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MODIFICACIONS PER AL DIEC2 EN LÍNIA 

Actualització de març de 2021 
 

 

  

1. Articles que s’afegeixen a la nomenclatura del DIEC2  

 
 

abrandat -ada  

1 adj. Que denota passió. El poeta aspirava a arribar al fons dels cors per mitjà de les seves 

abrandades paraules. El to dels seus discursos sempre és molt abrandat. 

2 adj. Que té un temperament apassionat. Sempre m’he considerat un patriota abrandat. En la 

societat occidental els joves són molt abrandats. 

 

 

accentuat -ada 

1 adj. Que ressalta per la seva intensitat, grau o mesura i es percep amb facilitat. Té els trets de la 

cara molt accentuats.  

2 adj. Tònic 2 2. Síl·laba accentuada. Vocal accentuada. 

 

 

acolorit -ida 

1 adj. Que té color. Compraré pólvores acolorides per aplicar damunt el maquillatge. 

2 1 adj. Ple de colors vius i intensos. Es va treure la corbata, llampant i acolorida, i la lliurà al 

públic. Les cues dels paons són molt acolorides.  

2 2 adj. Que té unes qualitats que donen vida, vivacitat i intensitat. És un escriptor amb un estil 

acolorit i contundent. A Eivissa celebraven una acolorida trobada folklòrica. 

 

 

adormissat -ada  

adj. ENDORMISCAT 1. 

 

 

adormit -ida 

adj. Que està dormint. S’ha quedat adormida mirant la pel·lícula. La fatiga l’havia rendit i ara 

reposava adormit. Fer-se l’adormit. 

 

 

aïllat -ada 

1 adj. Que està sol en un lloc, lluny de qualsevol altre element de la seva espècie. Vivia en una 

casa aïllada. El turó està aïllat enmig de la gran planura. 

2 adj. Que no forma part d’un grup o d’un conjunt. La cèl·lula es pot presentar aïllada o formant 

grup amb d’altres. 
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3 adj. Que s’esdevé una vegada i no es repeteix en el mateix context. A la manifestació hi va 

haver algun acte violent aïllat. 

 

 

aixecat -ada  

adj. LLEVAT3. Què fas aixecat tan tard? Vinga, a dormir! Encara que arribés tard, la mare 

m’esperava aixecada. 

 

 

ajustat -ada 

1 adj. Que s’adapta en justa proporció a allò a què està destinat, proporcionat quant a pes, preu, 

mida o mesura. Un vestit, un calçat, ajustat. Els vestits de neoprè van ben ajustats. En aquesta 

botiga els preus són molt ajustats. 

2 adj. Que és desigual per un marge de diferència molt petit, s’aplica al resultat d’una 

confrontació. El nou partit polític guanyaria les eleccions, però amb un resultat ajustat. El 

resultat de la votació és massa ajustat, no podem prendre cap decisió. 

 

 

alçat2 -ada 

adj. LLEVAT3. He estat alçat fins ara, despert tota la nit. 

 

 

allunyat -ada 

adj. Que és a una distància considerable en l’espai o en el temps. Els barris allunyats del centre 

són més tranquils. L’escriptor situa la novel·la en una època allunyada. 

 

 

animalisme  

m. Moviment que propugna la defensa dels animals i està en contra de la seva explotació i 

maltractament. 

 

 

animalista 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a l’animalisme. Partit animalista.  

1 2 adj. i m. i f. Partidari de l’animalisme.  

2 m. i f. Artista especialitzat en la representació d’animals. 

 

 

apagat -ada 

1 1 adj. Mancat de vitalitat. Estàs apagat, què et passa? Avui et veig molt apagada. 

1 2 adj. PER EXT. Veu apagada. Mirada apagada. Ulls apagats. 

2 adj. De to esmorteït i mat. El vestit era blau fosc, amb uns brodats grocs i vermells, de tons 

apagats. 

3 adj. Somort i continu, s’aplica a un so. El so apagat de la mar fa que ens adormim. Des de 

l’habitació, tots els sorolls que sentíem eren apagats. 
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apedaçat -ada 

adj. Que porta roba apedaçada. Anar apedaçat. Els nens ja no van apedaçats a escola. 

 

 

aplanat -ada  

adj. Que té forma plana. Els escurçons tenen el cap aplanat i ample. 

 

 

apressat -ada  

1 adj. Que actua amb pressa. El Xavier és un home apressat, tot el dia corre amunt i avall. 

2 adj. Fet amb pressa. No podem fer una revisió tan apressada dels problemes locals. Les 

apressades lectures fetes a casa no permeten una anàlisi profunda del text. 

 

 

arquejat -ada  

adj. En forma d’arc. El gall té el bec arquejat. La forma de la banana és arquejada. 

 

 

assistit -ida  

1 adj. Fet amb l’ajut auxiliar d’una tècnica o d’un recurs tecnològic. Reproducció assistida. 

Respiració assistida. Fecundació assistida. Traducció assistida per ordinador. 

2 adj. Proveït d’un sistema que permet amplificar o regular automàticament l’acció de l’usuari. 

Direcció assistida. Frens assistits. 

 

 

assolellat -ada  

1 adj. Molt exposat als rajos del sol. Si busqueu aquesta herba, la trobareu en indrets secs i 

assolellats. El seu àtic era molt assolellat i obert a tots els vents. 

2 adj. Caracteritzat per la presència del sol. Tarda assolellada. Matí assolellat. El cap de setmana 

serà molt assolellat, amb vent del nord i temperatura suau. 

 

 

assossegat -ada 

1 1 adj. Tranquil i de tracte agradable. És una noieta molt assossegada. En Jaume era assossegat, 

seriós.  

1 2 adj. Propi d’una persona assossegada. Mirada assossegada. El professor no escridassava mai 

els alumnes, sempre els parlava en un to assossegat. 

2 adj. Que es desenvolupa amb calma i sense entrebancs. Fa temps que porta una vida 

assossegada. Quan un ja no té l’ímpetu de la joventut, tot és més assossegat. 

3 adj. Compassat, s’aplica a una seqüència de moviments, a una successió de sons. Respiració 

assossegada. Pols assossegat. Li havia desitjat bona nit i ja el seu respir tenia el ritme ample i 

assossegat d’un son perfecte. 
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avorrit -ida  

1 adj. i m. i f. Que no és capaç de divertir-se ni de distreure’s. En Marc és molt avorrit i mai no 

proposa res. Els vells ja ho havien vist tot i feien cara d’avorrits. La teva germana és una avorrida 

que no surt mai de casa. 

2 adj. Monòton 1 2. Una dieta avorrida. Una feina avorrida. Hem fet deu hores de viatge per un 

paisatge avorrit. El menú de l’escola és molt avorrit. 

3 adj. En què hom s’avorreix, s’aplica a una activitat, a un període de temps. Quin estiu més 

avorrit i més llarg! Les tardes de diumenge eren avorrides. 

 

 

calmat -ada 

1 1 adj. Que té calma. Era un home calmat, que no perdia els nervis per res. La Maria és molt 

calmada. 

1 2 adj. PER EXT. Amb el pas dels anys, va anar adquirint un aspecte calmat. Parla amb veu 

calmada. 

2 adj. En què el temps atmosfèric està en calma, s’aplica a un període de temps. El vespre és 

calmat, una mica càlid. 

3 adj. Que es desenvolupa amb tranquil·litat. Els sindicats han realitzat una calmada però 

autèntica revolució. 

 

 

casat -ada  

adj. i m. i f. Que s’ha casat. Van jugar el partit solters contra casats. 

 

 

cenyit -ida 

1 adj. Que s’adapta estretament a una part del cos. Aquest vestit va cenyit a la cintura. M’he 

comprat un pijama molt cenyit de punys. Aquests pantalons són massa cenyits, ja no els podré 

portar més. 

2 adj. Que porta roba cenyida. Els joves van molt cenyits perquè diuen que és la nova moda. 

 

 

civilitzat -ada  

3 adj. Propi d’una persona civilitzada. No podem tenir ni una conversa civilitzada. La convivència 

entre nosaltres sempre és civilitzada. 

 

 

comprès -esa  

adj. Inclòs entre dos valors. Durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, 

estan prohibides les activitats als terrenys forestals. D’edat compresa entre els 18 i els 30 anys. 

L’àrea compresa entre Tagamanent i Sant Feliu de Codines és on s’han concentrat les 

precipitacions més notables. 

1 adj. Dotat de civilització. De vegades, als països que es diuen civilitzats es cometen veritables 

barbàries. Societat civilitzada. És l’atzar que et fa néixer en un lloc civilitzat o no. 

2 adj. Educat 1. Les persones civilitzades no criden mai en les discussions. Els seguidors del 

nostre equip són més civilitzats que els del vostre. 
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compromès -esa 

1 adj. Que no és fàcil de dur a terme perquè implica dificultat o perill. El pilot va haver de fer una 

maniobra compromesa. La cuita de les peces de joieria és compromesa i delicada. 

2 adj. Que és delicat i pot posar en risc la reputació o l’adequació de la conducta. Una situació 

compromesa. Una pregunta compromesa. El teu comportament en públic era compromès i de 

vegades arriscat. Havia pogut escoltar secrets d’estat i converses compromeses. 

3 adj. Que manifesta un compromís polític o ideològic. Durant la dictadura va adoptar una 

actitud molt compromesa. En la seva joventut l’artista practicà una pintura arrelada i 

compromesa. Literatura compromesa. 

 

 

concorregut -uda 

adj. Amb molta afluència de gent. La platja ara és poc concorreguda. El seu fou un funeral 

concorregut. 

 

 

construït -ïda 

adj. Ocupat per construccions, s’aplica a un terreny. Els espais no construïts de la ciutat són 

veritables reserves d’aire pur. 

 

 

convençut -uda  

adj. Que es mostra ferm en les seves conviccions. S’ha declarat ecologista convençuda. El seu 

avi fou un actiu i convençut militant republicà. 

 

 

corbat -ada  

adj. Que té forma corba. Corbat cap amunt. Corbat cap avall. Té el nas corbat. La perdiu plana 

amb les ales corbades cap avall. 

 

 

declarat -ada 

1 adj. Que manifesta la seva posició d’una manera clara i oberta. Enemic declarat. Diderot era 

un ateu declarat.  

2 adj. PER EXT. Enemistat declarada. 

 

 

descuidat -ada  

1 adj. Que no guarda la cura deguda en l’aspecte físic o en les responsabilitats personals. Era alt, 

pàl·lid i descuidat en el vestir. Has de fer la feina ben feta i no ser tan descuidat. 

2 adj. Que denota manca de cura i d’atenció als detalls. Vesteix amb un estil volgudament 

descuidat. El contingut de l’obra és interessant, però les formes són descuidades. 
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desfasat -ada  

adj. Endarrerit respecte als corrents o a les circumstàncies del moment. Aquella societat estava 

aferrada a unes estructures socials desfasades. La legislació acadèmica espanyola està desfasada 

i no s’ajusta ni a la realitat estatal ni a la internacional. Estan decidits a canviar la Llei 

d’arrendaments perquè la troben vella, desfasada i antisocial. 

 

 

despullat -ada  

1 1 adj. Nu2 1 1. És freqüent a l’estiu veure operaris amb el tors despullat i amb pantalons curts. 

Els manifestants anaven despullats.  

1 2 adj. Nu2 1 2. Els guerrers duien les espases despullades.  

2 adj. Nu2 4 2. S’hauran de redecorar els murs de l’església, ara despullats d’imatges i retaules. 

Els monuments significatius foren la despulladíssima façana nova de la Casa de la Ciutat i el 

Gran Teatre del Liceu.  

 

 

detallat -ada  

adj. Fet prestant atenció als detalls. Caldria un examen detallat de tots els documents abans de 

prendre una decisió. Si l’anàlisi del problema no és detallada, no arribarem a una bona 

conclusió. 

 

 

distès -esa 

adj. Lliure de tensió emocional, s’aplica a una situació, una relació, una actitud. Ambient distès. 

Les converses s’han produït en un to molt distès. La vetllada fou distesa. El seu posat, de jove, 

era lleugerament distès, però certament seriós. 

 

 

distopia  

f. Concepció imaginària d’una societat organitzada d’una manera opressiva o totalitària. 

 

 

divorciat -ada  

adj. i m. i f. Que s’ha divorciat. Era una senyora de mitjana edat i divorciada. 

 

 

endormiscat -ada 

1 adj. Mig adormit. Els passatgers endormiscats del tren són els últims de baixar. La mare seia 

endormiscada al sofà. 

2 adj. PER EXT. Amb la veu endormiscada pronuncià un bon dia, companys! 

 

 

enfonsat -ada  

1 adj. Menys prominent que d’ordinari. Té els ulls enfonsats. 
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2 adj. Formant concavitat. La vaig trobar més prima, amb les galtes enfonsades. El pebràs és un 

bolet amb el barret enfonsat. 

3 adj. Situat en un pla més baix que els elements del voltant. El poble està enfonsat dins la vall. 

 

isolat -ada 

adj. AÏLLAT. 

 

 

kazakh  

1 1 adj. i m. i f. Natural del Kazakhstan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al Kazakhstan o als seus habitants.  

2 1 m. i f. Individu d’un poble de parla altaica que viu al Kazakhstan i en altres països d’Àsia 

central.  

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als kazakhs.  

3 1 m. Llengua altaica parlada pels kazakhs.  

3 2 adj. Relatiu o pertanyent al kazakh.  

 

 

llevat3 -ada 

adj. Que és fora del llit en un moment en què s’esperaria que hi estigués ajagut. Què feu encara 

llevats? El malalt ha estat llevat bona part de la tarda. 

 

 

namibi -íbia  

1 adj. i m. i f. Natural de Namíbia.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a Namíbia o als seus habitants. 

 

 

quinoa  

1 f. Planta herbàcia anual de la família de les quenopodiàcies, de fulles simples, alternes i grosses 

i flors petites i vermelloses, cultivada als altiplans dels Andes (Chenopodium quinoa). 
2 f. Llavor comestible de la quinoa. Has tastat mai la quinoa? 

 

 

saudí  

[pl. -ís] 

1 adj. i m. i f. Natural de l’Aràbia Saudí.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a l’Aràbia Saudí o als seus habitants. 

 

 

saudita  

adj. i m. i f. Saudí. 
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separat -ada 

1 adj. Que no està unit immediatament a una cosa. La barraqueta de cuinar és una construcció 

separada de la barraca dormitori. Els arbres d’aquest bosc estan molt separats. Dormirem en 

llits separats. 

2 adj. Repetits amb un interval de temps entre l’un i l’altre, s’aplica a fets successius. Sentíem 

trets de fusell, a vegades llargues ràfegues i a vegades trets separats.  

3 adj. Que tenen entre ells més espai del que és d’esperar, s’aplica als  genolls, als ulls o a les 

dents. Els seus ulls són negres i profunds, i una mica separats. Té les dents separades. 

4 per separat loc. adv. SEPARADAMENT. Han arribat a la festa per separat; ella amb unes 

amigues, ell tot sol. Tractarem aquests temes per separat. 

5 adj. i m. i f. Que ha interromput la convivència amb el cònjuge o la parella. Al club de lectura 

hi ha moltes separades i un parell de separats.  

 

 

solejat -ada  

adj. ASSOLELLAT. 

 

 

tadjik  

1 1 adj. i m. i f. Natural del Tadjikistan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al Tadjikistan o als seus habitants.  

2 1 m. i f. Individu d’un poble de parla irànica que viu al Tadjikistan i en altres països d’Àsia 

Central.  

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als tadjiks.  

3 1 m. Llengua irànica parlada pels tadjiks. 

3 2 adj. Relatiu o pertanyent al tadjik. 
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2. Articles del DIEC2 que es modifiquen  

 

DIEC2 abans DIEC2 ara 

abissini -ínia 

adj. i m. i f. 1 Natural d’Abissínia. adj. 2 

Relatiu o pertanyent a Abissínia o als seus 

habitants. 

abissini -ínia  

adj. i m. i f. 1 Natural de l’antiga Abissínia. adj. 

2 Relatiu o pertanyent a l’antiga Abissínia o als 

seus habitants. 

adormir 

[ind. pr. 3 adorm] 

1 1 v. tr. Fer dormir. L’han adormit bressant-

lo.  

1 2 intr. pron. Començar a dormir. No m’he 

adormit fins a mitjanit.  

1 3 intr. pron. adormir-se sobre els llorers No 

seguir treballant després d’un èxit.  

1 4 caure adormit Adormir-se.  

1 5 estar adormit Estar dormint.  

1 6 intr. pron. No posar la deguda activitat [...]  

adormir 

[ind. pr. 3 adorm] 

1 1 v. tr. Fer dormir. L’han adormit bressant-lo.  

1 2 intr. pron. Començar a dormir. No m’he 

adormit fins a mitjanit.  

1 3 intr. pron. adormir-se sobre els llorers No 

seguir treballant després d’un èxit.  

1 4 caure adormit Adormir-se.  

1 5 intr. pron. No posar la deguda activitat [...]  

ajustar1  

1 1 v. tr. Posar (una cosa) en justa proporció 

amb una altra, perquè hi vingui bé, s’hi 

acomodi, s’hi adapti. Ajustar un tap a un 

orifici. Ajustar un vestit al cos, un capell al 

cap. Un vestit, un calçat ajustat.  

1 2 intr. pron. El caragol de la clavilla no 

s’ajusta a la femella.  

ajustar1  

1 1 v. tr. Posar (una cosa) en justa proporció 

amb una altra, perquè hi vingui bé, s’hi 

acomodi, s’hi adapti. Ajustar un tap a un orifici. 

Ajustar un vestit al cos, un capell al cap. 

1 2 intr. pron. El caragol de la clavilla no 

s’ajusta a la femella.  

apedaçar  

1 v. tr. Posar pedaços (a la roba). Ja t’he 

apedaçat les calces. Anar apedaçat.  

2 1 tr. Posar en millor estat (una cosa 

espatllada, que no va bé, etc.), sense 

aconseguir-ne la reparació completa.  

2 2 tr. PER EXT. Apedaçar un malalt. 

apedaçar  

1 v. tr. Posar pedaços (a la roba). Ja t’he 

apedaçat les calces.  

2 1 tr. Posar en millor estat (una cosa espatllada, 

que no va bé, etc.), sense aconseguir-ne la 

reparació completa.  

2 2 tr. PER EXT. Apedaçar un malalt. 

bastir  

v. tr. Construir, edificar. 

 

bastir  

1 v. tr. Construir amb peces sobreposades i 

combinades. Bastiren murs i cases amb pedres 

fortes. 2 v. tr. PER EXT. Els conceptes que 

basteixen una teoria. 

burgmestre burgmestra  

m. i f. Primer magistrat municipal en les 

ciutats d’alguns països, com Alemanya, 

Suïssa, Holanda. 

burgmestre burgmestra  

m. i f. Primer magistrat municipal en les ciutats 

d’alguns països, com Alemanya, Suïssa o els 

Països Baixos.  
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DIEC2 abans DIEC2 ara 

calmós -osa  

1 adj. Que està en calma. 

2 adj. Que té calma, que fa les coses sense 

apressar-se gens. 

 

calmós -osa  

1 1 adj. Que està en calma. La Maria va parlar 

tota calmosa. Són les nits calmoses i suaus de 

l’estiu. 

1 2 adj. PER EXT. Té un tarannà calmós. 

2 1 adj. Que fa les coses sense apressar-se gens. 

2 2 adj. PER EXT. Amb aquest caminar tan 

calmós farem tard. 

cérvol  

[...] 1 4 m. cérvol de les pampes Cérvol propi 

de Brasil, Paraguai i la pampa argentina 

(Ozotoceros bezoarticus). [...]  

1 7 cérvol dels pantans Cérvol propi 

d’algunes regions de Brasil fins al Paraguai i 

el nord d’Argentina (Blastocerus 

dichotomus). 

cérvol  

[...] 1 4 m. cérvol de les pampes Cérvol propi 

del Brasil, el Paraguai i la pampa argentina 

(Ozotoceros bezoarticus). [...]  

1 7 cérvol dels pantans Cérvol propi d’algunes 

regions del Brasil fins al Paraguai i el nord de 

l’Argentina (Blastocerus dichotomus). 

combinat  

m. Còctel 1. 

combinat -ada 

1 adj. Que resulta de l’acció o coincidència de 

diversos elements per tal de produir un efecte o 

acomplir una finalitat. L’acord s’ha assolit 

gràcies a l’esforç combinat de les associacions 

veïnals i l’administració. El seu art es 

caracteritza per un ús combinat d’objectes i 

d’imatges descontextualitzats. El decatló és una 

prova combinada d’atletisme que comprèn 

quatre curses, tres llançaments i tres salts. 

2 m. Còctel 1. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 

comprometre 

[p. p. compromès] 

1 1 v. tr. Posar en una situació crítica (una cosa 

valuosa). Comprometre en un negoci tota la 

seva fortuna. No vull comprometre la meva 

dignitat tenint tractes amb aquest.  

1 2 v. tr. PER EXT. Amb tants excessos ha 

compromès la seva salut. 

2 1 tr. Mesclar (algú) en un afer, posant-lo en 

una situació crítica o lligant-lo als interessos 

d’algú altre. Està compromès en el robatori. 

Amb les teves indiscrecions, l’has 

compromesa. 

2 2 intr. pron. Parlant amb aquell home, s’ha 

compromès. 

3 1 tr. Prometre, en pacte, de reservar, de 

donar, etc., (alguna cosa). Tinc deu entrades, 

però no te’n puc donar sinó dues: ja n’he 

compromeses vuit. 

3 2 tr. PER EXT. Ha compromès la seva filla. 

3 3 intr. pron. Obligar-se per una promesa. 

L’home es compromet a l’observança dels 

preceptes. Em comprometo a pagar-vos un 

tant mensual. Es va comprometre a tornar-

me’ls al cap d’un any. S’ha compromès amb 

vosaltres. 

comprometre 

[p. p. compromès] 

1 1 v. tr. Posar en una situació crítica (una cosa 

valuosa). Comprometre en un negoci tota la 

seva fortuna. No vull comprometre la meva 

dignitat tenint tractes amb aquest. 

1 2 v. tr. PER EXT. Amb tants excessos ha 

compromès la seva salut. 

2 1 tr. Mesclar (algú) en un afer, posant-lo en 

una situació crítica o lligant-lo als interessos 

d’algú altre. Està compromès en el robatori. 

Amb les teves indiscrecions, l’has compromesa. 

La teva actitud ens compromet a tots. […] 

2 2 intr. pron. Parlant amb aquell home, s’ha 

compromès. 

3 1 tr. Prometre, en pacte, de reservar, de donar, 

etc., (alguna cosa). Tinc deu entrades, però no 

te’n puc donar sinó dues: ja n’he compromeses 

vuit. 

3 2 intr. pron. Obligar-se per una promesa. 

L’home es compromet a l’observança dels 

preceptes. Em comprometo a pagar-vos un tant 

mensual. Es va comprometre a tornar-me’ls al 

cap d’un any. S’ha compromès amb vosaltres. 

construir  

[…] 2 v. tr. Edificar, bastir. Construir un 

edifici. Construir un pont, una presa.  

3 v. tr. PER EXT. Construir un sistema, una 

teoria. Construir una frase, una proposició. 

Construir un verb amb un complement donat. 

Construir un triangle donats els seus tres 

costats. 

construir  

[…] 2 v. tr. Fer de nova planta (un edifici, una 

infraestructura). Construir un edifici. Construir 

un pont, una presa. 

3 v. tr. PER EXT. Construir un sistema, una 

teoria. Les llengües construïdes no han fet 

fortuna. Construir una frase, una proposició. 

Construir un verb amb un complement donat. 

Construir un triangle donats els seus tres 

costats. 

convenciment  

m. Acció de convèncer o de convèncer-se; 

l’efecte. 

convenciment  

m. Convicció 1. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 

convicció  

1 f. CONVENCIMENT. Portar la convicció a 

l’ànim d’algú. Parlar sense convicció.  

2 tenir conviccions Creure fermament en la 

veritat de certs principis religiosos, polítics, 

etc. 

convicció  

1 f. Acció de convèncer o de convèncer-se; 

l’efecte. Portar la convicció a l’ànim d’algú. 

Parlar sense convicció.  

2 tenir conviccions Creure fermament en la 

veritat de certs principis religiosos, polítics, etc. 

deixar  
[...] v. intr. pron. 3 Abandonar-se, 

especialment en l'endreçament de la persona. 

v. tr. 4 1 No prosseguir (quelcom) [...] 

deixar  
[...] v. intr. pron. 3 Abandonar-se, especialment 

en l'endreçament de la persona. Darrerament 

s'ha deixat molt, aquest noi. v. tr. 4 1 No 

prosseguir (quelcom) [...] 

deixat2 -ada  
adj. Que és descurós en les seves coses. És un 

deixat: mira com té la roba, els llibres..., tot 

de qualsevol manera. 2 anar molt deixat 

Ésser descurós en el vestir. 

deixat2 -ada  
adj. Que és negligent en les seves coses. És un 

deixat: mira com té la roba, els llibres..., tot de 

qualsevol manera.  

descampat  

1 m. Solar sense construir en un nucli urbà. 

[...] 

descampat  

1 m. Solar sense edificar ni urbanitzar en un 

nucli urbà. [...] 

descuidar  

1 1 v. tr. No cuidar (algú). Descuidar un 

malalt. Descuidava els fills.  

1 2 v. tr. No preocupar-se (per l’aparença 

externa, per la imatge que es dona als altres). 

No m’agrada descuidar la imatge. T’has 

descuidat molt darrerament, estàs molt prim. 

Va sempre molt descuidat. v. intr. pron. 2 1 

Deixar de fer una cosa [...] 

descuidar  

1 v. tr. No cuidar (algú o alguna cosa). 

Descuidar un malalt. Descuidava els fills. No 

m’agrada descuidar la imatge. Va sempre molt 

descuidat. v. intr. pron. 2 1 Deixar de fer una 

cosa [...] 

descurat -ada  

adj. Fet sense posar-hi la cura deguda, que no 

guarda la cura deguda. 

descurat -ada  

adj. DESCUIDAT. Amb un rei descurat en els 

afers públics, els secretaris podien fruir d’una 

major autonomia. És molt descurada en la 

vestimenta. Sempre deixava la roba bruta a 

qualsevol racó, era una mica descurat. El 

llenguatge que utilitza és descurat. 

dogon  

1 m. i f. Individu d’un poble de Mali que habita 

una regió muntanyosa en la gran corba del 

Níger. 

dogon  

1 m. i f. Individu d’un poble de Mali que habita 

una regió muntanyosa en la gran corba del riu 

Níger. 
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edificar  

1 1 v. tr. Fer, construir, (un edifici). Edificar 

un teatre, una església. Edificar una ciutat. 1 

2 v. tr. PER EXT. Edificar una doctrina, una 

teoria. [...]  

 

edificar  

1 1 v. tr. Fer, construir, (un edifici, un conjunt 

d’edificis). Edificar un teatre, una església. 

Edificar una ciutat.  

1 2 v. tr. PER EXT. Han edificat el solar de 

davant de casa. [...] 

2 v. tr. Formar sòlidament (una entitat 

abstracta). Edificar una doctrina, una teoria. 

[...]  

emergència  

1 f. Acció d’emergir; l’efecte. Punt 

d’emergència d’un raig lluminós.  

2 f. Part sobresortint. Tenia una piga damunt 

l’emergència dels pòmuls.  

3 f. Esdeveniment greu que en cas de produir-

se demana una actuació immediata. Un edifici 

d’aquestes característiques ha de preveure 

totes les emergències. Sortida d’emergència. 

emergència  

1 f. Acció d’emergir; l’efecte. Punt 

d’emergència d’un raig lluminós.  

2 f. Part sobresortint. Tenia una piga damunt 

l’emergència dels pòmuls.  

3 f. Esdeveniment greu que en cas de produir-se 

demana una actuació immediata. Un edifici 

d’aquestes característiques ha de preveure 

totes les emergències. Sortida d’emergència. 

Emergència climàtica. 

enfonsar v. tr. [...]  

2 2 intr. pron. Penetrar profundament dins una 

cosa. S’enfonsen a la sorra, al fang, fins als 

genolls. Del cop que va donar, se li van 

enfonsar tres costelles. Té els ulls 

enfonsats.[...] 

enfonsar v. tr. [...]  

2 2 intr. pron. Penetrar profundament dins una 

cosa. S’enfonsen a la sorra, al fang, fins als 

genolls. Del cop que va donar, se li van 

enfonsar tres costelles.[...] 

ensotat -ada 

1 adj. Menys prominent que d’ordinari, com 

enfonsat. Amb el nas un xic ensotat. 

2 adj.  Formant sot o concavitat, que forma sot 

o concavitat. Amb les galtes ensotades. 

ensotat -ada 

adj. Enfonsat 1 i 2. Amb el nas un xic ensotat. 

Amb les galtes ensotades. 

equatorià -ana  

1 adj. i m. i f. Natural d’Equador.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a Equador o als 

seus habitants. 

equatorià -ana  

1 adj. i m. i f. Natural de l’Equador.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a l’Equador o als 

seus habitants. 

fang2  

1 1 m. i f. Individu d’un poble que habita a 

Gabon, Camerun i Guinea Equatorial. [...] 

fang2  

1 1 m. i f. Individu d’un poble que habita al 

Gabon, al Camerun i a Guinea Equatorial. [...]  

florí [...]  

2 1 m. Unitat monetària de les Antilles 

Neerlandeses i Surinam. 

florí [...]  

2 1 m. Unitat monetària de les Antilles 

Neerlandeses i el Surinam. 
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franc1  

1 m. Unitat monetària de diversos països 

europeus i africans, com ara Suïssa, 

Liechtenstein, Burundi, Congo, Costa d’Ivori, 

Txad, etc. 

franc1  

1 m. Unitat monetària de diversos països 

europeus i africans, com ara Suïssa, 

Liechtenstein, Burundi, el Congo, la Costa 

d’Ivori, el Txad, etc. 

gabonès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural de Gabon.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a Gabon o als seus 

habitants.  

gabonès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural del Gabon.  

2 adj. Relatiu o pertanyent al Gabon o als seus 

habitants. 

gerent 

1 m. i f. Persona que dirigeix els afers i porta 

la firma d’una societat o empresa mercantil. 

2 m. i f. Persona que s’ocupa dels afers 

econòmics d’una entitat que no cerca el lucre. 

El gerent d’un hospital, d’una universitat. 

gerent gerenta 

1 m. i f. Persona que dirigeix els afers i porta la 

firma d’una societat o empresa mercantil. 

2 m. i f. Persona que s’ocupa dels afers 

econòmics d’una entitat que no cerca el lucre. 

El gerent d’un hospital, d’una universitat. 

incivilitzat -ada  

adj. Que no ha estat civilitzat. 

incivilitzat -ada  

adj. No civilitzat. El barri ha patit destrosses 

greus causades per vianants incivilitzats. 

kirguís [inv.] 

1 1 m. i f. Individu d’un poble de parla turca 

de l’Àsia central.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent als kirguís.  

2 1 m. Llengua altaica parlada pels kirguís. 

2 2 adj. Relatiu o pertanyent al kirguís.  

kirguís [inv.]  

1 1 adj. i m. i f. Natural del Kirguizstan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al Kirguizstan o als 

seus habitants.  

2 1 m. i f. Individu d’un poble de parla altaica 

de l’Àsia central.  

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als kirguís.  

3 1 m. Llengua altaica parlada pels kirguís. 

3 2 adj. Relatiu o pertanyent al kirguís.  

malai malaia  

1 1 m. i f. Individu d’un poble que habita la 

península de Malaca i les illes de Sumatra, 

Java, Cèlebes, Filipines, etc. [...] 

malai malaia  

1 1 m. i f. Individu d’un poble que habita la 

península de Malaca i les illes de Sumatra, Java, 

Cèlebes, les Filipines, etc. [...] 

mangabei  

[...] 2 m. mangabei de collaret blanc 

Mangabei que viu a l’Àfrica subsahariana, des 

de Nigèria a Gabon (Cercocebus torquatus). 

[...] 

mangabei  

[...] 2 m. mangabei de collaret blanc Mangabei 

que viu a l’Àfrica subsahariana, des de Nigèria 

al Gabon (Cercocebus torquatus). [...] 

massai  

1 1 m. i f. Individu d’un poble africà de pastors 

nòmades que habita a Sudan, Kenya i 

Tanzània. [...] 

massai  

1 1 m. i f. Individu d’un poble africà de pastors 

nòmades que habita al Sudan del Sud, Kenya i 

Tanzània. [...] 
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neerlandès -esa  

1 1 adj. i m. i f. Natural d’Holanda o dels 

Països Baixos.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent a Holanda o als 

Països Baixos o als seus habitants. [...] 

neerlandès -esa  

1 1 adj. i m. i f. Natural dels Països Baixos. 1 2 

adj. Relatiu o pertanyent als Països Baixos o als 

seus habitants. [...] 

nigerí -ina  

1 adj. i m. i f. Natural de Níger.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a Níger o als seus 

habitants. 

nigerí -ina  

1 adj. i m. i f. Natural del Níger.  

2 adj. Relatiu o pertanyent al Níger o als seus 

habitants. 

piastra  

1 1 f. Centèsima part de la lira turca i de la 

lliura d’Egipte, Líban, Sudan i Síria. [...]  

piastra  

1 1 f. Centèsima part de la lira turca i de la lliura 

d’Egipte, el Líban, la República del Sudan, el 

Sudan del Sud i Síria. [...] 

ratapinyada  

[...] 1 5 ratapinyada de bosc Ratapinyada de 

la família dels vespertiliònids, que viu en 

zones de muntanya d’Europa, Àsia occidental 

i Marroc (Barbastella barbastellus). [...] 

ratapinyada  

[...] 1 5 ratapinyada de bosc Ratapinyada de la 

família dels vespertiliònids, que viu en zones de 

muntanya d’Europa, Àsia occidental i el Marroc 

(Barbastella barbastellus). [...] 

regnar  

1 v. intr. Un rei o un príncep, regir un estat. En 

aquell temps regnava a França Lluís X.  

2 Dominar, exercir una influència. Aquest 

escriptor és molt crític amb els costums que 

regnen als Estats Units. El còlera regnava a 

la ciutat. Aquella tarda regnava la 

tramuntana. 

regnar  

1 v. intr. Un rei o un príncep, regir un estat. En 

aquell temps regnava a França Lluís X.  

2 Dominar, exercir una influència. Aquest 

escriptor és molt crític amb els costums que 

regnen als Estats Units. La tensió regnava a la 

sala. Aquella tarda regnava la tramuntana. 

solell -a  

1 adj. SOLELLÓS. […] 

solell -a  

1 adj. Assolellat 1. Un recer solell. […] 

solellós -osa  

adj. Que rep molt el sol, abundant de sol. Un 

prat solellós. 

solellós -osa  

adj. ASSOLELLAT. Un prat solellós. Un dia del 

mes de maig solellós i calent. 

sudanès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural del Sudan.  

2 adj. Relatiu o pertanyent al Sudan o als seus 

habitants. 

sudanès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural de la República del Sudan 

o del Sudan del Sud.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a la República del 

Sudan o al Sudan del Sud, o als seus habitants. 

turcman -a  

1 1 adj. i m. i f. Natural de Turkmenistan. 1 2 

adj. Relatiu o pertanyent a Turkmenistan o als 

seus habitants. [...] 

turcman -a  

1 1 adj. i m. i f. Natural del Turkmenistan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al Turkmenistan o 

als seus habitants. [...] 
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uzbek uzbeka  

1 1 m. i f. Individu d’un conjunt de tribus de 

l’Àsia central que viu a l’Uzbekistan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent als uzbeks.  

2 1 m. Llengua altaica parlada pels uzbeks. 2 

2 adj. Relatiu o pertanyent a l’uzbek. 

uzbek uzbeka  

1 1 adj. i m. i f. Natural de l’Uzbekistan.  

1 2 adj. Relatiu o pertanyent a l’Uzbekistan o 

als seus habitants.  

2 1 m. i f. Individu d’un conjunt de pobles de 

l’Àsia central que viu a l’Uzbekistan.  

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als uzbeks.  

3 1 m. Llengua altaica parlada pels uzbeks.  

3 2 adj. Relatiu o pertanyent a l’uzbek.  

virolat -ada 

1 adj. Que presenta colors varis i vius. 

2 adj. PER EXT. Un estil virolat. 

virolat -ada 

adj. Acolorit 2. Un estil virolat. 

 

zairès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural del Zaire, l’actual 

República Democràtica del Congo.  

2 adj. Relatiu o pertanyent al Zaire o als seus 

habitants. 

zairès -esa  

1 adj. i m. i f. Natural del Zaire, actual República 

Democràtica del Congo.  

2 adj. Relatiu o pertanyent al Zaire o als seus 

habitants. 

 

 
 


