mots amb ela geminada
-al·legació (al·legar), al·legoria, al·leluia, al·lèrgia, al·licient, al·locució, al·lot, al·lucinació (al·lucinar), al·lusió
(al·ludir), al·luvió, ampul·lós, anul·lació (anul·lar/anular), apel·lació (apel·lar), aquarel·la, axil·la, Al·là,
bagatel·la, bèl·lic, bel·ligerant, Brussel·les,
-cal·ligrafia, cal·ligrama, camamil·la/camamilla, cancel·lació (cancel·lar), capil·lar, caravel·la, cavil·lar, cel·la,
cel·lofana, cèl·lula (cel·lular, cel·lulitis, cel·lulosa), circumval·lació, ciríl·lic, clorofil·la, col·laboració
(col·laborador, col·laborar), col·lapse (col·lapsar), col·lateral, col·lecció (col·leccionar, col·leccionista),
col·lecta (col·lectiu, col·lectivitat), col·lega, col·legi (col·legial), col·liri, col·lisió, col·locació (col·locar,
descol·locar), col·loqui (col·loquial), constel·lació, corol·la, cristal·lí (cristal·litzar), Compostel·la,
-damisel·la, destil·lar, el·lipse/el·lipsi (el·líptic), estel·lar, excel·lent (excel·lència, excel·lentíssim), expel·lir,
fal·làcia, fal·lera, fal·lus, fil·loxera, flagel·lar, franel·la, fregitel·la, fumarel·la, gal·lès, gal·licisme (gal·lo-),
gel·laba, goril·la, hel·lènic,
-idil·li, il·legal, il·legible, il·legítim, il·lès, il·lícit, il·limitat, il·localitzable, il·lògic, il·luminació (il·luminar), il·lusió
(il·lús, il·lusionar, il·lusionista, il·lusori, desil·lusionar), il·lustració (il·lustrador, il·lustrar), il·lustre, infal·lible,
instal·lació (instal·lar), intel·lecte (intel·lectual), intel·ligència (intel·ligent), intel·ligible, interpel·lar,
-legionel·la, libèl·lula, mal·leable, maquiavèl·lic, maxil·lar, medul·la, metàl·lic (metal·lúrgia, metal·lúrgic),
mil·lenni (mil·lenari, mil·lèsim, mil·ligram, mil·límetre), miscel·lània, mol·lusc, mortadel·la, Marcel·lí, novel·la
(novel·lista, fotonovel·la, telenovel·la), nul·litat, ombrel·la, oscil·lar, -pal·li, pal·liar, pàl·lid (empal·lidir), paral·lel
(paral·lelament, paral·lelisme), parcel·la, passarel·la, pel·lícula, penicil·lina, pol·len (pol·linització), pol·lució
(pol·luir), protocol·lari, pul·lular, pupil·la, pusil·lànime, putxinel·li,
-ral·li, rebel·lió (rebel·lar-se), recol·lecció (recol·lectar, recol·lector), repel·lent (repel·lir), satèl·lit, salmonel·la,
sibil·lí, sigil·lós, síl·laba (monosíl·lab, polisíl·lab), sol·lícit (sol·licitar, sol·licitud), -taral·larà (taral·lejar,
taral·lirot), tessel·la, til·la (til·ler), titil·lar, tortel·lini, tranquil·litat (tranquil·lament, tranquil·litzar), vacil·lar,
varicel·la, vel·leïtat, vil·la/vila, xarel·lo, xinel·la, xitxarel·lo, etc.

mots amb tl o tll
ametlla/ametla (ametllat, ametllenc, ametller/ametler, ametllerar, ametlló),
batlle/batle (batllia, batlliu, sotsbatlle),
espatlla/espatla (espatllador, espatlladura, espatllam, espatllament, espatllar, espatllat, espatllejar,
espatller, espatllera, espatlleta, espatlló , espatllut, cobriespatlles, guardaespatlles),
guatlla/guatla/guàtlera (guatllot),
motlle/motle/motllo/motlo (motllada/motlada, contramotlle, desemmotllament, desemmotllant,
desemmotllar, desemmotllatge, emmotllable, emmotllador, emmotllament, emmotllar, emmotllat,
emmotllatge),
motllura/motlura (motllurar/motlurar, motlluratge, emmotllurar),
respatller/respatler (respatlera),
revetlla/revetla (revetler),
rotlle/rotllo/rotlo (rotllada, rotllana, rotllar, rotllat, desenrotllable, desenrotllador, desenrotllament,
desenrotllar, enrotllable, enrotllador, enrotllament, enrotllar, porta-rotlles),
vetlla/vetla (vetllada/vetlada, vetllador/vetlador, vetllaire, vetllar/vetlar, desvetllable, desvetllador,
desvetllament, desvetllar, desvetllat).

mots amb tl
atlàntic (transatlàntic), atles, atleta (atlètic, atletisme, pentatleta), -atló (decatló, triatló), hitlerià, pòrtland, etc.

mots amb tll
bitlla, bitllet (bitlletera), bitllo-bitllo, butlla, butlleta, butlletí, butllofa, espitllera, esquitllada (esquitllar-se,
d’esquitllèbit, d’esquitllentes, resquitllada, resquitllar), ratlla (ratllada, ratllador, ratlladura, ratllar, subratllar,
milratlles), rutllar, titlla (titllar), etc.

