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GRUP ‘LL’ 

 

Llegeix aquestes frases amb paraules que contenen e l grup ‘ll’-: 
 

1. La llei diu que s’ha de protegir el llangardaix de l’illa. 

2. La llargària del llargmetratge és llastimosa. 

3. La rella és la part extrema d’una excavadora que pot estar formada per 

una làmina tallant situada al capdamunt de la cullera. 

4. Va venir gent a dolls, que es va situar al costat del tell de fulla grossa i 

del matapoll. 

5. El conseller Mascarell critica les pulles contra les retallades i la corrupció 

política a la gala dels Gaudí. 

6. El tall de llum ha provocat un aïllament a l’Illa de la Diagonal. 

7. Hi ha un reguitzell de llocs on pots retallar despeses. 

8. El conseller Mas-Colell ha fet aquestes declaracions sobre la llei. 

9. L’elaboració de la llei els limita molt. 

10. M’he comprat unes ulleres a Sabadell, amb uns detalls en metall molt 

bonics. 

11. Sembla que grinyola molt la porta de casa d’en Lluís. 

12. M’he comprat una faldilla de lli amb lluentons de metall. 

13. A l’Illa Diagonal hi ha un ferroveller que compra metall lluent.  

14. Han allotjat en una llar d’infants els sense llar de l’operació fred. 

15. Hauries de regar el llorer, el marfull i el llimoner del senyor Llinars i la 

senyora Llobet. 

16. El llimoner d’en Maragall ha fet unes llimones maques i lluentes. 

17. En Llapis i en Llepes feien un bagul, en Llapis les tapes i en Llepes el 

cul. 

18. Una allau llibertària ha portat llibertat als llagostencs de la Llagosta, als 

llagosterins de Llagostera i als llambillencs de Llambilles. 

19. L’Ajuntament d’Altafulla ha editat un llibre en què els fulls són 

llaminadures. 

20. Tinc una amiga de Llardecans que es diu Agnès Pardell i una altra de 

Lliçà d’Avall que com a bona lliçanenca és diu Llúcia Llobera de 

Llobatera. 
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21. Els lloretencs i lloretenques de Lloret de Mar quan mengen lluç i 

llamàntol se senten lliures i alliberats. 

22. És alliçonador trobar un al·licient que alliberi de la tirania de la bellesa. 

23. Els llucmajorencs i llucmajorenques de Llucmajor volen viatjar a la regió 

de Llenguadoc per visitar els lleidatans i lleidatanes que visiten Lledó 

d’Algars. 

24. Llocnou de la Corona i Llocnou de Fenollet són dos municipis 

valencians.  

25. El call de la mà és el palmell de la mà. 

26. El rall és una ralladora. És a dir, una eina per rallar formatge o pa. 

27. Si vols conquistar-lo, seduir-lo i captivar-lo, tira-li el rall. 

28. Rall de Sant Martí, el que el veu de vesprada, no es mor al matí. 

29. Abans que bulli l’arròs, tira-li un all i un rall d’oli. 

30. La malla és de lli i duu unes anelles de metall. 

31. Silenciosa, callantívola, es va acostar i va lliscar cap per avall, com si fos 

una allau. 

32. Perllongar-li la lletania és dur com una llosa. 

33. Un salivall és una escopinada i un sallent és un salt d’aigua. 

34. De Tavernes de la Valldigna, a la Safor, o de la Vall d’Uixó, a la Plana 

Baixa, és el valler que he conegut, de llinatge ferotge. 

35. Una llinyola és un cordill prim que en tensió i impregnat de tint serveix 

per marcar línies rectes damunt la fusta. 

36. El trosset de cordill del fuet que serveix per penjar-lo es diu llinyeta. 

37. Una llinya és una ratlla o una rodera. 

38. El llanxer té una llanxa o una llanxeta petiteta i bufoneta. 

39. Al lluny del lluny, ben de lluny, hi havia una lluor i un brill, que és un ocell 

emprat com a reclam. 

40. La llimutja és una mescla de pólvores d’argila que serveix als terrissers 

per donar una capa vermellosa als objectes que fabriquen, per polir-los i 

tapar-ne els defectes. 

41. Continua desallotjat el bloc de Cornellà de Llobregat, els dos fills del 

matrimoni que viu a l’habitatge estan ingressats a la Vall d’Hebron. 

42. En Lluc és bocamoll, llarg de llengua, llengut, i es fica en llibres de 

cavalleries. 
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43. No calla mai, sembla que ha menjat llengua, sempre vol dur la balla, 

cridar l’atenció. 

44. Ell va mirar ençà i enllà i en cap lloc va trobar la pell de l’ovella. 

45. Hi ha una llosa ben molla allà lluny, al costat del rusc d’abelles. 

46. Enlloc he trobat unes abelles tan belles. 

47. Fes-li un lloc d’alt nivell al fill de la Meritxell. 

48. No em mengis l’olla i posa’t al teu lloc. 

49. Ella és d’allà dellà, d’un lloc lluny. 

50. Mal lloc aquest que a més de lluny és una olla de grills. 

51. Un grill bell i ben grillat va tenir un rampell i se’n va anar lluny. 

52. No és el mateix el grill camperol que el grill de la llimona. 

53. La Llombardia és una regió d’Itàlia on no hi ha allaus de neu lluenta. 

54. El gall i la gallina lloca estan al llindar de la llosa bella. 

55. La fauna limícola és el conjunt d’animals que viuen en el fons fangós de 

les aigües dolces, colgats totalment o parcialment en llim, com el 

becadell. 

56. Tinc una lligacama amb brillantets i lluentons. 

 

 

 


