MODIFICACIONS PER AL DIEC2 EN LÍNIA
Actualització de maig de 20221
1. Articles que s’afegeixen a la nomenclatura del DIEC2
acotxador acotxadora
m. i f. Aixecador 1.
arredonir
v. tr. i intr. pron. ARRODONIR.
desorde
m. DESORDRE.
destinat -ada
adj. Que té per destinació una persona o un lloc. Les mercaderies destinades al port arriben
puntualment. Aquesta carta està destinada a la teva mare. A qui va destinat aquest paquet?
Els patges reben totes les cartes que van destinades als Reis.
encoixinat m. Part flonja d’un seient, d’una sella, d’una paret, etc. Els seients tenen un
encoixinat molt gruixut.
esser
V. Ésser1.
negacionisme
m. Actitud consistent en la negació de fets històrics demostrats o de principis científics
àmpliament avalats, utilitzant arguments poc rigorosos o validables. El negacionisme nega
l’holocaust que va patir el poble jueu.
negacionista
1 adj. Relatiu o pertanyent al negacionisme. Partit negacionista.
2 adj. i m. i f. Partidari del negacionisme. Els negacionistes de la covid.
resilient
adj. Que té resiliència. Durant la malaltia va demostrar ser una dona resilient.

1

Les modificacions recollides en aquest document han estat aprovades per la Comissió de Lexicografia
entre el setembre de 2021 i l’abril de 2022.
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2. Articles del DIEC2 que es modifiquen
DIEC2 abans

DIEC2 ara

abocar [...]
6 v. intr. pron. Dedicar-se plenament a una
activitat, una afició, etc. S’aboca a l’estudi de la
música.

abocar [...]
6 v. intr. pron. Dedicar-se plenament a una
activitat, una afició, etc. S’aboca a l’estudi de la
música.
7 1 v. tr. Una causa, conduir inevitablement a
una situació o a una acció. Aquella situació
abocava a la fam els obrers i llurs famílies.
L’atur aboca els joves a cercar oportunitats a
l’estranger. La bel·ligerància del govern
abocava el país a la desfeta. Els deutes van
abocar l’empresa a la fallida.
7 2 v. intr. pron. El país s’aboca a una crisi
sense precedents.
adepte -a
1 adj. i m. i f. Versat en alguna doctrina, algun
art, etc. L’alquímia i els seus adeptes.
2 adj. i m. i f. Partidari d’alguna persona o
d’alguna idea. Era adepta d’una comunitat
naturista. McCarthy perseguí els adeptes al
comunisme.
adient
1 adj. Que s’adiu. Li han buscat una feina que
sembla adient amb els seus gustos.
2 adj. Adequat 1. Tenir un comportament
adient. Buscarem un lloc adient per a acampar.
aixecador aixecadora
1 m. i f. En les colles de castellers, nen o nena
del penúltim pis del castell o torre que s’acotxa
damunt dels dosos per tal que l’enxaneta el
cavalqui i coroni el castell.
2 m. i f. HALTEROFILISTA.

adepte -a
1 adj. i m. i f. Versat en alguna doctrina, algun
art, etc. L’alquímia i els seus adeptes.
2 adj. i m. i f. Partidari d’alguna persona o
d’alguna idea. Era adepta d’una comunitat
naturista.
adient
adj. Que s’adiu.

aixecador aixecadora
1 m. i f. En les colles de castellers, nen o nena
del penúltim pis del castell o torre que s’acotxa
de quatre grapes damunt dels dosos i que permet
a l’enxaneta de pujar sobre seu i coronar el
castell.
2 m. i f. HALTEROFILISTA.
allèn
allèn
1 adv. A l’altra banda, a la banda d’allà.
1 adv. ANT. A l’altra banda, a la banda d’allà.
2 allèn de loc. prep. Ultra, a més de.
L’estació no és en aquesta banda, és allèn.
2 allèn de loc. prep. ANT. a) A l’altra banda de.
Allèn de les muntanyes s’estenen els grans prats
de la Cerdanya.
2 allèn de loc. prep. ANT. b) Ultra, a més de.
Allèn del respecte degut, conservà pel bisbe una
gran estimació personal. Allèn de menjar,
també és important dormir bé.
allò
allò
1 1 pron. Aquella cosa, forma que expressa 1 1 pron. Aquella cosa, forma que expressa
proximitat en l’espai o en el temps respecte a la proximitat en l’espai o en el temps respecte a la
tercera persona. Allò que em vas contar no és tercera persona. Allò que em vas contar no és
veritat. Voler allò que és desitjable.
veritat. Voler allò que és desitjable.
1 2 d’allò més loc. adj. a) Gran quantitat. De 1 2 d’allò més loc. adj. a) Gran quantitat. De
llibres i revistes, en té d’allò més.
llibres i revistes, en té d’allò més.
2

DIEC2 abans

DIEC2 ara

1 2 d’allò més loc. adv. b) Molt1 1. Ens ho vam
passar d’allò més bé. Era intel·ligent d’allò
més. La seva conducta em disgusta d’allò més.
1 3 pron. Forma despectiva de designar una
persona. On va, allò? [...]

1 2 d’allò més loc. adv. b) Molt1 1. Ens ho vam
passar d’allò més bé. Era intel·ligent d’allò
més. La seva conducta em disgusta d’allò més.
1 3 ésser d’allò que no hi ha Ésser tan especial
que no admet comparació. Aquesta dona és
d’allò que no hi ha, sempre fa comentaris
desafortunats. És d’allò que no hi ha, ha tret
matrícula d’honor en totes les assignatures.
1 4 pron. Forma despectiva de designar una
persona. On va, allò? [...]
anatòmic -a
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’anatomia. Art
anatòmica, peça anatòmica.
2 m. i f. ANATOMISTA.
3 adj. Dissenyat perquè s’adapti a l’anatomia
humana. Cadira anatòmica. Mànec anatòmic.
any
1 1 m. Durada d’una revolució de la Terra al
voltant del Sol, presa com a unitat de temps. Ha
estat dos anys a Roma. Al cap de tres anys. Avui
fa l’any que vas arribar d’Amèrica. Prendre un
criat per un any. La Guerra dels Set Anys. Un
noi de dotze anys. Quan tindràs els meus anys,
la meva edat. Qui dia passa any empeny. [...]
1 7 d’anys loc. adj. D’edat avançada. Dona
d’anys. Home d’anys. Persona d’anys.
1 8 per molts anys [o per molts d’anys] Fórmula
de felicitació.
1 9 molts d’anys [o molts d’anys i bons] PER
MOLTS ANYS.
1 10 donar els molts d’anys Felicitar 2.
2 1 m. caure l’any tal dia [...]
aplicació
1 1 f. Acció d’aplicar o d’aplicar-se; l’efecte.
L’aplicació d’un pegat sobre un gra.
L’aplicació d’un medicament a un malalt.
L’aplicació d’una pena. El punt d’aplicació
d’una força. L’aplicació de les arts a la
indústria. Aquest alumne ha demostrat una
gran aplicació.
1 2 f. Possibilitat que presenta una cosa d’ésser
aplicada amb una funció determinada. Aquest
descobriment encara no té cap aplicació
coneguda. Les aplicacions del petroli són
nombroses.
2 f. La cosa aplicada. Un vestit amb aplicacions
de vellut.
3 f. Correspondència entre dos conjunts en què
tot element del primer conjunt té una imatge i
només una en el segon conjunt. Aplicació
injectiva. Aplicació exhaustiva. Aplicació

anatòmic -a
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’anatomia. Art
anatòmica, peça anatòmica.
2 m. i f. ANATOMISTA.

any
1 1 m. Durada d’una revolució de la Terra al
voltant del Sol, presa com a unitat de temps. Ha
estat dos anys a Roma. Al cap de tres anys. Avui
fa l’any que vas arribar d’Amèrica. Prendre un
criat per un any. La Guerra dels Set Anys. Un
noi de dotze anys. Quan tindràs els meus anys,
la meva edat. Qui dia passa any empeny. [...]
1 7 d’anys loc. adj. D’edat avançada. Dona
d’anys. Home d’anys. Persona d’anys.
1 8 per molts anys Fórmula de felicitació.
2 1 m. caure l’any tal dia [...]

aplicació
1 f. Acció d’aplicar o d’aplicar-se; l’efecte.
L’aplicació d’un pegat sobre un gra.
L’aplicació d’un medicament a un malalt.
L’aplicació d’una pena. El punt d’aplicació
d’una força. L’aplicació de les arts a la
indústria. Aquest alumne ha demostrat una
gran aplicació.
2 f. La cosa aplicada. Un vestit amb aplicacions
de vellut.
3 f. Correspondència entre dos conjunts en què
tot element del primer conjunt té una imatge i
només una en el segon conjunt. Aplicació
injectiva. Aplicació exhaustiva. Aplicació
bijectiva. Aplicació lineal. Aplicació contínua.
Aplicació multilineal.
4 f. aplicació cíclica Principi que estableix la
manera com s’han d’aplicar les regles
fonològiques o transformacionals en una
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representació fonològica o en un arbre de bijectiva. Aplicació lineal. Aplicació contínua.
derivació.
Aplicació multilineal.
4 f. aplicació cíclica Principi que estableix la
manera com s’han d’aplicar les regles
fonològiques o transformacionals en una
representació fonològica o en un arbre de
derivació.
5 f. Conjunt de programes informàtics que
desenvolupen tasques específiques en un
dispositiu electrònic. Una nova aplicació
permet localitzar places d’aparcament lliures
des del mòbil.
apòcope
apòcope
1 1 f. Pèrdua d’una o més síl·labes o sons àtons 1 1 f. Pèrdua d’una o més síl·labes o sons àtons
situats en posició final de mot.
situats en posició final de mot.
1 2 f. Figura de dicció, usada com a llicència 1 2 f. Forma d’un mot reduïda per apòcope. Bici
poètica, que consisteix en la supressió d’una o és una apòcope de bicicleta.
més síl·labes o sons àtons al final d’un mot.
1 3 f. Figura de dicció, usada com a llicència
2 f. Ferida que comporta pèrdua de substància o poètica, que consisteix en la supressió d’una o
d’una part de l’organisme.
més síl·labes o sons àtons al final d’un mot.
2 f. Ferida que comporta pèrdua de substància o
d’una part de l’organisme.
aquarel·la
aquarel·la
1 f. Pintura feta amb colors diluïts en aigua que 1 f. Pintura feta amb colors diluïts en aigua que
tenen una acusada transparència, que s’aplica tenen una acusada transparència, que s’aplica
normalment sobre paper.
normalment sobre paper.
2 f. Obra pintada amb aquarel·la.
2 f. Obra pintada amb aquarel·la. Les
aquarel·les de Dalí.
3 f. Color usat per a pintar a l’aquarel·la. Una
capsa d’aquarel·les.
aqüícola
aqüícola
adj. Que viu en un medi aquós.
1 adj. Que viu en un medi aquós.
2 adj. Relatiu o pertanyent a l’aqüicultura.
Producció aqüícola. Instal·lacions aqüícoles.
argüir
argüir
1 v. intr. Donar raons a favor o en contra d’una 1 1 v. tr. Exposar (una raó) a favor o en contra
opinió, proposició, mesura.
d’una opinió, d’una proposició, d’una mesura.
2 1 v. tr. Deduir raonadament. Argüir una veritat Davant la queixa dels veïns, va argüir que ell
d’una altra.
n’era el primer afectat. Les raons argüides per
2 2 v. tr. Ésser indici (d’alguna cosa). Aquestes la fiscal eren molt poc consistents.
concessions argüeixen la feblesa dels directors. 1 2 v. intr. Ara argüeix contra la meva teoria si
t’hi veus amb cor.
2 1 v. tr. Deduir raonadament. Argüir una veritat
d’una altra.
2 2 v. tr. Ésser indici (d’alguna cosa). Aquestes
concessions argüeixen la feblesa de la direcció.
avui
avui
1 1 adv. En el dia en què som. Ha arribat avui, 1 1 adv. En el dia en què som. Ha arribat avui,
aquest matí. Arribarà avui, aquest vespre. aquest matí. Arribarà avui, aquest vespre.
D’avui en vuit, en quinze, a tres mesos, a un D’avui en vuit, en quinze, a tres mesos, a un
any.
any.
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1 2 avui per demà loc. adv. Expressió emprada
per a indicar el dia indeterminat en què
s’esdevindrà alguna cosa.
1 3 d’avui a demà loc. adv. En un curt espai de
temps, peremptòriament. [...]

1 2 avui per demà loc. adv. a) Expressió
emprada per a indicar el dia indeterminat en què
s’esdevindrà alguna cosa. Si avui per demà es
casés, hauria d’ésser amb una persona com cal.
1 2 avui per demà loc. adv. b) D’UN DIA A
L’ALTRE.
Aquells animalons es van
transformar, avui per demà, en feres.
1 3 d’avui a demà loc. adv. D’UN DIA A
L’ALTRE. Aquest problema no es resol d’avui a
demà.
baciu -iva
1 adj. Que no cria, que no és bo per a la cria.
Ovella baciva.
2 f. Ovella, egua, somera, etc., baciva.
3 f. Ramat de bestiar baciu.
bacivada
f. Baciu 3.
balcera
1 f. Lloc de molts balços. El Collsacabra s’estén
sobre una immensa balcera.
2 f. PRECIPICI. En aquest punt, el camí passa
arran d’una balcera.
base [...]
8 10 f. Condició general establerta per una llei
de bases.
8 11 f. Norma de les que regulen un concurs o
un premi. Les bases d’un concurs.
9 1 f. Complex d’instal·lacions [...].
bé2 [...]
7 1 adv. Emprat per a reforçar la conjunció o.
Vine tu o bé ell.
7 2 ara bé V. ARA².
7 3 bé... bé... loc. conj. Introdueix una
alternança distributiva. Aquests pactes es
formalitzaven bé verbalment, bé mitjançant un
contracte.
7 4 doncs bé V. DONCS.
7 5 si bé V. SI4.
7 6 per bé que [o bé que] loc. conj. ENCARA
QUE. Hi ha quatre formes diferents per bé que
normalment només se’n diferencien tres. Els
ornaments es fan amb pigments vermells, per bé
que en alguns casos s’utilitzi el color negre. Per
bé que no amb la mateixa intensitat, aquest
problema el patim tots. [...]
bipolar
1 1 adj. Que té dos pols.
1 2 adj. Que actua sobre dos pols o dues fases
de corrent. Interruptor bipolar.
1 3 adj. Que té dos pols en el circuit magnètic.
Màquina dinamoelèctrica bipolar.

baciu -iva
1 adj. Que no cria, que no és bo per a la cria.
Ovella baciva.
2 f. Ovella, egua, somera, etc., baciva.
bacivada
f. Ramat de bestiar baciu.
balcera
f. Lloc de molts balços

base [...]
8 10 f. Condició general establerta per una llei
de bases.
9 1 f. Complex d’instal·lacions [...].
bé2 [...]
7 1 adv. Emprat per a reforçar la conjunció o.
Vine tu o bé ell.
7 2 ara bé V. ARA².
7 3 doncs bé V. DONCS.
7 4 si bé V. SI4.
7 5 per bé que [o bé que] loc. conj. ENCARA
QUE. Hi ha quatre formes diferents per bé que
normalment només se’n diferencien tres. Els
ornaments es fan amb pigments vermells, per bé
que en alguns casos s’utilitzi el color negre. Per
bé que no amb la mateixa intensitat, aquest
problema el patim tots. [...]

bipolar
1 1 adj. Que té dos pols.
1 2 adj. Que actua sobre dos pols o dues fases
de corrent. Interruptor bipolar.
1 3 adj. Que té dos pols en el circuit magnètic.
Màquina dinamoelèctrica bipolar.
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1 4 adj. Que utilitza transistors bipolars com a
dispositius actius. Microelectrònica bipolar.

blanc -a [...]
16 1 m. Punt al qual hom intenta d’adreçar un
tret. Tirar al blanc.
16 2 m. Part central de certs objectes a la qual
hom intenta d’adreçar un tret. El blanc d’un fitó,
d’una rodella.
16 3 fer blanc Encertar el blanc.

boca [...]
6 1 a boca de fosc loc. adv. A ENTRADA DE
FOSC.
6 2 a boqueta de nit [o a boqueta nit] loc. adv.
A ENTRADA DE FOSC. Vam arribar a boqueta de
nit. [...]
bombardejar
1 v. tr. Atacar amb artilleria, llançar projectils
(contra una població, una plaça forta).
2 v. tr. Llançar bombes des d’un avió (sobre un
objectiu).

bossa [...]
6 f. bossa d’aire Corrent d’aire descendent que
es troba freqüentment a sotavent de les
muntanyes o damunt les superfícies fredes.
7 1 f. Corda no gaire llarga fermada a coberta
que serveix per a subjectar un cap que podria
escapolir-se durant la maniobra. [...]

bota1
1 1 f. Calçat de cuir o altra matèria que cobreix
el peu i una part de la cama. Un parell de botes.
Aquestes botes li van amples de cama.
1 2 botes de muntar Botes que cobreixen una
gran part de la cama.

DIEC2 ara
1 4 adj. Que utilitza transistors bipolars com a
dispositius actius. Microelectrònica bipolar.
2 1 adj. Caracteritzat per l’alternança d'episodis
depressius i maníacs. Trastorn bipolar. Crisi
bipolar.
2 2 adj. i m. i f. Que pateix un trastorn bipolar.
Persona bipolar.
blanc -a [...]
16 1 m. Punt al qual hom intenta d’adreçar un
tret. Tirar al blanc.
16 2 m. Part central de certs objectes a la qual
hom intenta d’adreçar un tret. El blanc d’un fitó,
d’una rodella.
16 3 m. PER EXT. La pel·lícula ha estat el blanc
de crítiques ferotges.
16 4 fer blanc Encertar el blanc.
boca [...]
6 1 a boca de fosc loc. adv. A ENTRADA DE
FOSC.
6 2 a boqueta de nit [o a boqueta nit o a boca
de nit] loc. adv. A ENTRADA DE FOSC. Vam
arribar a boqueta de nit. [...]
bombardejar
1 1 v. tr. Atacar amb artilleria, llançar projectils
(contra una població, una plaça forta).
1 2 v. tr. Llançar bombes des d’un avió (sobre
un objectiu).
2 v. tr. Dirigir un feix de partícules o de radiació
(sobre un fitó material) per tal d’induir una
reacció nuclear o d’estudiar la difusió de les
partícules que resulten de la col·lisió. Per a
obtenir el tecneci es bombardeja el molibdè
amb deuterons i neutrons.
bossa [...]
6 f. bossa d’aire Corrent d’aire descendent que
es troba freqüentment a sotavent de les
muntanyes o damunt les superfícies fredes.
7 f. Conjunt de persones amb una condició
comuna percebut com a homogeni i diferenciat
de la resta de la societat. Bossa d’immigració.
Bossa de pobresa. Bossa de votants.
8 1 f. Corda no gaire llarga fermada a coberta
que serveix per a subjectar un cap que podria
escapolir-se durant la maniobra. [...]
bota1
1 1 f. Calçat de cuir o altra matèria que cobreix
el peu i una part de la cama. Un parell de botes.
Aquestes botes li van amples de cama.
1 2 botes de muntar Botes que cobreixen una
gran part de la cama.
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1 3 botes de goma Botes que cobreixen una gran
part de la cama i a vegades tota la cuixa com les
de pescar.
2 f. Doblec que es fa per adorn a l’extrem de la
màniga.

1 3 botes de goma Botes que cobreixen una gran
part de la cama i a vegades tota la cuixa com les
de pescar.
1 4 botes d’aigua Botes impermeables de goma
que cobreixen part de la cama per sota el genoll.
2 f. Doblec que es fa per adorn a l’extrem de la
màniga.
bram1
1 1 m. Crit de l’ase o d’altres animals, com el
lleó.
1 2 brams d’ase no pugen al cel Allò que algú
diu i que no mereix d’ésser atès.
2 m. Crit fortíssim, eixordador.
3 m. Soroll intens del vent tempestuós, de la mar
avalotada.
4 m. [usat generalment en pl.] Crit acompanyat
de plor. Els brams del nadó van despertar la
mare.
bramar
1 v. intr. L’ase i altres animals, fer brams.
2 1 v. intr. Les persones, cridar fort.
2 2 v. intr. Cantar fent grans crits.
2 3 v. intr. Cridar plorant. El petit s’ha despertat
i brama amb gran desconsol.
3 v. intr. La tempesta, la mar avalotada, etc., fer
soroll.
busca f. [...]
2 1 f. Barreta que, moguda per l’acció d’un
ressort o de la gravetat, assenyala les hores, els
minuts o els segons en l’esfera d’un rellotge.
Les busques del rellotge són l’horària, la
minutera i la secundària. [...]
caca
1 1 f. POP. Excrement 2.
1 2 fer caca POP. Defecar 2.
1 3 fer-se caca POP. Cagar 1 2. He de canviar
el nen, que s’ha fet caca.
1 4 tenir caca POP. Tenir ganes de defecar. Si
tens caca, avisa’m.
2 f. POP. Brutícia 1 1.
3 caca de les orelles POP. Cerumen.
cadena
1 1 f. Sèrie d’anelles, de peces en forma de S, de
tiges, de barretes, etc., enllaçades o articulades
cada una amb les dues immediates formant una
tira contínua que serveix per a subjectar, per a
transmetre un moviment, etc. Una cadena de
ferro, d’argent, d’or. Un camí tancat amb una
cadena. La cadena del rellotge. Portava al coll
una cadena amb una creu. Portava el gos lligat

bram1
1 1 m. Crit de l’ase o d’altres animals, com el
lleó.
1 2 brams d’ase no pugen al cel Allò que algú
diu i que no mereix d’ésser atès.
2 m. Crit fortíssim, eixordador.
3 m. Soroll intens del vent tempestuós, de la mar
avalotada.

bramar
1 v. intr. L’ase i altres animals, fer brams.
2 1 v. intr. Les persones, cridar fort.
2 2 v. intr. Cantar fent grans crits.
3 v. intr. La tempesta, la mar avalotada, etc., fer
soroll.

busca f. [...]
2 1 f. Barreta que, moguda per l’acció d’un
ressort o de la gravetat, assenyala les hores, els
minuts o els segons en l’esfera d’un rellotge.
[...]
caca
1 f. Excrements.
2 f. Brutícia 1 1.
3 f. caca de les orelles Cerumen.

cadena
1 1 f. Sèrie d’anelles, de peces en forma de S, de
tiges, de barretes, etc., enllaçades o articulades
cada una amb les dues immediates formant una
tira contínua que serveix per a subjectar, per a
transmetre un moviment, etc. Una cadena de
ferro, d’argent, d’or. Un camí tancat amb una
cadena. La cadena del rellotge. Portava al coll
una cadena amb una creu. Portava el gos lligat
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amb una cadena. Un presoner carregat de
cadenes.
1 2 cadena d’agrimensor Cadena formada de
tiges unides amb anelles, d’una longitud de 10
metres, que serveix per a mesurar terrenys.
1 3 f. pl. Xarxa de cadenes amb què s’envolten
els pneumàtics d’un vehicle per tal
d’augmentar-ne l’adherència al sòl.
2 1 f. Pena de reclusió en presidi. Ha estat
condemnat a cadena perpètua.
2 2 f. PER EXT. Les cadenes de l’amor. [...]
4 1 f. Sèrie ininterrompuda de fets, d’accions,
d’idees. Una cadena de raonaments, de judicis.
4 2 cadena de la fusta Circuit de la fusta des
que és arbre fins a l’ús final.
4 3 cadena protó-protó Conjunt de reaccions
nuclears en cadena que converteixen quatre
nuclis d’hidrogen en un d’heli.
4 4 en cadena loc. adv. D’una manera
consecutiva i depenent un element d’un altre.
4 5 fer la cadena Posar-se en fila per passar-se
l’un a l’altre galledes d’aigua en un incendi,
cabassos, pedres, paquets, etc. [...]

amb una cadena. Un presoner carregat de
cadenes.
1 2 f. Dispositiu del vàter que, en ésser accionat,
deixa anar l’aigua del dipòsit. La cadena
d’aquell vàter era una soga.
1 3 cadena d’agrimensor Cadena formada de
tiges unides amb anelles, d’una longitud de 10
metres, que serveix per a mesurar terrenys.
1 4 f. pl. Xarxa de cadenes amb què s’envolten
els pneumàtics d’un vehicle per tal
d’augmentar-ne l’adherència al sòl.
1 5 f. cadena perpètua Pena de reclusió en
presidi per tota la vida. Ha estat condemnat a
cadena perpètua.
1 6 f. PER EXT. Les cadenes de l’amor. [...]
3 1 f. Sèrie ininterrompuda de fets, d’accions,
d’idees. Una cadena de raonaments, de judicis.
3 2 cadena de la fusta Circuit de la fusta des
que és arbre fins a l’ús final.
3 3 cadena protó-protó Conjunt de reaccions
nuclears en cadena que converteixen quatre
nuclis d’hidrogen en un d’heli.
3 4 en cadena a) loc. adv. D’una manera
consecutiva i depenent un element d’un altre.
Les conseqüències d’aquestes transformacions
afecten en cadena altres factors clau.
3 4 en cadena b) loc. adj. Que es produeix
d’una manera consecutiva i depenent un
element d’un altre. Reacció en cadena,
producció en cadena, treball en cadena.
3 5 fer la cadena Posar-se en fila per passar-se
l’un a l’altre galledes d’aigua en un incendi,
cabassos, pedres, paquets, etc. [...]
cafè [pl. -ès]
1 1 m. Arbret del gènere Coffea, de la família de
les rubiàcies, conreat als països tropicals, de
fulles lluents i flors blanques, els fruits del qual
contenen
ordinàriament
dues
llavors
planoconvexes amb un solc al llarg de la cara
plana.
1 2 cafè moca Cafè d’una varietat procedent
d’Aràbia.
2 1 m. Llavor del cafè. Torrar cafè. Cafè molt.
Cafè descafeïnat.
2 2 cafè torrefacte Cafè que ha estat barrejat
amb sucre en torrar-lo.
3 1 m. Beguda feta per infusió de les llavors de
cafè torrades i moltes. Prendre cafè. Una tassa
de cafè. Cafè amb llet.

cafè [pl. -ès]
1 1 m. Arbret del gènere Coffea, de la família de
les rubiàcies, conreat als països tropicals, de
fulles lluents i flors blanques, els fruits del qual
contenen
ordinàriament
dues
llavors
planoconvexes amb un solc al llarg de la cara
plana.
1 2 cafè moca Cafè d’una varietat procedent
d’Aràbia.
2 1 m. Llavor del cafè. Torrar cafè. Cafè molt.
Cafè descafeïnat.
2 2 cafè torrefacte Cafè que ha estat barrejat
amb sucre en torrar-lo.
3 1 m. Beguda feta per infusió de les llavors de
cafè torrades i moltes. Prendre cafè. Una tassa
de cafè. Cafè amb llet. Cafè llarg.
3 2 cafè irlandès Cafè amb whisky i nata. [...]
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caixa [...]
11 3 fer la caixa Fer l’inventari de la tresoreria
en un moment determinat. [...]
camí
1 1 m. Espai a recórrer per a anar d’un indret a
un altre.
1 2 m. Tira de terreny més o menys ampla que
va d’un indret a un altre disposada
expressament per a transitar-hi. Un camí que va
de can Boquet a Sant Mateu. Per a anar a can
Pibernat hi ha dos camins. És un camí molt
dret: no fa gaires tortes. Hi ha un camí que fa
drecera. Un camí planer. Un camí rost, tirós.
Un camí abandonat, debolit. Prendre un camí.
Girar de camí. Prendre un camí per altre,
errar-se de camí. Anar fora de camí, sense
camí. Fer, obrir, un camí. Camí de
desemboscar, bosquetà, bosquerol. Camí
d’abeurada. Camí de sirga. [...]
1 14 camí de ronda Camí practicat al llarg del
mur d’una plaça forta o de la zona marítima o
terrestre com a servitud de pas per a la vigilància
de la costa.
1 15 camí esglesier Camí que porta a l’església.

cara
1 1 f. Part anterior del cap d’una persona. Els
músculs de la cara. L’expressió de la cara.
Tenir la cara plena, rodona, prima, seca,
ampla, estreta, llarga. Tenir la cara blanca,
bruna, morena, vermella, rosada, pàl·lida. Ple,
prim, rodó, gras, ample, de cara. Blanc, bru,
encès, lluent, fresc, de cara. Cara d’aguilot,
d’àngel bufador, de pa de ral. Cara d’àngel, de
rosa. Desfer, girar, rompre, a algú la cara
d’una bufetada. Girar la cara per no ser
reconegut. Vaig girar la cara per veure’l. [....]
1 6 tenir la cara descarnada Tenir-la molt
magra.
2 1 f. Conjunt de les faccions [...]
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3 2 cafè curt Cafè elaborat amb menys aigua de
la que se sol usar per a la mateixa quantitat de
cafè molt.
3 3 cafè llarg Cafè elaborat amb més aigua de
la que se sol usar per a la mateixa quantitat de
cafè molt.
3 4 cafè irlandès Cafè amb whisky i nata. [...]
caixa [...]
11 3 fer caixa [o fer la caixa o tancar caixa]
Fer l’inventari de la tresoreria en un moment
determinat. [...]
camí
1 1 m. Espai a recórrer per a anar d’un indret a
un altre.
1 2 m. Tira de terreny més o menys ampla que
va d’un indret a un altre disposada expressament
per a transitar-hi. Un camí que va de can Boquet
a Sant Mateu. Per a anar a can Pibernat hi ha
dos camins. És un camí molt dret: no fa gaires
tortes. Hi ha un camí que fa drecera. Un camí
planer. Un camí rost, tirós. Un camí abandonat,
debolit. Prendre un camí. Girar de camí.
Prendre un camí per altre, errar-se de camí.
Anar fora de camí, sense camí. Fer, obrir, un
camí. Camí de desemboscar, bosquetà,
bosquerol. Camí d’abeurada. Camí de sirga.
[...]
1 14 camí de ronda Camí practicat al llarg del
mur d’una plaça forta o de la zona marítima o
terrestre com a servitud de pas per a la vigilància
de la costa.
1 15 camí de Sant Jaume [o carrera de Sant
Jaume] VIA LÀCTIA.
1 16 camí esglesier Camí que porta a l’església.
cara
1 1 f. Part anterior del cap d’una persona. Els
músculs de la cara. L’expressió de la cara.
Tenir la cara plena, rodona, prima, seca,
ampla, estreta, llarga. Tenir la cara blanca,
bruna, morena, vermella, rosada, pàl·lida. Ple,
prim, rodó, gras, ample, de cara. Blanc, bru,
encès, lluent, fresc, de cara. Cara d’aguilot,
d’àngel bufador, de pa de ral. Cara d’àngel, de
rosa. Desfer, girar, rompre, a algú la cara
d’una bufetada. Girar la cara per no ser
reconegut. Vaig girar la cara per veure’l. [....]
1 6 tenir la cara descarnada Tenir-la molt
magra.
1 7 a cara descoberta loc. adv. D’una manera
manifesta, sense amagar-se’n. Seré sincera i et
diré a cara descoberta tot el que penso de tu.
9
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càrrec [...]
3 1 m. Ministeri públic del qual la part
honorífica és més considerada que la material.
Càrrec d’ambaixador, de síndic, d’alcalde.
Càrrec delicat, elevat. Investir algú d’un
càrrec.
3 2 m. Conjunt de funcions que ha d’acomplir la
persona que ocupa un lloc de responsabilitat en
una empresa, en una societat, etc. Càrrec de
director, d’administrador, de tresorer. Ocupar,
revestir, un càrrec. Renunciar a un càrrec.
3 3 càrrec efectiu Càrrec de plantilla, no interí
o supernumerari.
4 1 m. Obligació feixuga, [...]
cent2 [...]
3 1 m. o f. [pl. cents, centes] Centenar 1. Un
cent. N’hi ha a cents, a centes.
3 2 adj. Un nombre indeterminat considerable.
Sempre vol fer cent coses alhora. T’ho he dit
més de cent vegades!
3 3 adj. de cada cent, els noranta-nou
Expressió per a indicar que poques són les
persones que s’exceptuen d’una regla, d’una
sort, etc.
3 4 cent per cent loc. adv. Totalment, d’una
manera completa.

cingle
m. Espadat de roca al cim o en el pendent d’una
muntanya.

cismàtic -a
1 adj. Que implica cisma, que forma cisma.
Opinions cismàtiques.
2 m. i f. Persona que crea o segueix un cisma.

començament
1 1 m. Primera part d’una cosa en el temps. El
començament de l’any, del mes. Tenir una cosa
un bon començament, un mal començament. Al
començament tot anava bé. Des del
començament ja m’ha fet mala espina. En el
començament Déu creà el cel i la terra. A
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2 1 f. Conjunt de les faccions [...]
càrrec [...]
3 1 m. Ministeri públic del qual la part
honorífica és més considerada que la material.
Càrrec d’ambaixador, de síndic, d’alcalde.
Càrrec delicat, elevat. Investir algú d’un
càrrec.
3 2 m. Conjunt de funcions que ha d’acomplir la
persona que ocupa un lloc de responsabilitat en
una empresa, en una societat, etc. Càrrec de
director, d’administrador, de tresorer. Ocupar,
revestir, un càrrec. Renunciar a un càrrec.
3 3 càrrec efectiu Càrrec de plantilla, no interí
o supernumerari.
3 4 m. Persona que ocupa un càrrec. Tots els
càrrecs directius de l’empresa són dones.
4 1 m. Obligació feixuga, [...]
cent2 [...]
3 1 m. o f. [pl. cents, centes] Centenar 1. Un
cent. N’hi ha a cents, a centes.
3 2 adj. Un nombre indeterminat considerable.
Sempre vol fer cent coses alhora. T’ho he dit
més de cent vegades!
3 3 adj. de cada cent, els noranta-nou
Expressió per a indicar que poques són les
persones que s’exceptuen d’una regla, d’una
sort, etc.
3 4 cent per cent [o al cent per cent] loc. adv.
Totalment, d’una manera completa. No n’estic
cent per cent segur. És un procediment eficaç al
cent per cent. Confio al cent per cent en ell.
cingle
1 m. Espadat de roca al cim o en el pendent
d’una muntanya.
2 m. Faixa de terreny més o menys llarga i
estreta, situada en un espadat, per on poden
caminar animals o persones.
cismàtic -a
1 adj. Que implica cisma, que forma cisma.
Opinions cismàtiques.
2 adj. i m. i f. Que crea o segueix un cisma.
Bisbe cismàtic. L’absència de diferències
substancials facilitarà la reconciliació amb els
cismàtics.
començament
1 1 m. Primera part d’una cosa en el temps. El
començament de l’any, del mes. Tenir una cosa
un bon començament, un mal començament. Al
començament tot anava bé. Des del
començament ja m’ha fet mala espina. En el
començament Déu creà el cel i la terra. A
10
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començament d’any hi haurà eleccions. A
començaments d’any hi haurà eleccions.
1 2 m. Primera part d’una cosa en l’espai. Viure
al començament del carrer.
1 3 m. Primera part d’una cosa. El començament
d’un llibre, d’un discurs.
2 m. Primera causa. Déu és el començament de
totes les coses.

començament d’any hi haurà eleccions. A
començaments d’any hi haurà eleccions.
1 2 m. Primera part d’una cosa en l’espai. Viure
al començament del carrer.
1 3 m. Primera part d’una cosa. El començament
d’un llibre, d’un discurs.
2 m. Primera causa. Déu és el començament de
totes les coses.
3 m. Fet de començar. El contracte garanteix el
començament de les obres en el termini acordat.
comparació
1 1 f. Acció de comparar dos o més objectes a fi
de determinar llurs punts de semblança o de
dissemblança; l’efecte. Fer la comparació
d’una cosa amb una altra. Tota comparació és
odiosa. Comparació genètica. Comparació
analítica.
1 2 en comparació amb [o en comparació de o
en comparació a] loc. prep. Si hom ho compara
amb. Aquesta pluja no és res en comparació
amb la d’ahir. La Terra és petita en comparació
del Sol. És una població rica en comparació a
les viles indígenes dels voltants.
1 3 per comparació a [o per comparació amb]
loc. prep. Judicant relativament a (un terme de
comparació). Per comparació a les altres,
aquesta és molt gran. La mesura del grau de
calidesa o fredor real es pren per comparació
amb la temperatura del cos humà.
1 4 f. En ling., anàlisi paral·lela de dues o més
llengües per tal de copsar-ne les relacions de
parentiu i les diferències. [...]
competitiu -iva
1 adj. Que implica una competició. Proves
competitives.
2 1 adj. Que pot sostenir la competència. Preus
competitius.
2 2 adj. Que permet la lliure competència. Un
sistema econòmic competitiu.
3 1 adj. Que té tendència a competir per
aconseguir un objectiu o per fer palesa la seva
superioritat. És una persona molt competitiva.
3 2 adj. Propi d’una persona competitiva.
Caràcter competitiu.
concernent
adj. Que concerneix. El punt de la llei
concernent als usos lingüístics és una mica
ambigu.
concernir
1 v. tr. Afectar l’interès (d’algú o d’alguna
cosa), referir-s’hi. Pel que concerneix

comparació
1 1 f. Acció de comparar dos o més objectes a fi
de determinar llurs punts de semblança o de
dissemblança; l’efecte. Fer la comparació
d’una cosa amb una altra. Tota comparació és
odiosa. Comparació genètica. Comparació
analítica.
1 2 en comparació amb [o en comparació de]
loc. prep. Si hom ho compara amb. Aquesta
pluja no és res en comparació amb la d’ahir. La
Terra és petita en comparació del Sol.
1 3 per comparació a loc. prep. Judicant
relativament a (un terme de comparació). Per
comparació a les altres, aquesta és molt gran.
1 4 f. En ling., anàlisi paral·lela de dues o més
llengües per tal de copsar-ne les relacions de
parentiu i les diferències. [...]

competitiu -iva
1 adj. Que implica una competició. Proves
competitives.
2 1 adj. Que pot sostenir la competència.
Preus competitius.
2 2 adj. Que permet la lliure competència. Un
sistema econòmic competitiu.

concernent
adj. Que concerneix.

concernir
v. tr. Afectar l’interès (d’algú o d’alguna cosa),
referir-s’hi. Pel que concerneix l’exportació,
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una llei protectora hi farà molt. Coses que l’exportació, una llei protectora hi farà molt.
concerneixen la seguretat del país.
Coses que concerneixen la seguretat del país.
2 v. intr. Pel que concerneix als salaris, la
situació no ha millorat.
confús -usa
confús -usa
adj. Indistint, poc clar. Tenir un record confús 1 adj. Indistint, poc clar. Tenir un record confús
d’una cosa. Tinc una idea confusa d’haver vist d’una cosa. Tinc una idea confusa d’haver vist
aquest home en alguna banda. Una persona aquest home en alguna banda. Una persona
d’idees confuses. Sentiren una confusa remor d’idees confuses. Sentiren una confusa remor
de veus. Un estil confús.
de veus. Un estil confús.
2 adj. Torbat a causa de la vergonya o el pudor.
Se sentia confusa davant de tants elogis.
confusionari -ària
confusionari -ària
adj. Que més o menys conscientment confon les 1 adj. Que més o menys conscientment confon
idees, els fets, etc. Un esperit confusionari.
les idees, els fets, etc. Un esperit confusionari.
2 adj. Que provoca confusió. La denominació
és ambigua i confusionària.
contagiar
contagiar
1 1 v. tr. Transmetre per contagi. Li va contagiar 1 1 v. tr. Transmetre (una malaltia) per contagi.
la tinya.
Li va contagiar la grip. En Peret ha contagiat
1 2 v. intr. pron. És un mal que es contagia amb el xarampió als seus germans petits.
molta facilitat.
1 2 v. intr. pron. És un mal que es contagia amb
1 3 v. intr. pron. Contagiar-se un vici, molta facilitat.
l’entusiasme.
1 3 v. tr. Transmetre una malaltia per contagi (a
2 v. intr. pron. Esdevenir malalt per contagi. algú). Com que no va voler confinar-se, va
S’ha contagiat tothom que el va tocar.
contagiar de la covid tota la seva família.
1 4 v. intr. pron. Esdevenir malalt per contagi.
S’ha contagiat tothom que el va tocar.
2 1 v. tr. Transmetre (una actitud o un
comportament) pel contacte i la influència
exercida. En Pere intentava contagiar el seu
entusiasme a la resta de companys.
2 2 v. intr. pron. Veig que a vostè se li han
contagiat les ganes de sortir a caminar cada
dia. Se m'ha contagiat la teva manera de
parlar.
2 3 v. tr. Transmetre (a algú) una actitud o un
comportament pel contacte i la influència
exercida. Era una oradora tan eloqüent que
contagiava l’auditori de curiositat i
d’apassionament.
2 4 v. intr. pron. El noi es va contagiar de la por
dels seus companys i arrencà a córrer.
contraclaror
contraclaror
1 f. Llum que passa a través d’un cos translúcid. 1 f. Llum que passa a través d’un cos translúcid.
2 a contraclaror loc. adv. Posant l’objecte entre 2 a contraclaror loc. adv. A CONTRALLUM.
la llum i l’ull.
contrallum
contrallum
m. Posició en què l’objecte rep la llum del 1 m. Llum que es projecta en sentit invers al de
costat oposat al costat pel qual hom el mira.
la mirada. El contrallum no em deixa veure bé
la carretera.
12
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coster -a
1 1 adj. Rost 1. Un camí coster.
1 2 venir costera una cosa FER-SE COSTA
AMUNT UNA COSA.
2 1 m. Costa, pendent.
2 2 m. Part lateral d’una muntanya.
creador creadora
m. i f. Persona que crea. El creador del cel i de
la terra. Déu és anomenat també el Creador.
Èsquil és el creador de la tragèdia.

cruixidor -a
1 adj. Que produeix cruiximent. Un treball
cruixidor.
2 m. CRUIXIDELL.

curs [...]
1 5 en curs de loc. prep. Davant de substantiu,
en procés de. El diccionari està en curs de
publicació. Un projecte en curs d’execució. [...]
curt2 -a [...]
2 1 adj. De poca durada, breu. A l’hivern els dies
són curts. Trobar el temps curt. Fer curt un
discurs. Una vocal curta.
2 2 dir una cosa ras i curt V. RAS².
3 adj. En numism., de pes inferior al tolerat.
Una moneda curta. Un duro curt.
4 m. CURTMETRATGE.
5 m. pl. En algunes danses, passos oposats als
llargs. Aquesta sardana té una tirada de curts
molt llarga.
6 f. Fusta arquejada que, juntament amb
d’altres, serveix per a tapar la banyera d’una
embarcació.

DIEC2 ara
2 m. Efecte visual que presenta un cos situat
entre l’ull o la càmera i un focus de llum. La
silueta del puig Major es retalla en el cel de la
posta en un bellíssim contrallum.
3 a contrallum loc. adv. Amb l’objecte que es
mira posat entre la llum i l’ull. Si et poses a
contrallum no et veig bé.
coster -a
1 1 adj. Rost 1. Un camí coster.
1 2 venir costera una cosa FER-SE COSTA
AMUNT UNA COSA.
2 1 m. Pendent 2 2.
2 2 m. Part lateral d’una muntanya.
creador -a
1 adj i m. i f. Que crea. Els jueus creuen que
Jahvè és el creador de l’univers. Els cristians
invoquen Déu com a creador del cel i de la
terra. Èsquil és el creador de la tragèdia. Cal
fer política en favor de les empreses creadores
de llocs de treball.
2 adj. Relatiu o pertanyent a la creació.
Capacitat creadora. Acte creador.
cruixidor -a
1 adj. Que produeix cruiximent. Un treball
cruixidor.
2 adj. Que cruix. Baixaren per una escala de
fusta estreta i cruixidora.
3 m. CRUIXIDELL.
curs [...]
1 5 en curs de loc. prep. En procés de. El
diccionari està en curs de publicació. Un
projecte en curs d’execució. Aquesta activitat
artesanal està en curs de desaparèixer. [...]
curt2 -a [...]
2 1 adj. De poca durada, breu. A l’hivern els dies
són curts. Trobar el temps curt. Fer curt un
discurs. Una vocal curta.
2 2 dir una cosa ras i curt V. RAS².
2 3 a la curta loc. adv. Passat poc temps.
Tingues paciència, els negocis a la curta no són
mai rendibles.
2 4 a la curta o a la llarga loc. adv. D’una
manera indefectible, bé immediatament, bé en
un temps llunyà. Estigues tranquil: a la curta o
a la llarga s’aclarirà l’embolic.
3 adj. Que no arriba a una mesura determinada.
La distància entre bigues és d’un metre curt.
4 adj. Que conté en menys quantitat del normal
un dels constituents, s’aplica a una beguda
composta. Serveix-li un perfumat curt
d’aiguardent.
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debatre
1 v. tr. Batre 4 1. Debatre ous.
2 1 v. tr. Discutir àmpliament amb un o més
interlocutors. Debatre una qüestió.
2 2 comptat i debatut V. COMPTAR.
3 1 v. intr. pron. Lluitar, especialment per
escapar-se, salvar-se. La llebre es debatia entre
les urpes de l’àguila.
3 2 v. intr. pron. PER EXT. El poble es debat
contra els opressors.

decapant
m. Producte que serveix per a decapar.
demà
1 1 adv. En el dia que segueix immediatament
aquell en què som. Arribarà demà. Demà al
matí. Demà al vespre. De demà en quinze.
Demà serà dissabte. No ens veurem fins demà.
1 2 demà que loc. conj. Mai que. Demà que ella
mori, hauran d’anar tots a captar.
1 3 demà serà un altre dia Expressió emprada
per a manifestar que hom espera o preveu que
les coses canviïn.
2 1 adv. demà passat El dia que fa dos després
d’avui.
2 2 demà passat no l’altre [o demà passat
l’altre] El dia que fa dos després de demà.
denteta f.
fer denteta a) Fer enveja menjant.
fer denteta b) PER EXT. Veure’l festejant amb la
Rosa li feia denteta.
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5 adj. En numism., de pes inferior al tolerat.
Una moneda curta. Un duro curt.
6 m. CURTMETRATGE.
7 m. pl. En algunes danses, passos oposats als
llargs. Aquesta sardana té una tirada de curts
molt llarga.
8 f. Fusta arquejada que, juntament amb
d’altres, serveix per a tapar la banyera d’una
embarcació.
debatre
1 1 v. tr. Discutir àmpliament amb un o més
interlocutors. Debatre una qüestió.
1 2 v. intr. Debatre sobre una qüestió.
1 3 comptat i debatut V. COMPTAR.
2 1 v. intr. pron. Lluitar, especialment per
escapar-se, salvar-se. La llebre es debatia entre
les urpes de l’àguila.
2 2 v. intr. pron. PER EXT. El poble es debat
contra els opressors.
3 v. intr. pron. Lluitar entre diverses opcions
contràries a fi de triar-ne alguna. El món
científic es debatia entre la incredulitat i
l’admiració.
4 v. tr. Batre 4 1. Debatre ous.
decapant
1 adj. Que serveix per a decapar. Gel decapant.
2 m. Producte decapant.
demà
1 1 adv. En el dia que segueix immediatament
aquell en què som. Arribarà demà. Demà al
matí. Demà al vespre. De demà en quinze.
Demà serà dissabte. No ens veurem fins demà.
1 2 demà que loc. conj. Mai que. Demà que ella
mori, hauran d’anar tots a captar.
1 3 demà serà un altre dia Expressió emprada
per a manifestar que hom espera o preveu que
les coses canviïn.
2 1 adv. demà passat [o passat demà] El dia que
fa dos després d’avui.
2 2 demà passat no l’altre [o demà passat
l’altre] El dia que fa dos després de demà.
denteta
f. fer denteta [o fer dentetes] a) Fer enveja
menjant. L’arròs que menjaven feia denteta als
de la taula del costat. Els feia dentetes veure
com s’atipaven. Ara et faré dentetes perquè he
demanat unes postres exquisides.
f. fer denteta [o fer dentetes] b) PER EXT.
Veure’l festejant amb la Rosa li feia denteta.
Ens va ensenyar les fotos del viatge per fer-nos
dentetes.
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desgràcia
1 1 f. Cas o esdeveniment funest. Si d’aquesta
caiguda es mor, quina desgràcia! Una
desgràcia no ve mai sola. Aquest cavall
desbocat farà una desgràcia.
1 2 f. Sort adversa, funesta. Tenir algú
desgràcia en tot el que emprèn. Estar de
desgràcia. Portar desgràcia a algú. Jugar amb
desgràcia. Si tenim la desgràcia que ens trobi,
no sé pas com ens en podrem desempallegar.
Per desgràcia, em va caure i se’m va rompre.
1 3 f. Sèrie d’esdeveniments funestos que cauen
sobre algú, mal que és un motiu perpetual
d’aflicció, de sofriment, etc. Té la desgràcia de
ser orfe. Aquesta malaltia ha estat la seva
desgràcia.
2 f. Pèrdua de la gràcia o el favor d’algú. Un
favorit caigut en desgràcia.

desgràcia
1 1 f. Cas o esdeveniment funest. Si d’aquesta
caiguda es mor, quina desgràcia! Una
desgràcia no ve mai sola. Aquest cavall
desbocat farà una desgràcia.
1 2 f. Sort adversa, funesta. Tenir algú
desgràcia en tot el que emprèn. Estar de
desgràcia. Portar desgràcia a algú. Jugar amb
desgràcia. Si tenim la desgràcia que ens trobi,
no sé pas com ens en podrem desempallegar.
Per desgràcia, em va caure i se’m va rompre.
1 3 f. Sèrie d’esdeveniments funestos que cauen
sobre algú, mal que és un motiu perpetual
d’aflicció, de sofriment, etc. Té la desgràcia de
ser orfe. Aquesta malaltia ha estat la seva
desgràcia.
1 4 f. desgràcia personal Eufemisme per a
referir-se a una víctima humana en el context
d’un accident o d’una catàstrofe. L’explosió no
ha causat desgràcies personals.
2 f. Pèrdua de la gràcia o el favor d’algú. Un
favorit caigut en desgràcia.
desmaiat -ada
1 adj. Poc viu, s’aplica especialment als colors.
2 1 adj. Mancat d’energia vital. Estava groga,
desmaiada, els ulls tristos de no haver dormit.
Et veig molt desmaiat darrerament.
2 2 adj. Que denota manca d’energia vital.
Callava molt i feia un mig riure desmaiat i trist.
desocupació
1 1 f. Manca d’ocupació.
1 2 f. Estat de qui no està ocupat. Desocupació
forçosa, involuntària. Desocupació voluntària.
El percentatge de desocupació és tan alt que pot
afectar la cohesió social.
1 3 desocupació friccional Desocupació per
canvi de treball.
2 f. Acció de desocupar. La sentència obliga a
la desocupació immediata de la finca.
detonar
1 v. tr. Fer explotar (una matèria explosiva). Els
artificiers van detonar l’artefacte.
2 v. intr. Una cosa que explota, fer un soroll
sobtat com un tro. El motor de la llanxa detonà
en el silenci de la nit.
dia [...]
1 7 nit i dia [o dia i nit] V. NIT.
[...]
5 11 d’un dia a l’altre loc. adv. D’una manera
sobtada en un període breu de dies. Tot s’apuja
d’un dia a l’altre.

desmaiat -ada
adj. Poc viu, s’aplica especialment als colors.

desocupació
1 1 f. Manca d’ocupació.
1 2 f. Estat de qui no està ocupat. Desocupació
forçosa, involuntària. Desocupació voluntària.
1 3 desocupació friccional Desocupació per
canvi de treball.

detonar
v. intr. Una cosa que explota, fer un soroll sobtat
com un tro.

dia [...]
1 7 nit i dia V. NIT.
[...]
5 11 d’un dia a l’altre loc. adv. En un curt espai
de temps.
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didàcticament
adv. D’una manera didàctica.

dormir
[ind. pr. 3 dorm]
1 1 v. intr. Una persona o un animal, estar en un
estat de repòs caracteritzat per la suspensió de
certes funcions de l’activitat vital. Ara dorm: no
el despertis. Anar-se’n a dormir. Posar-se a
dormir. Aixecar-se de dormir. Aquesta nit he
dormit sis hores. He dormit tota la nit d’un son,
en un son. No he pogut dormir en tota la nit.
1 2 v. intr. Fer nit. Van dormir a Girona.
1 3 dormir a la palla No tenir la menor sospita
d’una cosa, especialment d’un mal que ens
afecta, d’un perill que ens amenaça.
1 4 dormir amb algú Tenir-hi relacions sexuals.
1 5 dormir amb els ulls oberts Vigilar per no
ésser sorprès, enganyat. [...]
1 13 dormir pla Dormir profundament, d’una
tirada. [...]

dubitatiu -iva
adj. Que denota o expressa dubte. Una
resposta dubitativa. Una conjunció, una
proposició o oració, dubitativa.

eclesiàsticament
adv. Com un eclesiàstic. Viure eclesiàsticament.

educar
1 v. tr. Ajudar (algú) a desenvolupar les seves
facultats físiques, morals i intel·lectuals.
2 v. tr. Transmetre (a algú) coneixements,
actituds, valors o formes de cultura. Educar el
públic teatral. Educar un poble per a la
democràcia.

DIEC2 ara
didàcticament
1 adv. D’una manera didàctica. Explicar
didàcticament.
2 adv. Des del punt de vista didàctic.
Didàcticament, aquest mètode és poc
innovador.
dormir
[ind. pr. 3 dorm]
1 1 v. intr. Una persona o un animal, estar en un
estat de repòs caracteritzat per la suspensió de
certes funcions de l’activitat vital. Ara dorm: no
el despertis. Anar-se’n a dormir. Posar-se a
dormir. Aixecar-se de dormir. Aquesta nit he
dormit sis hores. He dormit tota la nit d’un son,
en un son. No he pogut dormir en tota la nit.
1 2 v. intr. Fer nit. Van dormir a Girona.
1 3 dormir a la palla No tenir la menor sospita
d’una cosa, especialment d’un mal que ens
afecta, d’un perill que ens amenaça.
1 4 dormir amb algú Tenir-hi relacions sexuals.
1 5 dormir amb un ull obert [o dormir amb els
ulls oberts] Vigilar per no ésser sorprès,
enganyat. [...]
1 14 dormir pla Dormir profundament, d’una
tirada, especialment després d’una gran fatiga.
1 15 dormir fort Dormir profundament, amb
grans dificultats per a despertar-se. [...]
dubitatiu -iva
1 adj. Que denota o expressa dubte. Una
resposta dubitativa. Una conjunció, una
proposició o oració, dubitativa.
2 adj. Que dubta. —N’esteu segurs? —vaig
preguntar, dubitativa. El noi és insegur i molt
dubitatiu.
eclesiàsticament
1 adv. Com un eclesiàstic. Viure
eclesiàsticament.
2 adv. Segons l’organització territorial de
l’Església. Visitàrem un santuari marià que
depèn eclesiàsticament del bisbat de Girona. La
parròquia de Morella pertany eclesiàsticament
a la diòcesi de Tortosa.
3 adv. Segons el que estableix l’Església. No
van poder ser enterrats eclesiàsticament.
educar
1 v. tr. Ajudar (algú) a desenvolupar les seves
facultats físiques, morals i intel·lectuals.
2 v. tr. Transmetre (a algú) coneixements,
actituds, valors o formes de cultura. Educar el
públic teatral. Educar un poble per a la
democràcia.
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3 v. tr. Desenvolupar i perfeccionar (una
capacitat o una qualitat). Educar el gust artístic.
Educar l’oïda dels estudiants de música.
Educar la voluntat.
4 v. tr. Acostumar (un animal) a actuar d’una
manera determinada. Educar un gos.
5 v. tr. Habituar (un òrgan) a una funció
determinada. Educar l’intestí.

3 v. tr. Formar (algú) en les normes de bon
comportament social. Nen, que no t’han educat,
a casa?
4 v. tr. Desenvolupar i perfeccionar (una
capacitat o una qualitat). Educar el gust artístic.
Educar l’oïda dels estudiants de música.
Educar la voluntat.
5 v. tr. Acostumar (un animal) a actuar d’una
manera determinada. Educar un gos.
6 v. tr. Habituar (un òrgan) a una funció
determinada. Educar l’intestí.
embaràs
[pl. -assos]
1 1 m. Estat de la dona després de la concepció
i fins al part.
1 2 m. Temps que dura aquest estat. S’ha trobat
bé durant tot l’embaràs.
1 3 embaràs ectòpic Desenvolupament de l’ou
fora de la cavitat uterina.
2 1 m. DESTORB. Aquest moble ací al passadís
és un embaràs. Enretireu tots aquests
embarassos; necessitem espai per ballar.
2 2 m. PER EXT. Torbament que hom sent davant
d’una situació que li és incòmoda. Les mirades
de tothom li causaven un cert embaràs.
emboscar
1 1 v. tr. Ficar en l’espessor d’un bosc.
1 2 v. intr. pron. Endinsar-se en l’espessor d’un
bosc. Alguns s’han emboscat i amagat, esperant
el final de la guerra.
2 1 v. tr. Posar a l’aguait (tropes, guàrdies, etc.),
en un lloc amagat per sorprendre l’enemic. El
capità va emboscar els seus homes en un
barranc.
2 2 v. intr. pron. Posar-se a l’aguait en un lloc
amagat per sorprendre l’enemic. Un petit
escamot es va emboscar esperant el pas del
comboi enemic.
encoixinada [...]
2 f. ENCOIXINAT. L’encoixinada del cotxe és
plena de pèl de gos.

embaràs
[pl. -assos]
1 m. Allò que embarassa. Aquest moble ací al
passadís és un embaràs. Fer lloc traient
embarassos.
2 1 m. Estat de la dona després de la concepció
i fins al part.
2 2 m. Temps que dura aquest estat. S’ha trobat
bé durant tot l’embaràs.
2 3 embaràs ectòpic Desenvolupament de l’ou
fora de la cavitat uterina.

emboscar
1 1 v. tr. Ficar en l’espessor d’un bosc.
1 2 v. intr. pron. Endinsar-se en l’espessor d’un
bosc. Alguns s’han emboscat i amagat, esperant
el final de la guerra.
2 v. tr. Posar a l’aguait (tropes, guàrdies, etc.),
en un lloc amagat per sorprendre l’enemic. El
capità va emboscar els seus homes en un
barranc.

encoixinada [...]
2 f. Part flonja d’un seient, d’una sella, d’una
paret, etc. L’encoixinada del cotxe és plena de
pèl de gos.
encotillar
encotillar
v. tr. Posar una cotilla (a algú).
1 v. tr. Posar una cotilla (a algú).
2 1 v. tr. Cenyir excessivament (algú o alguna
cosa) a normes, a regles. La fidelitat no pot
encotillar el resultat d’una traducció. Un
gènere teatral encotillat. Actua encotillat per la
seva moral estricta.
2 2 v. intr. pron. La gestió de l’entitat s’encotilla
amb moltes normatives.
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epidural
adj. Situat fora de la duramàter.

epònim -a
1 adj. Que dona el seu nom a un poble, a una
ciutat, a una època. Herois epònims. Divinitats
epònimes.
2 m. i f. Personatge epònim.

escampada
f. Acció d’escampar o d’escampar-se; l’efecte.

escarafalls
m. pl. Demostracions exagerades, hipòcrites, de
reprovació, de refús. No li ve de gust res: de tot
fa escarafalls.

espeternec
m. Moviment que fa amb les cames qui
espeternega.
espeternegar
v. intr. Moure violentament les potes o les
cames, fer una sèrie de moviments més o menys
violents amb les potes o les cames.
ésser1
[ger. essent o sent; [...]
estirar
1 1 v. tr. Sotmetre (alguna cosa) a l’acció de
dues forces que tendeixen a allunyar llurs punts
d’aplicació allargant-la, estenent-la, posant-la
tibant, traient-la del seu lloc. Estira’t les mitges,
que et cauen. Tu estira la corda per un costat i

DIEC2 ara
epidural
1 adj. Situat fora de la duramàter.
2 1 adj. Que s’aplica en l’espai epidural,
generalment de la zona lumbar, per tal
d’insensibilitzar una part del cos. Anestèsia
epidural. Injecció epidural.
2 2 f. Anestèsia epidural.
epònim -a
1 adj. Que dona el seu nom a un poble, a una
ciutat, a una època. Herois epònims. Divinitats
epònimes. Pèlops és l’heroi epònim del
Peloponès.
2 m. i f. Personatge epònim. Arcas és l’epònim
dels arcadis.
3 m. Mot provinent d’un antropònim. El nom
boicot és un epònim que té per origen el cognom
del capità Charles Cunningham Boycott.
escampada
1 f. Acció d’escampar o d’escampar-se; l’efecte.
L’activista va fer una bona escampada de
cartells pel centre de la ciutat.
2 f. Conjunt de coses escampades. Hi havia una
escampada de llibres i papers per terra.
escarafall
[usat generalment en pl.]
m. Demostració exagerada, artificiosa, d’un
sentiment. No li ve de gust res: de tot fa
escarafalls. Els reprovava amb grans
escarafalls. A pesar de l’escàndol, no em feu
cap escarafall. Les germanes es van saludar
amb tota mena d’escarafalls en retrobar-se.
espeternec
1 m. Moviment que fa amb les cames qui
espeternega.
2 m. pl. ESPETARRECS. En caure l’ou en l’oli
bullent comencen els espeternecs.
espeternegar
1 v. intr. Moure violentament les potes o les
cames, fer una sèrie de moviments més o menys
violents amb les potes o les cames.
2 v. intr. ESPETARREGAR. Assegut vora la llar,
sentia com espeternegava la llenya.
ésser1
[inf. ésser o ser o esser; ger. essent o sent; [...]
estirar
1 1 v. tr. Sotmetre (alguna cosa) a l’acció de
dues forces que tendeixen a allunyar llurs punts
d’aplicació allargant-la, estenent-la, posant-la
tibant, traient-la del seu lloc. Estira’t les mitges,
que et cauen. Tu estira la corda per un costat i
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jo l’estiraré per l’altre, a veure si la rompem.
Estirar els cabells, les orelles, a algú.
1 2 a tot estirar loc. adv. PEL CAP ALT.
1 3 v. tr. Fer força per portar cap a si (alguna
cosa). Estira el calaix i l’obriràs. No
l’empenyis: estira’l, més aviat. No estiris tan
fort, que es romprà.
1 4 estirar la corda Portar massa enllà les coses.
Si estires tant la corda, al final no aconseguiràs
res.
1 5 estirar la llengua a algú Provocar-lo amb
habilitat a parlar sobre coses que, si no, callaria.
1 6 estirar les orelles a algú Infligir-li una
correcció. [...]

jo l’estiraré per l’altre, a veure si la rompem.
Estirar els cabells, les orelles, a algú.
1 2 a tot estirar loc. adv. PEL CAP ALT.
1 3 v. tr. Fer força per portar cap a si (alguna
cosa). Estira el calaix i l’obriràs. No
l’empenyis: estira’l, més aviat. No estiris tan
fort, que es romprà.
1 4 estirar la corda Portar massa enllà les coses.
Si estires tant la corda, al final no aconseguiràs
res.
1 5 estirar la llengua a algú Provocar-lo amb
habilitat a parlar sobre coses que, si no, callaria.
1 6 estirar les orelles a algú Infligir-li una
correcció.
1 7 estirar la cadena Accionar el mecanisme de
descàrrega d’aigua del vàter. [...]
estupidesa
1 f. Qualitat d’estúpid. Em fa més por
l’estupidesa que la mala fe.
2 f. Acció, paraula, de poc seny. Cometre una
estupidesa. Dir estupideses.
estupiditat
f. Estupidesa 1.
exsudació
1 f. Acció d’exsudar; l’efecte.
2 f. Líquid exsudat. En el cas d’aquesta
malaltia, cal evitar el contacte amb les
exsudacions del malalt.
extrem -a [...]
3 m. i f. [fem. extrem] Jugador d’un equip de
futbol dels dos que ocupen els punts més externs
de la línia atacant. Un extrem dret. Una extrem
dreta. [...]
fadrí fadrina
1 1 m. i f. Persona jove, especialment en estat de
casar-se. Els fadrins de Sant Boi.
1 2 fadrí de la primera calda Jovenet.
1 3 adj. i m. i f. Solter 2. No sé si ets fadrí o
casat. Molts fadrins de cinquanta anys busquen
parella a les xarxes socials.
1 4 fadrí extern CABALER. [...]
favor m. [...]
2 3 per favor SI US PLAU. Ens ho va demanar
per favor. Per favor, seieu.
feina [...]
2 1 f. altra feina hi ha Expressió per a
manifestar que hom no està disposat a fer alguna
cosa, que una cosa no serà de cap manera.
2 2 amb prou feines loc. adv. a) Difícilment, a
penes. Tenia tanta son que amb prou feines
podia obrir els ulls.

estupidesa
f. Qualitat d’estúpid.

estupiditat
f. ESTUPIDESA.
exsudació
f. Acció d’exsudar; l’efecte.

extrem -a [...]
3 m. Jugador d’un equip de futbol dels dos que
ocupen els punts més externs de la línia atacant.
[...]
fadrí fadrina
1 1 m. i f. Persona jove, especialment en estat de
casar-se. Els fadrins de Sant Boi.
1 2 fadrí de la primera calda Jovenet.
1 3 m. i f. Persona soltera. Té trenta anys i
encara és fadrí.
1 4 fadrí extern CABALER. [...]
favor m. [...]
2 3 per favor loc. adv. SI US PLAU.
feina [...]
2 1 f. altra feina hi ha Expressió per a
manifestar que hom no està disposat a fer alguna
cosa, que una cosa no serà de cap manera.
2 2 amb prou feines loc. adv. a) Difícilment, a
penes. Tenia tanta son que amb prou feines
podia obrir els ulls.
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2 2 amb prou feines loc. adv. b) Pel cap alt,
escassament. Amb prou feines arribarem a
ésser vint.
2 3 anar per feina Fer el que cal sense
entretenir-se en altres coses.
2 4 feina rai Expressió que indica que, davant
una situació adversa, les dificultats per superarla són gairebé insalvables. Feina rai, si ens toca
a nosaltres pagar les destrosses.
3 f. Unitat de treball, bàsica i independent [...]

2 2 amb prou feines loc. adv. b) Pel cap alt,
escassament. Amb prou feines arribarem a
ésser vint.
2 3 anar per feina Fer el que cal sense
entretenir-se en altres coses.
2 4 feina rai Expressió que indica que, davant
una situació adversa, les dificultats per superarla són gairebé insalvables. Feina rai, si ens toca
a nosaltres pagar les destrosses.
2 5 haver-hi feina Caldre molts esforços. Hi
haurà feina a fer-li-ho entendre. Mai no
comencem puntualment i després feina hi ha per
acabar a l’hora.
2 6 tenir feina Haver de fer molts esforços. Vaig
tenir feina a tenir-ho tot enllestit a temps.
Tindrem feina per aconseguir el seu vistiplau.
Si vols que es mengi tot el tall, tindràs feina. [...]
3 f. Unitat de treball, bàsica i independent [...]
fem
[usat generalment en pl.]
1 1 m. Excrement de qualsevol animal.
1 2 m. Adob format pel jaç dels animals
domèstics barrejat amb llurs excrements i
descompost per la fermentació.
2 m. Escombraries 1 i 2.
figurar [...]
3 1 v. tr. pron. AFIGURAR-SE. Em figurava que
ja no vindríeu.
3 2 v. tr. pron. Imaginar 1 2. La gent es figura
l’altra vida exactament igual que aquesta.
4 1 v. intr. Formar part d’un nombre de persones
o coses. La majoria dels mots que figuren en
aquesta llista.
4 2 v. intr. Aparèixer en un afer, un acte, etc.,
ésser-hi. En aquest afer, ell no hi va figurar per
res.
4 3 v. intr. Tenir autoritat, representació, etc., en
el món, en la societat. Una família que en aquell
temps figurava molt.
5 v. intr. Representar 6. Figurava que només jo
sabia aquest secret.
foc [...]
3 1 m. FOGUERA. Fer un foc al cim d’un turó
com a senyal. Els focs de Sant Joan.
3 2 m. Mitjà que serveix per a encendre alguna
cosa, especialment tabac. Tenir foc. Demanar
foc. Donar foc.
3 3 m. Fogó 1 3. Una cuina de tres focs. [...]
fonamentar

fem
[usat generalment en pl.]
1 1 m. Excrement de qualsevol animal.
1 2 m. Adob format pel jaç dels animals
domèstics barrejat amb llurs excrements i
descompost per la fermentació.
2 m. pl. ESCOMBRARIES.
figurar [...]
3 v. tr. pron. AFIGURAR-SE.
4 1 v. intr. Formar part d’un nombre de persones
o coses. La majoria dels mots que figuren en
aquesta llista.
4 2 v. intr. Aparèixer en un afer, un acte, etc.,
ésser-hi. En aquest afer, ell no hi va figurar per
res.
4 3 v. intr. Tenir autoritat, representació, etc., en
el món, en la societat. Una família que en aquell
temps figurava molt.

foc [...]
3 m. FOGUERA. Fer un foc al cim d’un turó com
a senyal. Els focs de Sant Joan. [...]

fonamentar

20

DIEC2 abans

DIEC2 ara

1 v. tr. Posar els fonaments (d’alguna cosa),
establir sobre un fonament. Aquesta teoria, cal
fonamentar-la.
2 v. tr. Construir els fonaments (d’una
edificació).

1 1 v. tr. Posar els fonaments (d’alguna cosa),
establir sobre un fonament. Aquesta teoria, cal
fonamentar-la.
1 2 v. intr. pron. No sé en què podeu
fonamentar-vos per sostenir aquesta opinió. La
nostra proposta es fonamenta en un estudi de
mercat.
2 v. tr. Construir els fonaments (d’una
edificació).
foradar
1 v. tr. Fer un forat (en alguna cosa). La bala li
foradà el capell, una mà. Foradar un mur, una
muntanya.
2 v. intr. pron. Se li han foradat els mitjons.
forma [...]
3 1 f. Manera exterior de procedir segons certes
regles. En bona forma. En deguda forma.
Observar les formes de la justícia. Un argument
en forma.
3 2 de forma que loc. conj. DE MANERA QUE.
3 3 no haver-hi forma Ésser impossible. No hi
havia forma de convèncer-lo.
3 4 en certa forma loc. adv. EN CERTA
MANERA. En certa forma podem dir que res no
ha canviat. [...]
3 5 f. Manera d’expressar el pensament. [...]
fornidor -a
adj. i m. i f. Que forneix. Les empreses
fornidores de béns i serveis. Hem renovat el
contracte amb el nostre fornidor de llenya.
franc2 franca
3 3 de franc loc. adj. a) Gratuït. Hi haurà
entrepans de franc per als assistents a l’aplec.
3 3 de franc loc. adv. b) Sense pagar. No et
costarà res: ho donen de franc.
gorrer -a
adj. i m. i f. Que s’aprofita de la generositat
econòmica d’altri per a no gastar els seus propis
diners. Tens uns amics molt gorrers. Ets una
gorrera, noia: sempre vols que et convidi!
gratis
adj. i adv. DE FRANC. Els cafès són gratis. Com
que som bons clients, ens ho porten a casa
gratis.
guitarra
1 1 f. Instrument cordòfon pinçat format per una
caixa de fusta en forma de vuit, de fons pla, amb
un mànec llarg dividit en trasts, al llarg del qual
hi ha sis cordes que es polsen amb els dits de la
mà.

foradar
v. tr. Fer un forat (en alguna cosa). La bala li
foradà el capell, una mà. Se li han foradat els
mitjons. Foradar un mur, una muntanya.
forma [...]
3 1 f. Manera exterior de procedir segons certes
regles. En bona forma. En deguda forma.
Observar les formes de la justícia. Un argument
en forma.
3 2 de forma que loc. conj. DE MANERA QUE.
3 3 no haver-hi forma Ésser impossible. No hi
havia forma de convèncer-lo.
3 4 f. Manera d’expressar el pensament. [...]

fornidor fornidora
m. i f. Persona que forneix.

franc2 franca
3 3 de franc loc. adv. Sense pagar. No et costarà
res: ho donen de franc.

gorrer gorrera
m. i f. Persona que és afectada a gorrejar.

gratis
adv. DE FRANC.

guitarra
1 f. Instrument cordòfon pinçat format per una
caixa de fusta en forma de vuit, de fons pla, amb
un mànec llarg dividit en trasts, al llarg del qual
hi ha sis cordes que es polsen amb els dits de la
mà.
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2 f. Objecte, peça, que té aproximadament la
forma de la caixa d’una guitarra o d’un vuit. [...]

1 2 guitarra elèctrica Guitarra, generalment
sense caixa de ressonància, en la qual la
vibració de les cordes es recull i s’amplifica
mitjançant un equip electrònic.
2 f. Objecte, peça, que té aproximadament la
forma de la caixa d’una guitarra o d’un vuit. [...]
habitacle
habitacle
m. Lloc on s’habita.
1 m. Lloc on s’habita.
2 m. Compartiment d’un vehicle en què viatgen
el conductor i la resta d’ocupants, rígid i
resistent als cops.
horari -ària [...]
horari -ària
2 3 horari flexible Distribució de les hores de 2 3 horari flexible Distribució de les hores de
treball en què els treballadors poden adaptar la treball en què els treballadors poden adaptar la
jornada laboral a la seva conveniència.
jornada laboral a la seva conveniència.
3 m. Busca que assenyala les hores.
idil·li
idil·li
1 1 m. Gènere poètic que descriu la vida rústica, 1 1 m. Gènere poètic que descriu la vida rústica,
els amors dels pastors, en una perspectiva de els amors dels pastors, en una perspectiva de
felicitat ideal.
felicitat ideal.
1 2 m. Composició d’aquest gènere.
1 2 m. Composició d’aquest gènere.
2 m. Incident, episodi, etc., que podria ésser 2 m. Relació amorosa intensa. Aquell estiu vam
l’assumpte d’un idil·li.
viure un idil·li inoblidable.
imaginar
imaginar
1 v. tr. Formar la imatge mental (d’alguna 1 1 v. tr. Formar la imatge mental (d’algú o
cosa), representar-se (alguna cosa) en l’esperit. d’alguna cosa) a partir d’alguns estímuls. El teu
2 v. tr. Concebre, inventar. La bellesa d’aquells germà és molt diferent de com l’imaginava.
indrets no es pot imaginar. Ha imaginat una 1 2 v. tr. pron. Me la imaginava molt més gran,
màquina curiosa.
la ciutat!
3 v. tr. pron. Formar-se noció (d’una cosa) 2 v. tr. Concebre, inventar. Ha imaginat una
sense base suficient, suposar. Ja m’imagino el màquina curiosa. La bellesa d’aquells indrets
que t’haurà dit.
no es pot imaginar.
3 v. tr. pron. Formar-se noció (d’una cosa)
sense base suficient, suposar. Ja m’imagino el
que t’haurà dit.
incommensurable
incommensurable
adj. No commensurable. Una circumferència i 1 adj. No commensurable. Una circumferència
el seu diàmetre són incommensurables.
i el seu diàmetre són incommensurables.
2 adj. Tan gran que no es pot mesurar. La força
de l’amor és incommensurable. Aquesta
empresa ha malbaratat una quantitat
incommensurable de diners.
incontinent
incontinent
adj. No continent, mancat de continència.
1 adj. No continent, mancat de continència. Era
incontinent en el menjar i el beure.
2 adj. Que pateix incontinència. El meu fill és
incontinent i s’orina al llit.
infinit2 -a [...]
infinit2 -a
4 1 m. Allò que és infinit.
4 1 m. Allò que és infinit.
4 2 m. Magnitud inabastable.
4 2 m. Magnitud inabastable.
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4 3 m. Signe que serveix per a designar aquesta
magnitud.
4 4 a l’infinit loc. adv. Més enllà de tot límit
assignable.

4 3 m. Signe que serveix per a designar aquesta
magnitud.
4 4 a l’infinit loc. adv. Més enllà de tot límit
assignable.
5 m. Espai que supera els límits que la vista pot
abastar. Des d’allí es veia una gran massa
boscosa que s’estenia fins a l’infinit.
instància [...]
4 en darrera instància [o en última instància]
loc. adv. Al capdavall, com a últim recurs.
interessat -ada
1 1 adj. i m. i f. Que es deixa portar massa per
l’afany del profit o de la utilitat. És un home
massa interessat. Amb les seves accions
demostra que és una interessada.
1 2 adj. Que implica aquest afany. Una oferta
interessada.
2 adj. i m. i f. Que té interès en alguna cosa.
Convocaran una reunió per als interessats. Hi
estic molt interessada. Els bancs estan molt
interessats en el projecte. Nosaltres som els
primers interessats que se sàpiga la veritat. Es
va mostrar interessada a conèixer de primera
mà l’assumpte. Estem interessats d’acabar la
feina avui.
intimar
1 1 v. tr. Fer saber. Li vaig intimar la nova.
1 2 intimar la guerra Declarar-la.
1 3 intimar un concili Convocar-lo.
2 1 v. tr. Ordenar autoritàriament de fer alguna
cosa (a algú). El vaig intimar a sortir.
2 2 v. tr. Ordenar autoritàriament a algú (de fer
alguna cosa). El rei intimà la rendició
immediata als defensors de la fortalesa.
3 v. intr. Introduir-se íntimament en l’afecte
d’algú. Tot seguit vaig intimar amb ell.
iracund -a
1 adj. Propens a la ira.
2 adj. Ple d’ira. —Prou! —cridà iracund.
3 adj. Que manifesta molta ira. Una resposta
iracunda.
iracúndia
1 f. Qualitat d’iracund.
2 f. Ira intensa. L’escridassà ple d’iracúndia.
irat -ada
1 adj. Encès d’ira. La gent estava irada contra
el govern.
2 adj. Que manifesta ira. He rebut respostes
molt irades dels adversaris.
jeràrquicament

instància [...]
4 en darrera instància loc. adv. Al capdavall,
com a últim recurs.
interessat -ada
1 1 adj. i m. i f. Que es deixa portar massa per
l’afany del profit o de la utilitat. És un home
massa interessat. Amb les seves accions
demostra que és una interessada.
1 2 adj. Que implica aquest afany. Una oferta
interessada.
2 adj. i m. i f. Que té interès en alguna cosa.
Convocaran una reunió per als interessats. Hi
estic molt interessada.

intimar
1 1 v. tr. Fer saber. Li vaig intimar la nova.
1 2 intimar la guerra Declarar-la.
1 3 intimar un concili Convocar-lo.
2 v. tr. Ordenar autoritàriament (a algú) de fer
alguna cosa. El vaig intimar a sortir.
3 v. intr. Introduir-se íntimament en l’afecte
d’algú. Tot seguit vaig intimar amb ell.

iracund -a
adj. Propens a la ira.

iracúndia
f. Qualitat d’iracund.
irat -ada
adj. Encès d’ira.

jeràrquicament
adv. D’una manera jeràrquica.
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laceració
f. Acció de lacerar; l’efecte.

latifundista
1 adj. Relatiu o pertanyent als latifundis o al
latifundisme.
2 m. i f. Propietari d’un o més latifundis.

limfàtic -a
1 adj. Relatiu o pertanyent a la limfa.
2 adj. Que conté limfa. Vasos limfàtics.

llarg3 -a [...]
2 1 adj. Que té una gran durada, una gran
extensió des del començament a l’acabament.
Un llarg debat. El seu parlament ha estat més
llarg que el vostre. Un llarg viatge. Un text molt
llarg.
2 2 adj. D’una durada que mesura tant o tant.
Una conferència llarga d’una hora i mitja.
2 3 adj. D’una durada més gran que la normal,
excessiva. Trobar el dia llarg, les hores
llargues.
3 1 a la llarga loc. adv. A la fi, passat molt de
temps.
3 2 de llarg loc. adv. Amb vestit talar, amb
faldilles llargues. [...]
7 adj. pl. Molts. Fa llargs anys que dura.
8 m. pl. En algunes danses, passos oposats als
curts.
9 f. LONGA.

DIEC2 ara
1 adv. D’una manera jeràrquica. Una societat
organitzada jeràrquicament.
2 adv. Des del punt de vista jeràrquic. Les
sucursals depenen jeràrquicament d’un
director territorial.
laceració
1 f. Acció de lacerar; l’efecte.
2 f. Ferida produïda per laceració. El pacient
tenia contusions i laceracions als braços.
latifundista
1 adj. Relatiu o pertanyent als latifundis o al
latifundisme. Règim latifundista. Explotació
agrària latifundista.
2 adj. i m. i f. Que posseeix un o més latifundis.
Oligarquia
latifundista.
Aristocràcia
latifundista. La unificació política del regne es
basava en l’aliança entre els latifundistes i els
industrials.
limfàtic -a
1 1 adj. Relatiu o pertanyent a la limfa.
1 2 adj. Que conté limfa. Vasos limfàtics.
2 1 adj. Caracteritzat per manca d’energia i una
excessiva passivitat, juntament amb una
complexió física dèbil i una escassa coloració
de la pell. Era una dama indolent i limfàtica.
2 2 adj. Propi d’una persona limfàtica.
Temperament limfàtic.
llarg3 -a [...]
2 1 adj. Que té una gran durada, una gran
extensió des del començament a l’acabament.
Un llarg debat. El seu parlament ha estat més
llarg que el vostre. Un llarg viatge. Un text molt
llarg.
2 2 adj. D’una durada que mesura tant o tant.
Una conferència llarga d’una hora i mitja.
2 3 adj. D’una durada més gran que la normal,
excessiva. Trobar el dia llarg, les hores
llargues.
3 1 a la llarga loc. adv. A la fi, passat molt de
temps.
3 2 a la curta o a la llarga loc. adv. V. CURT2.
3 3 de llarg loc. adv. a) Amb vestit talar, amb
faldilles llargues.
3 3 de llarg loc. adv. b) Molt més enllà del límit
pres en consideració. El corredor va batre, de
llarg, el rècord del món. [...]
7 adj. pl. Molts. Fa llargs anys que dura.
8 adj. Que excedeix una mesura determinada.
Una hora llarga. Un quilòmetre llarg. Una
ració llarga.
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llet [...]
2 1 f. Llet d’alguns mamífers domèstics que beu
l’home com a aliment o usada per a fer mantega,
formatge, etc. Llet de vaca. Formatge fet de llet
de cabra.
2 2 f. Llet tractada per a la conservació. Llet en
pols, llet condensada.
2 3 llet adaptada [o llet maternitzada] Producte
semblant a la llet materna, obtingut a partir de
la llet de vaca i altres ingredients, apte per a la
lactància artificial.
2 4 llet merengada Llet amb clares d’ou,
batudes o no, sucre i canyella.
3 1 f. Làtex de les plantes.
3 2 f. SEMEN.
4 1 f. llet d’ametlles a) Beguda feta amb
ametlles moltes i llet o un altre líquid. [...]

lleter -a
1 adj. Que dona llet. Una vaca lletera.
2 m. i f. Persona que ven llet.

llotós -osa
adj. Ple de llot.

llum
1 1 f. Agent físic que és una de les formes
d’energia, capaç d’impressionar els òrgans de la
vista i que permet de veure els cossos. Llum
reflectida. Un raig de llum. La velocitat de
propagació de la llum. Una llum forta, viva,
enlluernadora. Una llum feble, somorta, dolça.
Llum natural. La llum del Sol, de la Lluna, dels
estels. Llum artificial, elèctrica. Entrar la llum
per una finestra, per una escletxa. Estar una
cosa a plena llum.

DIEC2 ara
9 adj. Que conté en més quantitat del normal un
dels constituents, s’aplica a una beguda
composta. Vull un tallat llarg de cafè.
10 m. pl. En algunes danses, passos oposats als
curts.
11 f. LONGA.
llet [...]
2 1 f. Llet d’alguns mamífers domèstics que beu
l’home com a aliment o usada per a fer mantega,
formatge, etc. Llet de vaca. Formatge fet de llet
de cabra.
2 2 llet adaptada [o llet maternitzada] Producte
semblant a la llet materna, obtingut a partir de
la llet de vaca i altres ingredients, apte per a la
lactància artificial.
2 3 f. llet condensada Llet concentrada per
evaporació amb sucre afegit.
2 4 f. llet en pols Llet deshidratada en forma de
pólvores.
2 5 llet merengada Llet amb clares d’ou,
batudes o no, sucre i canyella.
3 1 f. Làtex de les plantes.
3 2 f. SEMEN.
4 f. Producte cosmètic fluid i d’un color
blanquinós. Llet hidratant. Llet corporal. Llet
desmaquilladora.
5 1 f. llet d’ametlles a) Beguda feta amb
ametlles moltes i llet o un altre líquid. [...]
lleter -a
1 adj. Que dona llet. Una vaca lletera.
2 adj. Relatiu o pertanyent a la llet com a
aliment. Indústria lletera. Sector lleter.
Producció lletera.
3 m. i f. Persona que ven llet.
llotós -osa
1 adj. Ple de llot.
2 adj. Que té una consistència semblant a la del
llot. El fons de la bassa era una capa llotosa.
llum
1 1 f. Agent físic que és una de les formes
d’energia, capaç d’impressionar els òrgans de la
vista i que permet de veure els cossos. Llum
reflectida. Un raig de llum. La velocitat de
propagació de la llum. Una llum forta, viva,
enlluernadora. Una llum feble, somorta, dolça.
Llum natural. La llum del Sol, de la Lluna, dels
estels. Llum artificial, elèctrica. Entrar la llum
per una finestra, per una escletxa. Estar una
cosa a plena llum.
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1 2 f. PER EXT. La llum de la fe, de la gràcia. La
llum eterna. La llum de la raó. Portar llum a
una qüestió.
1 3 llum acromàtica Llum blanca. [...]
7 1 m. Dispositiu lluminós situat en un lloc
visible de l’exterior d’un vehicle emprat per a
indicar una posició, una maniobra, etc. Els llums
de gàlib d’un camió. Llum de posició. Llum
curt.
7 2 llum de situació Llum que han de portar
obligatòriament les naus i els hidroavions per tal
d’assenyalar llur presència durant la nit o en cas
de visibilitat reduïda. [...]
maduratiu -iva
adj. Apte a fer madurar.

1 2 f. PER EXT. La llum de la fe, de la gràcia. La
llum eterna. La llum de la raó. Portar llum a
una qüestió.
1 3 f. Punt lluminós. Des d’allà dalt vèiem les
llums de la ciutat.
1 4 llum acromàtica Llum blanca. [...]
7 1 m. Dispositiu lluminós situat en un lloc
visible de l’exterior d’un vehicle emprat per a
indicar una posició, una maniobra, etc. Els llums
de gàlib d’un camió. Llum de posició. Llum
curt. [...]

malgirbat -ada
adj. MALFORJAT.

matinada
1 1 f. Començament del dia. En aquest temps,
les matinades encara són fresques.
1 2 f. Espai de temps comprès entre la mitjanit i
la sortida del sol. M’he despertat a les tres de la
matinada.
2 f. fer la matinada [o prendre la matinada]
Llevar-se més tard de l’hora acostumada.
melòdic -a
1 adj. Relatiu a la melodia. Una frase melòdica.
2 adj. Apte per a entonar melodies. Instrument
melòdic.

memòria […]
3 1 f. Record 1. D’aquest fet, no en tinc
memòria, en tinc una memòria molt vaga.
D’això, se n’ha perdut fins la memòria. Un fet
digne de memòria. De memòria meva, no havia
fet mai un hivern tan fred com aquest. Un

maduratiu -iva
1 adj. Relatiu o pertanyent a la maduració. Les
etapes maduratives de l’infant. El procés
maduratiu de l’oliva, del raïm.
2 adj. Apte a fer madurar.
malgirbat -ada
1 adj. MALFORJAT.
2 adj. Que té un cos mancat de proporció i
harmonia. El vigilant era alt i malgirbat, amb
cara de pocs amics.
3 adj. Fet sense cura ni gràcia. Escriu uns
articles plens de frases malgirbades,
repeticions i adjectius sobrers.
matinada
1 1 f. Començament del dia. En aquest temps,
les matinades encara són fresques.
1 2 f. Espai de temps comprès entre la mitjanit i
la sortida del sol. M’he despertat a les tres de la
matinada.
2 f. fer la matinada [o fer matinada o prendre
la matinada] Llevar-se més tard de l’hora
acostumada.
melòdic -a
1 1 adj. Relatiu a la melodia. Una frase
melòdica.
1 2 adj. Apte per a entonar melodies. Instrument
melòdic.
2 1 adj. De caràcter suau i melodiós, s’aplica a
una peça musical. Una cançó melòdica.
2 2 adj. Que canta cançons melòdiques.
L’orquestra busca una nova cantant melòdica.
memòria […]
3 1 f. Record 1. D’aquest fet, no en tinc
memòria, en tinc una memòria molt vaga.
D’això, se n’ha perdut fins la memòria. Un fet
digne de memòria. De memòria meva, no havia
fet mai un hivern tan fred com aquest. Un
monument en memòria dels herois de la guerra.
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monument en memòria dels herois de la guerra. El rei En Jaume, de bona memòria. Conservo a
El rei En Jaume, de bona memòria.
la memòria imatges terribles d’aquell dia.
mendicitat
mendicitat
1 f. Estat de qui mendica. Reduït a la mendicitat. 1 f. Fet de mendicar. Una ordenança municipal
2 f. Conjunt dels mendicants.
prohibia la mendicitat.
2 f. Estat de qui mendica. Reduït a la mendicitat.
3 f. Conjunt dels mendicants.
menjar1 [...]
menjar1 [...]
3 1 v. tr. Consumir, fer desaparèixer. Aquesta 3 1 v. tr. Consumir, fer desaparèixer. Aquesta
cuina menja molt carbó. Menjar un afer molt cuina menja molt carbó. Menjar un afer molt
diner.
diner.
3 2 v. tr. pron. Aquesta despesa se’m menjaria 3 2 v. tr. pron. Aquesta despesa se’m menjaria
la setmanada. S’ha menjat l’herència del seu la setmanada. S’ha menjat l’herència del seu
pare. El mal se li menja la carn. El rovell s’ha pare. El mal se li menja la carn. El rovell s’ha
menjat el ferro forjat de la barana. Quan parla, menjat el ferro forjat de la barana. Quan parla,
es menja la meitat dels mots. L’aigua es menja es menja la meitat dels mots. L’aigua es menja
la terra de les vores, la platja. La barba se li la terra de les vores, la platja. La barba se li
menja mitja cara.
menja mitja cara.
3 3 v. tr. En certs jocs, guanyar (una peça) al 3 3 v. tr. pron. En certs jocs, guanyar (una peça)
contrari.
al contrari. Amb dues jugades se li ha menjat la
reina.
mentida
mentida
1 1 f. Asserció feta cientment contra la veritat. 1 1 f. Asserció feta cientment contra la veritat.
Dir una mentida. Això que dius és mentida, és Dir una mentida. Això que dius és mentida, és
una mentida, un teixit de mentides. No heu de una mentida, un teixit de mentides. No heu de
dir mentides.
dir mentides.
1 2 dic mentida M’equivoco. Dic mentida: la 1 2 dic mentida MENTEIXO. Dic mentida: la
vaig visitar dilluns, no dimarts. [...]
vaig visitar dilluns, no dimarts. [...]
mentir
[ind. pr. 3 ment (o menteix)]
1 1 v. intr. Fer cientment, voluntàriament, una
asserció contrària a la veritat. Menteix
descaradament. És un home que no sap mentir.
1 2 v. intr. PER EXT. Si les seves paraules
mentien, no mentia la seva mirada. Si la fama
no ment, fou un gran metge.
1 3 fer mentir Desmentir (una afirmació). La
realitat de vegades fa mentir els refranys.
1 4 mentir pel coll [o mentir per la gola] Dir
mentides malèvoles.
2 v. intr. no mentir una cosa No enganyar,
revelar la veritat. Aquests papers no menteixen,
algú ens ha estat robant a poc a poc.

mestís -issa

mentir
[ind. pr. 3 ment (o menteix)]
1 1 v. intr. Fer cientment, voluntàriament, una
asserció contrària a la veritat. Menteix
descaradament. És un home que no sap mentir.
1 2 v. intr. PER EXT. Si les seves paraules
mentien, no mentia la seva mirada. Si la fama
no ment, fou un gran metge.
1 3 fer mentir Desmentir (una afirmació). La
realitat de vegades fa mentir els refranys.
1 4 menteixo Expressió usada per a rectificarse d’una cosa que s’acaba d’afirmar. Menteixo:
no la vaig conèixer llavors, ja havíem coincidit
un cop abans.
1 5 mentir pel coll [o mentir per la gola] Dir
mentides malèvoles.
2 v. intr. no mentir una cosa No enganyar,
revelar la veritat. Aquests papers no menteixen,
algú ens ha estat robant a poc a poc.
mestís -issa
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1 adj. i m. i f. Que és fill de pare i mare
pertanyents a races diferents.
2 adj. Que ha sorgit de l’encreuament de dues
races o varietats distintes. Animals mestissos.

1 adj. i m. i f. Que és fill de pare i mare
pertanyents a races diferents.
2 adj. Que ha sorgit de l’encreuament de dues
races o varietats distintes. Animals mestissos.
3 adj. Que resulta de la influència de cultures
diferents. Música mestissa. Cuina mestissa.
mestissatge
1 m. Encreuament de dues races o varietats
distintes.
2 m. Conjunt d’individus que resulten d’un
mestissatge.
3 m. Barreja d’elements provinents de cultures
diferents. Aquest disc és una bona mostra del
mestissatge musical.
minifundista
1 adj. Relatiu o pertanyent al minifundisme.
Règim minifundista.
2 adj. i m. i f. Que posseeix un o més
minifundis. Agricultor minifundista. L’objectiu
d’aquell sindicat era defensar els minifundistes
dels grans propietaris.
molestar
1 1 v. tr. Donar, causar, molèstia (a algú). Si
reposa, no el vull molestar: ja tornaré més tard.
Aquell soroll molesta. Aquest mal em molesta
molt. Els colls alts em molesten.
1 2 v. tr. Fer que (algú) se senti ofès. Les vostres
paraules m’han molestat profundament.
1 3 v. intr. pron. Sentir-se ofès. No li heu dit res
i per això s’ha molestat.
2 v. intr. Ésser una molèstia per a algú. Li
molesta que fumi?
3 v. intr. pron. molestar-se a fer una cosa
Dignar-se a fer-la. No s’ha molestat ni a venirnos a saludar.
molt1
1 adv. En grau considerable. És molt ric. Ho has
fet molt bé. És un diari molt llegit. M’agrada
molt.
2 com a molt loc. adv. Com a màxim, a tot
estirar. Els resultats els tindràs com a molt
d’aquí a un mes.
3 de molt [o amb molt] loc. adv. Amb una gran
diferència o distància. Això supera amb molt les
nostres previsions.
4 ni poc ni molt V. POC¹.
5 per molt que loc. conj. ENCARA QUE.
6 poc o molt V. POC¹.
7 tenir en molt Considerar de molt valor. Tenir
en molt l’opinió d’algú.
monsònic -a

mestissatge
1 m. Encreuament de dues races o varietats
distintes.
2 m. Conjunt d’individus que resulten d’un
mestissatge.

minifundista
1 adj. Relatiu o pertanyent al minifundisme.
2 m. i f. Propietari d’un o més minifundis.

molestar
1 1 v. tr. Donar, causar, molèstia (a algú). Si
reposa, no el vull molestar: ja tornaré més tard.
Aquell soroll molesta. Aquest mal em molesta
molt. Els colls alts em molesten.
1 2 v. intr. pron. Sentir-se ofès. No li heu dit res
i per això s’ha molestat.
2 v. intr. Ésser una molèstia per a algú. Li
molesta que fumi?
3 v. intr. pron. molestar-se a fer una cosa
Dignar-se a fer-la. No s’ha molestat ni a venirnos a saludar.

molt1
1 adv. En grau considerable. És molt ric. Ho has
fet molt bé. És un diari molt llegit. M’agrada
molt.
2 com a molt loc. adv. Com a màxim, a tot
estirar. Els resultats els tindràs com a molt
d’aquí a un mes.
3 de molt [o amb molt] loc. adv. Amb una gran
diferència o distància. Això supera amb molt les
nostres previsions.
4 ni poc ni molt V. POC¹.
5 per molt que loc. conj. ENCARA QUE.
6 poc o molt V. POC¹.

monsònic -a
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adj. Relatiu o pertanyent al monsó.

morralles
f. pl. Conjunt de corretges que s’acomoda al cap
d’una haveria, al qual van units la brida i el mos.

mosca
1 1 f. Insecte dípter, d’uns 6 mil·límetres de
llarg, bru fosc, amb ales transparents i una
trompa amb què xucla les substàncies sucoses,
que es troba en totes les parts habitades del món
(Musca domestica). Hi havia un silenci que
s’hauria sentit volar una mosca.
1 2 caure com mosques Morir com mosques.
1 3 estar mosca Estar de mal humor. [...]
negar2
1 1 v. tr. Asfixiar per immersió en un líquid. El
va ficar dins de l’aigua i el va negar.
1 2 v. intr. pron. S’ha bolcat la barca i s’han
negat tots els qui hi anaven.
1 3 v. intr. pron. negar-se en poca aigua
OFEGAR-SE EN UN GOT D’AIGUA.
2 v. tr. Inundar, cobrir d’aigua. La riuada ha
negat tots els camps. [...]

negre -a [...]
5 1 adj. Summament trist, malenconiós.
D’humor negre. Idees negres.
5 2 adj. INFAUST.
5 3 adj. De temàtica centrada en la violència, la
criminalitat, el sexe, la corrupció i la
marginalitat. Cinema negre. Novel·la negra.
5 4 adj. En gran destret. Em vaig veure negre
per a sortir-me’n. Passar-la negra.
5 5 adj. CLANDESTÍ. Mercat negre. Treball
negre.

nit [...]
1 9 nit i dia loc. adv. Incessantment, sense
parar. [...]
nom

DIEC2 ara
1 adj. Relatiu o pertanyent al monsó.
2 adj. De clima monsònic. Regió monsònica.
Selva monsònica.
morralla2
[usat generalment en pl.]
f. Conjunt de corretges que s’acomoda al cap
d’una bèstia de càrrega, al qual van units la
brida i el mos. El cavall anava guarnit amb les
morralles.
mosca
1 1 f. Insecte dípter, d’uns 6 mil·límetres de
llarg, bru fosc, amb ales transparents i una
trompa amb què xucla les substàncies sucoses,
que es troba en totes les parts habitades del món
(Musca domestica). Hi havia un silenci que
s’hauria sentit volar una mosca.
1 2 caure com mosques Morir com mosques.
1 3 adj. Lleugerament enutjat i recelós. En Joan
se n’ha anat una mica mosca. Estar mosca amb
algú. [...]
negar2
1 1 v. tr. Asfixiar per immersió en un líquid. El
va ficar dins de l’aigua i el va negar.
1 2 v. intr. pron. S’ha bolcat la barca i s’han
negat tots els qui hi anaven.
1 3 v. intr. pron. negar-se en poca aigua
OFEGAR-SE EN UN GOT D’AIGUA.
2 1 v. tr. Inundar, cobrir d’aigua. La riuada ha
negat tots els camps.
2 2 v. intr. pron. A causa de l’aiguat, s’han
negat els baixos de les cases de la rambla. [...]
negre -a [...]
5 1 adj. Summament trist, malenconiós.
D’humor negre. Idees negres.
5 2 adj. INFAUST.
5 3 adj. De temàtica centrada en la violència, la
criminalitat, el sexe, la corrupció i la
marginalitat. Cinema negre. Novel·la negra.
5 4 adj. En gran destret. Em vaig veure negre
per a sortir-me’n. Passar-la negra.
5 5 adj. CLANDESTÍ. Mercat negre. Treball
negre.
5 6 en negre a) loc. adv. Sense declarar al fisc.
Pagar en negre. Cobrar en negre. Facturar en
negre. b) loc. adj. No declarat al fisc. Factura
en negre. Treball en negre. Contracte en negre.
nit [...]
1 9 nit i dia [o dia i nit] loc. adv. Incessantment,
sense parar. [...]
nom
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1 1 m. Mot o grup de mots amb què una persona
o una cosa és coneguda o designada. El conec,
però no li sé el nom. Preguntar el nom d’algú.
Fer algú el seu nom il·lustre, famós. Nom de
família, de casa. Sap el nom de tots els pobles
de Catalunya. És un turó que no té nom. Posar
un nom al seu gos.
1 2 nom de fonts [o nom de pila, o nom de
bateig] Nom que s’imposa en el bateig.
1 3 nom de religió Nom que hom pren quan es
fa religiós.
1 4 haver nom Dir-se, anomenar-se.
1 5 m. Fama, reputació. Tenir un nom. Fer-se un
nom.
1 6 en nom de loc. prep. a) Per encàrrec de,
obrant en lloc de. Vinc a demanar-li-ho en nom
del president. Fes-ho en nom de la nostra mare.
1 6 en nom de loc. prep. b) Invocant l’auxili, la
protecció, etc., de. Ves-te’n en nom de Déu. En
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
1 7 treure un nom a algú Atribuir-l’hi. [...]

1 1 m. Mot o grup de mots amb què una persona
o una cosa és coneguda o designada. El conec,
però no li sé el nom. Preguntar el nom d’algú.
Fer algú el seu nom il·lustre, famós. Nom de
família, de casa. Sap el nom de tots els pobles
de Catalunya. És un turó que no té nom. Posar
un nom al seu gos.
1 2 nom de fonts [o nom de pila, o nom de
bateig] Nom que s’imposa en el bateig.
1 3 nom de religió Nom que hom pren quan es
fa religiós.
1 4 nom de guerra [o nom de batalla]
Pseudònim amb què és coneguda una persona
en una activitat.
1 5 haver nom Dir-se, anomenar-se.
1 6 m. Fama, reputació. Tenir un nom. Fer-se
un nom.
1 7 en nom de loc. prep. a) Per encàrrec de,
obrant en lloc de. Vinc a demanar-li-ho en nom
del president. Fes-ho en nom de la nostra mare.
1 7 en nom de loc. prep. b) Invocant l’auxili, la
protecció, etc., de. Ves-te’n en nom de Déu. En
nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
1 8 a nom de loc. prep. Constant com a
propietari o destinatari. El pesquer està
registrat a nom d’una empresa nordamericana. Envio el llibre per correu certificat
a nom d’ell.
1 9 treure un nom a algú Atribuir-l’hi.
1 10 no tenir nom Un acte, una actitud, ésser
inqualificable de tan mesquí. La seva falta de
consideració no té nom. [...]
nou1
1 1 f. Fruit en drupa de la noguera, subglobós,
verd, de carn amargant i astringent, amb el
pinyol gros de clovella bruna i rugosa formada
per dues meitats fàcilment separables. Trencar,
esclafar, nous.
1 2 f. Llavor comestible de la noguera, coberta
d’una fina pellofa bruna i dividida en dues
meitats, els grills, irregularment lobulades i
migpartides, rica en greixos. Pelar un grill de
nou. Oli de nous.
1 3 f. Fruit de la noguera negra, molt semblant
a la nou comuna, pubescent, la llavor del qual
és emprada sobretot en pastisseria.
1 4 com més petita és la nou més soroll mou
Expressió que s’empra en referir-se a algú que,
malgrat la seva insignificança, dona molt a fer,
xerra i crida sense tenir autoritat ni capacitat per
a parlar.

nou1
1 1 f. Fruit en drupa de la noguera, subglobós,
verd, de carn amargant i astringent, amb el
pinyol gros de clovella bruna i rugosa formada
per dues meitats fàcilment separables. Trencar,
esclafar, nous.
1 2 f. Llavor comestible de la noguera, coberta
d’una fina pellofa bruna i dividida en dues
meitats, els grills, irregularment lobulades i
migpartides, rica en greixos. Pelar un grill de
nou. Oli de nous.
1 3 f. Fruit de la noguera negra, molt semblant a
la nou comuna, pubescent, la llavor del qual és
emprada sobretot en pastisseria.
1 4 com més petita és la nou més soroll mou
Expressió que s’empra en referir-se a algú que,
malgrat la seva insignificança, dona molt a fer,
xerra i crida sense tenir autoritat ni capacitat per
a parlar.
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2 1 f. Fruit de vegetals diversos [...]

nudista
1 adj. Relatiu o pertanyent al nudisme.
2 m. i f. Persona que practica el nudisme.

oli [...]
4 m. pl. Cotó encara no filat, que es taca d’oli
durant les operacions de filatura i que és
emprat, barrejat amb altres rebutjos de cotó, per
a la trama dels moletons.

orla
1 1 f. Adorn tirat que es posa a la vora d’una
peça de roba, d’un full, enquadrant l’escrit o
l’imprès.
1 2 orla de vinyetes [...]

paio paia
1 m. i f. Entre els gitanos, persona que no ho és.
2 m. i f. POP. Individu, indivídua.

parc1
1 1 m. Extensió de terreny closa, amb jardins,
bosc, etc., en una població o prop d’ella,
destinada a ornament i recreació. El parc de
Montjuïc.
1 2 parc forestal Bosc o terreny amb els arbres
separats o en bosquets on es pot passejar
fàcilment o desenvolupar activitats de lleure.
1 3 parc infantil Àrea proveïda de tobogans,
gronxadors i altres instal·lacions destinades al
joc i a l’esbarjo dels infants.
1 4 parc nacional Espai natural, declarat per
llei, d’extensió relativament gran, no modificat
essencialment per l’acció humana, que té interès
científic, paisatgístic i educatiu.
1 5 parc natural Espai natural, amb valors
naturals i paisatgístics qualificats, la protecció

DIEC2 ara
1 5 f. Quantitat d’una substància pastosa
equivalent a la grossària d’una nou. Poseu una
nou de mantega sobre cada poma.
2 1 f. Fruit de vegetals diversos [...]
nudista
1 adj. Relatiu o pertanyent al nudisme.
2 adj. i m. i f. Que practica el nudisme. En
aquella cala hi va sobretot gent nudista.
3 adj. En què es practica el nudisme. Una platja
nudista.
oli [...]
4 m. pl. Cotó encara no filat, que es taca d’oli
durant les operacions de filatura i que és emprat,
barrejat amb altres rebutjos de cotó, per a la
trama dels moletons.
5 1 m. Obra feta amb la tècnica de la pintura a
l’oli. Un oli de Lluïsa Vidal.
5 2 m. Color usat en la pintura a l’oli. Duia els
olis i els pinzells ben ordenats en un maletí.
orla
1 1 f. Adorn tirat que es posa a la vora d’una
peça de roba, d’un full, enquadrant l’escrit o
l’imprès.
1 2 f. Làmina, tradicionalment amb una orla al
voltant, que aplega les fotografies dels
estudiants d’una mateixa promoció acadèmica i
del seu professorat.
1 3 orla de vinyetes [...]
paio -a
1 adj. i m. i f. Entre els membres de la comunitat
gitana, que no hi pertany. Es va casar amb una
paia. Era l’únic músic paio del grup.
2 m. i f. POP. Individu, indivídua. Aquell paio és
estrany, no enraona amb ningú.
parc1
1 1 m. Extensió de terreny closa, amb jardins,
bosc, etc., en una població o prop d’ella,
destinada a ornament i recreació. El parc de
Montjuïc.
1 2 parc aquàtic Centre de lleure, en gran part
a l’aire lliure, equipat amb instal·lacions
aquàtiques.
1 3 parc d’atraccions Centre de lleure, en gran
part a l’aire lliure, equipat amb atraccions de
fira.
1 4 parc forestal Bosc o terreny amb els arbres
separats o en bosquets on es pot passejar
fàcilment o desenvolupar activitats de lleure.
1 5 parc infantil Àrea proveïda de tobogans,
gronxadors i altres instal·lacions destinades al
joc i a l’esbarjo dels infants.
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dels quals es fa per a conservar-los d’una
manera compatible amb l’aprofitament ordenat
dels seus recursos i amb l’activitat dels seus
habitants.
1 6 parc temàtic Parc d’atraccions en què es
representen amb més o menys fidelitat
ambients, activitats i personatges per a
l’entreteniment dels visitants.
1 7 parc urbà Parc dins o molt prop d’un nucli
urbà que acompleix la funció d’airejar-lo i de
procurar recreació als seus habitants.
1 8 parc zoològic Zoològic 2.
2 m. Conjunt de vehicles, d’aparells,
d’instruments o de materials destinat a un servei
públic. Parc d’artilleria. Parc d’incendis. Parc
sanitari. Parc mòbil.

1 6 parc nacional Espai natural, declarat per
llei, d’extensió relativament gran, no modificat
essencialment per l’acció humana, que té
interès científic, paisatgístic i educatiu.
1 7 parc natural Espai natural, amb valors
naturals i paisatgístics qualificats, la protecció
dels quals es fa per a conservar-los d’una
manera compatible amb l’aprofitament ordenat
dels seus recursos i amb l’activitat dels seus
habitants.
1 8 parc temàtic Parc d’atraccions en què es
representen amb més o menys fidelitat
ambients, activitats i personatges per a
l’entreteniment dels visitants.
1 8 parc urbà Parc dins o molt prop d’un nucli
urbà que acompleix la funció d’airejar-lo i de
procurar recreació als seus habitants.
1 10 parc zoològic Zoològic 2.
2 m. Conjunt de vehicles, d’aparells,
d’instruments o de materials destinat a un servei
públic. Parc d’artilleria. Parc d’incendis. Parc
sanitari. Parc mòbil.
pare [...]
1 8 pare de l’Església Escriptor dels primers
temps de l’Església, notable per la santedat de
vida i la vàlua i l’ortodòxia de la seva doctrina.
Sant Agustí d’Hipona és un pare de l’Església.
pastel
1 m. Llapis fet d’un color molt i reduït a pasta
amb goma aràbiga. Una capsa de pastels.
2 m. Pintura feta amb aquests tipus de llapis.
L’exposició acull una vintena de pastels de
Degas.
3 m. [usat en aposició] D’un to pàl·lid
característic dels pastels. El paisatge era una
combinació harmoniosa de verds i blaus pastel.
pau1 [...]
4 1 en pau [o en paus] loc. adv. Sense deure’s
res. No em deus res; quedem en paus.
4 2 fer la pau a) Algú, guanyar en el joc el que
hi havia perdut.
4 2 fer la pau b) Algú, tornar a algú altre el mal
que n’havia rebut.
4 3 fer les paus Cessar d’estar barallats o
renyits.
4 4 i en paus [o i en pau] Expressió usada per a
donar per acabat un conflicte o un desacord. Si
no t’agrada, no t’ho mengis i en paus.
periclitar

pare [...]
1 8 pares de l’església Doctors dels primers
segles de l’Església.

pastel
1 m. Llapis fet d’un color molt i reduït a pasta
amb goma aràbiga.
2 m. Pintura feta amb aquests tipus de llapis.

pau1 [...]
4 1 estar dos en pau [o restar dos en pau] No
deure’s més res l’un a l’altre, haver arreglat
comptes.
4 2 fer la pau a) Algú, guanyar en el joc el que
hi havia perdut.
4 2 fer la pau b) Algú, tornar a algú altre el mal
que n’havia rebut.
4 3 fer les paus Cessar d’estar barallats o
renyits.

periclitar
v. intr. PERILLAR.
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pes1
1 1 m. Propietat dels cossos per la qual
tendeixen a moure’s cap al centre de la Terra i
exerceixen una pressió sobre els objectes que
els suporten. El sostre no pogué suportar el pes
de tanta de gent. Sucumbir sota el pes d’un
fardell. El pes de la maleta m’ha adolorit el
braç. Haver-hi massa pes en un vehicle.
Augmentar, disminuir, el pes. [...]
pet [...]
6 8 pet de monja [o pet de moro, o pet del
diable] PET DE LLOP.

petrificar
1 1 v. tr. Convertir (una substància orgànica) en
pedra o en una substància de consistència pètria.
Ossos petrificats.
1 2 v. intr. pron. Esdevenir pedra. Elements que
van petrificar-se fa molts segles.
2 v. tr. Fer que algú resti de pedra. Les teves
revelacions l’han petrificada.
3 v. tr. Incrustar (un cos) en una substància
mineral.

pintada2
f. POLLA PINTADA.
pipí
1 m. POP. ORINA.
2 fer pipí POP. Orinar 1.

plaure v. intr. [...]
3 si us plau Expressió de cortesia per a demanar
alguna cosa. Escolteu-me, si us plau! Si us plau,
Pere, deixa’m el teu llibre. [...]

pobletà pobletana
m. i f. Habitant d’una població que no és ciutat
ni vila.

DIEC2 ara
v. intr. Una cosa, perdre importància i
encaminar-se a la seva fi. Aquestes tradicions
han periclitat.
pes1
1 1 m. Força que resulta de l’acció de la gravetat
sobre un cos i que li fa exercir una pressió sobre
allò que el suporta. El sostre no pogué suportar
el pes de tanta de gent. Sucumbir sota el pes
d’un fardell. El pes de la maleta m’ha adolorit
el braç. Haver-hi massa pes en un vehicle.
Augmentar, disminuir, el pes. [...]
pet [...]
6 8 pet de monja [o pet de moro, o pet del
diable] PET DE LLOP.
7 de pet loc. adv. POP. DE CAP b). Estic tan
cansat que me’n vaig de pet al llit.
petrificar
1 1 v. tr. Convertir (una substància orgànica) en
pedra o en una substància de consistència pètria.
Ossos petrificats.
1 2 v. intr. pron. Esdevenir pedra. Elements que
van petrificar-se fa molts segles.
2 v. tr. Incrustar (un cos) en una substància
mineral.
3 v. tr. Fer que algú resti de pedra. Les teves
revelacions l’han petrificada.
4 1 v. tr. Fer que (una cosa) romangui aturada
en un moment evolutiu determinat. El règim
pretenia petrificar l’evolució de les arts.
4 2 v. intr. pron. Coneguda la mala notícia, el
somriure se li va petrificar als llavis.
pintada2
f. GALLINA DE GUINEA.
pipí
1 m. POP. ORINA.
2 1 fer pipí POP. Orinar 1 1.
2 2 fer-se pipí POP. Orinar 1 2. Encara es fa pipí
al llit.
2 3 tenir pipí POP. Tenir ganes d’orinar. Si tens
pipí, avisa’m.
plaure v. intr. [...]
3 si us plau a) loc. adv. Apel·lant cortesament a
la bona voluntat d’algú. El pare ens ha demanat
si us plau que no arribem tard. b) Expressió de
cortesia per a demanar alguna cosa. Escolteume, si us plau! Si us plau, Pere, deixa’m el teu
llibre. [...]
pobletà -ana
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poc1 adv. [...]
1 8 ni poc ni molt [o ni poc ni gaire] loc. adv.
NO GENS.
1 9 no poc ni gaire loc. adv. Molt, més que hom
no es podia pensar. M’ha costat no poc ni gaire
trobar aquest llibre.
2 adv. En posició inicial, no... pas. Poc t’ho dirà
si anirà a la festa. Poc ho sé jo, qui t’ha trencat
les ulleres.
polièster
m. Plàstic obtingut per policondensació de
poliàcids amb alcohols no saturats o amb
glicols, o per polimerització d’èsters de l’àcid
acrílic o de l’àcid metacrílic.

pot
1 m. Vas generalment cilíndric i més alt que
ample per a guardar-hi conserves, tabac,
medicaments, etc. Un pot d’apotecari. Un pot
de mel. Guardar el cafè en un pot de llauna.
2 pot de la confitura Punt essencial d’una
qüestió, el punt en què està la dificultat.
3 en el pot petit hi ha la bona confitura
Expressió usada per a lloar l’excel·lència, la
boniquesa, etc., d’una persona petita.

pregó
m. Crida 1 i 2.

pròxim -a
1 adj. Que és el primer a presentar-se en l’espai,
en el temps o en l’ordre lògic. Les cases
pròximes a la meva. La setmana pròxima,
propvinent. Baixarem a la pròxima estació.
2 adj. Unit amb algú per una estreta relació de
parentiu.

DIEC2 ara
1 adj. i m. i f. Que habita en un poble. Els joves
pobletans troben a faltar l’oferta d’oci que hi
ha a les ciutats.
2 adj. Relatiu o pertanyent a un poble o als seus
habitants. La vida pobletana.
poc1 adv. [...]
1 8 ni poc ni molt [o ni poc ni gaire] loc. adv.
NO GENS.
1 9 no poc ni gaire loc. adv. Molt, més que hom
no es podia pensar. M’ha costat no poc ni gaire
trobar aquest llibre.
1 10 tenir en poc Considerar de poc valor. Els
crítics tenen en poc l’obra literària d’aquest
periodista.
polièster
1 m. Plàstic obtingut per policondensació de
poliàcids amb alcohols no saturats o amb
glicols, o per polimerització d’èsters de l’àcid
acrílic o de l’àcid metacrílic.
2 m. Teixit fet amb fibra de polièster. Aquest
sofà no és de pell, és de polièster.
pot
1 m. Vas generalment cilíndric i més alt que
ample per a guardar-hi conserves, tabac,
medicaments, etc. Un pot d’apotecari. Un pot
de mel. Guardar el cafè en un pot de llauna.
2 pot de la confitura Punt essencial d’una
qüestió, el punt en què està la dificultat.
3 en el pot petit hi ha la bona confitura
Expressió usada per a lloar l’excel·lència, la
boniquesa, etc., d’una persona petita.
4 m. Recipient de metall amb una sola ansa o
mànec, usat per a coure-hi o escalfar-hi
aliments. Poseu al foc un pot amb aigua.
pregó
1 m. Crida 1 i 2.
2 m. Discurs pronunciat en públic en ocasió
d’una festa o d’una celebració, que anima la
gent a participar-hi. Li van demanar que fes el
pregó de la festa major del seu poble.
pròxim -a
1 adj. Que és el primer a presentar-se en l’espai,
en el temps o en l’ordre lògic. Les cases
pròximes a la meva. La setmana pròxima,
propvinent. Baixarem a la pròxima estació.
2 adj. Unit amb algú per una estreta relació de
parentiu.
3 adj. Que té un lligam estret amb algú. Els
amics pròxims. Han confirmat la notícia fonts
pròximes al partit.
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recalcar
1 v. tr. Dir (un o més mots) amb una gran força
d’expressió, amb lentitud, etc., per assenyalarlos d’una manera especial a l’atenció de l’oïdor,
perquè no pugui restar cap dubte sobre el que
volen dir.
2 v. intr. Un cos que es mou inclinant-se a un
costat i a l’altre de la posició d’equilibri, fer en
un moment donat, per una causa qualsevol, una
balançada de major amplitud.
3 v. intr. Recolzar amb força sobre el seu suport.
4 v. tr. Picar (una peça metàl·lica) pel seu cap
per tal d’engruixir-lo.

record
1 1 m. Fet de recordar una cosa passada. Perdre
el record d’una cosa, tenir-ne record.
1 2 m. La cosa que hom recorda. Del meu
record, no sé que mai hagi vingut. Els seus
records d’infantesa. Escriure algú els seus
records.
2 m. Objecte que hom guarda destinat a recordar
algú o alguna cosa. Aquest rellotge és un record
del meu oncle.
3 m. pl. Salutacions d’un absent a una tercera
persona o de part d’una tercera persona.
Records a la teva tia! Records de la meva
germana!
4 m. En psic., manifestació de l’esperit que
reconstrueix el passat fent-lo viure a través del
present.

recte2 -a
1 adj. Que és dret, que no presenta cap corba.
Un camí recte. Una línia recta.
2 1 f. Línia recta.
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4 adj. Que és a prop de ser una quantitat exacta
determinada. Amb l’ús de dosis pròximes a 10
mil·ligrams diaris, els malalts milloren.
recalcar
1 v. tr. Dir (un o més mots) amb una gran força
d’expressió, amb lentitud, etc., per assenyalarlos d’una manera especial a l’atenció de l’oïdor,
perquè no pugui restar cap dubte sobre el que
volen dir.
2 v. intr. Un cos que es mou inclinant-se a un
costat i a l’altre de la posició d’equilibri, fer en
un moment donat, per una causa qualsevol, una
balançada de major amplitud.
3 1 v. intr. pron. Recolzar amb força sobre el
seu suport. En Joan es recalca a la barana del
balcó. Es recalcà contra la paret.
3 2 v. tr. Fer recolzar amb força sobre el seu
suport. Caminava silenciosament, recalcant els
talons a terra.
4 v. tr. Picar (una peça metàl·lica) pel seu cap
per tal d’engruixir-lo.
record
1 1 m. Fet de recordar una cosa passada. Perdre
el record d’una cosa, tenir-ne record. La ciutat
ha fet un homenatge emotiu en record de les
víctimes de l’atemptat.
1 2 m. La cosa que hom recorda. Del meu
record, no sé que mai hagi vingut. Els seus
records d’infantesa. Escriure algú els seus
records.
1 3 m. Lloc del cervell on suposadament hi ha la
seu dels records. Conservo en el record imatges
terribles d’aquell dia.
2 1 m. Objecte que hom guarda destinat a
recordar algú o alguna cosa. Aquest rellotge és
un record del meu oncle.
2 2 m. Objecte típic d’un lloc que s’ha visitat
que s’adquireix com a record. T’he portat un
record de Suïssa.
3 m. pl. Salutacions d’un absent a una tercera
persona o de part d’una tercera persona.
Records a la teva tia! Records de la meva
germana!
4 m. En psic., manifestació de l’esperit que
reconstrueix el passat fent-lo viure a través del
present.
recte2 -a
1 adj. Que és dret, que no presenta cap corba.
Un camí recte. Una línia recta.
2 1 f. Línia recta.
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2 2 recta tangent Recta que en un punt
determinat té el major contacte possible amb
una corba o superfície.
3 adj. Que té l’eix perpendicular a la base. [...]

2 2 recta tangent Recta que en un punt
determinat té el major contacte possible amb
una corba o superfície.
2 3 recta final Darrer tram d’una competició o
d’un procés, en què es veu pròxima la fi. El
procés de selecció dels candidats entra en la
recta final.
3 adj. Que té l’eix perpendicular a la base. [...]
representar
1 1 v. tr. Fer present a la ment per mitjà de
paraules, de símbols, la imatge que en reté la
memòria, una imitació pictòrica, etc. Jo li vaig
representar tan bé com vaig saber els
inconvenients que en resultarien. En aquesta
pintura hom ha volgut representar els horrors
de la guerra. Darrere consonant solem
representar el so de la s sonora amb la lletra z.
1 2 v. tr. pron. Jo me’l represento tal com era
quan tenia vint anys.
1 3 v. intr. pron. Fer-se present en la ment
d’algú. La idea de la mort se li representava
amb tota la cruesa. [...]
5 2 v. tr. Comportar, suposar. T’adones del que
representa la teva proposta per a l’empresa?
6 v. intr. Ésser previst o suposat. Representava
que havia d’arribar a les vuit, però són les deu
i encara no és aquí.
resiliència
1 f. Resistència que presenten els sòlids al
trencament per xoc.
2 f. Capacitat d’un ecosistema de recuperar
l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o
interferències.
3 f. Capacitat d’un individu per a sobreposar-se
a una situació desfavorable o de risc. Tothom
lloava la resiliència de l’escaladora després de
la lesió.
responsable
1 1 adj. Obligat a respondre dels seus actes, a
respondre
d’alguna
cosa.
Ministres
responsables. Si passa alguna desgràcia, tu en
seràs responsable. Editor responsable.
1 2 fer-se responsable Assumir una
responsabilitat, especialment respondre per altri
o d’alguna comesa.
2 1 m. i f. Persona que dirigeix, que té al seu
càrrec, alguna cosa. Volia parlar amb el
responsable del taller.
2 2 m. i f. Persona que ha de fer-se càrrec de les
conseqüències d’una acció, d’un fet, que ha de

representar
1 1 v. tr. Fer present a la ment per mitjà de
paraules, de símbols, la imatge que en reté la
memòria, una imitació pictòrica, etc. Jo li vaig
representar tan bé com vaig saber els
inconvenients que en resultarien. En aquesta
pintura hom ha volgut representar els horrors
de la guerra. Darrere consonant solem
representar el so de la s sonora amb la lletra z.
1 2 v. tr. pron. Jo me’l represento tal com era
quan tenia vint anys. [...]
5 2 v. tr. Comportar, suposar. T’adones del que
representa la teva proposta per a l’empresa?

resiliència
1 f. Resistència que presenten els sòlids al
trencament per xoc.
2 f. Capacitat d’un ecosistema de recuperar
l’estabilitat en ésser afectat per pertorbacions o
interferències.

responsable
1 1 adj. Obligat a respondre dels seus actes, a
respondre
d’alguna
cosa.
Ministres
responsables. Si passa alguna desgràcia, tu en
seràs responsable. Editor responsable.
1 2 fer-se responsable Assumir una
responsabilitat, especialment respondre per altri
o d’alguna comesa.
2 1 m. i f. Persona que dirigeix, que té al seu
càrrec, alguna cosa. Volia parlar amb el
responsable del taller.
2 2 m. i f. Persona que ha de fer-se càrrec de les
conseqüències d’una acció, d’un fet, que ha de
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donar-ne explicacions. Cal esbrinar qui són els donar-ne explicacions. Cal esbrinar qui són els
responsables de l’incendi.
responsables de l’incendi.
3 1 adj. Que coneix les seves obligacions i
intenta complir-les acuradament. El germà gran
és un nen molt responsable. Li van donar la
feina perquè era responsable i treballadora.
3 2 adj. Propi d’una persona responsable. Una
actitud, una decisió, responsable.
retirar
retirar
1 1 v. tr. Separar o apartar (algú o alguna cosa) 1 1 v. tr. Separar o apartar (algú o alguna cosa)
del lloc on havia estat posat. Retirar algú els del lloc on havia estat posat. Retirar algú els
seus papers de casa del notari. Retirar algú els seus papers de casa del notari. Retirar algú els
diners que tenia al banc, a la caixa d’estalvis. diners que tenia al banc, a la caixa d’estalvis.
Retirar un drama del teatre. Retirar un bitllet, Retirar un drama del teatre. Retirar un bitllet,
una moneda, de la circulació. [...]
una moneda, de la circulació. [...]
5 v. intr. ASSEMBLAR-SE. Aquest noi retira molt 5 v. intr. ASSEMBLAR-SE. Aquest noi retira molt
a son avi.
a son avi.
6 v. intr. pron. La menstruació, deixar de
produir-se. Se li ha retirat la regla.
sanguinari -ària
sanguinari -ària
adj. Que es plau a vessar sang, a matar. Un 1 adj. Que es plau a vessar sang, a matar. Un
home sanguinari.
home sanguinari.
2 adj. En què es manifesta una inclinació envers
la violència i el vessament de sang. Règim
sanguinari. Instint sanguinari.
secundari -ària [...]
secundari -ària [...]
4 m. Arbre del canvi de velocitats situat a la 4 m. Arbre del canvi de velocitats situat a la
sortida o cantó oposat al motor.
sortida o cantó oposat al motor.
5 f. Busca que, en alguns rellotges, assenyala els 5 m. ENROTLLAMENT SECUNDARI. [...]
segons.
6 m. ENROTLLAMENT SECUNDARI. [...]
segell
segell
1 1 m. Estri ordinàriament de metall o cautxú 1 1 m. Estri ordinàriament de metall o cautxú
que porta gravats en relleu dibuixos, lletres o que porta gravats en relleu dibuixos, lletres o
signes diversos, els quals s’estampen fent signes diversos, els quals s’estampen fent
pressió en cera blana, lacre o altres matèries pressió en cera blana, lacre o altres matèries
blanes,
o
bé,
prèviament
entintats, blanes,
o
bé,
prèviament
entintats,
s’imprimeixen sobre paper, per a garantir s’imprimeixen sobre paper, per a garantir
l’autenticitat o la validesa d’un document, per a l’autenticitat o la validesa d’un document, per a
evitar que sigui desclòs un plec, etc.
evitar que sigui desclòs un plec, etc.
1 2 m. Marca estampada amb aquest estri.
1 2 m. Marca estampada amb aquest estri.
1 3 m. Trosset de paper estampat amb una 1 3 m. Trosset de paper estampat amb una
determinada figura i amb indicació del seu determinada figura i amb indicació del seu
import, amb el revers engomat per tal que import, amb el revers engomat per tal que
s’adhereixi un cop mullat, emès per una s’adhereixi un cop mullat, emès per una
administració postal i destinat a franquejar les administració postal i destinat a franquejar les
trameses confiades als serveis de correus.
trameses confiades als serveis de correus.
2 m. Caràcter distintiu comunicat a una obra o 1 4 m. Marca d’una empresa editorial,
altra cosa. [...]
audiovisual
o
discogràfica.
Segell
cinematogràfic. Segell discogràfic. L’editorial
oferirà novel·les juvenils sota un nou segell.
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sempre
1 1 adv. En tot o qualsevol temps, en tot el temps
a venir, en tot el temps passat. Sempre van
plegats. Fes-ho sempre així. Sempre ho hem fet
així.
1 2 ara i sempre V. ARA².
1 3 sempre més loc. adv. En tot el temps a venir.
Sempre més se’n doldrà.
1 4 adv. EN TOT CAS. Pot haver tingut grans
pèrdues; però sempre tindrà un racó estalviat.
1 5 per sempre loc. adv. Sense límit de temps,
per la resta de la vida. S’havien unit per sempre.
Van viure per sempre en aquella illa.
1 6 de sempre loc. adj. ACOSTUMAT.
1 7 des de sempre loc. adv. Des d’antic,
tradicionalment.
2 sempre que loc. conj. Si concorre la
circumstància que s’expressa. Hi anirem demà,
sempre que no plogui. Sempre que se’n va de
viatge li prenen una cosa o altra.

sensual
1 adj. SENSITIU.
2 adj. Relatiu o pertanyent als plaers dels
sentits. Els apetits sensuals.
3 adj. Afectat als plaers dels sentits,
especialment al plaer sexual. Una persona
sensual. Una vida sensual.

sèrie [...]
8 f. En miner., sèrie isomòrfica. L’albita és un
mineral de la sèrie de les plagiòclasis.

sortosament adv. D’una manera sortosa.
súper1
1 adj. POP. Molt bo, magnífic. S’han comprat
un cotxe súper. El dinar ha estat súper. Una
festa súper.
2 adv. POP. Ens ho hem passat súper!
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2 m. Caràcter distintiu comunicat a una obra o
altra cosa. [...]
sempre
1 1 adv. En tot o qualsevol temps, en tot el temps
a venir, en tot el temps passat. Sempre van
plegats. Fes-ho sempre així. Sempre ho hem fet
així.
1 2 ara i sempre V. ARA².
1 3 sempre més loc. adv. En tot el temps a venir.
Sempre més se’n doldrà.
1 4 adv. EN TOT CAS. Pot haver tingut grans
pèrdues; però sempre tindrà un racó estalviat.
1 5 per sempre loc. adv. Sense límit de temps,
per la resta de la vida. S’havien unit per sempre.
Van viure per sempre en aquella illa.
1 6 de sempre loc. adj. ACOSTUMAT.
1 7 des de sempre loc. adv. Des d’antic,
tradicionalment.
2 sempre que loc. conj. Si concorre la
circumstància que s’expressa. Hi anirem demà,
sempre que no plogui. Sempre que se’n va de
viatge li prenen una cosa o altra.
3 com sempre loc. adv. Com de costum. Com
sempre, el tren arriba amb retard. El teu treball
és impecable, com sempre. —Què desitja
prendre? —Com sempre.
sensual
1 adj. SENSITIU.
2 adj. Relatiu o pertanyent als plaers dels
sentits. Els apetits sensuals.
3 adj. Afectat als plaers dels sentits,
especialment al plaer sexual. Una persona
sensual. Una vida sensual.
4 adj. Que incita al plaer dels sentits. Tenia uns
llavis gruixuts i sensuals. Em sedueix la seva
mirada sensual.
sèrie [...]
8 f. En miner., sèrie isomòrfica. L’albita és un
mineral de la sèrie de les plagiòclasis.
9 f. En televisió, ràdio o Internet, programa
divulgatiu o d’entreteniment que consta d’un
nombre
determinat
de
capítols
que
comparteixen un cert nexe argumental. Sèrie de
televisió. Sèrie radiofònica.
sortosament adv. Per sort.
súper1
1 adj. POP. [pl. súper o súpers] Molt bo,
magnífic. El dinar ha estat súper. Una festa
súper. Unes vacances súpers. S’ha comprat
unes sabates súper.
2 adv. POP. Ens ho hem passat súper!
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tècnicament
adv. D’una manera tècnica.

tècnicament
1 adv. D’una manera tècnica.
2 adv. Des del punt de vista tècnic. Un país
tècnicament avançat. Un projecte tècnicament
viable.
3 adv. Segons una interpretació estricta dels fets
i de les normes, però sense efecte real en la
situació concreta descrita. Tècnicament eren
casats, tot i que ja no vivien junts.
telegràficament
telegràficament
adv. Per mitjà del telègraf.
1 adv. Per mitjà del telègraf.
2 adv. D’una manera breu i concisa. Relatar
telegràficament uns fets.
telesèrie
telesèrie
f. Programa televisiu destinat a l’entreteniment, f. Sèrie destinada a ésser emesa per la televisió.
en què hom narra una història de ficció, el qual
generalment consta d’un nombre determinat de
capítols d’una mateixa temàtica i caracteritzats
per la continuïtat de certs personatges.
terratinent
terratinent
m. i f. Persona que és posseïdora de terres.
adj. i m. i f. Que posseeix terres. Família
terratinent. Aristocràcia terratinent. Rafel
d’Amat era un terratinent que vivia de les
rendes agrícoles.
tirar [...]
tirar [...]
8 15 tirar la primera pedra Ésser el primer a 8 15 tirar la primera pedra Ésser el primer a
acusar algú.
acusar algú.
8 16 tirar les cartes Tractar d’endevinar 8 16 tirar la tovallola Donar-se per vençut en
l’esdevenidor per mitjà de les cartes.
una empresa. Els viticultors han tirat la
tovallola i no reclamaran l’augment del preu
del raïm.
8 17 tirar les cartes Tractar d’endevinar
l’esdevenidor per mitjà de les cartes. […]
venir [...]
venir [...]
4 4 v. intr. Estar en una situació, en un estat, 4 4 v. intr. Estar en una situació, en un estat,
diferent de l’anterior. Venir a menys. Venir a diferent de l’anterior. Venir a madurament un
madurament un gra. Venir a pobresa.
gra. Venir a pobresa.
vermell -a
vermell -a
1 1 adj. Del color de la sang arterial, de les 1 1 adj. Del color de la sang arterial, de les
roselles. Les quatre barres vermelles de la roselles. Les quatre barres vermelles de la
bandera catalana. Tenir els llavis vermells, les bandera catalana. Tenir els llavis vermells, les
galtes vermelles. Vermell com una rosella, com galtes vermelles. Vermell com una rosella, com
un perdigot. Un ocell que té el pit vermell. Tenir un perdigot. Un ocell que té el pit vermell. Tenir
els ulls vermells de plorar. Un ferro vermell, els ulls vermells de plorar. Un ferro vermell,
roent.
roent.
1 2 tornar-se vermell [o posar-se vermell] 1 2 tornar-se vermell [o posar-se vermell]
ENROJOLAR-SE.
Tornar-se
vermell
de ENROJOLAR-SE.
Tornar-se
vermell
de
vergonya. Amb això que li has dit, l’has fet vergonya. Amb això que li has dit, l’has fet
tornar vermell.
tornar vermell.
2 1 m. Color vermell, situat en l’extrem de
l’espectre solar [...]
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1 3 adj. vermell com un pebrot [o vermell com
un tomàquet] Molt vermell. Sempre arribava
esbufegant i vermella com un pebrot.
2 1 m. Color vermell, situat en l’extrem de
l’espectre solar [...]

3. Articles suprimits
encotillat -ada 1 adj. Cenyit d’una cotilla. 2 adj. Excessivament cenyit a normes, a regles. Un
gènere teatral encotillat.
mamarratxo
m. Persona malgirbada, cosa molt mal feta, molt mal pintada, etc.
mamarratxada
f. Acció extremament poca-solta, grotesca.
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