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ANEX III. TOPONÍMIA I GENTILICIS
INTERNACIONALS
S’inclou en el present anex una llista dels estats independents del món en
reconeiximent unànim, acompanyats dels gentilicis corresponents.
En alguns casos, és potestatiu l’us o no d’artícul davant del nom de l’estat. En tal cas,
s’indica a continuació, entre paréntesis.

Estat

Gentilici

Afganistan

afgà, -ana

Albània

albanés, -esa

Alemanya

alemà, -ana / alemany, -anya

Algèria

algerià, -ana

Andorra

andorrà, -ana

Angola

angolà, -ana

Antigua i Barbuda

antiguà, -ana

Aràbia Saudita

saudita / saudí / àrap

Argentina (l')

argentí, -ina

Armènia

armeni, -ènia

Austràlia

australià, -ana

Àustria

austríac, -íaca

Azerbaijan

azerí

Bahames (les)

bahameny, -enya

Bangla Desh

bengalí, -ina / bangladesí, -ina

Barbados

barbadià, -ana

Barein

bareiní

Bèlgica

belga

Belize

belizeny, -enya

Benin

beninés, -esa

Bielorrússia

bielorrús, -ussa

Bolívia

bolivià,-ana

Bòsnia i Herzegovina

bosni, bòsnia
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Estat

Gentilici

Botsuana

botsuà, -ana

Brasil (el)

brasiler, -era

Brunei

bruneyà, -ana

Bulgària

búlgar, -ara

Burkina Faso

burkinés, -esa

Burundi

burundés, -esa

Butan

butanés, -esa

Camboja

cambojà, -ana

Camerun (el)

camerunés, -esa

Canadà (el)

canadenc, -enca

Cap Vert

capverdià, -ana

Catar

catarí

Centreafricana, República

centreafricà, -ana

Chad (el)

chadià, -ana

Checa, República / Chèquia

chec, -eca

Chile

chilé, -ena

China (la)

chinenc, -enca / chinés, esa / chinesc, -esca

Chipre

chiprà, -ana / chipriota

Colòmbia

colombià, -ana

Comores (les)

comorenc, -enca

Congo, República del

congolés, -esa

Congo, Rep. Democràtica del

congolés, -esa

Corea del Nort

coreà, -ana / nortcoreà, -ana

Corea del Sur

coreà, -ana / surcoreà, -ana

Costa d'Ivori

ivorí, -ina

Costa Rica

costarriqueny, -enya

Croàcia

croata

Cuba

cubà, -ana

Dinamarca

danés, -esa / dinamarqués, -esa

Dominica

dominiqués, -esa
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Estat

Gentilici

Dominicana, República

dominicà, -ana

Egipte

egipci, -ípcia

El Salvador

salvadoreny, -enya

Emirats Àraps Units (els)

emiratí

Equador (l')

equatorià, -ana

Eritrea

eritreu, -ea

Eslovàquia

eslovac, -aca

Eslovènia

eslové, -ena

Espanya

espanyol, -ola

Estats Units (els)

estatunidenc, -enca / nortamericà, -ana

Estònia

estonià, -ana

Etiopia

etíop

Fiji (les)

fijià, -ana

Filipines (les)

filipí, -ina

Finlàndia

finlandés, esa / finés, -esa

França

francés, -esa

Gabó

gabonés, -esa

Gàmbia

gambià, -ana

Geòrgia

georgià, -ana

Ghana

ghanés, -esa

Granada

granadí, -ina

Grècia

grec, -ega

Guatemala

guatemalenc, -enca

Guinea

guineà, -ana

Guinea Bissau

bissauguineà, -ana / guineà, -ana

Guinea Equatorial

equatoguineà, -ana / guineà, -ana

Guyana

guyanés, -esa

Haití

haitià, -ana

Hondures

hondureny, -enya

Hongria

hongarés, -esa
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Estat

Gentilici

Índia (l')

indi, índia

Indonèsia

indonesi, -èsia

Irac

iraquí

Iran

iraní

Irlanda

irlandés, -esa

Islàndia

islandés, -esa

Israel

israelita

Itàlia

italià, -ana

Jamaica

jamaicà, -ana

Japó (el)

japonés, -esa / nipó, -ona

Jibuti

jibutià, -ana

Jordània

jordà, -ana

Kazakstan (el)

kazak, -aka

Kènia

keniata

Kirguistan (el)

kirguís

Kiribati

kiribatià, -ana

Kuwait

kuwaití

Laos

laosià, -ana

Lesoto

basuto

Letònia

letó, -ona

Líban (el)

libanés, -esa

Libèria

liberià, -ana

Líbia

libi, líbia

Liechtenstein

liechtensteinés, -esa

Lituània

lituà, -ana

Luxemburc

luxemburgués, -esa

Macedònia

macedoni, -ònia

Madagascar

malgache

Malàsia

malasi, -àsia

Malaui

malauià, -ana
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Estat

Gentilici

Maldives (les)

maldiu, -iva

Mali

malienc, -enca

Malta

maltés, -esa

Marroc (el)

marroquí, -ina

Marshall, Illes

marshallés, -esa

Maurici

mauricià, -ana

Mauritània

maurità, -ana

Mèxic

mexicà, -ana

Micronèsia

micronesi, -èsia

Moçambic

moçambiqueny, -enya

Moldàvia

moldau, -ava

Mónaco

monegasc, -asca

Mongòlia

mongol

Montenegro

montenegrí, -ina

Myanmar (Birmània)

birmà, -ana

Namíbia

namibi, -íbia

Nauru

nauruà, -ana

Nepal (el)

nepalés, -esa / nepalí

Nicaragua

nicaragüenc, -enca

Níger (el)

nigerí, -ina

Nigèria

nigerià, -ana

Noruega

noruec, -ega

Nova Zelanda

neozelandés, -esa

Oman

omaní, -ina

Països Baixos (els) (Holanda)

holandés, -esa / neerlandés, -esa

Pakistan (el)

pakistaní

Palau

palauà, -ana

Panamà (el)

panameny, -enya

Papua Nova Guinea

papú

Paraguai (el)

paraguayà, -ana
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Estat

Gentilici

Perú (el)

peruà, -ana

Polònia

polac, -aca / polonés, -esa

Portugal

portugués, -esa

Regne Unit (el)

britànic, -ànica

Romania

rumà, -ana

Ruanda

ruandés, -esa

Rússia

rus, russa

Salomó, Illes

salomonenc, -enca

Samoa

samoà, -ana

San Marino

sanmarinés, -esa

Sant Cristòfol i Nevis

cristofolià, -ana

Sant Tomé i Príncipe

santomenc, -enca

Sant Vicent i les Granadines

vicentià, -ana

Santa Llúcia

santallucià, -ana

Seichelles (les)

seichellés, -esa

Senegal (el)

senegalés, -esa

Sèrbia

serbi, sèrbia

Serra Lleona

serralleonés, -esa

Singapur

singapurenc, -enca

Síria

siri, síria

Somàlia

somalí

Sri Lanka

singalés, -esa

Suazilàndia

suazi

Sudan (el)

sudanés, -esa

Sudan del Sur (el)

sursudanés, -esa

Suècia

suec, -eca

Suïssa

suís, -ïssa

Suràfrica

surafricà

Surinam

surinamés, esa

Tailàndia

tailandés, -esa / siamés, -esa
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Estat

Gentilici

Tajikistan

tajik, -ika

Tanzània

tanzà, -ana

Timor Oriental

timorenc, -enca

Togo

togolés, -esa

Tonga

tongà, -ana

Trinitat i Tobago

trinitari, -ària

Tunísia

tunisenc, -enca

Turcmenistan (el)

turcomà, -ana

Turquia

turc, turca

Tuvalu

tuvaluà, -ana

Ucrània

ucranià, -ana

Uganda

ugandés, -esa

Uruguai (l')

uruguayà, -ayana

Uzbekistan (l')

uzbek, -eka

Vanuatu

vanuatenc, -enca

Vaticà (el) / Ciutat del Vaticà

vaticà, -ana

Veneçuela

veneçolà, -ana

Vietnam

vietnamita

Yemen (el)

yemenita

Zàmbia

zambià, -ana

Zimbàbue

zimbabuà, -ana

