
Treball de lèxic. Capítols I-VI de JOAQUIM AMAT-PINIELLA: K. L. Reich. 

Alumnes de Segon de Batllerat de l’IES. Olorda de Sant Feliu de Llobregat i Sebastià Bech. Curs 2007-08 

JOAQUIM AMAT-PINIELLA: K.L. Reich (Caps. I-VI). Vocabulari 

Fins al moment present falten les aportacions de les pàgines 126-128 (Fadla Bentohami), 158-161 (Enrique Mirón) i 161-165 (Samuel Monje). 
 

Entrada Cat Obs Significat Context Pg Alu 
a balquena Av loc En gran quantitat, en gran abundància. S’havia armat d’un mànec d’escombra i havia repartit 

bastonades a balquena. 
134 VD 

a l’ensems Av loc Juntament, alhora. No era difícil d’endevinar una expressió extrahumana feta 
de pietat i d’alegria a l’ensems. 

101 LG 

a la gatzoneta Av loc Arronsant les cames de manera que les 
natges toquin els talons. 

Dues hores llargues de saltar a la gatzoneta, de córrer 
camp amunt i avall. 

134 VD 

a pleret Av loc A poc a poc, sense pressa. El secret s’anava obrint a pleret als sentits excitats i àvids 
d’aquella multitud. 

98 DG 

a tort i a dret A loc Amb raó o sense. Repetien en veu alta el número al qual haguessin arribat i 
començaven a repartir plantofades a tort i a dret. 

90 PC 

abillar V PP Adornar, vestir amb adorns. Si anaven ben abillats, ningú els deia res... 105 SL 

acarrerar V  Fer agafar una via, una direcció, un 
avés 

"Un tros de carretera molt ampla, car tenia voravies a cada 
costat, i s'acarrerava entre els rengles de barraques..." 

102 GK 

acastellar V  Apilar; fig. acumular. Francesc va somriure de pensar que tal vegada havia 
acastellat massa temences per un fet tan simple. 

148 NJ 

aclaparador A  Que fa doblegar, sucumbir sota un pes 
o una càrrega excessiva. 

En la més aclaparadora de les impotències, troben recursos 
per a oposar-se al designi enemic. 

83 VA 



Treball de lèxic. Capítols I-VI de JOAQUIM AMAT-PINIELLA: K. L. Reich. 

Alumnes de Segon de Batllerat de l’IES. Olorda de Sant Feliu de Llobregat i Sebastià Bech. Curs 2007-08 

Entrada Cat Obs Significat Context Pg Alu 
aclofar-se V  Posar-se assegut en terra o altre lloc 

baix, de manera semblant a així com es 
posa la lloca per covar.  

- Devia estar molt afeblit – comentà -, car s'ha aclofat 
pesadament... 

166 JM
P 

acòlit N  Subaltern, ajudant. Els acòlits del Blockältester ... 116 DS 

acre A  D’olor forta i irritant. "D'una d'aquelles xemeneies devia venir aquell fum acre de 
cuir cremat que feia tossir." 

102 GK 

acubar V PP Poder a penes respirar de calor, per 
mancança de ventilació. 

Fluctuava ell també en aquell espai acubat on la respiració 
requeria autèntics esforços. 

120 AA 

àdhuc Av  Fins i tot. La fatiga havia minvat i àdhuc els genolls l’obeïen amb una 
relativa facilitat. 

132 SC 

adobassar V  Adobar, posar en bon estat qualque 
cosa rompuda. 

''Els uniformes [...] els els havien donat d'estiu, i encara 
adobassats de tot arreu.'' 

111 RP 

adreç N  Conjunt d’estris emprats en una 
activitat. 

En realitat tot l’adreç dels nostres amics valia ben poca 
cosa. 

107 SL 

afalagar V PP Tractar amb demostracions d’afecte, 
encoratjar la vanitat d’algú. 

Es veia respectat, afalagat, i temut per homes que li 
doblaven l’edat.  

155 M.
L 

aiguabarreig N fig Barreja, mescla homogènia. Presenta l’aiguabarreig de races, de nacionalitats i 
d’individus,  obligats a la convivència més estreta. 

83 VA 

aiguafort N  Estampa obtinguda amb una planxa de 
coure gravada amb àcid nítric dissolt 
amb aigua. 

La matinada semblava un aiguafort groguenc. 192 JR 

aïllador N  Peça de material dielèctric que suporta i 
distancia els conductors elèctrics. 

"En una filferrada elèctrica que destacava per la porcellana 
dels aïlladors." 

102 GK 
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ajeure V  Posar descansant en tota la seva 

llargada sobre alguna cosa.  
Al carrer, la nit s’ajeia, plàcida, damunt del camp.. 184 SR 

ajocar-se V  Anar a dormir. Per trobar una escletxa on ajocar-se i els qui... 118 DS 

albada N  Temps que transcorre des de trenc 
d'alba fins a sortida de sol. 

Si no hagués estat per aquest fred desconsiderat [...], 
l’albada hauria semblat irreal. 

85 VA 

alè N  Aire que s’escapa dels pulmons en 
l’expiració. 

Aquell baf d’alè, de pols i de suor... 118 DS 

altri Prn  Un altre, els altres. Ets boxador,  tu? I l’alemany reia, visiblement divertit per la 
desgràcia d’altri... 

139 AD 

amarar V  Mullar, cobrir. Es deixondí amarat de suor. 
 

119 ST 

ametllat A  En forma d’ametlla. Els ulls ametllats i fa oscil·lar nerviosament les cames. 94 TC 

amorf A  Sense forma determinada. Veus sordes, amorfes, com sortint de gorges oprimides... 100 LG 

anyell N  Cria de l’ovella fins a l’edat d’un any. La pell d’anyell amb què es cobrien (els alemanys). 88 IB 

apàtrida N  Persona individual que no té cap 
nacionalitat. 

En concepte d’apàtrides indesitjables. 82 VA 

aquilí A  Aguilenc, relatiu o pertanyent a 
l’àguila. 

El nas aquilí; la boca fina i suaument closa i el mentó recte 
i llarg. 

136 VD 

arabesc N  Ornament format per plantes, fulles, 
etc. capritxosament entrellaçats.  

Superposició d’imatges [...] encreuant-se les unes amb les 
altres com un arabesc. 

119 ST 
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arrapar V  Enganxar-se amb força. Una fortor de cuir cremat s’arrapava a les gorges. 98 DG 

arrenglerar V  Posar en línia recta. A l’altra banda de la carretera, en la qual s’ arrengleraven 
penosament els nouvinguts... 

86 K.
A 

arrupir V  Contreure i estrènyer els músculs del 
cos. 

Sempre arrossegant els peus, arrupits de fred... 101 LG 

atapeir V  Fer més compacta (alguna cosa) 
comprimint-la.  

Arreplegava de terra una motxilla atapeïda. 87 IB 

atènyer V fig Afectar, tenir incidència. L’enviliment d’aquesta existència no l’atenyia en res: 
rebotava com una pilota... 

129 SC 

aterrar V  Tirar a terra. L’alemany ja l’havia aterrat d’una bufetada. 125 AA 

aurèola N  Cercle lluminós que envolta un objecte. La celístia tota es reunia en una gran aurèola de llum. 
 

121 ST 

averany N  Auguri, pronòstic. És l’entrada a un lloc desconegut i ple de mals averanys. 96 IF 

baf N  Atmosfera viciada d’un local clos amb  
gent dins. 

Reanimats pel baf que començava d’entelar els vidres, no 
tardaren a refer-se moralment. 

115 DR 

baiard N  Aparell: dues vares llargues i paral·leles 
unides per travesseres que formen una 
plataforma per a transportar, a pes de 
braços objectes d’ús rústic... 

Uns altres transportaven materials amb baiards... 101 LG 

baladrejar V  Cridar esvalotant. Aquelles puntades de peu al cul, aquell baladrejar, aquelles 
precaucions. 

88 IB 
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balb A  Insensible a causa del fred. Amb les mans balbes carregava les seves vagonetes com un 

autòmat. 
130 SC 

baldament CS  Encara que, mal que. Qui no sabia resistir, baldament fos a costa de la seva vida, 
era menyspreat pels altres. 

191 JR 

balder A  Dit d’una cosa que no ajusta 
exactament dins una altra o entorn 
d’una altra. 

Unes sabates amb sola de fusta, molt grans i balderes... 99 LG 

barrinar V  Rumiar, discórrer, meditar. L’August barrinava i provava d’intuir què passaria. 93 TC 

barroer A  Que treballa malament, que fa la feina 
de qualsevol manera. 

- Vaig ser un barroer, això és tot. I si la gent no diu res, 
pensa.  

138 AD 

barroerament Av  D’una manera barroera. I per la neu que encoixina el carrer, a claps barroerament. 96 IF
M 

basarda N f Feredat, por davant de possibles perills 
que et fan sentir indefens. 

Vicenç surt de la petrificació de la basarda i avança... 173 AP 

bastida N  Construcció provisional que suporta 
plataformes de treball per fer 
accessibles als obrers els indrets on han 
de treballar. 

L’oficial donà encara unes quantes voltes per entre 
bastides... 

146 MF 

bategar V  Contraure’s i dilatar-se alternativament 
el cor.  

Si no hagués estat per aquest fred desconsiderat i pel 
bategar dels cors d’aquella multitud d’homes... 

85 K.
A 

befa N  Burla injuriosa, derició. Per a l’Emili, no eren més que una befa de la seva 
impotència.  

158 M.
L 

bestiar N  Conjunt de les bèsties.  Els presos el creuaran per entrar al dormitori, on seran 
entaforats com el bestiar. 

95 IF
M 
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bolxevic A  Partidari del bolxevisme. Sabreu el que costa haver estat bolxevics. 104 SL 

borbollar V  Brollar un líquid de baix a dalt formant 
borbolls. 

Borbollava a dintre una febrilitat de rusc 144 MF 

botxí N  El qui executa les penes de mort i altres 
penes corporals. 

Com a botxins li eren molt més útils que com a escrivents.. 143 MF 

brandar V   Brandant la matraca de goma, vesànic i cruel, no concedia 
treva als seus subordinats. 

130 SC 

brega N  Baralla, combat. Fundador del partit en territori austríac, prengué part en 
totes les bregues d’aquell temps 

140 AD 

bregar V  Lluitar per obtenir alguna cosa. Del desassossec nerviós, del bregar feroç per l’existència. 192 JR 

bru A  Gris fosc tirant a negre. A través de la pell, molt bruna, es descobreixen eixutes. 94 TC 

burilla N  Punta de cigar o de cigarret que resta 
després de fumar-lo 

''Pidolaven les burilles dels qui fumaven..'' 113 RP 

burxada N  Cop de burxa o d’un instrument o arma 
de punxa. Fig. Dolor punyent. 

Mig inconscient, sentí només com una burxada al costat 
esquerre que, per uns moments, li tallà la respiració. 

126 AA 

burxar V  Punxar amb una burxa; fig. produir un 
dolor agut. 

Tots els ossos li feien mal i, de tant en tant, un dolor agut li 
burxava el costat. 

133 VD 

cabòria N  Preocupació molt gran per alguna cosa 
poc important. 

Haurien coincidit a trobar que les cabòries que els havien 
fet parlar una estona abans... 

185 SR 

cadafal N  Plataforma de taulons elevada que es 
dreça en un lloc públic per a un 
espectacle, etc. 

Pot veure’s un enorme cadafal de màrfegues, construït amb 
molta cura i tapat amb unes quantes mantes esteses. 

94 TC 
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calfred N  Sensació de calor i fred alhora. 

Esgarrifança. 
La seva expressió repugnant feia  córrer calfreds per les 
espinades de tots... 

116 DS 

cambra N  Habitació, local, peça, d'una casa. En trobar-se dintre d’aquella cambra, per altra part ben 
petita per a tanta gent [...]. 

115 DR 

capficar V  Preocupar. No t'hi capfiquis més. 148 NJ 

capolar V PP Tallar a trossos petits.  Aquell home estava capolat pel fred. 125 AA 

capteniment N  Manera de captenir-se, de presentar-se. Que la correcció del capteniment obeïa només a consignes 
de captació d’amics en els països ocupats. 

88 IB 

car CS  Ja que, perquè. "Una altra categoria de presos car, segons totes les 
aparences, manaven." 

102 GK 

carnatge N  En una batalla, destrossa, mortaldat. No rebaixen pas la importància de l’aportació espanyola a 
l’impressionant carnatge hitlerià. 

82 VA 

carrandella N  Multitud de persones o de coses 
alineades l'una darrere l'altra 

I en carrandella els nous presos acabaven de passar pels 
sacs que feien d’estora. 

114 DR 

catifa N  Teixit gruixut amb què es cobreix el sòl 
d’habitacions, d’escales, etc. 

Les mantes [...] li donaven l’aparença d’una catifa 
immensa. 

119 ST 

cavil·lació V  Acció de cavil·lar, fixar la consideració 
(en alguna cosa) amb excessiva 
subtilesa o suspicàcia. 

Absort en les seves cavil·lacions, no s'havia adonat fins ara 
que l'Emili el contemplava somrient. 

151 NJ 

celístia N  Claror dels estels La celístia tota es reunia en una gran aurèola de llum. 121 ST 

cinyell N  Corretja, cordó o tira de roba que 
serveix per a cenyir. 

''Amb el cinyell al coll i el poc tabac que portaven a les 
mans..'' 

108 RP 
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clos N  Camp circuit de barreres. Quines sorpreses més els esperaven en aquell clos 

imponent? 
98 DG 

cloure V  Tancar. L’Emili no podia cloure els ulls. 119 ST 

coïssor N  Sensació anàloga a la que produeix una 
cremada. 

Remarcà una coïssor estranya a l’entrecuix i a les aixelles. 
Va gratar-se. 

120 AA 

colpejar V  Donar cops a algú o a alguna cosa. Es colpejaven l’esquena amb els braços. 113 DR 

comissari N  Delegat per a funcions de control 
ideològic. 

Quan en ple combat es posava al front del batalló del qual 
era comissari. 

149 NJ 

confiter N  Qui confita productes fruites. La del patró confiter que el llogà d'aprenent. 148 NJ 

contrabalançar V  Contraposar. Quan contrabalançava l'acció dels seus opositors polítics. 149 NJ 

còrpora N f Cos d'una persona o d’un animal sense 
incloure-hi les extremitats. 

La seva còrpora començava a ressentir-se de la poca 
alimentació. 

148 NJ 

corrua N  Munió de persones, de vehicles.... que 
avancen formant una llarga filera. 

Es distingia la corrua negrosa i compacta dels presoners. 89 IB 

custòdia N  Acció de tenir cura d’algú o d’alguna 
cosa. 

El cap de la força encarregada de la nostra custòdia... 89 PC 

d’antuvi Av  De primer moment, abans de tota altra 
cosa. 

Van ésser d’antuvi tancats en camps de presoners de 
guerra. 

82 VA 

de biaix Av loc En disposició obliqua. I, mirant-se’l de biaix afegí: .. 144 MF 
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deixondiment N  Despertar. Xiulets, campanades, crits, estrèpit de portes i corredisses 

són com el deixondiment d’un monstre. 
95 IF 

deixondir-se V   Despertar-se. Es deixondí amarat de suor. 121 ST 

desassossec N  Intranquil·litat, inquietud. Del desassossec nerviós, del bregar feroç per l’existència. 193 JR 

desplaent A  Desagradable. Aquest costum del seu amic d'aprofitar-se de les seves 
distraccions per a contemplar-lo li era ben desplaent. 

151 NJ 

díedre N  Conjunt de dos semiplans limitats per la 
mateixa recta. 

Treien el cap els díedres nevats de les teulades d’uns grans 
pavellons-barraques. 

98 DG 

dringar V  Sonar un objecte de metall o vidre, en 
rebre un xoc. 

Els esperons dringants (per a muntar a la moto!). 141 ME 

efeminat N  Home efeminat, de comportaments 
propis de dona. 

"La veu irritant d'un efeminat." 103 GK 

egòlatra A  Que sent una admiració excessiva per si 
mateix 

Baldament fos amb un egòlatra com l’August 179 SR 

eixam N  Conjunt d’insectes; especialment, 
abelles d’un rusc. 

La gent endormiscada recordava un eixam de mosques 
balbes. 

187 SR 

eixordador A  Que eixorda, que deixa com sord. "Dominant aquella música eixordadora..." 103 GK 

embriagar V fig Pertorbar l’ànim pel transport d’una 
passió. 

I se n’escapa una mena de falsa alegria, sempre precària, 
que embriaga com una beguda forta. 

114 DR 

emmascara N  Taca de carbó, de sutge. Una petita emmascara o una durícia lleugerament més 
fosca que la pell normal... 

135 VD 
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emmenar V  Portar d’un lloc a un altre. Per a ésser emmenats després als camps de concentració de 

la SS. 
82 VA 

empostissat N  Trespol, soler fet de posts. L’empostissat cruix al pas lleuger de Vicenç i una por 
invencible s’apodera d’ell. 

173 AP 

empremta N  Senyal que un cos premut contra un 
altre de més tou deixa sobre aquest. 

I per la neu que encoixina el carrer, a claps barroerament 
profanada d’empremtes. 

96 IF
M 

empudegar V  Omplir, infectar de pudor. Una fortor de suor empudegava l’aire. 107 SL 

enclusa N  Bloc d’acer usat en els treballs de forja 
i sobre el qual es treballen els metalls a 
cops de martell. 

A un ritme de martells sobre l’enclusa talment com si 
batessin un coixí de cuir. 

191 JR 

engrapar V  Agafar fortament quelcom amb la 
grapa, amb la mà. 

Per engrapar-lo pel coll de la jaqueta i retornar-lo suspès 
com un ninot  l’interior del despatx. 

156 M.
L 

engrescar V  Animar. La discussió s’engrescà... 182 SR 

enreixat N  Conjunt de barres o fils combinats amb 
altres de perpendiculars, formant reixa. 

''Abocats a l'enreixat espinós i movent una gran fressa.'' 112 RP 

enrogallat A  Ronc, que té un so aspre. "Llurs crits, guturals i enrogallats, ..." 102 GK 

ensems Av  Alhora. La vida miserable i èpica ensems de multituds d’homes. 82 VA 

ensopegar V  Encertar a tocar. Una vegada, però, va ésser ensopegat per un impressionant 
cop de puny a plena cara. 

126 AA 

entaforar V PP Amagar, especialment en un forat, en 
un racó, en un amagatall. 

Els presos el creuaren per entrar al dormitori, on seran 
entaforats com el bestiar. 

95 IF
M 
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entelar V  Recobrir d'un tel fent que destrueixi o 

minvi la nitidesa o la brillantor. 
Reanimats pel baf que començava d’entelar els vidres, no 
tardaren a refer-se moralment. 

115 DR 

entriquell N  Paquet o estri que forma part d’un 
bagatge o d’una càrrega. 

... a enretirar els entriquells amb els quals el sergent s’havia 
entrebancat, ... 

91 PC 

enutjós A  Desplaent, molesta. Val a dir que l’aristocràcia suprema del camp disposava de 
criats per a estalviar-se aquesta enutjosa obligació. 

158 M.
L 

enze A fig  Persona poca cosa, curta d’enteniment 
o d’iniciativa. 

Aviat va comprendre que estava fent l’enze i que l’altre 
l’havia entès perfectament des del principi. 

178 AP 

epopeic A  Propi de gestes dignes de ser cantades 
en una epopeia. 

El caràcter epopeic de la nostra guerra. 88 IB 

equitatiu A.  Just. Vicenç havia improvisat unes balances amb llistonets i 
cordills per tal de fer més equitativa la distribució del pa 
per a tres que donaven cada nit... 

168 JM
P 

esbalandrar V PP Obrir completament, esbatanar. Del dormitori solitari i esbalandrat entra un corrent de fred. 94 TC 

esbargir V  Entretenir-se, distreure’s. Deixa’ls que s’esbargeixin... Així no et fan mal de cap... 124 AA 

esbargir V  Dissipar, esbatre. La boira [...] ara que a mig matí semblava esbargir-se a poc 
a poquet. 

97 DG 

esbrinament N  Acció d’esbrinar (cercar laboriosament 
la veritat d’una cosa fins a descobrir-
la). 

...car Popeye s’haurà adonat de la sostracció i farà 
esbrinaments. 

173 AP 

escaient A  Encertat, oportú La cuina al mig, lloc escaient si es té en compte que era 
l’eix a l’entorn del qual girava tot el camp.  

152 M.
L 
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escamarlar-se V  Eixamplar les cames, eixarrancar-se. ''S'enfilà aleshores al tamboret i s'escamarlà per facilitar 

l'operació.'' 
109 RP 

escampall  N  Estesa, escampadissa  Un gran escampall de roba, de motxilles, paquets... 107 SL 

escapolir-se V  Aconseguir escapar-se. Una composició d’imatges que s’escapolien enjogassades. 121 ST 

escatimar V  Fer estalviar. L’ascensió no havia escatimat dificultats a la gent. 97 DG 

esclafar V  Destruir, produir un mal físic o moral 
irreparable. 

''Prefereixo no deixar-me esclafar per la primera impressió 
i veure venir..'' 

112 RP 

esclarissar V PP Fer disminuir la textura, la intensitat. Una boira es menjava el verd esclarissat dels Blocks. 91 PC 

escorxar V PP Llevar la pell. A fi que la roba ensagnada i a parracs no li fregués la carn 
de les natges escorxades. 

193 JR 

escrúpol N  Aprensió a obrar o decidir, per por que 
l’acció duta a terme no sigui immoral, 
injusta, etc. 

Estic segur que tothom em fa responsable en certa forma 
dels excessos d’aquell animal. 
-Deixa estar els escrúpols! Preocupat del cas personal. 

138 AD 

esdevenir V  Passar d’un estat a un altre. I el seu cos esdevenia cada dia més magre. 129 SC 

esgarip N  Crit violent. Dominaven aquella activitat els esgarips dels Kapos... 146 MF 

esgarrifança N  Tremolor que recorre el cos d’una 
persona quan té fred de sobte o febre o 
por. 

La sang li martellejava els polsos i aviat tot el seu cos 
s’estremí d’esgarrifances de fred. 

186 SR 
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esgratinyar V  Esgarrapar, esgarrinxar, escarbotar, 

lleugerament. 
Els presos esgratinyaren el gel dels volts de l’entrada... 143 MF 

esguard N  Mirada. "Sempre arrossegant els peus... l'esguard castigat de dies, 
de setmanes, possiblement de mesos de dolor." 

101 GK 

esguardar V arc. Mirar; dirigir la vista. ''Esguardà amb una punta d'admiració aquell espanyol”. 108 RP 

esguerrar V  No reeixir en l’execució (d’alguna 
cosa), fer-la malament. 

Pobre de qui esguerrava el moviment! 134 VD 

esmerçar V  Utilitzar. Els colpí especialment el llenguatge que aquells soldats 
esmerçaven amb els que estaven mal arrenglerats... 

90 PC 

esnobisme N  Fet d’acollir qualsevol novetat com a 
senyal de distinció. 

 Dir-se anarquista, portar barba llarga i sandàlies i fer de 
vegetarià era un esnobisme espaterrant; ... 

92 PC 

espantall N  Persona vestida d’una manera molt 
ridícula. 

La seva veu, sortida amb retard, no corresponia per la seva 
potència a l’espantall que se’n servia. 

99 LG 

esparracar V  Fer estrips, esquinçar. Una de les mantes penjants havia estat esparracada ... 116 DS 

espaterrant A  Qualitat d’alguna cosa que meravella 
granment, de manera extraordinària. 

Portar barba llarga i sandàlies i fer de vegetarià era un 
esnobisme espaterrant; ... 

92 PC 

espectral A  Relatiu o pertanyent a un espectre o als 
espectres. 

Que encara eren vius, que no diuen aquell vestit ratllat ni 
feien aquelles cares espectrals. 

100 LG 

esperó N  Punxa o rodeta metàl·lica que es duu 
darrere la bota per punyir un cavall... 

Entès en l’art de la sabateria, els esperons dringants (per a 
muntar a la moto!) 

141 ME 

espinada N  Columna vertebral. Córrer calfreds per les espinades de tots... 116 DS 
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esporuguir V  Fer agafar por (a algú). La formació hauria estat més fàcil i tot amb els ànims menys 

esporuguits.  
88 IB 

estar llest V ff Estar acabat. Dintre de les quals els sentinelles podrien vetllar algun dia, 
quan estiguessin llestes. 

97 DG 

estibar V  Col·locar mercaderies o altres coses 
ordenadament unes damunt les altres. 

Des del seu lloc, en avenç lent podia observar la taula on el 
pa estava estibat i arrenglerat. 

171 JM
P 

estirabot N  Dita, acudit, sortida, incongruent, que 
no ve al cas. 

El Kapo es cregué salvat i acabà el servei enmig dels seus 
estirabots inesgotables. 

177 AP 

estrafolari A  Estrany i extravagant. ''No es pogué estar de riure davant la figura estrafolària del 
seu amic..'' 

111 RP 

estrall V  Gran dany, destrucció, mortaldat, 
causat per una calamitat. 

La gana i el fred començaven a fer els seus estralls en els 
organismes menys resistents. 

124 AA 

estraperlejar V  Negociar il·legalment amb productes 
intervinguts per l’estat i venuts a preus 
abusius. 

Els trucs dels quals es valien els presos que tenien càrrecs 
d’administració, per estraperlejar amb queviures, robes... 

141 ME 

estri N  Instrument, eina. Estris de cuina, sabates velles usades... 107 SL 

estroncar V  Fer cessar de fluir; acabar. Se li havia estroncat el somriure. 149 NJ 

esvair V  Dissipar, extingir. La seva figura patibulària reféu en un aclucar d’ulls 
l’atmosfera de por que els homes havien pretès esvair. 

115 DR 

exhaurir V PP Consumir completament. El 70 per cent dels 7.500 exiliats espanyols que hi foren 
internats caigueren exhaurits per la fam. 

82 VA 

faceciós A  Jocós, amb ànim de divertir. Ajudava el Secretari en to faceciós. 124 AA 
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fardell N  Roba, paper, ... etc, en un embolcall. Aquells homes [...] per tal de trobar, entremig de tantes 

maletes, fardells i sacs-morrals, un lloc a les fileres de la 
difícil formació.  

86 K.
A 

fardell N  Mercaderia posada ben pitjada dins un 
embolcall. 

Atorgaven als voluminosos fardells la importància d’un 
petit tresor. 

107 SL 

fàstic N  Sentiment de repugnància. ''No en facis cas, ací el fàstic és un luxe.'' 110 RP 

febrilitat N  Qualitat de febril (relatiu o pertanyent a 
la febre). 

Borbollava a dintre una febrilitat de rusc 144 MF 

feixuc A  Difícil de moure, d’alçar, a causa del 
seu pes. 

Un pes feixuc. 121 ST 

fendir V  Tallar, travessar, subtilment i de pressa 
un fluid. 

La neu, que sap fer clara la mateixa nit, fendia amb la seva 
llum indirecta en constant augment el vel gris que ho 
rodejava tot.  

85 K.
A 

fer els ulls 
grossos 

V ff Desentendre’s d’alguna cosa, fer com 
qui no sent el que es diu. 

L’oficial encarregat feia els ulls grossos i signava sempre el 
comunicat del presoner responsable. 

89 PC 

ferralla N  Ferro vell; fig. medalles. Grupper entrà a Viena amb el coll i el pit plens d’estrelles; 
galons i ferralla. 

140 AD 

filferrada N  Tanca de filferros. Els alemanys [...] que manaven al camp des de dins de la 
filferrada o des de fora. 

93 TC 

foll A  Boig, que ha perdut la raó. És un foll perillós i sense entranyes. 134 VD 

forfollejar V  Remenar un conjunt de coses per 
agafar-ne o triar-ne alguna. 

L’operació de forfollejar aquells centenars d’homes. 117 DS 
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fortor N  Olor forta i desagradable. Cau un fred en forma de partícules microscòpiques del gel 

que esvaeix la fortor de l’estufa  
96 IF

M 
fressa N  Soroll, brogit, continuat. ''Hi havia una multitud de nouvinguts, abocats a l'enreixat 

espinós i movent una gran fressa.'' 
112 RP 

fuetejar V fig Donar cops amb un fuet. L’esquella sonà estrepitosament i els reflectors del mur i de 
la filferrada  fuetejaren la nit. 

187 SR 

fulminant A  Ràpid, instantani. L’avanç fulminant dels exèrcits anglesos i la revolta 
nacional dels oprimits. 

120 AA 

fustigar V  Pena corporal consistent. Els guardians no havien parat d’escridassar i fustigar 
durant tot el camí. 

97 DG 

gallet N  Petita palanca de les armes de foc 
portàtils per a disparar tot accionant-la 
amb el dit. 

El fusell despenjat i el dit en el gallet. 87 IB 

gambada N  Passa llarga. Fent grans gambades amunt i avall ... 116 DS 

gelor N  Fredor intensa També els dits dels peus [...] cedien sense resistència a la 
pressió rabiosa de la gelor que pujava de terra. 

85 K.
A 

gorja N  Part de dins del coll, gola. Veus sordes, amorfes, com sortint de gorges oprimides... 100 LG 

gregari A  Que tendeix a viure en ramats o estols. L’August es referí al primitivisme dels alemanys, a llur 
instint gregari... 

136 VD 

greixar V  Untar amb greix. La qüestió era anar ben perfumat i amb la pell ben greixada 175 AP 

grinyol N  Crit de dolor del gos i altres animals. Els gemecs eren dominats pels lladrucs i els grinyols dels 
gossos. 

192 JR 
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grisor N  Qualitat de gris. No s’ adonaven pas de la grisor de l’hora. 86 K.

A 
groller A  Poc fi, mal treballat. Roba militar vella, de teixit groller i mal rentada. 107 SL 

heteròclit A  Irregulars, anòmals. Vestits amb els heteròclits “uniformes” de l’exèrcit francès, 
uns blau de cel (de la primera guerra mundial), altres blau 
fosc... 

86 K.
A 

hom Prn  Impersonal: indica alguna persona que 
no s’indica (‘se’) 

Hom endreçava el que estava endreçat. 141 ME 

hoste N  Persona allotjada gratuïtament en casa 
d’altri. 

Formant una mola immensa que s’imposava esclafadora 
sobre l’esperit encongit dels nous hostes. 

97 DG 

imbuir V  Interioritzar, assumir. Imbuït de la missió assignada pel Règim. 141 ME 

impedimenta N  Bagatge que porta la tropa. Era la impedimenta a la qual renunciaven... 107 SL 

impol·lut A  Que no té cap taca. La neu cruixia al trepig de les sabates ferrades, i, mentre la 
blancor impol·luta desapareixia de la carretera,... 

86 K.
A 

inquirir V  Indagar Inquirí un dels qui n’havien guanyats molts... 106 SL 

insidiós A  Que posa insídies, o sigui, allò que se 
sol dir o fer per fer mal a algú. 

Llums creues, només, i el pensament anul·lat pel martelleig 
insidiós del terror. 

192 JR 

jovialitat N  Qualitat de tenir un caràcter alegre, ple 
d’alegria. 

La jovialitat dels comentaris obligà les veus a pujar de to. 115 DR 

junyir V v.tr. Subjectar, posar en servitud; sotmetre. Els cinc supervivent foren junyits a la Companyia de 
càstig... 

165 JM
P 
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las  A  Cansat. Els vagons [...] semblaven feixucs i lassos en llur abandó 

sota la flassada blanca. 
86 K.

A 
llambregada V  Mirada ràpida o cop d'ull. Dóna una llambregada als presos... 143 MF 

llar N  Lloc d'una casa on es fa foc a terra per 
escalfar-s'hi o per cuinar. 

Prefereixo les llars fumades del meu país, havia dit un 
andalús. 

152 M.
L 

llossa N  Cullera gran. Cada vegada que parava el plat i li posaven la llossa 
d'aquella sopa amb rastres de nap i patata... 

167 JM
P 

llossada N  Quantitat de sopa, de suc… que es pot 
agafar d’una vegada amb una llossa,  o 
cullerot. 

Li n’havien posat dues mitges llossades generoses. 131 SC 

lluïssor N f Reflexos d’alguna cosa que lluu. Un somriure de triomf il·luminà el seu esguard amb una 
lluïssor inquietant. 

177 AP 

loquacitat N  Qualitat de loquaç (‘que parla molt’). ''El barber, un espanyol amb la loquacitat característica del 
gremi..'' 

109 RP 

magnitud N  Grandària, gran abast. No es va posar al descobert tota la magnitud de les 
atrocitats comeses pel nazisme. 

81 VA 

magre A  Escàs, insuficient; prim. El seu cos esdevenia cada dia més magre. 129 SC 

magror N  Qualitat de magre. Traslluïen per una magror cadavèrica tot un infinit de 
sofrences. 

99 LG 

maldar V  Afanyar-se, esforçar-se, 
per obtenir alguna cosa. 

Maldava per treure la pols d’un racó. 92 TC 
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maliciar V  Malpensar, sospitar. - Eh! Eh! - protestaren els qui el seguen i que es maliciaren 

la maniobra -. 
171 JM

P 
màrfega N  Sac gros ple de palla, espart, etc., que 

serveix de matalàs. 
Pot veure’s un enorme cadafal de màrfegues, construït amb 
molta cura i tapat amb unes quantes mantes esteses a guisa 
de cortinatges. 

94 TC 

mastegot N  Cop donat a algú amb la mà. Amb les presses, els mastegots i la son, ningú no havia 
tingut prou calma per recordar que al carrer glaçava. 

135 VD 

mentó N m Prominència de la mandíbula inferior 
situada sota el llavi. 

El nas aquilí, la boca fina i suaument closa i el mentó recte i 
llarg. 

137 AD 

meridional A  Del sud, pertanyent al sud. De temperatura molt meridional, rebel per naturalesa. 92 TC 

meticulositat N  Cura extrema de petits detalls, de 
minúcies. 

I no menyspreables derivats de la meticulositat que els era 
exigida a l’hora de fer-los. 

157 M.
L 

minva N  Disminució. Malgrat la minva d’actualitat que el tema hagi sofert. 81 VA 

mollesa N  Qualitat de moll; blanor, tovesa. El seient [...] el rebé amb la millor de les seves blaneses. 175 AP 

monyó N  Canell, part del braç compresa entre 
l’avantbraç i la mà. 

Els deuen haver penjat dels monyons lligats darrere 
l’esquena. 

193 JR 

muntant N  Muntant d’una porta, on hi ha el pany. “Block 12” estava escrit sobre el muntant de la porta. 105 SL 

narcisisme N  Amor dirigit vers el propi jo o l'ideal 
del jo. 

El seu narcisisme, la presumpció ridícula que li permetia la 
seva situació, l’única que havia pogut conèixer, li feien 
oblidar que viva en un lloc de sofrença... 

154 M.
L 
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natja N  Part carnosa de la regió posterior del 

cos immediatament sobre la cuixa. 
Aquell que donava una major volada al fuet i millor 
marcava els solcs a les natges. 

191 JR 

orla N  Adorn tot a la vora d’una peça de 
roba...; fig: rotllana, cercle malaltís. 

L’orla blava dels seus ulls donava més relleu a la seva 
expressió de cobdícia. 

128 SC 

palmell N  Part de dins, lleugerament còncava, de 
la mà compresa entre els dits i el puny. 

  Els colpejaven l’esquena amb els palmells  oberts... 90 PC 

palplantat A  Dit del qui resta dret i immòbil com si 
estigués clavat a terra. 

Havia romàs a distància palplantat i respectuós… 144 MF 

panteixar V  Respirar forçadament, amb panteix o 
respiració fatigosa. 

Vicenç panteixava, i l’alè que sortia treballosament de la 
seva boca [...] es gelava a les puntes del coll aixecat de la 
jaqueta 

132 SC 

pany N  Tros o porció plana, llisa, d’una cosa. Els enormes panys de pedra picada. 97 DG 

parar esment V ffc Parar atenció. Havia apagar el llum, sense parar esment als que encara no 
estaven col·locats. 

118 DS 

paròdia N  Imitació burlesca seriosa. Amb gestos perfectament mecànics, exagerats com si es 
tractés d’una paròdia. 

103 SL 

parrac N  Tros de roba mig separat per un estrip 
de la resta d’una peça de vestir. 

Vestits amb parracs ratllats de blau... 99 LG 

pengim-penjam Av loc Deixant-se anar indolentment a un 
costat i a l’altre. 

S’asseu amb les cames pengim-penjam al caire de la que 
trobà més propera. 

92 TC 

percebre V  Rebre impressions, obtenir coneixença 
(de quelcom) per mitjà dels sentits.  

Que els sentits de tota els homes puguin percebre les 
mateixes excitacions davant d’un espectacle tan complex. 

96 IF 

perllongar V  Prolongar, retardar, deixar per a més 
tard. 

"S'acabava de sobte i es perllongava en una filferrada..." 102 GK 
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pidolar V  Demanar humilment una almoina, un 

favor, una gràcia. 
La majoria d’ells, en comptes de demanar menjar, 
pidolaven les burilles dels qui fumaven... 

113 DR 

pinxo N  Dit de qui tracta d'imposar-se per la 
seva valentia, infonent por. 

Lladre de molls o pinxo de taverna. 115 DR 

plantofada N  Cop donat amb la mà. Començaven a repartir plantofades a tort i a dret. 90 PC 

populisme N  Corrent ideològic que pretén defensar 
els interessos del poble. 

Deia pestes del populisme de la socialdemocràcia. 141 ME 

posat N  Aire que hom afecta davant d’algú, 
especialment per donar-li a entendre 
quelcom. 

El seu posat i la seva figura l’acompanyaven bé. 141 ME 

pòsit N  Sediment dipositat al fons d’un 
recipient que conté un líquid; per 
extensió: un deix. 

El seu capteniment (...) més aviat contenia un pòsit de 
tristesa. 

140 ME 

prestatge N  Post travessera col·locada 
horitzontalment per a posar-hi tota 
mena d'objectes. 

Vicenç, des del seu lloc i d'una llambregada, havia vist dos 
pans sencers posats al prestatge de dalt. 

171 JM
P 

presumpció N  Acció de presumir alguna cosa. El seu narcisisme la presumpció, ridícula que li permetia la 
seva situació 

154 M.
L 

prodigalitat N  Acció de prodigar, de donar sense 
mesura. 

Aquelles inactivitats digestives que hom li concedia amb 
tanta prodigalitat. 

129 SC 

pròdrom N  Signe precursor d’un mal. Els maltractaments d’aquell matí eren pròdrom de mals 
majors... 

89 PC 

protuberant A  Que fa una prominència a la superfície 
d’un cos. 

Les òrbites profundes posaven una orla d’ombra als ulls, 
estranyament protuberants. 

137 AD 
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pujol N  Petita elevació de terreny, normalment 

aïllat, natural o artificial.  
Queia quasi vertical el tall del pujol mutilat pels qui 
construïren l’estació,... 

86 K.
A 

queixalada N  Mossegada. Els cuiners eres presos privilegiats, en aquells temps 
gairebé tots alemanys, car foren els primers en arribar al 
camp i guardaven aquells bons llocs a queixalades. 

153 M.
L 

queviures N  Provisions de boca, les coses de menjar. Estraperlejar amb queviures, robes i materials. 141 ME 

rai   Aquí: no pateixis per mi. - Deixa estar els escrúpols! Preocupat del cas personal. 
- Jo rai, ja me’n sortiré! 

138 AD 

rampell N  Desig sobtat i passatger de fer alguna 
cosa. 

Però l’oficial havia obert l’armari i mirava amb molta més 
atenció que els altres poques vegades que li venia el 
rampell. 

177 AP 

rancúnia N  Sentiment d’odi o d’enemistat que ja 
dura molt de temps. 

La rancúnia és un sentiment propi dels temperaments 
individualistes. 

180 SR 

rasclet N  Rascle petit (instrument agrícola per a 
desterrossar,  aplanar la terra...). 

Amb pales i rasclets, feien el morter... 146 MF 

rauxa N  Determinació sobtada, pensada 
capriciosa. 

 Del pare feien guàrdia mentre es lliurava les seves rauxes, 
tot i que, val a dir-ho, només excepcionalment hi havia 
hagut de recórrer. 

92 TC 

rebombori N  Soroll mogut per una colla de persones 
cridant i corrent. 

"Un rebombori de campanes, xiulets i crits..." 102 GK 

recer  m Lloc protegit contra el vent o les 
inclemències atmosfèriques. 

Hi havia qui, aprofitant els recers assolellats, portava el cos 
nu. 

137 AD 

redós N  Al voltant d’alguna cosa o persona Que al seu redós morien homes, semblants seus... 154 M.
L 
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reeixida N  Fet de sortir bé una cosa; èxit. Creia que l'home ha de guanyar-se la reeixida personal. 150 NJ 

reeixir V  Sortir bé d’una cosa que hom es 
proposa. 

Reeixir en aquesta escomesa tindria el doble valor... 83 VA 

remor N  Conjunt confús de sorolls, sons, 
provinents d’un lloc on hi ha 
nombroses persones. 

Eren aquestes unes remors que donaven existència al 
silenci... 

118 DS 

rengle N  Conjunt de coses col·locades l'una al 
costat de l'altra. 

"Car tenia voravies a cada costat, i s'acarrerava entre els 
rengles de barraques,.." 

102 GK 

repte N    Desafiament. Uns SS provaren de reviscolar-los a vergassades, com un 
repte de llur odi i de llur imbecil·litat a la suprema pietat de 
la mort. 

165 JM
P 

reressagar-se V  Ressagar-se, endarrerir-se en una colla 
que fa camí. 

Aposentats ja els reressagats... 118 DS 

reticència N  Acció de callar una cosa, deixant-la, 
però, entendre. 

-Seguiu treballant- es limità a dir Gupper amb una certa 
reticència 

143 MF 

retrunyir V  Ressonar molt o fer molt de soroll com 
un tro.   

Per contrast amb aquest mateix silenci, retrunyien més 
seques, guturals i temibles les veus del comandament dels 
soldats,... 

86 K.
A 

revenir V  Recobrar les forces, refer-se d’una 
malaltia, tornar en si. 

Mentre anaven revenint de la sorpresa. 100 LG 

rogenc A  Que tira a roig. Va mirar el nas rogenc del seu amic. 87 IB 

rojor N  Enrogiment que provoca l’aire fred al 
rostre. 

Una expressió de sorpresa que la rojor del fred semblava 
fer més definida. 

91 PC 
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romandre V  Restar, quedar-se. En romandre sol, Francesc va somriure. 148 NJ 

rosegó N  Bocí de pa deixat a mig menjar. El rosegó de pa negre que era tot el seu sopar. 129 SC 

rost A  Que fa pendent. Pujant per una drecera rosta i relliscosa de gel. 97 DG 

rusc N  Arnera, casa d’abelles. Borbollava a dintre una febrilitat de rusc 144 MF 

semític A  Propi dels semites; jueu. I els llavis, vagament semítics, s’estrenyen eixamplant-li el 
trau de la boca. 

94 TC 

sentor N  Olor, flaire. Del dormitori solitari i esbalandrat sortia un corrent de fred 
i una vaga sentor de palla fermentada. 

94 IF
M 

serradures N  Partícules gairebé reduïdes a polsina, 
que es desprenen d'una cosa en serrar-
la. 

Aquell pa negre semblava fet de serradures. 168 JM
P 

servilisme N  Actitud servil, pròpia d’un esclau. El somriure del Kapo era d’un servilisme repugnant. 176 AP 

sibil·lí A  Misteriós, enigmàtic. El dibuixant va quedar una mica desconcertat davant l’aire 
sibil·lí del seu nou amic. 

136 VD 

simiesc A  Que sembla un simi. Era un tipus simiesc, prògnat, producte de baix fons 
d’alguna ciutat portuària. 

115 DR 

socialdemocràcia N  Socialisme no marxista, moderat i 
reformista. 

Deia pestes del populisme de la socialdemocràcia rodejat 
dels amics. 

141 ME 

solcar V PP Fer ratlles a la manera de solcs. Alguns portaven la cara solcada a vergassades. 124 AA 
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sorneguerament Av  Amb mala intenció dissimulada amb un 

punt ironia. 
La son se li esmunyia més sorneguerament. 119 ST 

sotraguejar V v.tr. Ésser sacsejat, rebre sotragades. Quan es barallava amb algú per causes que tothom hauria 
trobat insignificants, la seva fúria, aquells torrents 
d'injúries que sortien per la seva boca, aquella còlera santa 
que sotraguejava la seva magror i treia les forces de qui sap 
on, tenien en realitat la més alta de les justificacions. 

169 JM
P 

sucumbir V  Cedir a allò a què hom no pot resistir 
més. 

Francesc pensava ara en la manca de sentit que tindria 
sucumbir com tants i tants altres. 

149 NJ 

suspecte A  Sospitós, que inspira sospites o 
desconfiança. 

Endevinava alguna cosa suspecta en totes aquelles 
explicacions. 

176 AP 

tarannà N  Caràcter d’una persona. Els unien certes coincidències de gustos i de tarannà... 179 SR 

tebior N  Qualitat de tebi (lleugerament calent). Tenia l’esguard alt i semblava dormir, lliurat de ple a la 
voluptat d’aquella tebior. 

137 AD 

tebior N  Característica de les coses tèbies. A fora, el sol estenia les capes de la seva tebior. 179 SR 

tentinejar V  Fer tentines o passes vacil·lants com les 
d’una criatura que comença a caminar, 
un convalescent, un embriac, etc. 

El Kapo del crematori havia sortit de l’oficina bo i 
tentinejant. 

193 JR 

teutó N  Individu d'una raça germànica; 
germànic. 

La raça jueva, per les seves característiques d'intel·ligència, 
d'empresa i de cohesió, malgrat la dispersió, establia a 
l'interior d'Alemanya una competència perillosa per a la 
grisor individual dels teutons. 

165 JM
P 
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tintinabular A  Relatiu o pertanyent a les campanes o a 

llur so. 
El xoc tintinabular dels plats de tropa, de cantimplores i 
fiambreres que penjaven dels equipatges,... 

86 K.
A 

titllar V  Assenyalar (algú) amb una nota 
denigrant, desfavorable. 

Popeye no havia volgut que el titllessin d’injust. 135 VD 

tocom N  Lloc, indret. Voltaven per aquells tocoms. 140 ME 

totxesa N  Fet o dita propis d’una persona totxa, 
curta de gambals. 

Havia comès una totxesa irreparable en desoir els consells. 88 IB 

tralla N  Tira de cuir o corda, part d’unes 
xurriaques usada per a picar els animals 
de tir. 

Ordres i contraordres se succeïen i ressonaven per la plaça 
com cops de tralla... 

188 SR 

trapelleria N  Malifeta; acte propi d’un trapella. Car no podia evitar mai la sensació de l’infant sorprès en 
una trapelleria.  

151 M.
L 

trasbals N  Pertorbació intensa de la calma, de la 
quietud, de l'estat normal. 

''Després del trasbals, arribava una estoneta de calma.'' 110 RP 

trema N  Art emprat per a pescar als rius.  D’una pila d’esponges, dintre una trema, gotejaven, líquids, 
els colors de l’arc de Sant Martí. 

119 ST 

trespol N  Paviment de cisternes, sèquies i  
d’habitacions.  

El trespol que ningú no trepitja. 95 IF
M 

treva N  Cessació temporal d’una lluita, d'un 
treball. 

"Aprofitant així la treva de descans que el caràcter 
extraordinari de l'expedició els permetia..." 

101 GK 

turmell N  Protuberància òssia del peroné i de la 
tíbia on la cama s’ajunta amb el peu, 
formada per dos mal·lèols. 

Dels pantalons massa curts eixien uns turmells 
exageradament inflats... 

99 LG 
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udol N  Crit prolongat i planyívol d’un llop, 

d’un xacal, d’un gos. 
Un crit que s’arrossegava diversos segons com un udol. 191 JR 

verdós A  Que tira a verd. L’uniforme verdós de l’exercit alemany. 87 IB 

vergassada N  Senyal que deixa en el cos un cop de 
verga, verdanc. 

La cara solcada a vergassades; els de més edat tremolaven 
com fulles d’arbre. 

124 AA 

vesànic A  Relatiu a la vesània o alienació mental. Brandant la matraca de goma, vesànic i cruel, no concedia 
treva als seus subordinats. 

130 SC 

viarany N  Camí estret, sendera. Procura seguir els viaranys que els transeünts han 
assenyalat a còpia d’anar amunt i avall. 

96 DG 

vil·la N  Casa, situada fora de ciutat, voltada de 
jardí. 

Sortia de casa seva, una vil·la que s’havia fet construir pels 
mateixos presos. 

140 ME 

voluptat N  Plaer intens. Tenia l’esguard alt i semblava dormir, lliurat de ple a la 
voluptat d’aquella tebior. 

137 AD 

volva N  Floc de neu. De tant en tant, queia alguna volva de neu. 114 DR 

vòrtex N.  Remolí format en una massa de fluid 
amb un ràpid moviment de rotació que 
tendeix a formar un buit en el centre. 

Aquells homes es movien confusament, adelerats, talpers, en 
el vòrtex del pànic. 

86 IB 

zelador N  Persona encarregada de zelar o 
d’exercir vigilància. 

Un esdeveniment que alterava la monotonia de la seva vida 
de zelador. 

189 JR 

 
Un agraïment cordial a tots els qui han fet possible aquesta tasca, 

Sebastià Bech 
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