
Presentació 
 
 
La proposta d’elaborar el recull que presentam sorgí arran de consultes fetes tant al Gabinet 
d’Onomàstica com al Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. Si bé 
existeixen diversos reculls de gentilicis que abasten, en major o menor grau, el territori dels 
Països Catalans, encara no s’havia publicat cap obra que recollís el nom dels habitants de fora 
de l’Estat espanyol que no pertanyen a l’àrea lingüística catalana. 
 
El treball que hem elaborat és el resultat d’un buidatge exhaustiu de les obres generals 
editades en català i d'alguns mitjans de comunicació escrits. Recull 592 gentilicis, vigents 
avui o que tenen una llarga tradició històrica i literària, tot i que el topònim o la realitat 
política amb els quals es relacionen hagin desaparegut.  
 
La nostra intenció és oferir als usuaris interessats pel bon ús de la llengua catalana una eina 
útil, un llibre fàcil de consultar, que, a part d’inventariar els mots objecte de recerca, 
reflexioni sobre qüestions referides a la formació d’aquest lèxic. 
 
Abast 
 
Un cop fet el buidatge, ens vàrem adonar que havíem treballat amb diverses realitats que calia 
aclarir. Una primera qüestió era que, a més dels gentilicis actuals, ens havíem trobat força 
gentilicis que ja no existeixen, evidentment per qüestions històriques, els quals hem anomenat 
gentilicis històrics, i que abasten també la història de la península Ibèrica, i una part de 
gentilicis bíblics. I una segona qüestió era que també ens havíem trobat gentilicis que no 
havien existit mai però que s'havien introduït a les obres buidades pel fet de ser força 
coneguts en el món de la literatura, els quals hem anomenat gentilicis literaris. Aquests 
darrers, atès que tampoc no són gaire representatius en nombre, els hem inclosos dins els 
històrics.  
 
D’altra banda, hem documentat gentilicis que tenen formes sinònimes. Així, per exemple, els 
habitants del Sudan són sudanesos i també sudànics, els de Síria són sirians o siris i els de la 
Gàl·lia gàl·lics o gals. En aquest cas, hem seguit el criteri de posar primer les formes 
preferents de les obres consultades.  
 
Tant pel que fa als gentilicis actuals com als històrics, hem considerat que facilitaria molt la 
tasca del lector el fet d'afegir-hi una petita explicació del lloc que representa el gentilici. Així 
mateix hem posat notes aclaridores en els casos dels gentilicis que no donen nom a tota una 
regió sinó només a una part, els quals hem considerat prou representatius per considerar-los 
gentilicis, corresponents moltes vegades a noms d'antics pobladors o a noms d'ètnies. 
 
En relació amb els gentilicis actuals, hem documentat 160 gentilicis corresponents a Estats 
del món actuals. La resta de gentilicis actuals pertanyen a gentilicis de regions, de ciutats, de 
pobles, etc. En aquest sentit, hem respectat els diferents sistemes administratius propis de 
cada país. És per això que al recull hi trobareu, per exemple, mots com nomós, land, etc., que 
no pertanyen a la nostra realitat política, però són vigents en altres països. Per això hem 



considerat també necessari afegir un petit diccionari que aclarís l'abast d'aquests termes, que 
trobareu a la pàgina...  
 
Volem fer constar que a les obres consultades, en relació amb els topònims, a vegades es 
respecta la forma oficial, a vegades es manté la forma catalana al costat de l'oficial i a 
vegades solament hi trobam la forma catalana. Hem optat per introduir tots els topònims amb 
la forma catalana, deixant de banda els noms oficials, pel fet de ser els menys coneguts i els 
menys usats a l'entorn català en general. 
 
Així mateix hem considerat adequat afegir al treball, a partir dels suggeriments d’alguns 
professors del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de 
les Illes Balears, gentilicis que a les obres buidades es troben documentats amb una forma de 
procedència castellana, que hem incorporat a partir de les regles morfològiques del català, 
com ara atenenc, balès, berrienc, cairenc, caixmirà, caribenc, gibraltarenc, hondurenc, 
kosovès, lisbonès, moldavi, panamenc i porto-riquenc.  
 
Fonts 
 
Hem buidat sistemàticament totes les enciclopèdies catalanes, concretament la Gran 
enciclopèdia catalana (GEC2), el Gran Larousse català (GLC) i el Vox català, a més dels 
diccionaris generals, el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) i el Gran diccionari de la 
llengua catalana (GDLC). Hem de dir que la majoria de gentilicis d'aquesta guia tenen 
entrada pròpia en aquestes obres, tot i que també n'hi ha de documentats en entrades de 
topònims. D'altra banda, també n'hem inclosos que no s'hi troben documentats però que han 
estat molt difosos pels mitjans de comunicació a causa del protagonisme que han tingut en 
determinats moments, com és el cas de kosovar o de burundès.  
 
És evident que la rapidesa amb què s’han produït els esdeveniments polítics aquests darrers 
anys ha fet que les obres enciclopèdiques consultades no estiguin actualitzades i siguin en 
segons quins casos ambigües.  
 
Conclusions 
 
Tenint en compte els aspectes fonètics i ortogràfics, una part dels gentilicis documentats 
corresponen a grafies estrangeres. Així, per exemple, tenim abkhaz, baixkir, balkar, hawaià, 
kuwaitià, etc. S'ha de dir que de vegades hem documentat una doble grafia, com és el cas de 
kurd, també adaptat amb c: curd, forma que es correspon més amb el sistema lingüístic del 
català. En aquest sentit, ens hem plantejat també per què no fem servir la forma paquistanès 
en comptes de o al costat de pakistanès, forma única documentada.  
 
En relació amb els aspectes morfològics, hem de parlar de gentilicis d'una sola terminació. 
Aquí cal referir-se a tots els gentilicis acabats en -ita, com annamita, betlemita, elamita, 
gabaonita, moscovita, saudita, etc. Així mateix hem de parlar de casos menys nombrosos, 
com belga, cairota, dakota, àrab, adjar, abkhaz, etíop, kosovar, lisboeta o sahrauí. D'altra 
banda, hi ha casos de coincidència entre gentilicis de país o regió i de ciutat, com és el cas de 
mexicà, napolità, parmesà, llemosí, romà, venecià, varsovià, entre d'altres. Hi ha també, a 
l'apartat de gentilicis històrics, gentilicis llatins, com és el cas de egarense, gerundense o 



ilerdense. En aquest cas, el sufix no s'ha de confondre amb el castellà -ense (p. ex., 
gerundense). D'altra banda, és un costum força generalitzat referir-se a certs Estats o països 
amb el nom dels antics pobladors: així parlam de gal o germànic (per francès o alemany), 
malgrat que no sigui gaire apropiat. 
 
En general, observant el nostre recull, els sufixos més productius per formar gentilicis 
estrangers són -à –ana (com jerosolimità jerosolimitana, laosià laosiana o samarità 
samaritana), -ès –esa (com dublinès dublinesa, itaquès itaquesa i melgorès melgoresa) i -i –
ia (abissini abissínia, macedoni macedònia i babiloni babilònia). Són menys freqüents els 
gentilicis acabats en -í –ina (bizantí bizantina, algerí algerina i florentí florentina) , -eny –
enya (caribeny caribenya, gibraltareny gibraltarenya) i -enc –enca (canadenc canadenca, 
londinenc londinenca i tessalonicenc tessalonicenca). 
 
En cas d’haver de formar un gentilici perquè no el trobam documentat, sempre és preferible 
utilitzar els sufixos més productius davant altres de menys freqüents. Així, per exemple, hem 
sentit parlar en diferents mitjans de comunicació de burundesos i de burundians, ben formats 
tots dos, fets per derivació a partir del topònim. En aquest sentit, cal respectar al màxim la 
grafia del topònim a l'hora de fer-ne el derivat, i així parlarem de kuwaitià (de Kuwait) i no de 
*cuvaitià. Hem de parlar, però, de novaiorquesos i no de *novayorquesos, malgrat que el 
nom sigui Nova York. 
 
Recomanam el Diccionari dels gentilicis catalans, d’August Bover i Font, a les persones 
interessades a aprofundir en el sistema de formació de gentilicis catalans i per extensió de 
gentilicis en general; a més, a l’obra hi ha una breu referència a l’etimologia dels sufixos més 
usuals. 
 
Forma de consulta 
 
Atès que lògicament el gentilici es planteja a partir del topònim, el cos principal d’aquest 
treball, l’apartat anomenat «Recull», es presenta ordenat alfabèticament a partir del topònim. 
Els topònims que habitualment duen article s’entren a partir del nucli del topònim, per això 
trobareu Antilles, les i no les Antilles. Pel que fa als topònims que tenen més d’una grafia, 
s’ha considerat preferent la mateixa forma que a les obres lexicogràfiques buidades i la forma 
considerada secundària s’ha especificat entre claudàtors, com és el cas de Magrib [o 
Magreb]; en aquests casos, el topònim entre claudàtors també té entrada pròpia, que remet a 
la forma preferent. Just a davall del topònim i marcat en negreta s’hi especifica el gentilici 
corresponent, que duu la marca (a) si és actual i (h) si es tracta d’un gentilici històric. Tots els 
topònims tenen una petita explicació sobre la seva situació geogràfica; així mateix en alguns 
casos hem cregut necessari afegir-hi una o dues notes aclaridores, generalment introduïdes 
amb (1) o (2), sobretot per a aquells en què una ètnia dóna nom a una part majoritària d’una 
població d’un país o d’una regió. 
 
Després d’aquest apartat trobareu un índex de gentilicis, en què cada gentilici és seguit del 
número que us remet al topònim corresponent del primer apartat. 
 



Al darrer apartat s’especifica la bibliografia que hem fet servir per al buidatge. A més a més, 
hem trobat interessant esmentar els reculls de gentilicis catalans que s'han publicat fins ara i 
alguns articles i estudis sobre aquest tema. 
 
Per acabar 
 
Som conscients que aquestes notes són tan sols una aproximació molt discreta al 
funcionament dels gentilicis, a la seva història i a la seva pervivència al llarg dels anys, als 
esdeveniments històrics que n’envolten l’ús. En cap moment no hem pretès que aquesta guia 
fos un estudi aprofundit dels mecanismes de formació de gentilicis, sinó una eina útil per a 
tots els professionals de la llengua i els usuaris en general. Potser en el futur ens animarem a 
fer un estudi exhaustiu de la qüestió o algú altre s'animarà a fer-lo, no solament des del punt 
de vista lingüístic sinó també des del punt de vista històric i geogràfic. La història i la 
intrahistòria caminen molt de pressa, i al costat seu, els mots inseparables que ens les 
expliquen.  



Índex  
 
A 
 
abissini, 1 
abkhaz, 2 
abrucès, 3 
acadià, 4 
acarnani, 6 
accadi, 7 
adjar, 8 
afganès, 9 
africà, 10 
alaman, 12 
albanès, 13 
alemany, 14 
alentejà, 15 
algarvès, 16 
algerí, 17 
algerià, 18 
alsacià, 19 
altaic, 226 
alvernès, 20 
americà, 186 
andalusí, 24 
andamanès, 25 
andí, 26 
angeví, 27 
anglès, 28 
angolès, 29 
anguillà, 30 
annamita, 31 
antillà, 32 
antioquè, 33 
aqueu, 5 
aquità, 35 
àrab, 36 
arcàdic, 38 
aretí, 39 
argentí, 40 
argiu, 41, 42 



armanyaguès, 43 
armeni, 44 
armoricà, 45 
arussi, 46 
assamès, 48 
assiri, 49 
assirià, 49 
atenenc, 50 
atenès, 50 
àtic, 51 
atlant, 52 
ausetà, 53 
àuson, 54 
australià, 55 
austríac, 56 
azerbaidjanès, 57 
 
B 
 
babiloni, 58 
badès, 59 
baixkir, 60 
balcànic, 61 
balès, 62 
balinès, 62 
balkar, 285 
bastetà, 63 
bastità, 63 
batau, 64 
bavarès, 65 
bearnès, 66 
bederrès, 77 
belga, 68 
beneventà, 69 
bengalí, 70 
beninès, 71 
beoci, 72 
bergamasc, 73 
berlinès, 74 
bernès, 75 
berrienc, 76 



berrixó, 76 
bètic, 78 
betlemita, 79 
bhutanès, 80 
biafrès, 81 
biarnès, 66 
bielorús, 83 
bigordà, 84 
birmà, 85 
bitini, 86 
bizantí, 87 
bohemi, 88 
bolivià, 89 
bolonyès, 90 
bordelès, 91 
borgonyó, 92 
bosnià, 93 
botswanès, 94 
brasiler, 95 
bretó, 96 
britànic, 227 
bruci, 97 
búlgar, 98 
burgundi, 99 
burundès, 100 
burundià, 100 
 
C 
 
cabilenc, 101 
cairenc, 102 
cairota, 102 
caixmirà, 103 
caixmirià, 103 
calabrès, 104 
caldeu, 105 
caledonià, 106 
californià, 107 
callerès, 108 
cambotjà, 109 
camerunès, 110 



campanià, 111 
campidanès, 112 
canadenc, 114 
cananeu, 113 
cantonès, 115 
caorsí, 116 
capadoci, 117 
carcinol, 118 
carelià, 119 
cari, 120 
caribenc, 121 
caribeny, 121 
carioca, 437 
carpetà, 122 
cartaginès, 123 
caucasià, 124 
celtiber, 125 
centreafricà, 126 
ceretà, 127 
cerretà, 127 
cingalès, 476 
circassià, 128 
cirenaic, 129 
cnidi, 130 
colombià, 131 
colossenc, 132 
congolès, 133, 134 
constantinopolità, 135 
coreà, 136 
corinti, 139 
còrnic, 140 
cors, 141 
cossetà, 142 
costa-riqueny, 144 
cretenc, 145 
croat, 146 
cubà, 147 
cumà, 148 
curd, 294 
curlandès, 149 
 



D 
 
 
daci, 150 
daguestànic, 151 
dahomeià, 152 
dakota, 153 
dàlmata, 154 
damascè, 155 
damasquí, 155 
danès, 159 
delfinès, 156 
deli, 157 
dertusà, 158 
dominicà, 161 
dominiquès, 160 
dori, 162 
dublinès, 163 
 
E 
 
eblaïta, 164 
edetà, 165 
efesi, 167 
egarenc, 168 
egarense, 168 
egipci, 169 
egipcià, 169 
elamita, 170 
eleusini, 171 
emilià, 172 
emporità, 173 
eoli, 174 
epirota, 175 
equatoguineà, 234 
equatorià, 176 
eritreu, 177 
escandinau, 178 
escita, 179 
esclavó, 182 
escocès, 181 



eslavònic, 182 
eslovac, 183 
eslovè, 184 
espartà, 185 
estonià, 187 
etíop, 188 
etiòpic, 188 
etoli, 189 
etrusc, 190 
europeu, 191 
 
F 
 
fenici, 192 
feroès, 193 
fijià, 194 
filipenc, 196 
filipí, 195 
finlandès, 198 
flamenc, 199 
florentí, 200 
foceu, 201 
francès, 202 
franconià, 203 
francònic, 203 
frigi, 204 
frisó, 205 
friülès, 206 
furlà, 206 
 
G 
 
gabaonita, 207 
gabonès, 208 
gal, 212 
gàlata, 209 
galileu, 210 
gal·lès, 211 
gàl·lic, 212 
gal·loromà, 213 
gambià, 214 



gascó, 215 
genovès, 216 
georgià, 217 
germà, 219 
germànic, 219 
gerundense, 220 
ghanès, 221 
gibraltarenc, 222 
gibraltareny, 222 
ginebrí, 223 
girondí, 224 
goès, 225 
grec, 228 
grenlandès, 231 
grisó, 230 
groenlandès, 231 
guatemalenc, 232 
guineà, 233 
guti, 235 
 
H 
 
hagiorita, 236 
haitià, 237 
hamburguès, 238 
havà, 239 
hawaià, 240 
helveci, 241 
hindustànic, 242 
hispà, 243 
hispanoamericà, 245 
hispanoromà, 244 
holandès, 246, 398 
hondurenc, 247 
hondureny, 247 
hongarès, 248 
 
I 
 
iacetà, 274 
iber, 249, 250 



iberoamericà, 245 
idumeu, 251 
iemenita, 252 
iguví, 253 
ilerdense, 254 
ilíac, 255 
il·liri, 256 
ilurenc, 257 
indi, 259 
indonesi, 260 
indostànic, 242 
indoxinès, 262 
iranià, 263 
iraquià, 264 
irlandès, 265 
isauri, 266 
islandès, 267 
israelià, 268 
israelita, 269 
italià, 271 
itàlic, 272 
itaquès, 270 
iugoslau, 273 
ivorià, 143 
 
J 
 
jacetà, 274 
jamaicà, 275 
japonès, 276 
javanès, 277 
jebuseu, 278 
jerosolimità, 279 
joni, 280 
jordà, 281 
jueu, 282 
jurassià, 283 
jut, 284 
 
K 
 



kabardí, 285 
kanarès, 286 
karakalpak, 287 
karatxai, 288 
kazakh, 289 
kenyà, 290 
khotanès, 291 
kievià, 292 
kosovar, 293 
kosovenc, 293 
kosovès, 293 
kurd, 294 
kuwaitià, 295 
 
L 
 
lacedemoni, 296 
laci, 297 
laconi, 298 
laietà, 299 
laosià, 300 
lapó, 301 
lesbià, 302 
letó, 303 
libanès, 304 
liberià, 305 
libi, 306 
lici, 307 
lidi, 308 
liegès, 309 
lígur, 310 
limburguès, 311 
lionès, 312 
lisboeta, 313 
lisbonès, 313 
lituà, 314 
livonià, 315 
llatí, 297 
llatinoamericà, 23 
llemosí, 316 
llenguadocià, 317 



llombard, 318 
londinenc, 319 
lorenès, 320 
lucà, 321 
lusità, 322 
luvi, 323 
luxemburguès, 324 
 
M 
 
macedoni, 325 
macedònic, 325 
madurès, 327 
magnesi, 329 
magrebí, 331 
magribí, 331 
malabar, 332 
malabàric, 332 
malai, 333 
malaisi, 335 
malawià, 336 
maldivià, 337 
malgaix, 326 
malgorès, 328 
malià, 338 
maltès, 339 
mamertí, 355 
manxurià, 340 
marroquí, 341 
marsellès, 342 
marsi, 343 
massaliota, 344 
mauricià, 345 
maurità, 346 
mede, 348 
medià, 348 
medinès, 349 
megari, 350 
melanesi, 351 
melgorès, 328 
mequí, 347 



mesopotami, 352 
messapi, 353 
messènic, 354 
mexicà, 356 
micènic, 357 
micronesi, 358 
milanès, 359 
milesi, 360 
mingrelià, 361 
moabita, 362 
moçambiquès, 363 
mogrebí, 331 
mogribí, 331 
moldau, 364 
moldavi, 364 
monegasc, 365 
mongol, 366 
montenegrí, 367 
moravià, 368 
moscovita, 369 
mozabita, 371 
muniquès, 370 
mzabita, 371 
 
N 
 
napolità, 372 
narbonès, 373 
natzarè, 374 
nauruà, 375 
neerlandès, 398 
neocaledonià, 385 
neoguineà, 405 
neozelandès, 387 
nepalès, 376 
nicaragüenc, 378 
nicaragüeny, 378 
nicè, 379 
nigerí, 380 
nigerià, 381 
nilòtic, 382 



nipó, 276 
nivernès, 377 
nord-africà, 11 
nord-americà, 21, 186 
nord-coreà, 137 
normand, 383 
noruec, 384 
novaiorquès, 386 
nubi, 388 
nubià, 388 
numantí, 389 
númida, 390 
nuristanès, 392 
 
O 
 
occità, 393 
oceànic, 394 
omanita, 395 
oretà, 396 
osset, 397 
otomà, 518 
 
P 
 
paixtu, 399 
pakistanès, 400 
palestí, 401 
palestinenc, 401 
palmirè, 402 
panamenc, 403 
panameny, 403 
pannoni, 404 
papú, 406 
paraguaià, 407 
parisenc, 408 
parmesà, 409 
partenopeu, 410 
patagó, 411 
peitaví, 422 
peitoví, 422 



peloponesi, 413 
pennsilvanià, 414 
pequinès, 415 
permià, 416 
persa, 417 
persà, 417 
peruà, 418 
picard, 419 
piemontès, 420 
pisà, 421 
piteu, 422 
polinesi, 423 
polonès, 424 
pomerani, 425 
pompeià, 426 
porto-riquenc, 430 
porto-riqueny, 430 
portuguès, 427 
praguès, 428 
prussià, 429 
pullès, 431 
 
Q 
 
qatarià, 432 
quebequès, 433 
 
R  
 
ravennès, 434 
renà, 435 
rhodesià, 436 
rodi, 438 
romà, 439 
romanès, 440 
romanyès, 441 
ruandès, 442 
rumeliota, 443 
rus, 444 
rutè, 446 
rwandès, 442 



 
S 
 
sabeu, 448 
sabí, 449 
saharià, 450 
sahrauí, 451 
salernità, 452 
salvadorenc, 453 
salvadoreny, 453 
samarità, 454 
samnita, 455 
samoà, 456 
samotraci, 457 
sard, 458 
sasserès, 459 
saudita, 37 
savoià, 460 
savoienc, 460 
saxó, 461 
senegalès, 462 
senès, 468 
serbi, 463 
siamès, 464 
siberià, 465 
sicilià, 466 
sidoni, 467 
sienès, 468 
silesià, 469 
singalès, 476 
siracusà, 470 
siri, 471, 472 
sirià, 471 
siríac, 472 
sodomita, 473 
sogdià, 474 
somali, 475 
soviètic, 532 
suabi, 477 
sud-africà, 478 
sud-americà, 22 



sud-coreà, 138 
sudanès, 479 
suec, 480 
suís, 481 
sumeri, 482 
surinamès, 483 
 
T 
 
tadjik, 484 
tahitià, 485 
tailandès, 486 
taiwanès, 487 
tanzà, 488 
tartessi, 489 
tasmanià, 490 
tebà, 491 
tessali, 492 
tessalonicenc, 493 
texà, 494 
tibetà, 495 
timorès, 496 
tingità, 497 
tiri, 498 
tirià, 498 
tirolès, 499 
tirrè, 190 
tlaxcalteca, 500 
togolès, 501 
tolosà, 502 
tongalès, 504 
torinès, 505 
toscà, 506 
traci, 507 
transilvà, 508 
tridentí, 509 
tripolità, 510, 511 
troià, 512 
tunisenc, 513 
tunisià, 514 
turc, 518 



turcman, 517 
turdetà, 515 
turingi, 516 
tusculà, 519 
txadià, 520 
txec, 521 
txecoslovac, 522 
txerkès, 288 
txetxè, 523 
 
U 
 
ubanguià, 525 
ucraïnès, 526 
udmurt, 527 
ugandès, 528 
umbre, 529 
urarti, 533 
uruguaià, 534 
 
V 
 
valdès, 540 
valentinès, 535, 536 
valldostà, 537 
való, 538 
varsovià, 539 
venecià, 541 
veneçolà, 542 
vènet, 543 
veronès, 544 
vienès, 545 
vietnamita, 546 
virginià, 547 
volinià, 548 
 
W 
 
westfalià, 549 
 



X 
 
xilè, 550 
xinès, 551 
xipriota, 552 
 
Z 
 
zairès, 553 
zambià, 554 
zanzibarès, 555 
zelandès, 556 
zimbabwès, 557 
zulú, 558 
 



 
Recull 
 
 
A 
 
1 Abissínia 

abissini abissínia (h) 
 
País del NE d’Àfrica que el 1941 adoptà el nom d’Etiòpia. 

2 Abkhàzia  
abkhaz (a) 
 
República autònoma de Geòrgia, situada entre el Caucas i la mar Negra. 

3 Abruços, els  
abrucès abrucesa (a) 
 
Regió del centre d’Itàlia entre els Apenins i la mar Adriàtica. 

4 Acàdia  
acadià acadiana (h) 
 
Antiga regió oriental del Canadà. Actualment comprèn les províncies de Nova 
Brunsvic, Nova Escòcia i l’illa del Príncep Eduard. 

5 Acaia 
aqueu aquea (h) (1) 
 
Regió de l’antiga Grècia, al N del Peloponès, que, constituïda per una federació de 
ciutats, formava part de la Lliga Aquea. Actualment és un nomós del Peloponès.  
 
(1) Als textos homèrics aquesta forma designa els grecs de l’edat heroica. La 

historiografia actual usa aquest terme per referir-se als pobles que 
desenvoluparen la civilització micènica. 

6 Acarnània 
acarnani acarnània (a) 
 
Regió de la Grècia occidental, entre els golfs de Patres i d’Arta. 

7 Accad  
accadi accàdia (h) 
 
Territori i ciutat de Mesopotàmia. 

8 Adjària  
adjar (a) (1) 
 
República autònoma de Geòrgia, situada entre la mar Negra i el Petit Caucas. 



 
(1) El terme adjar designa el membre d’un poble del Caucas que habita 

majoritàriament la República autònoma d’Adjària.  
9 Afganistan  

afganès afganesa (a) 
 
Estat de l’Àsia central que limita amb l’Iran, el Pakistan, la Xina i l’antiga Unió 
Soviètica. 

10 Àfrica  
africà africana (a) 
 
Continent. 

11 Àfrica del Nord  
nord-africà nord-africana (a) (1) 
 
N del continent africà, a la costa mediterrània. 
 
(1) El gentilici és aplicat als habitants dels Estats situats al N del continent africà 

(Algèria, Marroc, Tunísia, Líbia i Egipte). 
12 Alamània  

alaman alamana (h) (1) 
 
Territori situat a l’E del Rin i a l’alt Danubi.  
 
(1) Membre d’una confederació de tribus germàniques que habità la regió que 

formà part del regne franc. 
13 Albània  

albanès albanesa (a) 
 
Estat de la península Balcànica, a la costa oriental de la mar Adriàtica. 

14 Alemanya  
alemany alemanya (a) 
 
Estat de l’Europa central. 

15 Alentejo 
alentejà alentejana (a) 
 
Regió del S de Portugal situada entre el Tejo i la serra de l’Algarve. 

16 Algarve 
algarvès algarvesa (h) 
 
Antiga província de Portugal, a l’extrem S de l’Estat, que correspon a l’actual 
districte de Faro.  

17 Alger  



algerí algerina (a) 
 
Capital d’Algèria i del wilaya d’Alger, a la vora de la Mediterrània. 

18 Algèria  
algerià algeriana (a) 
 
Estat de l’Àfrica septentrional, vora la mar Mediterrània.  

19 Alsàcia  
alsacià alsaciana (a) 
 
País centreeuropeu que constitueix una regió administrativa a l’extrem nord-
oriental de França. 

20 Alvèrnia  
alvernès alvernesa (a) 
 
Regió d’Occitània, a la part més alta del massís Central. 

21 Amèrica del Nord  
nord-americà nord-americana (a) (1) 
 
Subcontinent constituït per la part septentrional del continent americà.  
 
(1) El gentilici és aplicat als habitants de l’Amèrica del Nord, i especialment als 

dels Estats Units d’Amèrica. 
22 Amèrica del Sud  

sud-americà sud-americana (a) 
 
Subcontinent format per la part meridional del continent americà. 

23 Amèrica Llatina 
llatinoamericà llatinoamericana (a) 
 
Conjunt de regions americanes, continentals o insulars, al S del Río Grande del 
Norte. Seguint criteris culturals i històrics, conjunt de països colonitzats pels 
castellans, portuguesos i francesos, al S dels Estats Units d’Amèrica. 

24 Andalus, Al- 
andalusí andalusina (h) 
 
Territori de la península Ibèrica incorporat al món islàmic entre els segles VIII i 
XV.  

25 Andaman, illes  
andamanès andamanesa (a) 
 
Arxipèlag de l’Índia, a l’oceà Índic. 

26 Andes  
andí andina (a) 



 
Serralada de l’Amèrica del Sud. 

27 Angers  
angeví angevina (a) 
 
Ciutat del País del Loira, França, al SW de París. 

28 Anglaterra  
anglès anglesa (a) (1) 
 
País de la Gran Bretanya. 
 
(1) El gentilici és usat impròpiament per designar tots els habitants de la Gran 

Bretanya. 
29 Angola  

angolès angolesa (a) 
 
Estat africà situat a la costa de l’oceà Atlàntic, al S de la República del Congo. 

30 Anguilla  
anguillà anguillana (a) 
 
Illa de les Petites Antilles que constitueix una dependència de la Gran Bretanya. 

31 Annam  
annamita (a) 
 
Regió del Vietnam, a la costa de la mar de la Xina meridional. 

32 Antilles, les  
antillà antillana (a) 
 
Arxipèlag de l’Amèrica Central que separa la mar de les Antilles i l’oceà Atlàntic. 

33 Antioquia  
antioquè antioquena (a) 
 
Ciutat de Turquia, vora el riu Orontes. 

34 Apúlia 
Veg. Pulla 

35 Aquitània  
aquità aquitana (a) 
 
Regió administrativa del SW de França. 

36 Aràbia  
àrab (a) (1) 
 
Península de l’extrem sud-occidental d’Àsia. 
 



(1) El terme, per extensió, és aplicat als individus dels pobles que han adoptat la 
llengua i la cultura àrabs. 

37 Aràbia Saudita  
saudita (a) 
 
Estat d’Aràbia que ocupa la major part de la península d’Aràbia. 

38 Arcàdia  
arcàdic arcàdica (a) 
 
Nomós de Grècia, al centre del Peloponès. 

39 Arezzo  
aretí aretina (a) 
 
Ciutat de la Toscana i capital de la província homònima, Itàlia. 

40 Argentina  
argentí argentina (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Sud situat entre la serralada dels Andes i l’oceà Atlàntic. 

41 Argòlida  
argiu argiva (a) 
 
Nomós de Grècia, al NE del Peloponès. 

42 Argos  
argiu argiva (a) 
 
Ciutat del Peloponès, Grècia, al nomós d’Argòlida. 

43 Armanyac  
armanyaguès armanyaguesa (a) 
 
Regió històrica francesa de la Gascunya, Occitània. 

44 Armènia  
armeni armènia (a) 
 
País asiàtic del qual forma part l’actual República d’Armènia. 

45 Armòrica (1) 
armoricà armoricana (h) 
 
El territori correspon aproximadament a l’actual Bretanya. 
 
(1) Nom amb què, a les èpoques celta, gal·loromana i franca, era coneguda la regió 

nord-occidental de França, entre el Sena i el Loira.  
46 Arsi [o Arussi] 

arussi (a) (1) 
 



Província d’Etiòpia situada al S d’Addis Abeba. 
 
(1) El terme arussi serveix per designar els individus d’un dels grups gal·les més 

importants d’Etiòpia, que habita la província d’Arsi o Arussi.  
47 Arussi 

Veg. Arsi 
48 Assam 

assamès assamesa (a) 
 
Estat federat del NE de l’Índia. 

49 Assíria  
assiri assíria (h) 
assirià assiriana (h)  
 
Antic país de l’Orient Mitjà situat al N de Mesopotàmia (actual Iraq). 

50 Atenes  
atenès atenesa (a) 
atenenc atenenca (a) 
 
Capital de Grècia i del nomós de l’Àtica. 

51 Àtica  
àtic àtica (a) 
 
Regió de la Grècia central. 

52 Atlàntida 
atlant (h) 
 
Segons la tradició grega, illa o continent, país dels atlants, que s’enfonsà, engolit 
per la mar, en una època remota. 

53 Ausona  
ausetà ausetana (h) 
 
Antic territori que s’estenia al S dels Pirineus, entre aquests i les conques del 
Fluvià i del Ter; correspon a l’actual Osona. 

54 Ausònia  
àuson àusona (h) (1) 
 
Antic país situat entre els Apenins centrals i la mar Tirrena. 
 
(1) A l’edat del ferro el poble dels àusons ocupava el territori de la península 

Itàlica, conegut després amb el nom de Campània. 
55 Austràlia  

australià australiana (a) 
 



Estat federal d’Oceania format pel continent d’Austràlia i l’illa de Tasmània. 
56 Àustria  

austríac austríaca (a) 
 
Estat federal de l’Europa central alpina. 

57 Azerbaidjan  
azerbaidjanès azerbaidjanesa (a) 
 
Estat asiàtic situat a l’E del Caucas. 

 
B 
 
58 Babilònia (1) 

babiloni babilònia (a) 
 
Muhafaza de l’Iraq. 
 
(1) Antic país de l’Orient Mitjà que abastava la meitat S de Mesopotàmia. 

Actualment, Iraq. 
59 Baden-Baden 

badès badesa (a) 
 
Ciutat d’Alemanya, situada al peu NW de la Selva Negra, al land Baden-
Württemberg. 

60 Baixkíria  
baixkir baixkira (a) (1) 
 
República federal que forma part de Rússia, situada entre els Urals i els països del 
Volga. 
 
(1) Individu de llengua turca que habita principalment la República de Baixkíria.  

61 Balcans, els 
balcànic balcànica (a) 
 
Conjunt de països de l’Europa sud-oriental. La península Balcànica, 
geogràficament, és integrada per Albània, Grècia, Bulgària, Eslovènia, Croàcia, 
Bòsnia i Hercegovina, Macedònia, Iugoslàvia i la Turquia europea. Històricament 
també s’acostuma a incloure Romania entre els països balcànics. 

62 Bali 
balinès balinesa (a) 
balès balesa (a) 
 
Illa que correspon a una província d’Indonèsia, a l’E de Java. 

63 Bastetània 



bastetà bastetana (h) (1) 
bastità bastitana (h) 
 
Territori del SE de la península Ibèrica que correspon, aproximadament, a les 
actuals Almeria, Granada, Jaén i part de Múrcia. 
 
(1) Poble preromà que habitava la Bastetània. 

64 Batavorum, Insula 
batau batava (h) (1) 
 
(1) Poble germànic establert a la desembocadura del Rin, sobre la denominada en 

llatí Insula Batavorum.  
65 Baviera  

bavarès bavaresa (a) 
 
Land d’Alemanya. 

66 Bearn [o Biarn] 
bearnès bearnesa (a) 
biarnès biarnesa (a) 
 
País del SW de la Gascunya, Occitània. 

67 Beijing 
Veg. Pequín 

68 Bèlgica  
belga (a) 
 
Estat de l’Europa occidental que limita amb els Països Baixos, Luxemburg, 
Alemanya, França i la mar del Nord. 

69 Benevent 
beneventà beneventana (a) 
 
Ciutat i capital de la província homònima de la Campània, Itàlia. 

70 Bengala  
bengalí bengalina (a) 
 
Regió de l’Àsia meridional que, situada entre l’Himàlaia i el golf de Bengala, 
pertany als Estats de l’Índia i Bangla Desh. 

71 Benín  
beninès beninesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental que limita amb Togo, Nigèria, Burkina Faso i el Níger. 

72 Beòcia  
beoci beòcia (a) 
 



Nomós de la Grècia central. 
73 Bèrgam  

bergamasc bergamasca (a)  
 
Ciutat de la Llombardia, Itàlia, i capital de la província de Bèrgam. 

74 Berlín  
berlinès berlinesa (a) 
 
Capital d’Alemanya i del land homònim. 

75 Berna 
bernès bernesa (a) 
 
Capital de Suïssa i del cantó homònim. 

76 Berry 
berrixó berrixona (a) 
berrienc berrienca (a) 
 
Província de la França central. 

77 Besiers 
bederrès bederresa (a) 
 
Ciutat de França, al Llenguadoc, Occitània, a les ribes de l’Orb i del canal de 
Migjorn. 

78 Bètica, la 
bètic bètica (h) 
 
Província romana de la península Ibèrica que comprenia les parts occidental i 
central de l’actual Andalusia i una llenca del S de les actuals Castella la Nova i 
Extremadura. 

79 Betlem  
betlemita (a) 
 
Ciutat de Palestina, a la Cisjordània. 

80 Bhutan  
bhutanès bhutanesa (a) 
 
Estat de l’Àsia meridional, al vessant S de l’Himàlaia oriental. 

81 Biafra  
biafrès biafresa (a)  
 
Regió oriental de Nigèria, al golf de Guinea, que forma part dels Estats de Rivers, 
Cross River, Anambra i Imo. 

82 Biarn 
Veg. Bearn 



83 Bielorússia [o Rússia Blanca] 
bielorús bielorussa (a) 
 
Estat de l’Europa oriental que limita amb Rússia, Ucraïna, Polònia, Lituània i 
Letònia. 

84 Bigorra  
bigordà bigordana (a) 
 
Regió francesa de la Gascunya, Occitània. 

85 Birmània [o Unió de Myanmar] 
birmà birmana (a) 
 
Estat del SE d’Àsia, a la part més occidental de la península Indoxinesa. 
Actualment el nom oficial d’aquest Estat és Unió de Myanmar. 

86 Bitínia  
bitini bitínia (h) 
 
Antic reialme del NW de l’Àsia Menor, al S de la mar Negra. 

87 Bizanci [o Imperi bizantí] 
bizantí bizantina (h) 
 
Part oriental de l’Imperi romà, dit també Imperi romà d’Orient. La ciutat de 
Bizanci, antiga colònia grega, era situada a la costa N del Bòsfor.  

88 Bohèmia  
bohemi bohèmia (a) 
 
Regió de l’Europa central que forma part de la República Txeca. 

89 Bolívia  
bolivià boliviana (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Sud, que limita amb el Paraguai, el Brasil, l’Argentina, Xile 
i el Perú.  

90 Bolonya  
bolonyès bolonyesa (a) 
 
Província i ciutat de l’Emília-Romanya, Itàlia. 

91 Bordeus  
bordelès bordelesa (a) 
 
Ciutat de la Gascunya, Occitània, a la vora del riu Garona. 

92 Borgonya  
borgonyó borgonyona (a) 
 
Regió administrativa de França que comprèn els departaments de Costa d’Or, 



Nièvre, Saona i Loira i Yonne. 
93 Bòsnia  

bosnià bosniana (a) 
 
Regió dels Balcans, a Bòsnia i Hercegovina. 

94 Botswana  
botswanès botswanesa (a) 
 
Estat interior de l’Àfrica austral que limita amb Namíbia, Zàmbia, la República de 
Sud-àfrica i Zimbabwe. 

95 Brasil  
brasiler brasilera (a) 
 
Estat de l’Amèrica meridional, situat entre la Guaiana Francesa, Surinam, la 
Guyana, Veneçuela, Colòmbia, el Perú, Bolívia, el Paraguai, l’Argentina i 
l’Uruguai. 

96 Bretanya  
bretó bretona (a) 
 
País de l’Europa occidental, al NW de França. 

97 Bruci 
bruci brúcia (h) (1) 
 
Antiga regió de la Itàlia meridional, que correspon a l’actual Calàbria. 
 
(1) Individu d’un poble preromà que, procedent de la Itàlia central, habità el Bruci 

(Bruttium). 
98 Bulgària  

búlgar búlgara (a) 
 
Estat de l’Europa del SE, a la península Balcànica. 

99 Burgúndia 
burgundi burgúndia (h) (1) 
 
Antic regne de França situat als territoris propers a Lió. 
 
(1) Individu pertanyent a un poble germànic que donà nom a l’actual Borgonya. 

100 Burundi  
burundià burundiana (a) 
burundès burundesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica centreoriental situat entre Ruanda, la República del Congo i 
Tanzània. 

 



C 
 
101 Cabília  

cabilenc cabilenca (a) 
 
Regió septentrional d’Algèria, a l’Atles del Tell. 

102 Caire, el  
cairota (a) 
cairenc cairenca (a) 
 
Capital d’Egipte, situada vora el Nil, al S del cap del delta. 

103 Caixmir  
caixmirià caixmiriana (a) 
caixmirà caixmirana (a) 
 
Regió del N de l’Índia. 

104 Calàbria  
calabrès calabresa (a) 
 
Regió de la Itàlia meridional. 

105 Caldea 
caldeu caldea (h) 
 
Segons els grecs i la Bíblia, regió de la Baixa Mesopotàmia. 

106 Caledònia (1) 
caledonià caledoniana (h) 
 
Territori situat al N dels golfs Forth i Clyde, que correspon a una part de l’actual 
Escòcia. 
 
(1) Nom romà de la Britània. 

107 Califòrnia  
californià californiana (a) 
 
Regió de l’Amèrica del Nord, situada a la costa del Pacífic. Comprèn l’Estat de 
Califòrnia (EUA), el de la Baixa Califòrnia (Mèxic) i el de la Baixa Califòrnia Sud 
(Mèxic). 

108 Càller  
callerès calleresa (a) 
 
Ciutat de Sardenya, capital de la regió autònoma sarda i de la província homònima 
d’Itàlia. 

109 Cambotja  
cambotjà cambotjana (a) 



 
Estat de l’Àsia sud-oriental que limita amb Laos, Tailàndia, el Vietnam i el golf de 
Siam. 

110 Camerun  
camerunès camerunesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica equatorial que limita amb Nigèria, el Txad, la República 
Centreafricana, el Congo, Gabon, Guinea Equatorial i el golf de Guinea. 

111 Campània  
campanià campaniana (a) 
 
Regió de la Itàlia meridional. 

112 Campidano 
campidanès campidanesa (a) 
 
Regió del S de Sardenya, Itàlia, situada entre els golfs d’Oristany i de Càller. 

113 Canaan 
cananeu cananea (h) 
 
El topònim ha designat distints indrets de l’Orient mediterrani a partir del segle XV 
aC, entre els quals Fenícia. 

114 Canadà  
canadenc canadenca (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Nord limitat pels Estats Units d’Amèrica i els oceans 
Atlàntic, Pacífic i Àrtic. 

115 Canton  
cantonès cantonesa (a) 
 
Ciutat de la Xina, capital de la província de Guangdong, situada vora el delta dels 
rius Xi, Bi i Dong. 

116 Càors 
caorsí caorsina (a) 
 
Ciutat de la Guiena, Occitània. 

117 Capadòcia 
capadoci capadòcia (h) 
 
Regió de l’antiga Àsia Menor situada entre les muntanyes del Taure, l’Eufrates, el 
riu Halis i la regió dels llacs Pisídia i Licaònia. 

118 Carcí  
carcinol carcinola (a) 
 
Territori de la Guiena, Occitània. 



119 Carèlia  
carelià careliana (a) 
 
República de Rússia que s’estén entre el golf de Finlàndia i la mar Blanca. 

120 Cària  
cari cària (h) 
 
Antiga regió del SW de l’Àsia Menor, situada a la costa de la mar Egea. 

121 Carib  
caribeny caribenya (a) (1) 
caribenc caribenca (a) 
 
Mar, també anomenada mar de les Antilles, situada al N de l’Amèrica del Sud, a 
l’oceà Atlàntic. 
 
(1) El gentilici és aplicat als habitants de la regió del Carib. 

122 Carpetània 
carpetà carpetana (a) (h) 
 
Poble preromà de l’interior de la península Ibèrica, que s’estenia des del 
Guadarrama fins al Guadiana. 

123 Cartago 
cartaginès cartaginesa (h) (1) 
 
Ciutat antiga situada a 17 km de la Tunis actual. 
 
(1) Membre del poble púnic que es desenvolupà al voltant de la ciutat de Cartago.  

124 Caucas  
caucasià caucasiana (a) 
 
Serralada del sistema alpí indoeuropeu que s’estén des de la mar Negra i la mar 
d’Azov fins a la mar Càspia. 

125 Celtibèria 
celtiber celtibera (h) (1) 
 
Regió antiga de la península Ibèrica que s’estenia entre els límits del riu Duero i de 
la conca central de l’Ebre pel N. 
 
(1) Individu d’un poble preromà establert a la Celtibèria. 

126 Centreafricana, República 
centreafricà centreafricana (a) 
 
Estat de l’Àfrica central que limita amb el Camerun, el Txad, el Sudan, la 
República del Congo i el Congo. 



127 Ceretània 
ceretà ceretana (h) 
cerretà cerretana (h) 
 
Antic poble preromà situat a la frontera catalanofrancesa, que correspon a l’actual 
Cerdanya. 

128 Circàssia  
circassià circassiana (h) (1) 
 
Regió de Rússia que s’estén al N del Caucas. 
 
(1) Individu d’un poble caucasià que poblava antigament tota la Circàssia.  

129 Cirene  
cirenaic cirenaica (h)  
 
Antiga ciutat del planell libi, fundada cap al 630 aC per colons espartans de Tera. 

130 Cnidos  
cnidi cnídia (h) 
 
Antiga ciutat fundada pels doris a la Cària, Àsia Menor, situada a la península del 
Quersonès Cnídic. 

131 Colòmbia  
colombià colombiana (a) 
 
Estat del NW de l’Amèrica del Sud que limita amb Panamà, Veneçuela, el Brasil, 
el Perú, l’Equador, l’oceà Pacífic i la mar de les Antilles. 

132 Colosses 
colossenc colossenca (h) 
 
Antiga ciutat de Frígia, en el camí d’Efes a Tras, a Síria. 

133 Congo  
congolès congolesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica equatorial, situat entre el Camerun, la República Centreafricana, 
la República del Congo, Angola, Gabon i l’oceà Atlàntic. 

134 Congo, República del 
congolès congolesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica equatorial, que limita amb la República Centreafricana, el Sudan, 
Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzània, Zàmbia, Angola i el Congo. Antigament, 
Zaire. 

135 Constantinoble  
constantinopolità constantinopolitana (h) 
 



Capital de l’Imperi bizantí i, posteriorment, de l’Imperi otomà. 
136 Corea 

coreà coreana (a) 
 
Península de l’Àsia oriental que limita amb la Xina, Rússia, la mar del Japó, la mar 
Groga i l’estret de Corea. 

137 Corea del Nord  
nord-coreà nord-coreana (a) 
 
Estat de l’Àsia oriental al N de la península de Corea. 

138 Corea del Sud  
sud-coreà sud-coreana (a) 
 
Estat de l’Àsia oriental, situat a la part meridional de la península de Corea. 

139 Corint  
corinti coríntia (a) 
 
Ciutat del Peloponès, capital del nomós de Coríntia, Grècia. 

140 Cornualla  
còrnic còrnica (a) 
 
Península al SW d’Anglaterra. 

141 Còrsega  
cors corsa (a) 
 
Illa mediterrània, França. 

142 Cossetània 
cossetà cossetana (h) 
 
Antiga regió de la Hispània romana, a la província de la Tarraconense, que 
comprenia el territori de l’actual Camp de Tarragona. 
 
(1) Individu d’un poble ibèric preromà. 

143 Costa d'Ivori  
ivorià ivoriana (a) 
 
Estat de l’Àfrica central, al W del golf de Guinea. 

144 Costa Rica  
costa-riqueny costa-riquenya (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central que limita amb Nicaragua, Panamà, l’oceà Pacífic i 
l’Atlàntic. 

145 Creta  
cretenc cretenca (a) 



 
Illa grega situada a la mar Mediterrània.  

146 Croàcia  
croat croata (a) 
 
Estat de la península Balcànica. 

147 Cuba  
cubà cubana (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central, a les Antilles. 

148 Cumània 
cumà cumana (a) (1) 
 
(1) Individu turc del grup de kiptxaks que a mitjan segle XI emigraren cap al W i 

arribaren a dominar les estepes d’Ucraïna. Una part emigrà cap al W i s’establí 
a Hongria, a la regió de Cumània. 

149 Curlàndia 
curlandès curlandesa (a) 
 
Regió occidental de Letònia. 

 
D 
 
150 Dàcia 

daci dàcia (h) 
 
Província romana constituïda l’any 107, després de la destrucció del regne dels 
dacis. L’antic nom romà designa aproximadament l’àrea de la moderna Romania.  

151 Daguestan 
daguestànic daguestànica (a) 
 
República autònoma de Rússia, a la costa de la mar Càspia. 

152 Dahomey (1) 
dahomeià dahomeiana (h) 
 
Estat africà situat a la costa atlàntica. 
 
(1) El topònim designà Benín fins al 1975. 

153 Dakota 
dakota (a) 
 
Estat dels Estats Units d’Amèrica. 

154 Dalmàcia  
dàlmata (a) 



 
Regió de Croàcia, a la costa de la mar Adriàtica. 

155 Damasc 
damasquí damasquina (a) 
damascè damascena (a) 
 
Capital de Síria i del muhafaza homònim. 

156 Delfinat 
delfinès delfinesa (a) 
 
Regió del SE de l’Estat francès que s’estén del Roine als Alps. 

157 Delos  
deli dèlia (a) 
 
Illa de l’arxipèlag de les Cíclades, Grècia. 

158 Dertosa  
dertusà dertusana (h) 
 
Antiga ciutat iberoromana, corresponent a l’actual Tortosa. 

159 Dinamarca 
danès danesa (a) 
 
Estat de l’Europa septentrional, a la costa de la mar del Nord i de la mar Bàltica. 

160 Dominica  
dominiquès dominiquesa (a) 
 
Estat insular de les Antilles, entre Guadalupe i Martinica. 

161 Dominicana, República 
dominicà dominicana (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central, a les Antilles. 

162 Dòrida 
dori dòria (h) (1) 
 
Regió de l’Àsia Menor, a les costes occidentals de la Cària i a les illes de Rodes i 
Kos. 
 
(1) Individu d’un poble indoeuropeu que envaí Grècia al segle XII aC.  

163 Dublín  
dublinès dublinesa (a) 
 
Ciutat d’Irlanda, capital de l’Estat i del comtat homònim. 

 
E 



 
164 Ebla 

eblaïta (h) 
 
Antiga ciutat Estat del Pròxim Orient (Síria), al SW d’Alep. 

165 Edetània 
edetà edetana (h) (1) 
 
Antiga regió situada al curs inferior del riu Túria, al País Valencià. 
 
(1) Membre d’una comunitat ibèrica preromana.  

166 Edom 
Veg. Idumea 

167 Efes 
efesi efèsia (h) 
 
Antiga ciutat de la Jònia, situada a la costa occidental de l’Àsia Menor. 

168 Ègara 
egarense (h) 
egarenc egarenca (h)  
 
Antiga ciutat fundada pels romans a l’actual Terrassa. 

169 Egipte  
egipci egípcia (a) 
egipcià egipciana (a) 
 
Estat africà situat al NE del continent. 

170 Elam  
elamita (h) 
 
Antiga regió situada al SW d’Àsia, a l’E del Tigris.  

171 Eleusis 
eleusini eleusínia (a) 
 
Ciutat de la Grècia central i Eubea, Grècia. 

172 Emília 
emilià emiliana (a) 
 
Regió de la Itàlia septentrional. 

173 Empúries 
emporità emporitana (h) 
 
Antiga ciutat a la costa del golf de Roses. 

174 Eòlia 



eoli eòlia (h) 
 
Antiga regió del NW de l’Àsia Menor, entre la Tròade i la Jònia.  

175 Epir 
epirota (a) 
 
Regió muntanyosa dels Balcans que s’estén per Albània i Grècia. 

176 Equador 
equatorià equatoriana (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Sud limitat amb Colòmbia, el Perú i l’oceà Pacífic. 
Comprèn també l’arxipèlag de Galápagos o Colón. 

177 Eritrea 
eritreu eritrea (a) 
 
Estat africà a la costa SW de la mar Roja, entre el cap Kasar i el cap Dumera. 
Limita amb la República de Djibouti, Etiòpia i el Sudan. 

178 Escandinàvia 
escandinau escandinava (a) 
 
Península del N d’Europa entre l’Atlàntic i la Bàltica. 

179 Escítia 
escita (h) (1) 
 
Per als antics grecs, país situat al S d’Europa, al N de la mar Negra, entre el Don i 
els Carpats. 
 
(1) Membre d’un antic poble nòmada que habità les estepes de l’Àsia central i del 

SE d’Europa al llarg del primer mil·lenni aC.  
180 Esclavònia 

Veg. Eslavònia 
181 Escòcia 

escocès escocesa (a) 
 
País del Regne Unit que comprèn la part septentrional de l’illa de la Gran Bretanya 
i les illes Hèbrides, Òrcades i Shetland. 

182 Eslavònia [o Esclavònia] 
eslavònic eslavònica (a) 
esclavó esclavona (a) 
 
Regió del N de Croàcia. 

183 Eslovàquia 
eslovac eslovaca (a) 
 



Estat de l’Europa central que limita amb Polònia, Ucraïna, Hongria, Àustria i la 
República Txeca. 

184 Eslovènia 
eslovè eslovena (a) 
 
Estat situat a la regió balcànica, entre Àustria, Itàlia, Hongria i Croàcia. 

185 Esparta 
espartà espartana (a) 
 
Ciutat del Peloponès, Grècia, i capital del nomós de Lacònia, situada al mateix lloc 
que l’antiga ciutat d’Esparta. 

186 Estats Units d'Amèrica 
nord-americà nord-americana (a) 
americà americana (a) (1) 
 
Estat de l’Amèrica del Nord, limitat amb l’Atlàntic, Mèxic, el Pacífic i el Canadà.  
 
(1) El gentilici és usat impròpiament per designar els habitants dels Estats Units 

d’Amèrica. 
187 Estònia 

estonià estoniana (a) 
 
Estat de l’Europa septentrional situat entre els golfs de Finlàndia i Riga. Limita 
amb Rússia, Letònia i la mar Bàltica. 

188 Etiòpia 
etiòpic etiòpica (a) 
etíop (a) 
 
Estat del NE d’Àfrica que limita amb Eritrea, el Sudan, Kenya, Somàlia, la mar 
Roja i Djibouti. Fins al 1941, anomenat Abissínia. 

189 Etòlia  
etoli etòlia (h) 
 
Antic Estat de la Grècia continental, al N del golf de Corint. 

190 Etrúria 
etrusc etrusca (h) 
tirrè tirrena (h) 
 
Regió de la Itàlia antiga (s. VIII i I aC) que correspon aproximadament a l’actual 
Toscana.  

191 Europa 
europeu europea (a) 
 
Continent. 



 
F 
 
192 Fenícia 

fenici fenícia (h) 
 
Antiga regió del Pròxim Orient, al llarg de la costa mediterrània, que correspon, 
actualment, al Líban i a una part de Síria i d’Israel. 

193 Fèroe, illes 
feroès feroesa (a) 
 
Arxipèlag danès, a l’Atlàntic nord. 

194 Fiji 
fijià fijiana (a) 
 
Estat insular d’Oceania, al Pacífic meridional. 

195 Filipines 
filipí filipina (a) 
 
Estat del SE d’Àsia constituït per l’arxipèlag homònim, a l’oceà Pacífic. 

196 Filipos [o Filips] 
filipenc filipenca (h) 
 
Antiga ciutat de Macedònia prop de l’Egea, a l’altura de l’illa de Tassos. 
Anteriorment fou anomenada Krenides. 

197 Filips 
Veg. Filipos 

198 Finlàndia 
finlandès finlandesa (a) 
 
Estat del N d’Europa, que limita amb Rússia, la mar Bàltica, Suècia i Noruega.  

199 Flandes 
flamenc flamenca (a) 
 
Regió d’Europa, al SW de la costa de la mar del Nord. 

200 Florència 
florentí florentina (a) 
 
Capital de la Toscana i de la província homònima, Itàlia. 

201 Focea 
foceu focea (h) 
 
Antiga ciutat jònica de l’Àsia Menor. 

202 França 



francès francesa (a) 
 
Estat de l’Europa occidental, situat entre l’oceà Atlàntic i la mar Mediterrània. 

203 Francònia 
francònic francònica (a) 
franconià franconiana (a) 
 
Regió d’Alemanya que forma part de Baviera i s’estén d’un costat a l’altre de la 
vall del Main.  

204 Frígia 
frigi frígia (h) 
 
Antiga regió occidental de l’Àsia Menor, al voltant de la conca del Sangários 
(actualment Sakarya). 

205 Frísia 
frisó frisona (a) 
 
Província dels Països Baixos. 

206 Friül 
furlà furlana (a) 
friülès friülesa (a) (1) 
 
Regió de la Itàlia septentrional, que actualment forma part de la regió autònoma de 
Friül – Venècia Júlia. 
 
(1) Usat impròpiament. 

 
G 
 
207 Gabaon 

gabaonita (h) (1) 
 
Antiga vila cananea, actualment Djib.  
 
(1) Habitant de Gabaon, antiga ciutat de Palestina, i de les altres viles que formaven 

una tetrarquia en temps de Josué. 
208 Gabon 

gabonès gabonesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica equatorial, a la costa de l’oceà Atlàntic. 

209 Galàcia 
gàlata (h) (1) 
 
Antiga regió del centre de l’Àsia Menor, limitada al N per Bitínia i Paflagònia, al S 



per Licaònia, a l’E pel Pont i Capadòcia i al W per Frígia.  
 
(1) Nom amb què els grecs anomenaven els celtes de la Galàcia.  

210 Galilea 
galileu galilea (a) 
 
Regió que comprèn la part septentrional de l’altiplà interior de Palestina. 

211 Gal·les 
gal·lès gal·lesa (a)  
 
País de l’Europa occidental, Gran Bretanya. 

212 Gàl·lia 
gàl·lic gàl·lica (h) 
gal gal·la (h) 
 
Contrades poblades per celtes que ocuparen des de la vall del Po fins a la Bèlgica 
actual. 

213 Gàl·lia romana 
gal·loromà gal·loromana (h) 
 
Territori de la Gàl·lia, després de la conquesta romana i fins a la invasió dels francs. 
  

214 Gàmbia 
gambià gambiana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, que limita amb el Senegal i l’oceà Atlàntic. 

215 Gascunya 
gascó gascona (a) 
 
País d’Occitània, a la costa de l’oceà Atlàntic. 

216 Gènova 
genovès genovesa (a) 
 
Capital de la Ligúria i de la província homònima, Itàlia, situada entre els Apenins 
Lígurs i la mar Mediterrània. 

217 Geòrgia 
georgià georgiana (a) 
 
Estat asiàtic a la part occidental de la Transcaucàsia. 

218 Geòrgia  
georgià georgiana (a) 
 
Estat del SE dels Estats Units d’Amèrica. 

219 Germània, Regne de  



germànic germànica (h) (1) 
germà germana (h) 
 
Estat nascut del desmembrament de l’Imperi carolingi, a l’Europa central, entre la 
mar del Nord, el Bàltic, el Vístula, els Carpats, el Danubi i el Rin. 
 
(1) Membre d’un poble indoeuropeu establert antigament a la Germània. 

220 Gerunda  
gerundense (h) 
 
Ciutat romana corresponent a l’actual Girona. 

221 Ghana 
ghanès ghanesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental situat entre la Costa d’Ivori, Burkina Faso, el Togo i el 
golf de Guinea. 

222 Gibraltar 
gibraltareny gibraltarenya (a) 
gibraltarenc gibraltarenca (a) 
 
Territori britànic a l’extrem S de la península Ibèrica. 

223 Ginebra 
ginebrí ginebrina (a) 
 
Capital del cantó homònim de Suïssa, a l’extrem SW de l’Estat. 

224 Gironda 
girondí girondina (a) 
 
Departament francès de la Gascunya, Occitània.  

225 Goa 
goès goesa (a) 
 
Estat de l’Índia situat a la costa occidental. 

226 Gorno-Altai 
altaic altaica (a) (1) 
 
Oblast’ autonòma del kraj Altai de Rússia, al S de Sibèria. 
 
(1) El terme designa els membres d’un poble turc de Sibèria, que habita l’oblast’ 

autònoma de Gorno-Altai. 
227 Gran Bretanya 

britànic britànica (a) 
 
La més gran de les illes Britàniques, al NW d’Europa. 



228 Grècia 
grec grega (a) 
 
Estat de l’Europa mediterrània. 

229 Grenlàndia 
Veg. Groenlàndia 

230 Grisons, Cantó dels 
grisó grisona (a) 
 
Cantó de l’E de Suïssa. 

231 Groenlàndia [o Grenlàndia] 
groenlandès groenlandesa (a) 
grenlandès grenlandesa (a) 
 
Illa de la regió polar àrtica, al N d’Amèrica. 

232 Guatemala 
guatemalenc guatemalenca (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central que limita amb Mèxic, Belize, Hondures, el Salvador, el 
golf d’Hondures i l’oceà Pacífic. 

233 Guinea 
guineà guineana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, limitat per Guinea Bissau, el Senegal, Mali, Costa 
d’Ivori, Libèria, Sierra Leone i l’Atlàntic. 

234 Guinea Equatorial 
equatoguineà equatoguineana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, al golf de Guinea, que comprèn una part continental 
(Mbini), situada entre el Camerun al N i Gabon a l’E i al S. 

235 Gutium  
guti (h) (1) 
 
Reialme format pels gutis després de la caiguda de l’Imperi accadi. El territori 
corresponia al de Babilònia. 
 
(1) Poble que ocupà una part de Mesopotàmia al segle XXII aC. 

 
H 
 
236 Hágion Óros  

hagiorita (a) (1) 
 
Nomós de Macedònia, Grècia; correspon al territori monàstic del mont Athos. 



 
(1) El gentilici s’aplica als habitants de la regió monàstica de l’Athos. 

237 Haití 
haitià haitiana (a) 
 
Estat de les Antilles, a l’illa d’Hispaniola, situat al W de la República Dominicana. 

238 Hamburg 
hamburguès hamburguesa (a) 
 
Capital del land homònim d’Alemanya, a l’estuari de l’Elba. 

239 Havana, l’ 
havà havana (a) 
 
Capital de Cuba, al NW de l’illa. 

240 Hawaii 
hawaià hawaiana (a) 
 
Arxipèlag del Pacífic, a la Polinèsia. Constitueix un Estat dels Estats Units 
d’Amèrica. 

241 Helvècia  
helveci helvècia (h) (1) 
 
Antiga regió que correspon aproximadament a la Suïssa actual. 
 
(1) Membre d’un poble celta que al segle I aC s’establí a Helvècia. 

242 Hindustan [o Indostan] 
hindustànic hindustànica (a) 
indostànic indostànica (a) 
 
Regió de l’Índia peninsular o Dècan. 

243 Hispània  
hispà hispana (h) (1) 
 
Península Ibèrica en època romana, al W de l’Europa mediterrània. 
 
(1) El gentilici fou usat antigament per designar els habitants que, procedents 

d’Hispània, s’instal·laren als Pirineus, de domini franc, quan fugien del S dels 
Pirineus, dominat pels àrabs.  
Actualment és usat com a sinònim d’espanyol. 

244 Hispània romana  
hispanoromà hispanoromana (h) (1) 
 
Península Ibèrica, al W de l’Europa mediterrània. 
 



(1) Habitant de la Hispània dominada pels romans. 
245 Hispanoamèrica  

hispanoamericà hispanoamericana (a) 
iberoamericà iberoamericana (a) 
 
Conjunt de nacions americanes de parla hispànica.  

246 Holanda 
holandès holandesa (a) 
 
Regió occidental dels Països Baixos. 

247 Hondures 
hondureny hondurenya (a) 
hondurenc hondurenca (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central que limita amb la mar de les Antilles, Nicaragua, el 
Salvador, Guatemala i l’oceà Pacífic. 

248 Hongria 
hongarès hongaresa (a) 
 
Estat de l’Europa central que limita amb Eslovàquia, Ucraïna, Romania, Iugoslàvia, 
Croàcia, Eslovènia i Àustria. 

 
I 
 
249 Ibèria 

iber ibera (h) 
 
Antiga regió d’Ibèria, al Caucas. 

250 Ibèria 
iber ibera (h) (1) 
 
Els grecs anomenaren Ibèria tota la península Ibèrica.  
 
(1) Individu d’un poble preromà. 

251 Idumea [o Edom] 
idumeu idumea (h) 
 
Antiga regió de Palestina situada al S de Judea que correspon a l’actual Nègueb. 

252 Iemen  
iemenita (a) 
 
Estat del SW de la península d’Aràbia, que limita amb l’Aràbia Saudita, Oman, el 
golf d’Aden i la mar Roja. 

253 Iguvium 



iguví iguvina (h) 
 
Poble umbre, la ciutat principal del qual era Iguvium (actualment Gubbio), a la via 
Flamínia. 

254 Ilerda 
ilerdense (h) 
 
Nom romà de l’actual Lleida. 

255 Ílion 
ilíac ilíaca (h) 
 
Nom antic de la ciutat de Troia. 

256 Il·líria 
il·liri il·líria (h) 
 
Antiga regió de la península Balcànica, situada a la costa oriental i septentrional de 
la mar Adriàtica. 

257 Iluro 
ilurenc ilurenca (h) 
 
Antiga ciutat romana de la costa de la Tarraconense, que correspon a l’actual 
Mataró. 

258 Imperi bizantí 
Veg. Bizanci 

259 Índia 
indi índia (a) 
 
Estat que ocupa la major part del subcontinent hindustànic. 

260 Indonèsia, República d' 
indonesi indonèsia (a) 
 
Estat de l’Àsia sud-oriental, situat entre l’oceà Índic, el Pacífic i la mar de la Xina 
meridional. 

261 Indostan 
Veg. Hindustan 

262 Indoxina 
indoxinès indoxinesa (a) 
 
Península d’Àsia, la més oriental de les tres penínsules del S del continent. 

263 Iran 
iranià iraniana (a) 
 
Estat de l’Àsia occidental que limita amb Armènia, l’Azerbaidjan, la mar Càspia, el 
Turkmenistan, l’Afganistan, el Pakistan, l’Iraq, Turquia i els golfs Pèrsic i d’Oman. 



264 Iraq 
iraquià iraquiana (a) 
 
Estat de l’Orient Mitjà. 

265 Irlanda 
irlandès irlandesa (a) 
 
Illa de l’arxipèlag britànic, situada al W de la Gran Bretanya. 

266 Isàuria 
isauri isàuria (h) 
 
Antiga regió de Pisídia, a l’Àsia Menor, situada entre el Taure i la Mediterrània.  

267 Islàndia 
islandès islandesa (a) 
 
Estat insular d’Europa, a l’Atlàntic septentrional. 

268 Israel 
israelià israeliana (a) 
 
Estat de l’Àsia occidental, a la Mediterània. 

269 Israel 
israelita (h) 
 
Poble bíblic d’Israel.  

270 Ítaca 
itaquès itaquesa (a) 
 
Una de les illes Jòniques, nomós de Cefalònia, Grècia. 

271 Itàlia 
italià italiana (a) 
 
Estat de l’Europa mediterrània. 

272 Itàlia 
itàlic itàlica (h) (1) 
 
(1) El gentilici designava antigament els habitants de la Itàlia centromeridional 

(exceptuant els de la Pulla, els etruscs i els italiotes). 
273 Iugoslàvia 

iugoslau iugoslava (a) 
 
Estat del S d’Europa, a la península dels Balcans. Limita amb Hongria, Romania, 
Bulgària, Macedònia i Albània, Croàcia i Bòsnia i Hercegovina. Actualment 
comprèn les repúbliques de Sèrbia i Montenegro. 

 



J 
 
274 Jaca 

jacetà jacetana (h) 
iacetà iacetana (h) 
 
Poble preromà de les valls del pirineu Aragonès. 

275 Jamaica 
jamaicà jamaicana (a) 
 
Estat insular de l’Amèrica Central, a les Grans Antilles. 

276 Japó 
japonès japonesa (a) 
nipó nipona (a) 
 
Estat insular del l’Àsia oriental, al N del Pacífic. 

277 Java 
javanès javanesa (a) 
 
Illa de l’arxipèlag de la Sonda, pertnyent a la República d’Indonèsia. 

278 Jebús 
jebuseu jebusea (h) 
 
Poble preisraelita que vivia a Canaan, amb capital a Jebús, l’actual Jerusalem.  

279 Jerusalem 
jerosolimità jerosolimitana (a) 
 
Ciutat de Palestina, capital d’Israel. 

280 Jònia 
joni jònia (h) 
 
Antiga regió habitada pels jonis que comprenia la part central de la costa W de 
l’Àsia Menor. 

281 Jordània 
jordà jordana (a) 
 
Estat de l’Àsia occidental que limita amb l’Aràbia Saudita, l’Iraq, Síria, el Líban i 
Israel.  

282 Judà, regne de (1) 
jueu jueva (h) (2) 
 
Antic regne situat al S de Palestina. 
 
(1) Regne hebreu constituït per les tribus del S des del cisma del regne de Salomó, 



rival del regne d’Israel (931 aC - 587 aC).  
(2) Els jueus també són anomenats israelites o hebreus.  

283 Jura 
jurassià jurassiana (a) 
 
Cantó suís, a la frontera francesa.  

284 Jutlàndia  
jut juta (h) (1) 
 
Península que constitueix la part continental de Dinamarca. 
 
(1) Poble germànic de la Jutlàndia meridional que al segle V s’establí al SW 

d’Anglaterra.  
 
K 
 
285 Kabardins i dels Balkars, República dels 

kabardí kabardina (a) (1) 
balkar (a) (2) 
 
República de Rússia, situada al Caucas septentrional. 
 
(1) El terme designa l’individu d’un dels pobles que habita la República dels 

Kabardins i dels Balkars. 
(2) El terme designa l’individu d’un poble turc del Caucas septentrional establert 

principalment a la República dels Kabardins i dels Balkars. 
286 Kanara 

kanarès kanaresa (a) 
 
Regió índia situada al llarg de la costa Malabar, a la mar d’Aràbia. 

287 Karakalpakistan, República del 
karakalpak (a) (1) 
 
República autònoma de l’Uzbekistan. 
 
(1) Els karakalpaks són un grup ètnic, de raça turànida, que constitueix la major 

part de la població del Karakalpakistan.  
288 Karatxais i dels Txerkessos, Oblast’ dels 

karatxai (a) (1) 
txerkès txerkesa (a) (2) 
 
Regió autònoma de Rússia que ocupa el vessant septentrional del Gran Caucas. 
 
(1) Membre d’una població turca del Caucas que habita la part més muntanyosa de 



l’oblast’ autònoma del mateix nom. 
 
(2) Membre d’una població caucàsica musulmana que habita la part occidental i 
central del Caucas del Nord. 

289 Kazakhstan 
kazakh (a) 
 
Estat de l’Àsia central, que limita amb Rússia, la Xina, el Kirguizistan, 
l’Uzbekistan, la mar d’Aral, el Turkmenistan i la mar Càspia. 

290 Kenya 
kenyà kenyana (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental situat al NE dels Grans Llacs Africans. 

291 Khotan  
khotanès khotanesa (a) 
 
Ciutat del zizhiqu del Xinjiang Uighur, Xina. 

292 Kíev 
kievià kieviana (a) 
 
Capital d’Ucraïna i de l’oblast’ homònima. 

293 Kosovo 
kosovenc kosovenca (a) 
kosovès kosovesa (a) 
kosovar (a) 
 
Província autònoma de la República de Sèrbia, Iugoslàvia. 

294 Kurdistan 
kurd kurda (a) 
curd curda (a) 
 
Regió del SW d’Àsia, dividida entre Turquia, Armènia, l’Iraq, l’Iran i Síria. 

295 Kuwait 
kuwaitià kuwaitiana (a) 
 
Estat d’Àsia, al NE de la península d’Aràbia.  
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296 Lacedemònia 

lacedemoni lacedemònia (h) 
 
Nom amb què també era coneguda Esparta; designava antigament la regió de la 
Lacònia. 



297 Laci 
laci làcia (a) 
llatí llatina (a) 
 
Regió de la Itàlia central, que s’estén al voltant de Roma. 

298 Lacònia 
laconi lacònia (a) 
 
Nomós de Grècia, al SE del Peloponès. 

299 Laietània 
laietà laietana (h) 
 
Poble preromà, ibèric, situat a les actuals comarques del Maresme, el Barcelonès, 
el Baix Llobregat i el Vallès. 

300 Laos 
laosià laosiana (a) 
 
Estat del SE d’Àsia, situat a l’interior de la península d’Indoxina. 

301 Lapònia 
lapó lapona (a) 
 
Regió del N d’Europa, dividida entre Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. 

302 Lesbos 
lesbià lesbiana (a) 
 
Illa de Grècia, a la mar Egea, nomós de la regió de les Illes de l’Egea. 

303 Letònia 
letó letona (a) 
 
Estat de l’Europa septentrional, que limita amb Estònia, Rússia, Bielorússia, 
Lituània i la mar Bàltica. 

304 Líban 
libanès libanesa (a) 
 
Estat de l’Orient Mitjà que limita amb Síria, Israel i la mar Mediterrània. 

305 Libèria 
liberià liberiana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, a la costa de l’oceà Atlàntic. 

306 Líbia 
libi líbia (a) 
 
Estat del N d’Àfrica que limita amb la mar Mediterrània, Egipte, el Sudan, el Txad, 
el Níger, Algèria i Tunísia. 



307 Lícia 
lici lícia (h) 
 
Antiga regió del SW de l’Àsia Menor, compresa entre els actuals golfs de Fethiye i 
d’Antalya. 

308 Lídia 
lidi lídia (h) 
 
Antiga regió històrica de l’Àsia Menor, situada entre la Cària, la Frígia i la Mísia. 

309 Lieja 
liegès liegesa (a) 
 
Ciutat de Bèlgica, capital de Valònia i de la província homònima. 

310 Ligúria 
lígur (a) 
 
Regió del N d’Itàlia. 

311 Limburg 
limburguès limburguesa (a) 
 
Província del S dels Països Baixos. 

312 Lió 
lionès lionesa (a) 
 
Ciutat de França, capital del Lionès i del departament del Roine, situada a la 
confluència dels rius Saona i Roine. 

313 Lisboa 
lisboeta (a) 
lisbonès lisbonesa (a) 
 
Capital de Portugal i del districte homònim. 

314 Lituània 
lituà lituana (a) 
 
Estat de l’Europa septentrional, a la costa de la mar Bàltica. 

315 Livònia 
livonià livoniana (a) 
 
Regió que ocupa la part S d’Estònia i el N de Letònia. 

316 Llemosí  
llemosí llemosina (a) (1) 
 
Regió del NW d’Occitània, limitada per les terres d’Oïl i les regions de Guiena i 
d’Alvèrnia. 



 
(1) El gentilici és aplicat a la regió i a la seva capital (Llemotges). 

317 Llenguadoc 
llenguadocià llenguadociana (a) 
 
Regió del SE d’Occitània. 

318 Llombardia 
llombard llombarda (a) 
 
Regió de la Itàlia septentrional. 

319 Londres 
londinenc londinenca (a) 
 
Capital del Regne Unit i del comtat metropolità homònim. 

320 Lorena 
lorenès lorenesa (a)  
 
Regió del NE de França. 

321 Lucània 
lucà lucana (h) 
 
Antiga regió d’Itàlia meridional que s’estenia des del golf de Tàrent a la Campània, 
les costes de la qual foren colonitzades pels grecs. 

322 Lusitània 
lusità lusitana (h) 
 
Província de la Hispània romana, al W de la península Ibèrica, que comprenia els 
territoris ocupats pels lusitans i els vetons. 

323 Luvi  
luvi (h) (1) 
 
Antiga regió del SW de l’Àsia Menor, prop de les riberes de la mar Egea, que 
formà part de l’Imperi hittita. 
 
(1) Individu d’un antic poble indoeuropeu establert a les regions occidentals del 

regne hittita. 
324 Luxemburg 

luxemburguès luxemburguesa (a) 
 
Estat de l’Europa occidental, situat entre Bèlgica, Alemanya i França. 

 
 
M 



 
325 Macedònia 

macedoni macedònia (a) 
macedònic macedònica (a) 
 
República situada al centre dels Balcans. 

326 Madagascar 
malgaix malgaixa (a) 
 
Estat insular d’Àfrica, a l’oceà Índic. 

327 Madura 
madurès maduresa (a) 
 
Illa d’Indonèsia, al NE de Java. 

328 Magalona 
melgorès melgoresa (h) 
malgorès malgoresa (h) 
 
Antiga colònia grega del litoral de Septimània. 

329 Magnèsia 
magnesi magnèsia (h) 
 
Antiga regió muntanyosa de Grècia. 

330 Magreb 
Veg. Magrib 

331 Magrib [o Magreb] 
magribí magribina (a) 
magrebí magrebina (a) 
mogrebí mogrebina (a) 
mogribí mogribina (a) 
 
Regió natural del NW d’Àfrica, que s’estén pel Marroc, Algèria i Tunísia, entre la 
Mediterrània i el Sàhara. 

332 Malabar 
malabar (a) 
malabàric malabàrica (a) 
 
Plana litoral del SW de l’Índia. 

333 Malacca, península de [o península Malaia] 
malai malaia (a) 
 
Península del SE d’Àsia.  

334 Malaia, península 
Veg. Malacca, península de 



335 Malàisia 
malaisi malàisia (a) 
 
Estat del SE d’Àsia, que ocupa la part meridional de la península de Malacca i dos 
Estats del N de Borneo: Sabah i Sarawak. 

336 Malawi 
malawià malawiana (a) 
 
Estat del SE d’Àfrica, que limita amb Tanzània, Moçambic i Zàmbia. 

337 Maldives 
maldivià maldiviana (a) 
 
Estat insular de l’Àsia meridional, situat a l’oceà Índic. 

338 Mali 
malià maliana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental que limita amb Algèria, el Níger, Burkina Faso, la 
Costa d’Ivori, Guinea, el Senegal i Mauritània. 

339 Malta 
maltès maltesa (a) 
 
Estat insular d’Europa, situat al centre de la Mediterrània. 

340 Manxúria  
manxurià manxuriana (a) 
 
Regió del NE de la Xina. 

341 Marroc 
marroquí marroquina (a) 
 
Estat del NW d’Àfrica, que limita amb l’oceà Atlàntic, la mar Mediterrània, 
Algèria i el Sàhara Occidental. 

342 Marsella 
marsellès marsellesa (a) 
 
Ciutat i port de Provença, Occitània. 

343 Màrsica 
marsi màrsia (h) (1) 
 
Regió dels Abruços, Itàlia. 
 
(1) Membre d’una comunitat sabèl·lica que habitava en plena Màrsica, prop del 

llac Fucino. 
344 Massàlia  

massaliota (h) 



 
Antiga colònia grega, origen de l’actual Marsella. 

345 Maurici 
mauricià mauriciana (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental, a l’oceà Índic. 

346 Mauritània 
maurità mauritana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, que limita amb el Sàhara Occidental, Algèria, Mali, el 
Senegal i l’oceà Atlàntic. 

347 Meca, la 
mequí mequina (a) 
 
Ciutat de l’Aràbia Saudita. 

348 Mèdia 
mede meda (h) 
medià mediana (h) 
 
Antiga i vasta regió de la Pèrsia nord-occidental, que limitava amb Mesopotàmia, 
Armènia, la mar Càspia, el desert de Pèrsia i la Susània. 

349 Medina 
medinès medinesa (a) 
 
Ciutat de l’Aràbia Saudita. 

350 Mègara 
megari megària (h) 
 
Antiga ciutat de Grècia, situada a la costa septentrional del golf Sarònic, prop de 
l’actual ciutat homònima, al nomós de l’Àtica. 

351 Melanèsia 
melanesi melanèsia (a) 
 
Zona d’Oceania situada al W del Pacífic, al S de l’Equador i de la Micronèsia i al 
W de la Polinèsia. 

352 Mesopotàmia 
mesopotami mesopotàmia (a) 
 
Regió del W d’Àsia compresa entre el Tigris i l’Eufrates. 

353 Messàpia 
messapi messàpia (h) 
 
Antiga regió de la Magna Grècia, corresponent a l’E de la Pulla.  

354 Messènia 



messènic messènica (a) 
 
Regió de Grècia, al SE del Peloponès, entre els golfs de Kiparíssia i Kalàmata, 
limitada a l’E pel Taíget.  

355 Messina 
mamertí mamertina (h) (1) 
 
Ciutat de Sicília. 
 
(1) Habitant de l’antiga Messina. 

356 Mèxic 
mexicà mexicana (a) 
 
Estat i ciutat de l’Amèrica del Nord. 

357 Micenes 
micènic micènica (h) 
 
Ciutat antiga de Grècia, situada a la regió de l’Argòlida, al Peloponès. 

358 Micronèsia 
micronesi micronèsia (a) 
 
Conjunt d’illes de l’oceà Pacífic, entre l’equador i el tròpic de Càncer. 

359 Milà 
milanès milanesa (a) 
 
Ciutat i capital de la Llombardia, Itàlia, i de la província homònima. 

360 Milet 
milesi milèsia (h) 
 
Antiga ciutat de l’Àsia Menor, al S de la desembocadura del riu Meandre. 

361 Mingrèlia 
mingrelià mingreliana (a) 
 
Regió de Geòrgia, estesa entre el Caucas i el riu Rioni, que comprèn l’actual 
territori de la República d’Abkhàzia. 

362 Moab, regne de 
moabita (h) 
 
Antic regne del Pròxim Orient, situat a l’E de la mar Morta. 

363 Moçambic 
moçambiquès moçambiquesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica meridional, a la costa de l’oceà Índic.  

364 Moldàvia 



moldau moldava (a) 
moldavi moldàvia (a) 
 
Estat de l’E d’Europa, que limita amb Romania i Ucraïna. 

365 Mònaco 
monegasc monegasca (a) 
 
Estat d’Europa, situat a la Costa Blava. 

366 Mongòlia 
mongol mongola (a) 
 
Estat de l’Àsia central. 

367 Montenegro  
montenegrí montenegrina (a) 
 
República Federal de Iugoslàvia. 

368 Moràvia 
moravià moraviana (a) 
 
Regió de la República Txeca, situada entre Bohèmia i Eslovàquia. 

369 Moscou 
moscovita (a) 
 
Capital de Rússia i de l’oblast’ homònima. 

370 Munic 
muniquès muniquesa (a) 
 
Capital del land de Baviera, Alemanya, a la vora de l’Isar. 

371 Mzab 
mzabita (a) (1) 
mozabita (a) 
 
Regió del Sàhara, situada al wilaya de Laghouat, Algèria. 
 
(1) Habitant berber de la regió del Mzab. 
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372 Nàpols 

napolità napolitana (a) 
 
Ciutat d’Itàlia, capital de la Campània i de la província homònima. 

373 Narbona 
narbonès narbonesa (a) 



 
Ciutat del Llenguadoc, Occitània. 

374 Natzaret 
natzarè natzarena (a) 
 
Ciutat de Palestina, a l’Estat d’Israel, al SW del llac de Genesaret. 

375 Nauru 
nauruà nauruana (a) 
 
Estat insular de l’oceà Pacífic, al S de l'equador. 

376 Nepal 
nepalès nepalesa (a) 
 
Estat de l’Àsia meridional, a l’Himàlaia, entre la Xina i l’Índia. 

377 Nevers 
nivernès nivernesa (a) 
 
Capital del departament de la Nièvre, a la Borgonya, França. 

378 Nicaragua 
nicaragüenc nicaragüenca (a) 
nicaragüeny nicaragüenya (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central, situat al centre de l’istme centreamericà. 

379 Nicea 
nicè nicena (h) 
 
Antiga ciutat de la Bitínia. Actualment Iznik, Turquia. 

380 Níger 
nigerí nigerina (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, situat entre Algèria, Líbia, el Txad, Nigèria, Benín, 
Burkina Faso i Mali. 

381 Nigèria 
nigerià nigeriana (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental que limita amb Benín, el Níger, el Txad, el Camerun i 
el golf de Guinea. 

382 Nil, regió del 
nilòtic nilòtica (a) 
 
Riu de l’Àfrica nord-occidental. 

383 Normandia 
normand normanda (a) 
 



Regió del N de França. 
384 Noruega 

noruec noruega (a) 
 
Estat del N d’Europa, a la meitat occidental de la península d’Escandinàvia. 

385 Nova Caledònia 
neocaledonià neocaledoniana (a) (1) 
 
Illa de l’oceà Pacífic, al NE d’Austràlia. 
 
(1) El terme designa els habitants aborígens de l’illa de Nova Caledònia.  

386 Nova York 
novaiorquès novaiorquesa (a) 
  
Ciutat de l’Estat de Nova York, al NE dels Estats Units d’Amèrica. 

387 Nova Zelanda 
neozelandès neozelandesa (a) 
 
Estat d’Oceania, al SE d’Austràlia, format per un arxipèlag.  

388 Núbia 
nubià nubiana (a) 
nubi núbia (a) 
 
Regió de l’Àfrica nord-oriental dividida entre els Estats d’Egipte i del Sudan. 

389 Numància 
numantí numantina (h) 
 
Antic poblat o ciutat dels celtibers, situat a la província de Sòria. 

390 Numídia 
númida (h) 
 
Antiga regió de l’Àfrica del Nord, situada entre Mauritània i el país de Cartago. 

391 Nurestan 
Veg. Nuristan 

392 Nuristan [o Nurestan] 
nuristanès nuristanesa (a) 
 
Regió de l’Afganistan, a l’E de Kabul. 
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393 Occitània 

occità occitana (a) 
 



País de l’Europa occidental, situat a la meitat meridional de l’actual Estat francès. 
394 Oceania 

oceànic oceànica (a) 
 
Continent. 

395 Oman 
omanita (a) 
 
Estat del SE d’Aràbia. 

396 Oretània  
oretà oretana (h) (1) 
 
Regió de la Tarraconense que ocupava la part oriental de les actuals províncies de 
Jaén i Ciudad Real.  
 
(1) Membre d’un poble iber que habitava les parts superiors de les conques del 

Guadalquivir i del Segura.  
397 Ossètia 

osset (a) 
 
Regió d’Europa al centre del Caucas, repartida entre Rússia i Geòrgia. 
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398 Països Baixos 

neerlandès neerlandesa (a) 
holandès holandesa (a) (1) 
 
Estat de l’Europa nord-occidental, limitat amb la mar del Nord, amb Alemanya i 
amb Bèlgica. 
 
(1) Aplicat, per extensió, a tots els habitants dels Països Baixos. 

399 Paixtunistan 
paixtu (a) 
 
País situat al SE de l’Afganistan i NW del Pakistan. 

400 Pakistan 
pakistanès pakistanesa (a) 
 
Estat de l’Àsia meridional, que limita amb l’Iran, l’Afganistan, la Xina, l’Índia i la 
mar d’Aràbia. 

401 Palestina 
palestí palestina (a) 
palestinenc palestinenca (a) 



 
Territori d’Àsia, a l’Orient Mitjà, entre la costa de la Mediterrània, el desert de 
Síria, els contraforts del mont Hermon i el desert del Nègueb, actualment sota 
sobirania d’Israel, Jordània i, en algunes zones, de l’Autoritat Nacional Palestina. 

402 Palmira 
palmirè palmirena (h) 
 
Nom donat pels grecs a Tadmor (l’actual Tadmur), antiga ciutat Estat del desert 
Siroaràbic. 

403 Panamà 
panameny panamenya (a) 
panamenc panamenca (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central, que limita amb Costa Rica i Colòmbia, l’oceà Atlàntic i 
l’oceà Pacífic. 

404 Pannònia 
pannoni pannònia (h) 
 
Antiga regió entre el Danubi i la Mèsia, corresponent a l’Hongria occidental.  

405 Papua Nova Guinea 
neoguineà neoguineana (a) 
 
Estat de la Melanèsia. 

406 Papuàsia 
papú [pl papús] (a) 
 
Territori de l’illa de Nova Guinea incorporat a l’Estat de Papua Nova Guinea. 

407 Paraguai 
paraguaià paraguaiana (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Sud, situat al SE del continent. 

408 París 
parisenc parisenca (a) 
 
Capital de l’Estat francès i de la regió administrativa de l’Illa de França. 

409 Parma 
parmesà parmesana (a) 
 
Ciutat de l’Emília-Romanya, Itàlia, capital de la província homònima. 

410 Partenopea  
partenopeu partenopea (h) 
 
Nom primitiu de Nàpols. 

411 Patagònia 



patagó patagona (a) 
 
Gran regió fisiogràfica de l’Amèrica meridional, a l’extrem S de l’Argentina i Xile.

412 Peiteu 
Veg. Poitou 

413 Peloponès 
peloponesi peloponèsia (a) 
 
Regió grega situada a la península del mateix nom, al S de Grècia. 

414 Pennsilvània 
pennsilvanià pennsilvaniana (a) 
 
Estat del NE dels Estats Units d’Amèrica, a la regió de l’Atlàntic. 

415 Pequín [o Beijing] 
pequinès pequinesa (a) 
 
Capital de la Xina. 

416 Pèrmia 
permià permiana (h) (1) 
 
Antiga regió situada al W dels Urals, que s’estenia des del Volga i el Kama, al S, 
fins al Pètxora.  
 
(1) Membre d’una població finoúgrica dels Urals, pròxima als votiacs i als komis.  

417 Pèrsia 
persa (h) 
persà persana (h) 
 
Antic país situat a la riba oriental del golf pèrsic, al S de Mèdia, que correspon a 
l’actual Iran. 

418 Perú 
peruà peruana (a) 
 
Estat de l’Amèrica del Sud que s’estén entre la costa de l’oceà Pacífic i la plana de 
l’Amazones. 

419 Picardia 
picard picarda (a) 
 
Regió administrativa del N de França. 

420 Piemont 
piemontès piemontesa (a) 
 
Regió del NW d’Itàlia. 

421 Pisa 



pisà pisana (a) 
  
Ciutat de la Toscana, Itàlia, i capital de la província homònima. 

422 Poitou [o Peiteu] 
peitoví peitovina (h) 
peitaví peitavina (h) 
piteu pitea (h) 
 
Antiga regió de la França occidental. Ocupa una part de l’actual regió 
administrativa Poitou-Charentes.  

423 Polinèsia  
polinesi polinèsia (a) 
 
Part més oriental d’Oceania, formada per milers d’illes i arxipèlags dispersos. 

424 Polònia 
polonès polonesa (a) 
 
Estat de l’Europa central. 

425 Pomerània 
pomerani pomerània (h) (1) 
 
Antic principat situat vora la mar Bàltica. 
 
(1) Poble eslau que donà nom a la regió de Pomerània.  

426 Pompeia 
pompeià pompeiana (a) 
 
Ciutat de la Campània, Itàlia, a la província de Nàpols. 

427 Portugal 
portuguès portuguesa (a) 
 
Estat de l’Europa sud-occidental, al W de la península Ibèrica. 

428 Praga 
praguès praguesa (a) 
 
Capital de la República Txeca i del kraj de la Bohèmia Central. 

429 Prússia 
prussià prussiana (h) 
 
Antic Estat alemany, situat entre el centre i el N de l’antiga Alemanya unificada. 

430 Puerto Rico 
porto-riqueny porto-riquenya (a) 
porto-riquenc porto-riquenca (a) 
 



Estat de les Antilles, situat a l’E de la Hispaniola. 
431 Pulla [o Apúlia] 

pullès pullesa (a) 
 
Regió de la Itàlia meridional, a l’extrem SE de la península. 
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432 Qatar 

qatarià qatariana (a) 
 
Emirat independent de l’Àrabia oriental. 

433 Quebec 
quebequès quebequesa (a) 
 
Capital de la província del Quebec, província oriental del Canadà, a la vora N del 
Sant Llorenç. 

 
R 
 
434 Ravenna 

ravennès ravennesa (a) 
 
Capital de la província homònima de l’Emília-Romanya, Itàlia. 

435 Renània 
renà renana (a) 
 
Regió històrica d’Alemanya que comprèn les terres solcades pel curs mitjà del Rin. 

436 Rhodèsia 
rhodesià rhodesiana (h) 
 
Antiga regió de l’Àfrica meridional que, dividida, esdevingué dos Estats diferents: 
Zàmbia (1964) i Rodhèsia, més tard Zimbabwe (1980).  

437 Rio de Janeiro 
carioca (a) 
 
Estat del SE del Brasil. 

438 Rodes 
rodi ròdia (a) 
 
Illa grega de la mar Egea, la més gran de l’arxipèlag del Dodecanès. 

439 Roma 
romà romana (a) 
 



Capital d’Itàlia, del Laci i de la província homònima. 
440 Romania 

romanès romanesa (a) 
 
Estat del SE d’Europa, vora la mar Negra. 

441 Romanya 
romanyès romanyesa (a) 
 
Regió de la Itàlia septentrional. 

442 Ruanda [o Rwanda] 
ruandès ruandesa (a) 
rwandès rwandesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica centreoriental que limita amb Uganda, Tanzània, Burundi i la 
República del Congo. 
  

443 Rumèlia 
rumeliota (h) 
 
Antiga regió de l’Imperi otomà, al S dels Balcans, que comprenia els territoris de la 
Tràcia i part de Macedònia. 

444 Rússia 
rus russa (a) 
 
Estat que ocupa gran part de l’Europa oriental, de l’Àsia central i la totalitat de 
l’Àsia septentrional. 

445 Rússia Blanca 
Veg. Bielorússia 

446 Rutènia  
rutè rutena (h) 
 
A l'edat mitjana el nom designà Rússia, posteriorment, els territoris del NE dels 
Carpats, que comprenen essencialment la Galítsia, la Bucovina i part d'Hongria. 
Actualment constitueix una oblast’ de la República d’Ucraïna anomenada 
Transcarpàcia. 

447 Rwanda 
Veg. Ruanda 

 
S 
 
448 Sabà 

sabeu sabea (h) 
 



Antic regne preislàmic situat a l’actual Iemen. 
449 Sabina 

sabí sabina (h) 
 
Antiga regió de la Itàlia central, situada entre el Tíber, el Nera i l’Aniene. 

450 Sàhara 
saharià sahariana (a) 
 
Desert de l’Àfrica septentrional. 

451 Sàhara Occidental 
sahrauí [pl sahrauís] (a) 
 
Territori del NW d’Àfrica, corresponent a la part occidental del Sàhara. 

452 Salern 
salernità salernitana (a) 
 
Ciutat de la Campània, Itàlia, capital de la província homònima. 

453 Salvador, el 
salvadorenc salvadorenca (a) 
salvadoreny salvadorenya (a) 
 
Estat de l’Amèrica Central, que limita amb Hondures, Guatemala i l’oceà Pacífic. 

454 Samaria 
samarità samaritana (h) 
 
Antiga ciutat de Palestina, situada al centre de l’antic reialme. 

455 Samni 
samnita (h) (1) 
 
Antiga regió dels Apenins centrals i meridionals. 
 
(1) Poble itàlic de raça sabina que habità el Samni i les regions properes. 

456 Samoa 
samoà samoana (a) 
 
Arxipèlag de l’oceà Pacífic, a la Polinèsia, situat al S de l’equador. 

457 Samotràcia 
samotraci samotràcia (a) 
 
Illa grega de la mar Egea, Grècia, al nomós d’Hebros. 

458 Sardenya 
sard sarda (a) 
 
Illa de la Mediterrània que forma part de l’Estat italià. 



459 Sàsser 
sasserès sasseresa (a) 
 
Ciutat de Sardenya, Itàlia, capital de la província homònima. 

460 Savoia 
savoià savoiana (a) 
savoienc savoienca (a) 
 
Regió del SE de França, als Alps occidentals.  

461 Saxònia 
saxó saxona (a) 
 
Regió d’Alemanya centreoriental. 

462 Senegal 
senegalès senegalesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, vora l’Atlàntic. 

463 Sèrbia 
serbi sèrbia (a) 
 
República Federal de Iugoslàvia que comprèn el territori situat al S de Belgrad i 
que correspon a la conca del Morava.  

464 Siam 
siamès siamesa (h) 
 
Nom amb què fou coneguda fins al 1939 la Tailàndia actual, Estat situat al SE 
d’Àsia. 

465 Sibèria 
siberià siberiana (a) 
 
Regió oriental de Rússia, a la part septentrional d’Àsia. 

466 Sicília  
sicilià siciliana (a) 
 
L’illa més gran de la Mediterrània, a Itàlia. 

467 Sidó 
sidoni sidònia (h) 
 
Antiga ciutat de Fenícia que correspon a l’actual Sayda, uns 40 km al S de Beirut, 
al Líban. 

468 Siena 
sienès sienesa (a) 
senès senesa (a) 
 



Ciutat de la Toscana, Itàlia, capital de la província homònima. 
469 Silèsia 

silesià silesiana (a) 
 
Regió de l’Europa central, entre el vessant NE dels Sudets i la conca superior de 
l’Oder. Actualment la major part del territori pertany a l'Estat polonès. 

470 Siracusa 
siracusà siracusana (a) 
 
Ciutat de Sicília, capital de la província homònima. 

471 Síria 
sirià siriana (a) 
siri síria (a) 
 
Estat del Pròxim Orient, situat entre Turquia, Iraq, Jordània, Líban, Israel i la 
Mediterrània. 

472 Síria 
siríac siríaca (h) 
siri síria (h) 
 
Antiga regió del Pròxim Orient que comprenia, aproximadament, la Síria i el Líban 
actuals. 

473 Sodoma 
sodomita (h) 
 
Antiga ciutat de la pentàpoli de Palestina. 

474 Sogdiana 
sogdià sogdiana (h) 
 
Antiga regió de l'Àsia central que esdevingué província de l’Imperi persa. 

475 Somàlia 
somali (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental situat entre Djibouti, Kenya, Etiòpia, l’oceà Índic i el golf 
d’Aden.  

476 Sri Lanka 
singalès singalesa (a) 
cingalès cingalesa (a) 
 
Estat insular d’Àsia situat a l’oceà Índic. 

477 Suàbia 
suabi suàbia (a) 
 
Regió del SW d’Alemanya, entre Baviera i Baden-Württemberg. 



478 Sud-àfrica, República de 
sud-africà sud-africana (a) 
 
Estat de l’extrem meridional d’Àfrica. 

479 Sudan 
sudanès sudanesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental que limita amb Egipte, la mar Roja, Etiòpia, Kenya, 
Uganda, la República del Congo, la República Centreafricana i el Txad. 

480 Suècia 
suec sueca (a) 
 
Estat del N d’Europa, situat al sector oriental de la península d’Escandinàvia. 

481 Suïssa 
suís suïssa (a) 
 
Estat de l’Europa central. 

482 Sumer 
sumeri sumèria (h) 
 
Antic país de l’Orient Mitjà, al S de Mesopotàmia. 

483 Surinam 
surinamès surinamesa (a) 
 
Estat de l’Amèrica meridonal, entre la Guaiana Francesa, la Guyana, el Brasil i 
l’Atlàntic.  

 
T 
 
484 Tadjikistan 

tadjik (a) 
 
Estat del SE de l’Àsia central que limita amb l’Uzbekistan, el Kirguizistan, la Xina 
i l’Afganistan. 

485 Tahití 
tahitià tahitiana (a) 
 
Illa d’Oceania, a l’arxipèlag de la Societat, a la Polinèsia Francesa. 

486 Tailàndia 
tailandès tailandesa (a) 
 
Estat del SE d’Àsia, situat al centre de la península d’Indoxina. 

487 Taiwan 
taiwanès taiwanesa (a) 



 
Estat insular de l’Àsia oriental, al SE de la Xina. 

488 Tanzània 
tanzà tanzana (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental que limita amb Uganda, Kenya, l’oceà Índic, Zàmbia, 
Malawi, Moçambic, la República del Congo, Burundi i Ruanda. 

489 Tartessos  
tartessi tartèssia (h) 
 
Ciutat molt antiga de la Bètica, prop de la desembocadura del Betis (l’actual 
Guadalquivir).  

490 Tasmània 
tasmanià tasmaniana (h) (1) 
 
Illa que constitueix un Estat del SE d’Austràlia. 
 
(1) Membre d’un poble considerat una subraça dels melanesis, que poblava l’illa 

de Tasmània.  
491 Tebes 

tebà tebana (h) 
 
Antiga ciutat grega de la Beòcia. 

492 Tessàlia 
tessali tessàlia (a) 
 
Regió de la Grècia continental que comprèn els actuals nomoí de Làrissa, Tríkala, 
Karditsa i Magnèsia.  

493 Tessalònica 
tessalonicenc tessalonicenca (a) 
 
Ciutat del N de Grècia, a Macedònia. 

494 Texas 
texà texana (a) 
 
Estat del S dels Estats Units d’Amèrica. 

495 Tibet 
tibetà tibetana (a) 
 
País de l’Àsia central que constitueix una regió autònoma de la Xina, al N de 
l’Himàlaia. 

496 Timor 
timorès timoresa (a) 
 



Illa d’Insulíndia, a la zona sud-oriental de l’arc de l’arxipèlag de les illes Petites de 
la Sonda, entre la mar de Banda i la mar de Timor. 

497 Tingis 
tingità tingitana (h) 
 
Antiga colònia romana, capital de la Mauritània Tingitana, que correspon a l’actual 
Tànger. 

498 Tir 
tiri tíria (h) 
tirià tiriana (h) 
 
Antiga ciutat Fenícia, que correspon a l’actual Sur, al Líban. 

499 Tirol 
tirolès tirolesa (a) 
 
Regió dels Alps orientals dividida entre els Estats d’Àustria i Itàlia.  

500 Tlaxcala 
tlaxcalteca (a) 
 
Capital de l’Estat homònim de Mèxic. L’Estat limita amb els Estats de Puebla, 
Hidalgo i Mèxic. 

501 Togo 
togolès togolesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica occidental, al golf de Guinea. 

502 Tolosa [o Tolosa de Llenguadoc] 
tolosà tolosana (a) 
 
Ciutat d’Occitània, capital del Llenguadoc, situada a les ribes de la Garona. 

503 Tolosa de Llenguadoc 
Veg. Tolosa 

504 Tonga 
tongalès tongalesa (a) 
 
Estat insular del Pacífic sud-central format per un arxipèlag d’illes i illots. 

505 Torí 
torinès torinesa (a) 
 
Capital del Piemont, Itàlia, i de la província homònima. 

506 Toscana 
toscà toscana (a) 
 
Regió de la Itàlia peninsular.  

507 Tràcia 



traci tràcia (a) (h) 
 
Regió històrica del SE d’Europa que comprèn un sector de la península Balcànica i 
que està repartida entre Grècia, Bulgària i Turquia. 

508 Transilvània 
transilvà transilvana (a) 
 
Regió del centre de Romania. 

509 Trento  
tridentí tridentina (a) 
 
Ciutat del Trentino, Itàlia, capital del Trentino - Alto Adige i de la província 
homònima. 

510 Trípoli  
tripolità tripolitana (a) 
 
Capital de Líbia, a la costa de Tripolitània. 

511 Tripolitània 
tripolità tripolitana (a) 
 
Regió del NW de Líbia. 

512 Troia 
troià troiana (h) 
 
Antiga ciutat de l’Àsia Menor, situada als territoris de la Tròade, prop de l’estret 
dels Dardanels. 

513 Tunis 
tunisenc tunisenca (a) 
 
Capital de Tunísia.  

514 Tunísia 
tunisià tunisiana (a) 
 
Estat del N d’Àfrica que limita amb la Mediterrània al N i a l’E, amb Líbia al SE i a 
amb Algèria al W.  

515 Turdetània 
turdetà turdetana (h) (1) 
 
Antiga regió preromana de la península Ibèrica que corresponia aproximadament a 
l’Andalusia occidental actual i s’estenia pel W cap a l’Algarve.  
 
(1) Membre d’un poble preromà de la península Ibèrica, descendent dels tartessis. 

516 Turíngia 
turingi turíngia (a) 



 
Land d’Alemanya, situat al voltant de la selva homònima. 

517 Turkmenistan 
turcman turcmana (a) 
 
Estat del SW de l’Àsia central, entre la mar Càspia i l’Amudarià, que limita amb 
l’Iran i l’Afganistan.  

518 Turquia 
turc turca (a) 
otomà otomana (a) 
 
Estat de l’Àsia i Europa, entre la Mediterrània i la mar Negra. 

519 Túsculum 
tusculà tusculana (h) 
 
Ciutat antiga del Laci, situada als Colli Albani. 

520 Txad 
txadià txadiana (a) 
 
Estat de l’Àfrica equatorial que limita al N amb Líbia, a l’E amb el Sudan, al S amb 
la República Centreafricana, al SW amb el Camerun i Nigèria i al W amb el Níger. 

521 Txeca, República 
txec txeca (a) 
 
Estat de l’Europa central que limita al N amb Polònia, al NW i al W amb 
Alemanya, al S amb Àustria i a l’E amb Eslovàquia. 

522 Txecoslovàquia 
txecoslovac txecoslovaca (h) 
 
Nom de l’Estat que, vigent entre els anys 1918-1939 i 1946-1992, era format pels 
pobles txec i eslovac, i comprenia els territoris de Bohèmia, Moràvia i Eslovàquia. 

523 Txetxènia 
txetxè txetxena (a) 
 
República federada de Rússia, al N del Caucas. 

 
U 
 
524 Ubangi 

Veg. Ubangui 
525 Ubangui [o Ubangi] 

ubanguià ubanguiana (a) (1) 
 
Territori i riu de l’Àfrica central, afluent del Congo. 



 
(1) Denominació genèrica dels habitants de les conques de l’Ubangui i dels seus 

afluents. 
526 Ucraïna 

ucraïnès ucraïnesa (a) 
 
Estat de l’Europa oriental, vora la mar Negra. 

527 Udmurts, República dels  
udmurt (a) (1) 
 
República federada de Rússia, situada a l’E de la República russa, entre els rius 
Kama i V’atka. 
 
(1) Membre d’un poble del grup finès oriental que viu a la República autònoma 

dels Udmurts, a Rússia.  
528 Uganda 

ugandès ugandesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica oriental, situat al N del llac Victòria.  

529 Úmbria 
umbre umbra (h) (1) 
 
Regió d’Itàlia formada per les províncies de Perusa i de Terni.  
 
(1) Membre d’un antic poble itàlic que durant el segon mil·lenni aC vivia a la Itàlia 

central i a part de l’Etrúria i que el primer mil·lenni aC es restringí a la zona 
oriental de l’actual Úmbria, a la qual donà nom, i a alguns territoris de dellà els 
Apenins.  

530 Unió de Myanmar 
Veg. Birmània 

531 Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques 
Veg. Unió Soviètica 

532 Unió Soviètica [o Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques] 
soviètic soviètica (h) 
 
Nom amb què es designa l’Estat del continent eurasiàtic sorgit de la Revolució 
Russa de 1917, vigent fins al 1991. 

533 Urartu  
urarti uràrtia (h) 
 
Antic país de l’Orient Mitjà, situat al N d’Assíria i centrat entorn del llac Van 
(Turquia). 

534 Uruguai 
uruguaià uruguaiana (a) 



 
Estat de l’Amèrica meridional que limita amb el Brasil, l’oceà Atlàntic, l’estuari 
del Riu de la Plata i amb l’Argentina. 

 
V 
 
535 Valença  

valentinès valentinesa (a) 
 
Ciutat del Delfinat, Occitània, capital del Valentinès i del departament francès del 
Drôme, situada a la riba esquerra del Roine. 

536 Valentinès 
valentinès valentinesa (a) 
 
Comarca del Delfinat, Occitània. 

537 Vall d’Aosta  
valldostà valldostana (a) 
 
Territori de l’Europa centromeridional, als Alps occidentals, que coincideix 
aproximadament amb la regió autònoma italiana del mateix nom. 

538 Valònia 
való valona (a) 
 
Part meridional de Bèlgica, corresponent als territoris de parla valona. Comprèn les 
províncies de Lieja, Luxemburg, Namur i la part meridional de Brabant. 

539 Varsòvia 
varsovià varsoviana (a) 
 
Capital de Polònia i del voivodat homònim, situada a la plana de Masòvia. 

540 Vaud  
valdès valdesa (a) 
 
Cantó del SW de Suïssa. 

541 Venècia 
venecià veneciana (a) 
 
Capital del Vèneto, Itàlia, i de la província homònima. 

542 Veneçuela 
veneçolà veneçolana (a) 
 
Estat de l’Amèrica meridional, limitat per la mar de les Antilles, l’oceà Atlàntic, la 
Guyana, el Brasil, Colòmbia. 

543 Vèneto 
vènet vèneta (h) (1) 



 
Regió del NE d’Itàlia. 
 
(1) Poble de procedència il·líria, establert els primers segles de l’era cristiana a les 

terres del litoral adriàtic, al NE d’Itàlia. Foren els fundadors de la ciutat de 
Venècia. 

544 Verona 
veronès veronesa (a) 
 
Ciutat del Vèneto, Itàlia, capital de la província homònima. 

545 Viena 
vienès vienesa (a) 
 
Capital d’Àustria i del land de la Baixa Àustria, situada al sector més oriental del 
país. 

546 Vietnam 
vietnamita (a) 
 
Estat de l’Àsia del SE, que limita amb la Xina, la mar de la Xina Meridional, 
Cambotja i Laos.  

547 Virgínia 
virginià virginiana (a) 
 
Estat dels Estats Units d’Amèrica. 

548 Volínia  
volinià voliniana (h) (1) 
 
Regió històrica del NW d’Ucraïna. 
 
(1) Antic poble eslau que s’instal·là a la regió actual de Volínia, que en prengué el 

nom.  
 
W 
 
549 Westfàlia 

westfalià westfaliana (a) 
 
Regió històrica d’Alemanya; situada al W del curs superior i mitjà del Weser, 
s’estén fins al Ruhr. 

 
X 
 
550 Xile 

xilè xilena (a) 



 
Estat de l’Amèrica del Sud, situat a l’extrem sud-occidental del continent americà.  

551 Xina 
xinès xinesa (a) 
 
Estat de l’Àsia oriental que limita amb Corea del Nord, Rússia, Mongòlia, el 
Kazakhstan, el Kirguizistan, el Tadjikistan, el Pakistan, l’Índia, el Nepal, Bhutan, 
la Unió de Myanmar, Laos, Vietnam i l’oceà Pacífic. 

552 Xipre 
xipriota (a) 
 
Estat insular de la Mediterrània oriental.  

 
Z 
 
553 Zaire 

zairès zairesa (h) 
 
Nom que fins al 1997 rebé l'actual República del Congo. 

554 Zàmbia 
zambià zambiana (a) 
 
Estat de l’Àfrica austral, que limita amb la República del Congo, Tanzània, 
Malawi, Moçambic, Zimbabwe, Botswana i Angola. 

555 Zanzíbar 
zanzibarès zanzibaresa (a) 
 
Illa de l’oceà Índic, la més gran de la regió insular homònima de Tanzània. La 
regió comprèn les illes de Zanzíbar i Pemba.  

556 Zelanda 
zelandès zelandesa (a) 
 
Província del SW dels Països Baixos. 

557 Zimbabwe 
zimbabwès zimbabwesa (a) 
 
Estat de l’Àfrica meridional, limitat per Zàmbia, Moçambic, la República de Sud-
àfrica i Botswana. 

558 Zululàndia  
zulu (a)  
 
Regió de l’Àfrica meridional, actualment incorporada al Natal, la República de 
Sud-àfrica, del qual forma la part més septentrional. 

 



 



Unitats administratives estrangeres 
 
kraj* m [pl kraja] Unitat administrativa de la República Russa. 
 
kraj* m [pl kraje] Unitat administrativa de Txecoslovàquia i, posteriorment, de la República 
Txeca i d’Eslovàquia. 
 
land* m [pl länder] Circumscripció administrativa de primer ordre de la República 
d’Àustria (anomenada oficialment bundesland) i de la RF d’Alemanya; en ambdós Estats, 
cada land és autònom i federat. 
 
muhafaza* m [pl muhafazat] Unitat administrativa de certs països àrabs (Líban, Síria), 
corresponent a una província, un departament. 
 
nomós* m  [pl nomoí] Divisió administrativa de l’antic Egipte. Divisió administrativa de la 
Grècia moderna.  
 
oblast’* f [pl oblasti] Unitat administrativa territorial de primer grau de l’URSS. Amb la 
dissolució d’aquesta (1991), la Federació Russa i altres Estats de la CEI (Confederació dels 
Estats Independents) la conservaren en les seves divisions territorials. 
 
voivodat m Divisió administrativa de primer ordre de la República Socialista de Polònia. 
 
wilaya* m [pl wilayat] Divisió administrativa de primer ordre d’Algèria i Tunísia. 
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