locucions 1

LOCUCIONS ADVERBIALS
A bacs: morts de riure; amb
moltes presses.
A balquena: en grans quantitats.
A barrisc: sense mesura, a ull.
A bastament: en quantitat
suficient.
A bastança: en quantitat suficient.
A bell doll: rajant sense parar.
A bell ull: a ull, sense mesurar.
A besllum: a contrallum.
A betzef: en abundància.
A boca de fosc: entrant la nit.
A bocadents: de cara a terra.
A bocons: gitat mirant a terra.
A bon compte: segons allò que
hom pot jutjar.
A bon dret: amb justícia; carregat
de raó.
A bondó: en abundància.
A boqueta de nit: quan comença
a fosquejar.
A borbolls: precipitadament, mig
nugant-se la veu.
A borbollades: tumultuosament i
amb intermitències.
A borbollons: tumultuosament i
amb intermitències.
A bordolls: tumultuosament.
A bots i barrals: fer un gran
xàfec.
A cabassos: en abundància.
A cada moment: amb una gran
freqüència.
A capgirells: donant tombs de
manera irregular.
A caramull: en abundància.
A carretades: en abundància.
A carta cabal: amb coneixement.
A cau d’orella: en veu baixa.
A cavall: anar en vehicle.
A cegues: amb desconeixement
d’una cosa, sense tenir-ne
informació.
A coll: sobre la regió veïna al coll,
els muscles i l’esquena.
A collibè: assegut sobre l’espatla.
A colp calent: a l’acte, de
seguida.
A compte: com a part d’una
quantitat a pagar.
A contracor: vencent un
sentiment de repugnància, de
mala gana.
A contrapèl: en direcció contrària
a la natural.
A cop calent: a l’acte, de seguida.
A còpia de: emprant insistentment
un mitjà.
A cor què vols: amb satisfacció
completa.
A corre-cuita: Amb moltes
presses.
A corrua feta: sense parar.
A cuita-corrents: amb moltes
presses.
A dalt: a la part superior.
A degolla: sense donar quarter.
A deshora: fora de temps, a una
hora intempestiva, fora d’hora.
A destemps: fora de temps.
A devora: prop.
A dojo: en abundància.
A doll:en abundància.
A dreta llei: d’acord amb la llei.
A dretcient: expressament.
A dretes: expressament; ben fet,
correctament.

A dues llums: a l’hora foscant o a
l’hora de punta del dia.
A empentes i redolons: amb
entrebancs i dificultats.
A escar: a preu fet.
A escara: a preu fet.
A escarada: a preu fet.
A escruix: d’acord amb el preu
invariable d’un arrendament.
A espentes i redolons: amb
entrebancs i dificultats.
A espentes: de pressa i amb
descortesia.
A estall: a preu fet.
A falta de: mancat, no tenint.
A flotons: de manera tumultuosa i
discontínua.
A forfollons: tumultuosament i
amb intermitències.
A fosques: sense llum.
A frec: molt a la vora.
A furt: de manera encoberta.
A gatameu: posant els peus i les
mans a terra.
A gavadals: en abundància, en
gran quantitat.
A genollons: caminant amb els
genolls.
A gosades: certament, en veritat.
A grans trets: sense mirar en
detalls.
A gratcients: amb intenció.
A gust: Volenterosament, amb
satisfacció.
A hora foscant: a l’hora del
crepuscle.
A hora horada: en el darrer
moment.
A hores d’ara: en els moments
actuals, ara mateix.
A l’abandó: en estat d’abandó.
A l’albir de: a la lliure voluntat de.
A l’empèl: damunt d’un animal
però sense sella.
A l’encop: alhora.
A l’engròs: en grans quantitats.
A l’entorn: pels voltants.
A l’escapça: sense saber allò que
es desitjava saber.
A l’esgarriada: en dispersió.
A l’esquerra: a la banda de la
sinistra.
A l’horabaixa: a la posta del sol.
A l’inrevés: amb sentit oposat.
A l’instant: Immediatament.
A l’orsa: contra la direcció del
vent.
A l’uf: en abundància.
A la babalà: de qualsevol manera.
A la baldor: en gran quantitat.
A la bestreta: per endavant.
A la biorxa: malament, al revés
del que voldríem.
A la darreria: cap a la fi.
A la deriva: sense govern, endut
pel vent o pel corrent.
A la dreta: cap a la part de la
dreta.
A la dula: sense control de ningú.
A la força: contra voluntat.
A la gatzoneta: arrossegant les
cames de manera que les
natges toquen els talons.
A la impensada: inesperadament.
A la llarga: a la fi, passat molt de
temps.
A la matinada: a trenc d’alba.

A la menuda: al detall (venda).
A la mercé de: a l’arbitri, a la
discreció d’algú.
A la millor: amb més sort.
A la percaça de: a la caça de, en
cerca de.
A la primeria: al començament.
A la quinta forca:molt lluny.
A la regalada: amb molta
satisfacció a tot plaer.
A la tarda: durant la tarda.
A la valenta: amb gran voluntat i
esforç, bravament.
A la vesprada: durant la
vesprada.
A la vora: prop de.
A la xirinxina: seient cama ací
cama allà sobre les espatles
d’algú.
A les acaballes: en els darrers
momets.
A les envistes: prop d’un lloc
determinat.
A les fosques: sense llum.
A les palpentes: ajudant-se de les
mans per avançar en lloc fosc.
A les portes de: molt a prop.
A lloure: lliurement, sense cap
subjecció.
A mal borràs (anar): anar
malament, decaure.
A males penes: amb dificultats.
A mans besades: amb molt de
gust, amb bona disposició.
A mans juntes: pregant molt.
A mans salves: sense cap risc.
A mansalva: a manta, sense cap
risc; amb les mans plenes.
A manta: en abundància.
A mata-degolla: extremadament
enemistats.
A meravella: molt bé.
A més: encara més.
A més a més: indica que un cosa
succeeix a una altra.
A més córrer: corrent el més
ràpidament possible.
A mig aire: a mitja alçària.
A mitges: no completament.
A mitjan: cap a la meitat.
A muntó: molt.
A palades: en abundància.
A palpes: ajudant-se de les mans
per avançar en un lloc fosc.
A pams: amb molta cura.
A patolls: atropelladament.
A penes: gairebé no.
A peu coix: coixejant.
A peu de gat: cautelosament
A peu dret: dempeus.
A peu pla: al mateix nivell.
A peu: caminant.
A plec de braços: en braços.
A pler: amb voluntat, de gust.
A pleret: lentament.
A plom: verticalment.
A poc a poc: lentament.
A poc a poquet: lentament.
A pols: fent força amb el braç
sense recolzar-se enlloc.
A poqueta nit: en arribar la nit.
A posta: amb intenció deliberada.
A propòsit: adequat a l’assumpte,
al cas que es tracta.
A punt: en el moment oportú,
preparat.
A punta de dia: a l’inici del dia.

A raig fet: rajant sense parar.
A rajaploma: parlar o escriure tal
com ix.
A rampells: de manera
capritxosa.
A rampellades: de manera
capritxosa,impensadament.
A ras de: al mateix nivell de.
A recules: avançant cap arrere.
A redós: a recer, a l’abric.
A remà: fora de lloc.
A repèl: a desgana.
A reveure: adéu, fins una altra
vista.
A rodolons: rodolant.
A ròssec: arrossegant.
A rossegons: arrossegant-se per
terra.
A senalles: en abundància.
A sobre: damunt.
A son lloure: a gust seu, al seu
caprici.
A sota: a la part de davall
d’alguna cosa.
A tall de: a manera de.
A tatx: separant un tros d’una
fruita per a poder-la tastar.
A terminis: a temps.
A tocar: molt prop.
A tomb: a propòsit.
A tomballons: rodant.
A tort: sense raó.
A tort i a dret: sense reflexió,
sens mirar si és amb raó o
sense.
A tort i a través: de qualsevol
manera.
A tot arreu: per totes bandes.
A tot córrer: corrent tan
ràpidament com siga possible.
A tot drap: molt de pressa,
contínuament.
A tot estirar: com a màxim.
A tot estrop: a gran velocitat;
(usar una cosa) contínuament.
A totes passades: siga com siga.
A través de: d’una punta a l’altra,
per dins.
A trenc d’alba: a primera hora del
dia.
A trompons: en abundància.
A trossos i a mossos: de
qualsevol manera.
A ull nu: a primera vista.
A ull: sense comptar ni mesurar.
A ulls clucs: admetent allò que
hom afirma sense valorar-ne
l’autenticitat.
A ulls de: segons la manera de
veure d’algú.
A ultrança: més enllà de tot límit.
A vegades: de manera no massa
freqüent.
A vessar: eixir-se’n
A vista d’ocell: vist des de dalt;
amb vista de linx.
Abans d’ahir: el dia anterior a
ahir.
Abans de tot: en primer lloc.
Abans que res: abans que cap
altra cosa.
Ací caic, ací m’alce: anar fent.
Afluixar els cordons: gastar
diners.
Afluixar la llengua: parlar
indegudament.
Al be: assegut als muscles.
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Al (o de) biaix: formant diagonal.
Al braç: sostingut amb els braços.
Al caient de: a l’hora de caure.
Al cap darrer: després de tot.
Al cap i a l’últim: en definitiva,
després de tot.
Al cap i a la fi: en definitiva.
Al capdamunt: en la part més
alta.
Al capdavall: a la fi; en definitiva.
Al capdavant: al davant de tots.
Al capvespre: quan comença a
fer-se de nit.
Al damunt: a sobre.
Al davant: indica preeminència.
Al dedins de: a l’interior de.
Al defora: a la part de fora.
Al dessota: davall.
Al detall: en quantitats menudes.
Al gairó: de costat, obliquament.
Al matí: abans del migdia.
Al mig del carrer (quedar-se):
arruïnar-se.
Al present: en l’actualitat.
Al punt dolç: al millor moment.
Al ras: a la intempèrie.
Al rovell de l’ou: al millor lloc.
Al sa i al pla: sense pretensions.
Al tall: que ve a tomb.
Al voltant: per la rodalia.
Alçar el cap: eixir de la pobresa.
Alçar la mà: amenaçar de pegar a
algú.
Als afores: als voltants d’una
població.
Als voltants: per la rodalia.
Amb bon / mal peu: començar de
manera bona / dolenta.
Amb escreix: de sobra, afegint
quelcom més.
Amb peus de plom:
cautelosament.
Amb prou feines: difícilment, a
penes.
Amb quatre esgarrapades:
precipitadament.
Amb recança: amb pena.
Amb tots els ets i els uts: amb
tot detall.
Amb un girant d’ulls: en un
moment.
Amb un no res: sense el més
mínim esforç.
Amb una esgarrapada:
precipitadament.
Amb vista a: pensant en; amb la
intenció de.
Amunt i avall: alternativament en
una direcció i en l’oposada.
Ara com ara: mentre no canvien
les coses.
Ara i adés: sivint.
Ara per ara: en este moment.
Arran de: arran, com a
conseqüència.
Ausades: certament, en veritat.
Barba a barba: cara a cara.
Barres a pit (anar): estar capbaix.
Barret en mà: amb tota cortesia i
amabilitat.
Barrim-barram: amb un moviment
atropellat, trafegós, sense
miraments.
Ben bé: molt bé.
Ben segur: ben cert.
Beure’s el cervell: perdre el
domini de si mateix.
Bona cosa de: molta quantitat.

Bona nit cresol: consumació d’un
fet.
Cama ací cama allà: a cavall
d’algú.
Cames ajudeu-me: corrents.
Cames en valguen: corrents.
Cap a dins: cap a la part interior.
Cap a fora: cap a la part exterior.
Cap a l’esquerra: cap a la banda
esquerra.
Cap a la dreta: cap a la banda
dreta.
Cap al davant: cap a la banda de
davant.
Cap al tard: a entrada de fosc, a
l’acabament del dia.
Cap amunt: en direcció
ascendent.
Cap cot: trist, capficat.
Cap per cap: tant per tant.
Clar i net: sense subterfugis.
Clar i ras: sense embuts.
Com més aviat / prompte millor:
tan prompte com es puga.
Com si res: dissimuladament.
Com un bunyol dins mel: de
manera escaient.
Comptat i debatut: en definitiva.
Cosa de no dir: sobre manera,
molt.
Costa amunt: (venir) a repèl,
sense tenir-ne ganes.
D’ací i d’allà: de totes bandes.
D’afegitó: a més a més.
D’aleshores ençà: des de llavors
fins ara.
D’allí estant: des d’allí.
D’allò més bé: a les mil
meravelles.
D’allò més: en una gran quantitat,
molt.
D’amagat: sense que ho sabera
ningú.
D’amagatons: d’amagat.
D’amagatotis: ocultament.
D’antuvi: des del primer moment.
D’ara endavant: a partir d’ara.
D’arrapa i fuig: de pressa i sense
miraments, de qualsevol
manera.
D’arròs: sense pagar.
D’ençà: des que.
D’entrada: De primer moment.
D’escreix: més del just.
D’esme: de manera instintiva,
maquinalment.
D’espai: a poc a poc.
D’esquitllada: incidentalment.
D’esquitllèbit: de biaix,
obliquament, de costat.
D’esquitllentes: amb cautela,
burlant la vigilància, sense ser
vist.
D’estranquis: d’amagat.
D’hora: prompte.
D’un pèl: de poc.
D’un plegat: en resum, en
definitiva.
D’una vegada: a un mateix temps,
sense fer esperar més.
Daixo-daixo: a poc a poc (al
caminar)
Dalt de tot: en posició més
elevada.
Damunt davall: d’una manera
desordenada.
Dat i beneït: donar per fet.
De baldraga: gratuïtament,
pagant altri

De bursada: d’un colp, sense
perseverància.
De calent en calent: sense deixar
que es refrede.
De cap a peus: des de principi
fins a la fi.
De costum: ordinàriament.
De baix en baix: en secret.
De baixa: en decadència.
De bat a bat: completament obert.
De bell antuvi: abans de tota altra
cosa.
De bell començ: des del principi.
De bell nou: de nou, una altra
vegada.
De biaix: obliquament.
De bocadents: de cara a terra.
De bocaterrosa: de boca a terra.
De bocons: gitat mirant a terra.
De bon cor: de bona gana.
De bon grat: de bona gana.
De bon matí: a primera hora del
matí.
De bona gana: amb molt de gust,
volenterosament.
De bracet: agafat del braç.
De bursada: sense
perseverància.
De cap: directament; sense
pensar-s’ho gens; de
memòria.
De cap a cap: completament, d’un
extrem a l’altre.
De cap a peus: completament.
De cap i de nou: de nou, per
segona vegada.
De cap manera: impossible.
De cara: a favor.
De colp descuit: de sorpresa.
De colp i resposta: sobtadament.
De colp i volta: inesperadament.
De colp sobte: sobtadament,
d’improvís.
De continent: immediatament.
De cop i volta: inesperadament.
De cop sobte: inesperadament.
De cor a pensa: per impuls del
cor.
De cor: de memòria; amb
sinceritat.
De corcoll: (amb els verbs caure i
anar) d’una manera llastimosa,
atabaladament.
De correguda: de pressa i
corrents.
De costum: ordinàriament.
De cua d’ull: mirant amb les
ninetes girades cap a un
costat.
De dalt a baix: de la prt superior a
la inferior; tot.
De dalt estant: des de dalt.
De debò: de veritat.
De dret: segons la llei.
De dret en dret: mirar de fit a fit,
fixament.
De ferm: sense afluixar,
intensament.
De filis: de bon humor.
De fit a fit: mirant fixament.
De fluix: sense reflexió.
De franc: gratuïtament, sense
pagar.
De front: al costat del front.
De futris: de mal humor.
De gaidó: de costat, obliquament.
De gairell: de biaix, obliquament.
De genollons: agenollat.

De gom a gom: completament
ple.
De grat o per força: tant si vols
com si no vol.
De gust: amb apariència.
De jorn: a les primeres hores del
dia, aviat de matí.
De llampada: ràpidament, en un
instant.
De llis: fàcilment, sense
subterfugis.
De mà de mestre: molt ben fet.
De mal cor: amb mala voluntat.
De mal grat: amb mala voluntat;
per la força.
De mala gana: a desgrat.
De mancomú: de manera
mancomunada, d’acord, units
a un fi.
De mantinent: de seguida.
De memòria: sabut de cap.
De mentida: fals.
De més: en excés, massa.
De mica en mica: gradualment.
De moment: ara per ara.
De nassos: caigut de cara a terra.
De nou: recentment.
De nyigui-nyogui: fet de
qualsevol manera, de
construcció inconscient.
De pa i figa: de poca importància.
De panxa enlaire: girat cara cap
amunt.
De paper d’estrassa: fals.
De Pasqua a Rams: de tard en
tard.
De passada: sense aturar-s’hi
gaire.
De per riure: sense que siga
veritat, per fer ganes de
broma.
De pla: sense grans formalitats,
sense subterfugis.
De primer antuvi: abans que altra
cosa.
De primer: d’entrada;
primerament.
De puntetes: sigil·losament.
De pura pensa: instintivament.
De qualsevol manera: amb
indiferència.
De quatre grapes: posant peus i
mans a terra.
De rebot: venir de topar.
De retop: venint de topar, com a
conseqüència.
De retruc: venir de topar.
De reüll: de cua d’ull.
De seguida: immediatament.
De sobines: gitat boca amunt.
De sobte: inesperadament.
De soca-rel: del tot, íntegrament.
De sol a sol: des que ix el sol fins
que es pon.
De sotamà: d’amagat.
De tant en tant: una vegada cada
un cop de temps.
De tard en tard: una vegada cada
molt de temps.
De tos: d’esquena (caure)
De tot cor: amb interés.
De tota manera: Siga com vulga.
De totes passades: de totes les
maneres.
De trascantó: d’una manera
imprevista, inesperada de
sobte.
De valent: molt.
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De vegades: en algunes
ocasions.
De veres: de veritat.
De via estreta: de poca
importància.
De vint-i-un botons: vestir
elegantment.
De xamba: per sort.
Des de sempre: des d’antic.
Dotzena de frare: conjunt de
tretze.
En acabant: immediatament
després.
En acabat: immediatament
després.
En amunt: un poc més de.
En bona fe: segons la veritat.
En carn i ossos: en persona.
En cas de: suposant que
s’esdevinga.
En conill: sense roba.
En dejú: sense haver menjat res.
En diferit: que es transmet per
ràdio o TV després d’haver
estat enregistrat.
En doina: en desordre, en
moviment, en enrenou.
En endemig: durant aquest
temps.
En exclusiva: en situació de
privilegi del qual ningú mes se
n’aprofita.
En ferm: amb condicions fermes.
En l’endemig: entretant.
En orri (o en orris): (anar) en
desordre, fora de lloc, en
renou; en gran abundància.
En renou: en desordre.
En saó: al seu punt.
En sec: sense pensar-s’hi;
bruscament.
En sopols: a pols.
En tant que: en la mesura que.
En un bell en sec: de colp i volta.
En un dir Jesús: en un moment.
En un girar d’ulls: en un temps
mínim.
En un no res: en un moment.
En un punt: en un instant.
En un tancar i obrir d’ulls: en un
espai de temps imperceptible.
En un tres i no res: en un
moment, mol de pressa.
En va: inútilment, sense eficàcia.
En vista de: tenint de compte.
En vistes de: considerant-ho tot.
Ençà i enllà: a un costat i a un
altre.
Enjorn: prompte., a primera hora
del dia.
Entre cap i coll: a la base del
crani.
Entre dos llustres: moment del
crepuscle en què a penes hi
ha claror de dia.
Espai: lentament.
Ex cathedra: infal·liblement.
Fet i fet: al capdavall, al cap i a la
fi.
Fet i passat: idèntic, exacte.
Fil per randa: amb tots els detalls.
Fins i tot: completament.
Fluix d’armilla: amb pocs diners o
sense.
Fora de combat: vençut.
Fora mida: extraordinàriament
gran.
Fort d’armilla: amb molts diners.
Frec a frec: gairebé tocant.

Gens ni mica / miqueta: en
absolut.
Grosso modo: aproximadament.
Hui dia / hui en dia: actualment.
I ara!: vinga!.
L’any xeix: mai.
La setmana dels tres dijous:
mai.
Mal que bé: després de tot.
Més i més: en progressió creixent.
Més o menys: aproximadament.
Més que més: sobretot, amb més
motiu.
Mig figa mig raïm: ni una cosa ni
l’altra.
Mig mig: no del tot.
Muts i a la gàbia: a callar.
Ni als mils: mai.
Ni de bon tros: ni de molt.
Ni de lluny: sense cap
probabilitat.
Ni fa ni fum: no tindre cap
importància.
Ni fred ni calor: ser indiferent
alguna cosa.
Ni gens ni mica / miqueta: no
gens en absolut.
No gaire: no molt.
No gens: cap quantitat.
No mai en ma vida: cap vegada.
On brama la tonyina: molt lluny.
Pel broc gros: sense mirament ni
mesura. (sin tapujos).
Pel cap alt: no més de, a tot
estirar, com a màxim.
Pel cap baix: almenys, si més no.
Pel que fa a: en allò que fa
referència.
Pels volts: per les rodalies.
Per damunt damunt: molt
superficialment.
Per endavant: Anticipadament.
Per esguard de: en consideració
a
Per força: contra la seua voluntat.
Per menunt: detalladament.
Per mitjà de: allò que serveix per
a aconseguir alguna cosa.
Per sempre: sense límit.
Per sobre: per damunt damunt.
Per ventura: per atzar.
Pertot arreu: per totes bandes.
Pit a pit: cara a cara,
aferrissadament.
Poca cosa: una quantitat xicoteta
d’alguna cosa.
Punt per punt: amb tots els
detalls.
Qui-sap-lo/ la/ els/: en gran
quantitat.
Sa i estalvi: escapat d’un perill
sense cap dany.
Sense cap ni peus: sense cap
raó, sense cap motiu raonable.
Sense closca: a mig fer.
Sense embuts: sincerament.
Sense esme: abatut
Sense més ni més:
inconsideradament.
Sense mesura: sense moderació,
d’una manera excessiva.
Sense mida: extraordinàriament
gran.
Sense ordre ni concert: sense
cap raó.
Sense pena ni glòria: sense
haver despertat cap interés.
Sense solta ni volta: sense cap
gràcia, sense raó.

Set senalles, catorze anses:
multiplicar.
Si de cas: si tal cosa s’esdevé.
Si escau: si és procedent.
Si fa no fa: més o menys,
aproximadament.
Si més no: com a mínim,
almenys.
Sobre manera: molt, amb gran
intensitat.
Tal dia farà un any: sense
importància.
Tard o d’hora: sense fallar, més
prompte o més tard.
Tocat i posat: primmirat.
Tot d’un plegat: tot d’una.
Tot d’una: d’improvís,
sobtadament.
Tot i això: sense excloure això.
Tot seguit: immediatament.
Tota vegada que: sempre, cada
vegada.
Tothora: sempre.
Ultra mesura: excessivament,
moltíssim, massa.
Un bri: un poc, una polseta.
Un grapat: allò que cap en la mà
tancada.
Un munt: molts, una gran
quantitat.
Un muntó: un munt, una gran
quantitat.
Un ramat de: gran quantitat.
Un tros de quòniam: (ser) una
persona molt beneitona.
Un xic: un poquet.
Una garbera de: una quantitat
d’alguna cosa.
Xano-xano: lentament.
Xau-xau: a poc a poc; així així, ni
bé ni malament.
Xino-xano: caminant a poc a poc.

