésser), cec (ésser), etc., atès que en
amazic no existeix pròpiament la categoria lèxica d’adjectiu (vegeu Gr. §§ 3.6 i 7.4.1) i, per tant,
els mots que signifiquen gran, verd i cec són noms i no pròpiament adjectius. D’aquesta manera,
quan l’entrada d’un mot català és un adjectiu, com ara esquerp adj m → esquerp (ésser), la
remissió assenyala que en l’ús atributiu, en amazic hom fa servir un verb de qualitat, mentre que,
en l’ús adjacent, l’equivalència més idiomàtica en amazic és la del participi d’acomplert del mateix
verb de qualitat. Finalment, si després apareix || m, vol dir que l’equivalència consignada a
continuació és bàsicament un nom, és a dir ‘l’esquerp’.
5. Les equivalències amazigues de les entrades catalanes són reportades diferentment segons si són
paraules flexives (noms, pronoms i verbs) o no flexives (la resta). Mentre que les paraules no
flexives són reportades en grafia tifinag i en transliteració llatina, les paraules flexives són
reportades en grafia tifinag i en transliteració llatina només en els lemes, és a dir el singular de
l’estat lliure dels noms (Gr. § 3.3), la forma independent dels pronoms personals (Gr. § 4.1.1), el
singular dels pronoms formats a partir del suport de determinació (Gr. § 4.3) i el tema d’aorist dels
verbs (Gr. § 5.2.1). Les altres formes de la flexió són reportades únicament en grafia tifinag, és a
dir la forma abreujada de l’estat d’annexió (ⵓ-), (ⵜⵎ-) (Gr. § 3.3.1) i la forma completa del plural en
els noms seguida de l’abreviatura pl(ural) o la que escaigui (Gr. § 3.2), el plural dels pronoms
formats a partir del suport de determinació (Gr. § 4.3) i la resta de temes aspectuals entre guionets
en els verbs, a saber l’acomplert, l’acomplert negatiu i l’inacomplert (Gr. § 5.2). Quan el mot
transliterat en grafia llatina és una forma flexiva (un plural en els noms, un tema d’acomplert en els
verbs, etc.) és perquè aquesta forma és més usual que la que, teòricament, constitueix el lema, per
la qual cosa és tractada com a tal.
6. Després de l’enunciat de l’equivalència amaziga (amb la flexió corresponent, si s’escau) és
consignada l’arrel a la qual pertany mitjançant el símbol d’arrel √, per exemple morral m ⴰⵙⴳⵔⵙ
asgrs (ⵓ-) ~ pl ⵉⵙⴳⵔⴰⵙ √ⴳⵔⵙ2. D’aquesta manera, l’usuari pot cercar aquesta paraula sota
l’arrel √ⴳⵔⵙ2 GRS a l’altra part del diccionari, cosa que li permet identificar-ne la derivació (en
aquest cas es tracta del derivat d’instrument del verb ⴳⵔⵙ grs ‘engreixar’) i, consegüentment,
assegurar la precisió de l’equivalència i, en el cas de verbs i paraules gramaticals, de conèixer-ne
l’ús sintàctic.
7. La barra simple | és emprada
(i) per a la derivació deverbativa (Gr. § 5.3) en els noms (Gr. § 3.4.1.1) dins una mateixa
accepció, de manera que, per exemple, les primeres equivalències amazigues que apareixen a
l’entrada picada són de la diàtesi activa (és a dir ‘acció de picar’), les que apareixen després
de | fac són factitives (és a dir ‘acció de fer picar’), les de després de | pass són passives (és a
dir ‘acció d’ésser picat’), després de | rec són recíproques ‘acció de picar-se mútuament’ i,
teòricament, la que pogués aparèixer després de | refl seria reflexiva (és a dir ‘acció de picar-se
a si mateix’). Teòricament podem trobar-hi encara formes combinades, com ara | fac rec
(factitives de recíproques), | rec fac (recíproques de factitives), etc.
picada f (picadura, punxada) ⵜⵉⵇⵇⵙⵜ tiqqst (ⵜⵉ-) ~ pl
ⵜⵉⵇⵇⴰⵙ √ⵖⵙ1, ⵓⵖⵓⵙ uɣus (ⵡⵓ-) ~ pl ⵓⵖⵓⵙⵏ √ⵖⵙ1, ZNT
ⴰⴽⴰⵎ akam (ⵓ-) ~ pl ⵉⴽⴰⵎⵏ √ⴽⵎ2, ZNT ⵜⴰⴽⴽⴰⵎⵜ takkamt
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(ⵜⴽ-) ~ pl ⵜⵉⴽⴽⴰⵎⵉⵏ √ⴽⵎ2, RIF ⵜⵉⵢⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⵏⴼⵜ tiyti n
tsgnft (lit cop d’agulla) √ⵡⵜ1, ⵓⴱⵓⵥ ubuẓ (ⵡⵓ-) ~ pl
ⵓⴱⵓⵥⵏ, ⵜⵓⴱⴱⵥⴰ tubbẓa (ⵜⵓ-) √ⴱⵥ, ⵜⵓⴱⴱⵉⵢⵜ tubbiyt
(ⵜⵓ-) ~ pl ⵜⵓⴱⴱⴰⵢ √ⴱⵢ, RIF-CW ⵓⴷⵓⵎ udum (ⵡⵓ-) ~ pl
ⵓⴷⵓⵎⵏ √ⴷⵎ6, RIF ⴰⴷⴷⴰⵎ addam (ⵓ-) √ⴷⵎ6 | fac ⴰⵙⵓⵇⵇⵙ
asuqqs (ⵓ-) √ⵖⵙ1 | pass ⴰⵡⴰⴱⴱⵥ awabbẓ (ⵓ-) √ⴱⵥ | rec
ⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵙ amyaqqas (ⵓ-) ~ pl ⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵙⵏ √ⵖⵙ1
(ii) per a separar, d’acord amb un ordre alfabètic, la fraseologia (ressaltada en negreta) formada a
partir del mot lema, com en l’exemple següent:
any m ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ asggwas (ⵓ-) ~ pl ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ / RIF ⵉⵙⴳⴳⵯⵓⵙⴰ
/ MZB-WRG ⵉⵢⵍⴰⵏ √ⵙⵡⵙ1 ♦ sin anyada | any agrari m
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ asggwas n imaziɣn √ⵙⵡⵙ1 | any
lunar m ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ asggwas n wayyur √ⵙⵡⵙ1,
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵔⵉ asggwas n tziri √ⵙⵡⵙ1 | any solar m
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ asggwas n tafukt / ZNT ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ
ⵜⴼⵓⵢⵜ asggwas n tfuyt √ⵙⵡⵙ1 | aquest any adv temp →
enguany | bon any! ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ! asggwas iɣudan!
√ⵙⵡⵙ1, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ! asggwas ifulkin! √ⵙⵡⵙ1 |
cada any adv temp ⴽⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ kuy asggwas, ⴽⵓⵍ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ kul asggwas √ⵙⵡⵙ1 | cap d’any m ⵉⵖⴼ ⵏ
ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ iɣf n usggwas √ⵖⴼ1, ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ tigira
n usggwas √ⴳⵔ6 | d’aquí a dos anys adv temp ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ
imal n imal √ⵎⵍ3, ⵏⵏⵓⴼ ⵉⵎⴰⵍ nnuf imal √ⵏⴼ4 | fa dos anys
adv temp ⴰⴹⵉⵏⵉⵏⵏ aḍininn / ⴰⴹⴰⵏⵉⵏⵏ aḍaninn √ⴹⵏⵏ, QBYL
ⵙⵍⴷ ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ sld ilindi √ⵍⵏⴷ, RIF ⴼⴰⵔⵡⴰⵣⴷⵖⴰⵜ
farwazdɣat √ⵣⴷⵖⵜ | fa tres anys adv temp ⴰⴹⵓ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵏⵉⵏⵏ
aḍu n waḍininn √ⴹⵏⵏ | fi d’any f ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
tigira n usggwas √ⵙⵡⵙ1 | fins a l’any que ve! ⴰⵔ ⵉⵎⴰⵍ! ar
imal! √ⵎⵍ3 | l’any anterior adv temp QBYL ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ-ⵏⵏⵉ
ilindi-nni √ⵍⵏⴷ | l’any passat adv temp ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⴰ nḍaḍana,
ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⴷ nḍaḍand, ⵏⴹⴰⴹⴰⵏⵉⵏ nḍaḍanin, ⵏⵏⴰⴹⴰⵏⵜ nnaḍant
√ⵏⴹⴹⵏ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ asggwas izrin, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ-ⴰⴷ
ⵉⵣⵔⵉⵏ asggwas-ad izrin, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ asggwas nna
izrin √ⵙⵡⵙ1, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴷⴷⴰⵏ asggwas iddan √ⵙⵡⵙ1,
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏⵏⴰⴹ asggwasnnaḍ √ⵙⵡⵙ1, QBYL ⵉⵍⵉⵏⴷⵉ ilindi
√ⵍⵏⴷ, RIF ⴰⵣⴷⵖⴰⵜ azdɣat (ⵡⴰ-) √ⵣⴷⵖⵜ, RIF ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵉⵄⴷⴰⵏ asggwas iɛdan √ⵙⵡⵙ1 ♦ sin antany | l’any sencer
adv temp ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ asggwas ikmmln √ⵙⵡⵙ1 |
l’any vinent adv temp ⵉⵎⴰⵍ imal √ⵎⵍ3, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⵉⴷⴷⴰⵏ asggwas d-iddan, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ-ⴰⴷ ⴷ-ⵉⴷⴷⴰⵏ asggwas-ad
d-iddan √ⵙⵡⵙ1, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ asggwas d-yusan,
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ-ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ asggwas-ad d-yusan, RIF ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⴷ-ⵢⵓⵙⵉⵏ asggwas d-yusin √ⵙⵡⵙ1, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ-ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ
asggwas d-yuckan, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ-ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ asggwas-ad dyuckan √ⵙⵡⵙ1 √ⵛⴽ1, RIF ⵎⵏⵄⴰⵛ mnɛac √ⵎⵏⵄⵛ | nit de
cap d’any amazic f (la nit del 12 al 13 de gener, d’acord
amb el calendari julià) ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ iḍ n innayr √ⵏⵢⵔ2 | tot
d’any adv temp ⵎⴰ ⵉⵍⴰ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ma ila usggwas √ⵙⵡⵙ1 |
un cop a l’any adv temp ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ sg
usggwas ɣr usggwas √ⵙⵡⵙ1
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8.

La derivació diatètica dels verbs (Gr. § 5.3), en canvi, és consignada en entrades independents
per rigorós ordre alfabètic, de manera que a l’entrada aixecar apareixen les equivalències
amazigues en l’alineament dinàmic de la diàtesi activa (Gr. § 5.3.1.1), a aixecar (fer) les formes
factitives o causatives (§ Gr. 5.3.2), a aixecar-se les formes reflexives o mitjanes (§ Gr. 5.3.5), a
aixecar-se mútuament les formes recíproques (§ Gr. 5.3.4), a aixecat (ésser) les formes
passives (§ Gr. 5.3.3) i a aixecat (estar) l’alineament estatiu de la diàtesi activa (§§ Gr. 5.3.1.25.3.1.3). Naturalment, no tots els verbs presenten les sis formes diatètiques simples possibles,
sense comptar-hi les sobrederivades, com serien aixecar-se (fer), forma factitiva de recíproca,
aixecat (ésser fet), forma passiva de factitiva, aixecar-se mútuament (fer), forma factitiva de
recíproca, etc.
aixecar v -ⵙⵏⴽⵔ- snkr ~ -ⵙⵏⴽⵔ- ~ -ⵙⵏⴽⵉⵔ- ~ -ⵙⵏⴽⴰⵔ√ⵏⴽⵔ1, -ⴰⵍⵍ- all ~ -ⵓⵍⵍ- / -ⵓⵍⵍⴰ- ~ -ⵓⵍⵍ- / -ⵓⵍⵍⵉ- ~ ⵜⵜⴰⵍⵍ- √ⵍⵍ2, -ⴰⵙⵉ- asi ~ -ⵓⵙⵉ- ~ -ⵓⵙⵉⵢ- ~ -ⵜⵜⴰⵙⵉ-, RIF ⵉⵙⵉ- isi ~ -ⵉⵙⵉ- ~ -ⵉⵙⵉ- ~ -ⴽⵙⵙⵉ-, FIG -ⵉⵙⵉ- isi ~ ⵉⵙⵉ- ~ -ⵉⵙⵉ- ~ -ⵉⵙⵙⵉ- √ⵙⵢ1 ♦ sin posar dempeus,
dreçar, erigir, incorporar || (__ a pols) -ⵄⴱⵥ- ɛbẓ ~ ⵄⴱⵥ- ~ -ⵄⴱⵉⵥ- ~ -ⵄⴱⴱⵥ- / -ⵜⵜⵄⴱⴰⵥ-, -ⵄⴱⴱⵥɛbbẓ ~ -ⵄⴱⴱⵥ- ~ -ⵄⴱⴱⵉⵥ- ~ -ⵜⵜⵄⴱⴱⴰⵥ- √ⵄⴱⵥ |
aixecar la veu v ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵍⵍ ⵉⵎⵉ-ⵏⵏⵙ ⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ar
ittall imi-nns iɣ ar isawal (lit aixeca la boca quan parla )
√ⵍⵍ2 | ajudar-se a aixecar mútuament v → aixecar-se
mútuament (fer)
aixecar (fer) v -ⵙⵏⴽⵔ- snkr ~ -ⵙⵏⴽⵔ- ~ -ⵙⵏⴽⵉⵔ- ~ ⵙⵏⴽⴰⵔ- √ⵏⴽⵔ1
aixecar-se o estar aixecat v -ⴱⴷⴷ- bdd ~ -ⴱⴷⴷ- ~ -ⴱⴷⴷ- ~ ⵜⵜⴱⴷⴰⴷ-, -ⴱⴷⴷ- bdd ~ -ⴱⴷⴷⴰ- ~ -ⴱⴷⴷⵉ- ~ -ⵜⵜⴱⴷⴷⴰ√ⴱⴷⴷ, -ⵏⴽⵔ- nkr ~ -ⵏⴽⵔ- ~ -ⵏⴽⵉⵔ- ~ -ⵏⴽⴽⵔ- √ⵏⴽⵔ1 ♦
sin dempeus (posar-se), dreçar-se, erigir-se, incorporar-se ♦
cf llevar-se
aixecar-se mútuament (fer) v -ⵎⵙⵏⴽⴰⵔ- msnkar ~ ⵎⵙⵏⴽⴰⵔ- ~ -ⵎⵙⵏⴽⴰⵔ- ~ -ⵜⵜⵎⵙⵏⴽⴰⵔ- √ⵏⴽⵔ1, ⵎⵙⴱⴷⴷⴰ- msbdda ~ -ⵎⵙⴱⴷⴷⴰ- ~ -ⵎⵙⴱⴷⴷⴰ- ~ ⵜⵜⵎⵙⴱⴷⴷⴰ- √ⴱⴷⴷ ♦ sin ajudar-se a aixecar mútuament
aixecat (ésser) v -ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵉ- ttuyasi ~ -ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵉ- ~ ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵉⵢ- ~ -ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴰⵢ-, -ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ- ttyasay ~ -ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ~ -ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ- ~ -ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ-, -ⵜⵜⵓⵢⵉⵙⵉ- ttuyisi ~ -ⵜⵜⵓⵢⵉⵙⵉ~ -ⵜⵜⵓⵢⵉⵙⵉ- ~ -ⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴰⵢ-, -ⵜⵜⵢⵉⵙⵉ- ttyisi ~ -ⵜⵜⵢⴰⵙⵉ- ~
-ⵜⵜⵢⴰⵙⵉ- ~ -ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ- √ⵙⵢ1 || (__ a pols) -ⵜⵜⵓⵄⴱⵥttuɛbẓ ~ -ⵜⵜⵓⵄⴱⵥ- ~ -ⵜⵜⵓⵄⴱⵉⵥ- ~ -ⵜⵜⵉⵄⴱⴰⵥ-, ⵜⵜⵓⵄⴱⴱⵥ- ttuɛbbẓ ~ -ⵜⵜⵓⵄⴱⴱⵥ- ~ -ⵜⵜⵓⵄⴱⴱⵉⵥ- ~ ⵜⵜⵓⵄⴱⴱⴰⵥ- √ⵄⴱⵥ
aixecat (estar) v → aixecar-se
9. A la fi de les entrades i després del símbol ♦ són reportats els sin(ònims), més rarament els
hiper(ònims) o hipòn(ims), a més d’altres remissions menys concretes (mitjançant l’abreviatura
cf = confer = compara) que permeten a l’usuari precisar el significat de l’equivalència que cerca
al diccionari. Aquestes remissions no pas exhaustives, sinó merament orientatives.
10. Aquest diccionari segueix les regles ortogràfiques vigents en la normativa del català. L’únic punt
en què ens n’apartem conscientment és en l’infinitiu de pendre i els verbs que en deriven
(compendre, despendre, empendre, rependre, sorpendre), per les raons exposades per Joan
Coromines al DECat (VI, pp. 412-421). De tota manera, les formes encara exclusivament
normatives prendre, comprendre, desprendre, emprendre, reprendre, sorprendre també ocorren
al diccionari, amb una simple remissió → a la forma que considerem que hauria de ser, si no la
preferent, almenys igualment estàndard.

