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MODIFICACIONS PER AL DIEC2 EN LÍNIA 

Actualització de novembre de 20221 

 

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

 
arredonit -ida 
adj. LABIALITZAT. Vocal arredonida. 

cis adj. i m. i f. POP. CISGÈNERE. 

cisgènere  

1 adj. i m. i f. Que s’identifica amb el gènere que li fou assignat en néixer d’acord amb el seu aparell 

reproductor.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones cisgèneres. 

feminicidi 

m. Crim de qui mata deliberadament una dona per raons de gènere, o de qui la indueix al suïcidi com a 

conseqüència de la pressió i la violència exercides sobre ella. 

igualat -ada 

adj. En què la diferència entre els adversaris és molt petita, s’aplica a una competició o a un 

enfrontament. És un partit molt igualat, que no s’acabarà de decidir fins als darrers minuts. Era de 

preveure que la lluita fos igualada, però no va ser així. 

labialitzat -ada  

adj. En fonèt., que s’articula amb prominència dels llavis, que adquireixen forma arrodonida com a 

articulació secundària. Vocal labialitzada. El català no té vocals anteriors labialitzades. En mallorquí 

la vocal neutra és més tancada i labialitzada que en català central. 

lleument 

1 adv. D’una manera lleu. El vianant va resultar lleument ferit.  

2 adv. Lleugerament 2. Aquell petit contratemps només havia alterat lleument els nostres plans. Un cel 

lleument tenyit de porpra. 

 

metabolitzar 

v. tr. Un ésser viu, transformar (una substància) mitjançant processos metabòlics. Cada pacient 

metabolitza els fàrmacs d’una manera diferent. 

mínimament 

1 adv. En grau mínim. Durant els anys de crisi els preus van augmentar mínimament.  

2 adv. Almenys una mica. Per a obtenir el permís, els motius han d’estar mínimament justificats. 

sobrecalfar  

v. tr. i intr. pron. SOBREESCALFAR. 

 

                                                           
1 Les modificacions recollides en aquest document han estat aprovades per la Secció Filològica en la reunió plenària 

del 18 de novembre de 2022. 
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trans  

1 adj. i m. i f. POP. TRANSGÈNERE. 

2 adj. i m. i f. POP. TRANSSEXUAL.  

transidentitat 

f. Qualitat o condició de transgènere. 
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2. Articles del DIEC2 que es modifiquen  

DIEC2 abans DIEC2 ara 

a bocons 
loc. adv. BOCA PER AVALL. 

a bocons [o de bocons] 

loc. adv. BOCA PER AVALL. 

abrandar [...] 

2 v. tr. Inflamar, animar d’una passió. Les seves 

paraules van abrandar l’assemblea. 

abrandar [...] 

2 1 v. tr. Inflamar, animar d’una passió. Les seves 

paraules van abrandar l’assemblea. 

2 2 v. intr. pron. Hi ha persones que s’abranden i es 

desil·lusionen amb molta facilitat. 

afer [...] 

3 m. afers estrangers Administració especialitzada 

en les relacions d’un estat amb els altres o amb 

institucions internacionals. 

 

afer [...] 

3 m. afers estrangers Administració especialitzada 

en les relacions d’un estat amb els altres o amb 

institucions internacionals. 

4 m. Relació amorosa, especialment quan no es fa 

pública. Fa anys que tenen un afer. Tothom parlava 

de l’afer del secretari amb la directora de l’empresa. 

afició 
f. Inclinació a una activitat. Tenir afició als escacs, a 

la música, a l’esport, a fumar en pipa. Agafar afició 

a alguna cosa. Cultivar un hort per afició. Treballar 

un hort amb afició. Fomentar l’afició dels fills a 

llegir comprant-los llibres. No se li coneix cap afició. 

afició 
1 f. Inclinació a una activitat. Tenir afició als escacs, 

a la música, a l’esport, a fumar en pipa. Agafar afició 

a alguna cosa. Cultivar un hort per afició. Treballar 

un hort amb afició. Fomentar l’afició dels fills a 

llegir comprant-los llibres. No se li coneix cap afició. 

2 f. Conjunt de seguidors d’un equip esportiu. 

L’afició de l’equip local dona la benvinguda als 

jugadors. 

agegantar 
v. tr. Donar (a una cosa) dimensions gegantines. 

agegantar 
1 v. tr. Donar (a una cosa) dimensions gegantines. 

2 v. intr. pron. Prendre dimensions gegantines. A 

llevant els núvols s’ageganten. 

agentiu 

m. COMPLEMENT AGENT. 

 

agentiu -iva 

1 1 adj. Que té un subjecte agent, s’aplica a un verb. 

El verb assassinar és necessàriament agentiu. 

1 2 adj. Que qualifica el verb agentiu i també, d’una 

manera indirecta, el subjecte, s’aplica a un adverbi. 

L’adverbi imprudentment és un adverbi agentiu. 

2 m. COMPLEMENT AGENT. 

agermanar 
1 v. tr. Fer esdevenir germans, fer estimar-se com a 

tals, especialment en sentit místic. La desgràcia els 

agermanà. Viuen molt agermanats. 

2 v. tr. Fer avenir perfectament. Dos colors difícils 

d’agermanar. 

3 v. tr. Unir, mancomunar. Agermanàvem els nostres 

esforços. 

agermanar 
1 1 v. tr. Fer esdevenir germans, fer estimar-se com a 

tals, especialment en sentit místic. La desgràcia els 

agermanà. Viuen molt agermanats. 

1 2 v. intr. pron. Sovint, les persones s’agermanen 

amb d’altres persones per dur a terme allò que soles 

no podrien realitzar. Els dos pobles s’han agermanat 

per dur a terme projectes solidaris. 

2 1 v. tr. Fer avenir perfectament. Dos colors difícils 

d’agermanar. 

2 2 v. intr. pron. En ella, el talent s’agermana amb la 

modèstia. La poesia i la pintura s’agermanen a 

l’exposició que hem visitat avui.  
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
3 v. tr. Unir, mancomunar. Agermanàvem els nostres 

esforços. 

agraciat -ada 
adj. Que té gràcia. Té un caminar molt agraciat. 

agraciat -ada 
adj. De formes belles i moviments harmoniosos. Té 

un caminar molt agraciat. És un noi jove i agraciat. 

agulla [...] 

7 m. pl. Castellers que, situats dins d’un castell humà 

i encarats als baixos, aguanten els genolls dels segons 

per evitar que caiguin endavant. [...] 

 

agulla [...] 

7 1 m. i f. Casteller que, situat dins d’un castell humà 

i encarat a un baix, aguanta els genolls d’un segon per 

evitar que caigui endavant.  

7 2 f. Pilar aixecat a l’interior d’un castell humà de 

tres o quatre castellers per pis. Un quatre de nou amb 

folre i agulla al mig. [...] 

16 f. Despreniment de gas carbònic en un vi, que es 

manifesta en forma de bombolles fines i poc 

abundants. Un vi d’agulla. És un vi blanc lleuger amb 

una mica d’agulla. 

ala 
7 1 f. Unitat principal de les forces aèries comandada 

per un coronel, ajudat per una plana major, i integrada 

per una vintena d’avions agrupats en dos o tres 

esquadrons. 

7 2 f. Flanc d’una esquadra. 

8 f. HERBA DE L’ALA. [...] 

 

ala 
7 1 f. Unitat principal de les forces aèries comandada 

per un coronel, ajudat per una plana major, i integrada 

per una vintena d’avions agrupats en dos o tres 

esquadrons. 

7 2 f. Flanc d’una esquadra. 

8 f. Sector d’una organització o d’un moviment que 

defensa idees que se situen en una determinada 

tendència de l’espectre ideològic col·lectiu. Pertany 

a l’ala dreta del partit conservador. 

 9 f. HERBA DE L’ALA. [...] 

alenada 

1 f. Aire que s’escapa dels pulmons en una expiració. 

2 alenada d’aire Cop de vent. 

 

alenada 

1 f. Aire que s’escapa dels pulmons en una expiració. 

2 1 f. Bufada d’aire breu i de poca intensitat. Una 

alenada d’aire fred i humit. Una alenada de frescor.  

2 2 f. Alenada d’aire que porta una olor que es percep 

d’un sol cop. Passant per davant de la floristeria, 

m’ha vingut una alenada de gessamí. 

allegretto 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps menys viu que 

l’allegro. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

allegretto 

[it.] 

m. Part musical amb un temps menys viu que 

l’allegro. Els darrers compassos d’aquest allegretto 

s’han perdut. 

allegro 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps moderadament viu. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

allegro 

[it.] 

1 adj. En mús., executat amb un temps 

moderadament viu. El primer temps és allegro. 

2 m. Part musical en aquest temps. Ens interpretarà 

l’allegro de la Sonata Op. 2 de Beethoven. 

al·lucinatori -òria 
adj. AL·LUCINOGEN. 

al·lucinatori -òria 
adj. Relatiu o pertanyent a l’al·lucinació. Estat 

al·lucinatori. Imatge al·lucinatòria. 

amortitzar [...] 

2 1 v. tr. Extingir gradualment (un deute) per 

pagaments successius. 

amortitzar [...] 

2 1 v. tr. Extingir gradualment (un deute) per 

pagaments successius. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
2 2 v. tr. Repartir el cost de reposició (d’una màquina, 

una instal·lació, etc.), entre els períodes en què 

aquesta és econòmicament útil i, consegüentment, 

disminuir cada any el seu valor comptable en el 

balanç. 

3 v. tr. Suprimir (un càrrec, una plaça, etc.), quan 

resta vacant per defunció, dimissió, etc., de qui 

l’exercia. 

2 2 v. tr. Repartir el cost de reposició (d’una màquina, 

una instal·lació, etc.), entre els períodes en què 

aquesta és econòmicament útil i, consegüentment, 

disminuir cada any el seu valor comptable en el 

balanç. 

2 3 v. tr. Obtenir (d’un bé adquirit) el profit suficient 

per a compensar la despesa que ha suposat. Si vas 

quatre vegades al teatre durant la temporada, ja 

amortitzes l’abonament. 

3 v. tr. Suprimir (un càrrec, una plaça, etc.), quan 

resta vacant per defunció, dimissió, etc., de qui 

l’exercia. 

andante 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps moderadament lent, 

equivalent al pas tranquil d’una persona. 

2 m. Part musical en aquest temps. L’andante de la 

cinquena simfonia. 

andante 

[it.] 

1 adj. En mús., executat amb un temps 

moderadament lent, equivalent al pas tranquil d’una 

persona. El moviment andante inicial és de caire 

melangiós. 

2 m. Part musical en aquest temps. L’andante de la 

cinquena simfonia. 

andantino 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps un poc més viu que 

l’andante. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

andantino 

[it.] 

m. Part musical amb un temps un poc més viu que 

l’andante. Schubert afegí un andantino després del 

tercer moviment. 

anomenar 
1 1 v. tr. Donar nom (a algú o a alguna cosa). Els 

nombres que no tenen altres submúltiples que ells 

mateixos i la unitat, els anomenem nombres primers. 

1 2 v. intr. pron. Dir-se, tenir per nom. Aquests mots 

s’anomenen adverbis. 

2 v. tr. Esmentar pel seu nom. Durant la conversa us 

varen anomenar tres vegades. 

anomenar 
1 1 v. tr. Donar nom (a algú o a alguna cosa). Els 

nombres que no tenen altres submúltiples que ells 

mateixos i la unitat, els anomenem nombres primers. 

1 2 v. tr. Fer referència (a algú o a alguna cosa) 

mitjançant un nom determinat. Es deia Joana, encara 

que l’anomenaven pel sobrenom. Solia emprar 

aquesta tècnica, que anomenem amb un gal·licisme, 

collage. 

1 3 v. intr. pron. Dir-se, tenir per nom. Aquests mots 

s’anomenen adverbis. 

2 v. tr. Esmentar pel seu nom. Durant la conversa us 

varen anomenar tres vegades. 

antecedent 

1 adj. Que antecedeix, que precedeix, anterior. 

2 1 m. Allò que antecedeix. 

2 2 m. pl. Conjunt de les accions passades d’algú. 

Tenir antecedents penals. 

3 1 m. En gram., constituent d’una oració al qual fa 

referència un altre constituent, i a partir del qual 

delimita el seu significat o la seva referència. [...] 

 

antecedent 

1 adj. Que antecedeix, que precedeix, anterior. 

2 1 m. Allò que antecedeix un fet i que ajuda a 

comprendre’l. 

2 2 m. pl. Conjunt de les accions passades d’algú. 

Tenir antecedents penals. 

2 3 posar algú en antecedents Informar-lo sobre les 

circumstàncies prèvies d’una situació perquè se’n 

formi un judici. Si voleu que opini, m’haureu de 

posar en antecedents. El policia ens posà en 

antecedents sobre l’historial del sospitós de 

l’agressió. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
3 1 m. En gram., constituent d’una oració al qual fa 

referència un altre constituent, i a partir del qual 

delimita el seu significat o la seva referència. [...] 

anunciant 
1 m. i f. Persona que anuncia. 

2 m. i f. Empresa, organisme o persona que 

persegueix la difusió d’un producte per mitjà de la 

publicitat. 

anunciant 
1 m. i f. Persona que anuncia. 

2 adj. i m. i f. Que persegueix la difusió d’un producte 

per mitjà de la publicitat. Empresa anunciant. 

aparcament 
1 m. Acció d’aparcar; l’efecte. 

2 m. Lloc a propòsit per a aparcar vehicles. 

aparcament 
1 m. Acció d’aparcar; l’efecte. 

2 1 m. Espai on es pot aparcar un vehicle. Buscar 

aparcament, trobar aparcament. 

2 2 m. Lloc destinat a aparcar-hi vehicles. Deixo el 

cotxe a l’aparcament subterrani del mercat. 

apel·lar 
1 1 v. tr. ANOMENAR. […] 

apel·lar 
1 1 v. tr. i intr. pron. ANOMENAR. […] 

apuntar1 
1 v. tr. Prendre nota (d’alguna cosa). Li apunto deu 

punts negatius. Ja te’n recordaràs? Apunta-t’ho. 

Apuntar-se una adreça, un nom. 

2 1 v. tr. Inscriure en una llista. Porta la llista de 

subscriptors, que l’hi apuntarem: tu ja hi ets apuntat. 

2 2 v. intr. pron. S’apuntava a totes les iniciatives 

culturals. [...] 

 

apuntar1 
1 v. tr. Prendre nota (d’alguna cosa). Li apunto deu 

punts negatius. Ja te’n recordaràs? Apunta-t’ho. 

Apuntar-se una adreça, un nom. 

2 1 v. tr. Inscriure en una llista. Porta la llista de 

subscriptors, que l’hi apuntarem: tu ja hi ets apuntat. 

2 2 v. tr. Fer inscriure en la llista de participants en 

una activitat, de membres d’un col·lectiu. Hem 

apuntat el noi a natació. S’apuntava a totes les 

iniciatives culturals. 

2 3 v. intr. pron. PER EXT. Si aneu al cine, jo m’hi 

apunto. [...] 

arrodonit -ida 

adj. En fonèt., que s’articula amb una prominència 

activa dels llavis. Vocal arrodonida. 

arrodonit -ida 
adj. LABIALITZAT. Vocal arrodonida. 

ascètic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent als ascetes o a l’ascesi. 

Vida ascètica. 

2 adj. Caracteritzat per la severitat de costums. Un 

ideal ascètic. 

3 f. Doctrina sobre la vida ascètica. 

ascètic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent als ascetes o a l’ascesi. 

Vida ascètica. Literatura ascètica, gènere ascètic, 

autor ascètic. 

2 adj. Caracteritzat per la severitat de costums. Un 

ideal ascètic. 

3 f. Doctrina sobre la vida ascètica. 

assegurar [...] 

3 1 v. tr. Fer estar segur. Assegurar la subsistència 

d’una ciutat. 

3 2 v. tr. Garantir contra determinats riscos 

mitjançant el pagament d’una prima. Assegurar els 

mobles, una casa. 

3 3 v. intr. pron. Fer-se garantir. Assegurar-se contra 

incendis i robatori. [...] 

assegurar [...] 

3 1 v. tr. Fer estar segur. Assegurar la subsistència 

d’una ciutat. 

3 2 v. tr. Garantir contra determinats riscos (un bé, 

una persona) mitjançant el pagament d’una prima. 

Assegurar els mobles, una casa. No trobo companyia 

que m’asseguri la moto. 

3 3 v. tr. Fer garantir (un bé, una persona, la pròpia 

persona) contra determinats riscos mitjançant el 

pagament d’una prima. L’empresari ha assegurat els 

seus treballadors. He assegurat el cotxe a tot risc. 

Assegurar-se contra incendis i robatori. [...] 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
assortidor -a 
adj. i m. i f. Que assorteix. 

assortidor -a 
1 adj. i m. i f. Que assorteix. 

2 m. Aparell format per un broc o una aixeta 

connectats a un dipòsit que permet extreure’n el 

contingut. En aquesta benzinera hi ha tres 

assortidors. El bar té un assortidor de cervesa. 

atòmic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’àtom. Pes atòmic. 

Volum atòmic. 

2 adj. Que admet l’existència dels àtoms. Teoria 

atòmica. Hipòtesi atòmica. 

atòmic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’àtom. Pes atòmic. 

Volum atòmic. 

2 adj. Que admet l’existència dels àtoms. Teoria 

atòmica. Hipòtesi atòmica. 

3 adj. Nuclear 2. Energia atòmica, catàstrofe 

atòmica, central atòmica, arma atòmica, guerra 

atòmica. 

atonia 
1 f. Falta de to muscular i de la tensió o del vigor 

normal dels òrgans. 

2 f. Pèrdua o falta de la capacitat de contracció d’un 

teixit orgànic normalment contràctil. Atonia gàstrica. 

Atonia biliar. 

atonia 
1 f. Falta de to muscular i de la tensió o del vigor 

normal dels òrgans. 

2 f. Pèrdua o falta de la capacitat de contracció d’un 

teixit orgànic normalment contràctil. Atonia gàstrica. 

Atonia biliar. 

3 f. Apatia 2. La crisi ha portat el país a una atonia 

generalitzada. 

auri àuria 

1 1 adj. D’or.  

1 2 adj. Semblant a l’or. 

1 3 adj. Preciós, molt bo. Un pensament auri. 

2 1 m. Moneda d’or romana. [...] 

auri àuria 

1 1 adj. D’or.  

1 2 adj. Semblant a l’or. La posta de sol cobria el 

paisatge de tons auris. 

1 3 adj. Preciós 3. Tenia un record auri de la 

infantesa. 

1 4 adj. Daurat2 2. El segle XV va ser el període auri 

de la literatura catalana. 

2 1 m. Moneda d’or romana. [...] 

autobiogràfic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a l’autobiografia. 

autobiogràfic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’autobiografia. 

2 adj. Basat en el conjunt d’experiències de la pròpia 

vida. Novel·la autobiogràfica. L’obra de Herman 

Melville és autobiogràfica i apassionada. 

avortista 
adj. i m. i f. Partidari de la legalització de 

l’avortament. 

avortista 
1 adj. i m. i f. Partidari de la legalització de 

l’avortament. 

2 adj. Que practica avortaments. Metge avortista, 

clínica avortista. 

baix1 
3 m. pl. Castellers que formen el primer pis d’un 

castell humà. 

baix1 
3 m. i f. Casteller del primer pis d’un castell humà. 

barcelonista 

1 adj. i m. i f. Que enalteix Barcelona i els seus 

elements característics. 

2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del Futbol Club 

Barcelona. 

barcelonista 

1 adj. i m. i f. Que enalteix Barcelona i els seus 

elements característics. 

2 1 adj. Relatiu o pertanyent al Futbol Club 

Barcelona. L’afició barcelonista. 

2 2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del Futbol Club 

Barcelona. És molt barcelonista. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
barril 
1 1 m. Bota petita de secció transversal circular o 

ovalada. 

1 2 m. Caixa de fusta relativament baixa, cilíndrica, 

que serveix per a tenir-hi peix salat. Un barril 

d’arengades. 

2 m. TEIERA. 

 

barril 
1 1 m. Bota petita de secció transversal circular o 

ovalada. 

1 2 m. Caixa de fusta relativament baixa, cilíndrica, 

que serveix per a tenir-hi peix salat. Un barril 

d’arengades. 

2 m. TEIERA. 

3 m. Mesura de capacitat utilitzada en la indústria del 

petroli, equivalent a 158,9 litres. Cada dia trobem el 

preu del barril més car. 

batalla 
1 1 f. Acció bèl·lica en què dos exèrcits enemics es 

baten l’un contra l’altre. Perdre, guanyar, la batalla. 

Acceptar, presentar, batalla. Lliurar batalla a 

l’enemic. Llavors cessà la batalla. 

[...] 

2 f. Composició musical de caràcter descriptiu, que 

va ésser moda als segles XVI i XVII. [...] 

 

batalla 
1 1 f. Acció bèl·lica en què dos exèrcits enemics es 

baten l’un contra l’altre. Perdre, guanyar, la batalla. 

Acceptar, presentar, batalla. Lliurar batalla a 

l’enemic. Llavors cessà la batalla. [...] 

2 f. Enfrontament entre dues parts que es disputen un 

objectiu. La batalla dels dos germans per l’herència 

ha estat molt dura. 

3 f. Conjunt d’accions treballoses destinades a vèncer 

una dificultat o un mal. Invertim més recursos en la 

batalla contra el càncer. 

4 f. Composició musical de caràcter descriptiu, que 

va ésser moda als segles XVI i XVII. [...] 

batejar 
1 v. tr. Administrar (a algú) el baptisme. 

2 1 v. tr. Posar nom (a una cosa). 

2 2 v. tr. Treure un renom (a una persona). 

3 v. tr. Tirar aigua (especialment al vi, a la llet, etc.). 

batejar 
1 1 v. tr. Administrar (a algú) el baptisme. Aquest 

capellà ha batejat tots els meus fills. 

1 2 v. tr. Fer administrar el baptisme (a algú). Hem 

batejat la nena a la catedral. S’ha batejat a quaranta 

anys. 

2 1 v. tr. Posar nom (a una cosa). 

2 2 v. tr. Treure un renom (a una persona). 

3 v. tr. Tirar aigua (especialment al vi, a la llet, etc.). 

be1 

1 1 m. Anyell 1. 

1 2 m. Ovella 1 1. 

1 3 m. Carn de bestiar oví. Botifarres i be a la brasa. 

2 al be loc. adv. A COLLIBÈ. 

 

be1 

1 1 m. Anyell 1. 

1 2 m. Ovella 1 1. 

1 3 m. Carn de bestiar oví. Botifarres i be a la brasa. 

2 al be loc. adv. A COLLIBÈ. 

3 i un be negre [o i un be negre amb potes rosses] 

Expressió que denota un fort desacord amb una 

afirmació o una proposta. I un be negre, que hi aniré! 

benauradament 
adv. Amb benaurança. 

 

benauradament 

adv. FELIÇMENT. Vivien benauradament sota la 

protecció del cap de casa. Benauradament, estem 

superant aquest període negatiu. 

bifòbia  

f. Aversió a la bisexualitat o als bisexuals. 

bifòbia  

f. Aversió envers la bisexualitat o les persones 

bisexuals que sovint es manifesta amb una actitud 

discriminatòria. 

bioquímic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a la bioquímica. 

bioquímic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a la bioquímica. 
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2 f. Ciència que estudia la química dels éssers vius, 

és a dir, la vida com a fenomen químic. 

3 m. i f. Especialista en bioquímica. 

 

2 adj. Relatiu a la composició i a les reaccions 

químiques de la matèria viva. Canvi bioquímic, 

anàlisi bioquímica, procés bioquímic, reacció 

bioquímica, alteració bioquímica. 

3 f. Ciència que estudia la química dels éssers vius, 

és a dir, la vida com a fenomen químic. 

4 m. i f. Especialista en bioquímica. 

bisexual 

1 1 adj. Hermafrodita 1. 

1 2 adj. En bot., que té estams i pistils. Flor bisexual. 

2 1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus d’un i altre sexe. 

2 2 adj. Relatiu o pertanyent als bisexuals. Relacions 

bisexuals. 

bisexual  

1 1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus de diferents gèneres. 

1 2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones bisexuals. 

Relacions bisexuals. 

2 1 adj. Hermafrodita 1. 

2 2 adj. En bot., que té estams i pistils. Flor bisexual.  

blat [...]  

2 5 blat de moro [o blat de l’Índia] Planta anual de 

la família de les gramínies, de gran port, monoica, de 

tiges massisses, conreada pels seus grans, sovint 

grocs o vermellosos, agrupats en panotxes que neixen 

a l’axil·la d’una fulla, i també com a planta farratgera 

(Zea mays). [...] 

blat [...]  

2 5 blat de moro [o blat de l’Índia o blat de les Índies 

o blat dindi] Planta anual de la família de les 

gramínies, de gran port, monoica, de tiges massisses, 

conreada pels seus grans, sovint grocs o vermellosos, 

agrupats en panotxes que neixen a l’axil·la d’una 

fulla, i també com a planta farratgera (Zea mays). [...] 

bloc [...] 

2 1 m. Reunió de coses considerades com a formant 

una massa única. Un bloc de paper. 

2 2 m. PER EXT. El bloc dels partits d’esquerra. 

2 3 en bloc loc. adv. Formant bloc, conjuntament. 

Comprar una partida de mercaderies en bloc. [...] 

bloc [...] 

2 1 m. Reunió de coses considerades com a formant 

una massa única. Un bloc de paper. 

2 2 m. PER EXT. El bloc dels partits d’esquerra. 

2 3 en bloc a) loc. adj. Que concerneix tots els 

elements que formen part d’un tot. La dimissió en 

bloc no es produí. 

2 3 en bloc b) loc. adv. Formant bloc, conjuntament. 

Comprar una partida de mercaderies en bloc. [...] 

boda 
1 f. Casament 1. La boda de l’artista fou un 

esdeveniment social. 

2 f. [usat generalment en pl.] Festa amb què se celebra 

un casament. Anar a bodes. Les bodes de la Maria. 

3 a bodes em convides Expressió que denota la joia 

que ens produeix una proposició que acceptem. 

boda 
1 f. Casament 1. La boda de l’artista fou un 

esdeveniment social. 

2 f. [usat generalment en pl.] Festa amb què se celebra 

un casament. Anar a bodes. Les bodes de la Maria. 

3 f. pl. bodes d’argent (o d’or, o de diamant o de 

platí) NOCES D’ARGENT (o D’OR, o DE DIAMANT, o 

DE PLATÍ).  

4 a bodes em convides Expressió que denota la joia 

que ens produeix una proposició que acceptem. 

bordadissa 
f. Acció de bordar diferents gossos. 

bordadissa 
f. LLADRADISSA. 

bordador -a 
adj. Que borda. És un gos molt bordador. 

bordador -a 
adj. LLADRADOR. És un gos molt bordador. 

borratxo2 -a 
1 1 adj. i m. i f. EMBRIAC. 

1 2 m. Dolç elaborat generalment amb bescuit tallat a 

trossos i banyat amb licor, ensucrat i cremat. [...] 

borratxo2 -a 
1 1 adj. i m. i f. EMBRIAC. Farts i borratxos com 

estaven, van tornar cap a casa. 

1 2 m. i f. Persona que s’emborratxa habitualment. 

Era un borratxo, però tenia molt de talent.  
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1 3 m. Dolç elaborat generalment amb bescuit tallat a 

trossos i banyat amb licor, ensucrat i cremat. [...] 

brandar 
1 v. tr. Portar (una arma) a la mà movent-la 

amenaçadorament. L’envestí brandant l’espasa. 

2 v. tr. Fer tocar (una campana). Brandeu les 

campanes. [...] 

 

brandar 
1 v. tr. Portar (una arma) a la mà movent-la 

amenaçadorament. L’envestí brandant l’espasa. 

2 v. tr. Moure (el cap, una extremitat o una cosa) 

alternativament d’un costat a l’altre, amb un 

moviment oscil·latori. Brandar el cap. Els nois 

brandaven la gorra per saludar-lo. 

3 v. tr. Fer tocar (una campana). Brandeu les 

campanes. [...] 

brívia 
f. Patum que figura un monstre. 

brívia 
f. VÍBRIA. 

bruixa1 

1 f. Dona que practica la bruixeria. Les bruixes de 

Macbeth. 

2 f. Dona vella, lletja, dolenta. 

3 fer córrer la bruixa Emprar el suborn o altres 

mitjans inconfessables per a obtenir alguna cosa. 

 

bruixa1 

1 1 f. Dona que practica la bruixeria. Les bruixes de 

Macbeth. 

1 2 f. PER EXT. —I, doncs, com ho has endevinat, 

això? —És que soc mig bruixa! 

2 f. Dona dolenta, de mala intenció o de conducta 

sospitosa, dit sovint despectivament. La meva veïna 

és una bruixa, sempre busca enfrontar els uns amb 

els altres.  

3 f. Personatge de les rondalles caracteritzat 

tradicionalment com una dona vella, lletja i dolenta, 

dotada de poders màgics. 

4 fer córrer la bruixa Emprar el suborn o altres 

mitjans inconfessables per a obtenir alguna cosa. 

bufar [...]  

2 1 v. tr. Adreçar el buf (sobre alguna cosa). Bufar el 

foc per avivar-lo. Bufar una espelma per apagar-la. 

Bufa’m l’ull a veure si em treus una brossa que se 

m’hi ha posat. 

2 2 v. tr. PER EXT. Bufar el foc amb una manxa. 

2 3 bufar una peça En el joc de dames, prendre al 

contrari una peça amb què havia de matar i no ho ha 

fet. [...] 

bufar [...] 

2 v. intr. ESBUFEGAR. Encara bufen de l’última 

pujada. 

3 1 v. tr. Adreçar el buf (sobre alguna cosa). Bufar el 

foc per avivar-lo. Bufar una espelma per apagar-la. 

Bufa’m l’ull a veure si em treus una brossa que se 

m’hi ha posat. 

3 2 v. tr. PER EXT. Bufar el foc amb una manxa. 

3 3 v. tr. Fer entrar aire (en la pasta de vidre) per 

obtenir-ne una forma determinada. L’artesà bufa el 

vidre i fa peces úniques. 

3 4 bufar una peça En el joc de dames, prendre al 

contrari una peça amb què havia de matar i no ho ha 

fet. [...] 

bunyol 
1 1 m. Massa de forma més o menys rodona, feta de 

pasta de farina ben batuda a la qual poden incorporar-

se altres substàncies reduïdes a pasta, com bacallà, 

cervell, patates, etc., i fregida amb oli o llard. Bunyols 

de bacallà. Bunyols de cervell. 

1 2 m. Bunyol fet de farina, ous i mel o sucre. 

1 3 com bunyol dins mel OPORTUNAMENT. 

2 m. NYAP. [...] 

bunyol 
1 1 m. Massa de forma més o menys rodona, feta de 

pasta de farina ben batuda a la qual poden incorporar-

se altres substàncies reduïdes a pasta, com bacallà, 

cervell, patates, etc., i fregida amb oli o llard. Bunyols 

de bacallà. Bunyols de cervell. 

1 2 m. Bunyol fet de farina, ous i mel o sucre. 

1 3 bunyol de vent Bunyol dolç, molt estufat i buit 

per dins. 
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1 4 com bunyol dins mel OPORTUNAMENT.  

2 m. NYAP. [...] 

cabre  

[inf. cabre o caber; ind. pr. 2 caps, 3 cap; subj. pr. 

càpiga, etc.]  

1 1 v. intr. Una cosa, poder ésser continguda en una 

altra. La gent no cabia en aquella sala. Quants llibres 

hi cabran, en aquest armari? 

1 2 no cabre algú a la seva pell Estar ple d’orgull, de 

satisfacció, etc. No cabia a la pell de goig.  

1 3 no cabre algú al món Ésser molt superbiós.  

1 4 no cabre una cosa a la barretina [o no cabre una 

cosa al cap] No saber-se’n avenir, no poder 

comprendre que sigui, que s’esdevingui. [...] 

2 v. intr. Alguna cosa, ésser escaient o natural que 

hom la faci. Sobre això, no hi caben discussions. 

cabre  

[inf. cabre o caber; ind. pr. 2 caps, 3 cap; subj. pr. 

càpiga, etc.]  

1 1 v. intr. Una cosa, poder ésser continguda en una 

altra. La gent no cabia en aquella sala. Quants llibres 

hi cabran, en aquest armari?  

1 2 v. intr. Una peça de vestir, ésser prou ampla 

perquè vagi bé a algú. Els pantalons de l’any passat 

ja no li cabien. 

1 3 no cabre algú a la seva pell Estar ple d’orgull, de 

satisfacció, etc. No cabia a la pell de goig.  

1 4 no cabre algú al món Ésser molt superbiós.  

1 5 no cabre una cosa a la barretina [o no cabre una 

cosa al cap] No saber-se’n avenir, no poder 

comprendre que sigui, que s’esdevingui.  

2 v. intr. Alguna cosa, ésser escaient o natural que 

hom la faci. Sobre això, no hi caben discussions. 

cafè 

[pl. -ès] [...] 

3 1 m. Beguda feta per infusió de les llavors de cafè 

torrades i moltes. Prendre cafè. Una tassa de cafè. 

Cafè amb llet.  

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. 

4 1 m. Establiment on serveixen cafè i també licors, 

refrescos, etc. El Cafè de la Rambla. L’amo del cafè. 

[...] 

cafè 

[pl. -ès] [...] 

3 1 m. Beguda feta per infusió de les llavors de cafè 

torrades i moltes. Prendre cafè. Una tassa de cafè. 

Cafè amb llet.  

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 exprés Cafè fet amb una cafetera exprés. 

Posi’m dos cafès exprés, si us plau. 

3 4 cafè irlandès Cafè amb whisky i nata. 

3 5 cafè llarg Cafè elaborat amb més aigua de la que 

se sol usar per a la mateixa quantitat de cafè molt. 

4 1 m. Establiment on serveixen cafè i també licors, 

refrescos, etc. El Cafè de la Rambla. L’amo del 

cafè.[...]  

cafetera 

1 1 f. Recipient per a servir el cafè. 

1 2 f. Màquina per a fer la infusió de cafè. Cafetera 

elèctrica. 

2 1 f. Objecte vell, màquina que funciona malament. 

[...] 

cafetera 

1 1 f. Recipient per a servir el cafè. 

1 2 f. Màquina per a fer la infusió de cafè. Cafetera 

elèctrica. 

1 3 f. cafetera exprés Cafetera que permet fer cafè a 

l’instant dipositant gra de cafè molt, ben fi, en un 

filtre i sotmetent-lo al pas d’aigua a alta pressió i 

temperatura. 

2 1 f. Objecte vell, màquina que funciona malament. 

[...] 

calculador -a 
1 adj. i m. i f. Que calcula. 

2 f. Aparell o dispositiu que permet realitzar 

determinades operacions aritmètiques, 

trigonomètriques, càlculs o altres operacions 

específiques. Calculadora de butxaca. [...] 

calculador -a 
1 adj. i m. i f. Que calcula. Utilitza una màquina 

calculadora. És una persona molt calculadora. 

2 f. Aparell o dispositiu que permet realitzar 

determinades operacions aritmètiques, 

trigonomètriques, càlculs o altres operacions 

específiques. Calculadora de butxaca. [...] 
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càlid -a 

1 adj. Habitualment calorós. Un clima càlid. Un país 

càlid. 

2 adj. Molt viu, ple d’animació, de passió. Un color 

càlid. Una adhesió càlida. Un estil càlid. 

 

càlid -a 

1 adj. Habitualment calorós. Un clima càlid. Un país 

càlid. 

2 adj. Emotiu i afectuós. Era una persona càlida i 

hospitalària. Una adhesió càlida. 

3 adj. Que causa una impressió d’acolliment i 

benestar. Amb quatre mobles i un parell de quadres 

havia aconseguit convertir aquella sala buida i 

inhòspita en un lloc càlid i confortable. 

calma1 
1 1 f. Estat d’allò que està exempt d’agitació, de 

presses. El malalt té un moment de calma. Calma, 

home: no us enrabieu així. No hi ha massa feina: més 

aviat hi ha calma. 

1 2 f. Mancança de vent. 

1 3 calmes de gener MINVES DE GENER. 

2 m. i f. Persona que fa les coses sense apressar-se 

gens. 

calma1 
1 1 f. Estat d’allò que està exempt d’agitació, de 

presses. El malalt té un moment de calma. Calma, 

home: no us enrabieu així. No hi ha massa feina: més 

aviat hi ha calma. 

1 2 f. Mancança de vent. 

1 3 calmes de gener MINVES DE GENER. 

2 m. i f. Persona que fa les coses sense apressar-se 

gens. 

3 f. LENTITUD. Llegeix amb una calma exasperant. 

cantabile 

[it.] 

1 adv. En mús., moderato. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

3 m. En una composició musical, fragment que es 

canta. 

cantabile 

[it.] 

1 adj. En mús., executat d’una manera melodiosa i 

lligant les notes, sense fer canvis bruscos. Moderato 

cantabile, andante cantabile. 

2 m. Part musical en aquest temps. Les qualitats del 

cantabile delaten influències de compositors italians. 

3 m. En una composició musical, fragment que es 

canta. 

cantarella 
1 f. Modulació de la veu en parlar, especialment la 

que notem per ésser insòlita en la nostra parla. La 

gent d’aquella contrada parlen amb una cantarella 

especial, fan una cantarella en parlar. 

2 f. MELODIA. 

3 f. pl. Cançons de caramelles que es cantaven 

després dels típics gojos dels ous al Rosselló, al 

Vallespir, a l’Empordà i a la Garrotxa. 

cantarella 
1 f. Modulació de la veu en parlar, especialment la 

que notem per ésser insòlita en la nostra parla. La 

gent d’aquella contrada parlen amb una cantarella 

especial, fan una cantarella en parlar. 

2 f. Tema que arriba a ésser molest per la insistència 

amb què es repeteix. No vinguis amb la cantarella de 

sempre.  

3 f. MELODIA. 

4 f. pl. Cançons de caramelles que es cantaven 

després dels típics gojos dels ous al Rosselló, al 

Vallespir, a l’Empordà i a la Garrotxa. 

al capdamunt 

1 loc. adv. Al cim, a l’extrem més alt, a la part 

superior. Al capdamunt hi ha una ermita. 

2 loc. adv. Al grau més alt, al rang més elevat. 

Estudiant molt ha arribat al capdamunt. 

3 al capdamunt de loc. prep. a) Al cim de, a l’extrem 

més alt de, a la part superior de. Al capdamunt de la 

muntanya. Al capdamunt de la pujada, del carrer. Al 

capdamunt de la pàgina. 

capdamunt 

1 m. Extrem més alt, part superior. Ocuparen les 

teulades i el capdamunt dels edificis. Aquella 

muntanya té el capdamunt escapçat. La notícia 

apareix al capdamunt de la pàgina, sota l’epígraf de 

la secció. Al capdamunt hi ha una ermita. Des del 

capdamunt de les muralles es veien les veles 

blanques. Es trobà davant d’una porta baixa i 

arrodonida pel capdamunt. 

2 al capdamunt loc. adv. Al grau més alt, al rang més 

elevat. Estudiant molt ha arribat al capdamunt. 

javascript:GetFullAccepcio('0034365-00005-001')
javascript:GetFullAccepcio('0034365-00005-001')
javascript:GetFullAccepcio('0023011')
javascript:GetFullAccepcio('0023011')


 
 
 

13 
 

DIEC2 abans DIEC2 ara 
3 al capdamunt de loc. prep. b) Al grau més alt de, 

al rang més elevat de. No és gens fàcil mantenir-se al 

capdamunt de l’èxit. 

4 estar d’algú fins al capdamunt Estar-ne granment 

cansat, fastiguejat. 

3 al capdamunt de loc. prep. Al grau més alt de, al 

rang més elevat de. No és gens fàcil mantenir-se al 

capdamunt de l’èxit. 

4 estar fins al capdamunt d’algú o d’alguna cosa 

Estar-ne granment cansat, fastiguejat. 

al capdavall 

1 1 loc. adv. A l’extrem més baix, a la part inferior, 

al fons. Si seguim aquest carrer, al capdavall 

trobarem el quiosc. 

1 2 loc. adv. A la fi, fins a l’exhauriment. 

1 3 loc. adv. En la situació més baixa, més extrema. 

1 4 al capdavall de loc. prep. a) A l’extrem més baix 

de, a la part inferior de, al fons de. Al capdavall de la 

bota. Al capdavall de la baixada, del carrer. Al 

capdavall de la pàgina. 

1 4 al capdavall de loc. prep. b) A la fi de, fins a 

l’exhauriment de. Vaig arribar al capdavall de la 

paciència. 

2 1 loc. adv. Finalment, després de vençuts tots els 

obstacles, després d’haver-se temut el contrari. Al 

capdavall has vingut! Vaja, no em pensava pas que 

vinguéssiu: heus-vos aquí al capdavall! 

2 2 loc. adv. Considerat tot, comptat i debatut, no 

obstant tot el que hagi pogut al·legar-se en contra. Al 

capdavall és un lladre. Tant que dèieu que era un 

valent, i al capdavall és un gallina. 

capdavall 

1 m. Extrem més baix, part inferior, fons. De la ciutat, 

recorda d’una manera especial el capdavall de la 

Rambla. Són al capdavall de la baixada. De sobte, 

del capdavall del carrer surt un brunzit. 

Començarem el recorregut pel capdavall del passeig. 

Si seguim aquest carrer, al capdavall trobarem el 

quiosc. Es corda un sol botó de la jaqueta, el del 

capdavall. 

2 al capdavall loc. adv. a) Finalment, després de 

vençuts tots els obstacles, després d’haver-se temut el 

contrari. Vaja, no em pensava pas que vinguéssiu: 

heus-vos aquí al capdavall! 

2 al capdavall loc. adv. b) Considerat tot, comptat i 

debatut, no obstant tot el que hagi pogut al·legar-se 

en contra. Al capdavall és un lladre. Tant que dèieu 

que era un valent, i al capdavall és un gallina. 

3 al capdavall de loc. prep. a) Al grau més baix de. 

Ha arribat al capdavall de la degradació física i 

moral. 

3 al capdavall de loc. prep. b) A la fi de, fins a 

l’exhauriment de. Vaig arribar al capdavall de la 

paciència. 

al capdavant 

1 loc. adv. Al davant. El banderer caminava al 

capdavant. Passeu al capdavant. 

2 al capdavant de loc. prep. Al davant d’un grup, 

d’un moviment, etc. El capità es posà al capdavant 

dels soldats. 

capdavant 

1 m. Part que hi ha davant de tot. Un contingent de 

vint-i-quatre homes i dones ocupaven el capdavant 

de la columna. Després d’obrir-se pas fins al 

capdavant de la gentada, va aixecar la mà. Anaven 

al capdavant de la manifestació. La persona del 

capdavant duia la bandera i, al darrere, hi anaven 

els esportistes del país. El banderer caminava al 

capdavant. Passeu al capdavant. 

2 m. Posició preeminent i de lideratge d’un grup, d’un 

moviment. Necessita els tres punts per a seguir 

ocupant el capdavant del rànquing. Continua 

treballant des del capdavant de la institució. Els 

conservadors, amb ell al capdavant, manifestaven 

així el seu malestar. Amb una tirada magistral supera 

l’adversari i es col·loca al capdavant. El capità es 

posà al capdavant dels soldats. 

capdavanter capdavantera 
m. i f. Persona que va al davant d’un grup, d’un 

moviment, etc. Els capdavanters del catalanisme. 

 

capdavanter -a 
1 adj. i m. i f. Que va al davant d’un grup, d’un 

moviment, d’una empresa, etc. La corredora es 

col·loca en el grup capdavanter. Els capdavanters 

del catalanisme. 
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2 adj. Situat al capdavant. Ocupa un lloc 

capdavanter. 

3 adj. i m. i f. Que inicia un nou camí en un àmbit 

determinat. L’empresa va ser capdavantera a optar 

per les energies renovables. Són els capdavanters de 

la recerca genòmica. 

4 adj. Que representa una innovació substancial. 

Utilitzen un mètode capdavanter. 

carestia 
f. Mancança, escassetat, d’alguna cosa. Hi hagué una 

gran carestia de blat. És any de carestia. Amb 

carestia. 

carestia 
1 f. Mancança, escassetat, d’alguna cosa. Hi hagué 

una gran carestia de blat. És any de carestia. Amb 

carestia. 

2 f. Preu excessivament alt causat per la carestia. 

Carestia de la vida. 

cartolina 
f. Cartó prim i fi que s’usa per a imprimir-hi targetes, 

diplomes, per a dibuixar-hi, etc. 

cartolina 
1 f. Cartó prim i fi que s’usa per a imprimir-hi 

targetes, diplomes, per a dibuixar-hi, etc. Imprimeix 

les invitacions en cartolina. 

2 f. Tros de cartolina. Va comprar tres cartolines 

vermelles. 

cas1 [...] 

1 17 ésser un cas com un cabàs a) Algú, tenir un 

comportament fora del que és normal o habitual. No 

saps callar a temps, ets un cas com un cabàs! 

1 17 ésser un cas com un cabàs b) Un fet, un 

esdeveniment, ésser digne de ser comentat. Avui 

m’ha passat un cas com un cabàs. 

1 18 estar al cas d’alguna cosa Atendre-la. [...]  

cas1 [...] 

1 17 ésser un cas com un cabàs a) Algú, tenir un 

comportament fora del que és normal o habitual. No 

saps callar a temps, ets un cas com un cabàs! 

1 17 ésser un cas com un cabàs b) Un fet, un 

esdeveniment, ésser digne de ser comentat. Avui 

m’ha passat un cas com un cabàs. 

1 18 cas perdut a) Persona de qui no es pot esperar 

esmena. Caram, ja veig que ets un cas perdut: mai no 

aprendràs a dir que no! 

1 18 cas perdut b) Fet, situació, que no té solució. 

1 19 estar al cas d’alguna cosa Atendre-la. [...]  

cava1 

1 1 f. Galeria excavada per tal de fer un dipòsit on la 

temperatura es mantingui igual tot l’any. 

1 2 f. Lloc del celler, generalment subterrani, destinat 

a la conservació i l’emmagatzematge del vi una 

vegada elaborat. 

1 3 f. PER EXT. Una cava de cigars. 

2 m. Denominació comercial del xampany elaborat 

en determinades zones. 

3 f. ANT. COVA. 

cava1 [...] 

1 1 f. Galeria excavada per tal de fer un dipòsit on la 

temperatura es mantingui igual tot l’any. 

1 2 f. Lloc del celler, generalment subterrani, destinat 

a la conservació i l’emmagatzematge del vi una 

vegada elaborat. 

1 3 f. PER EXT. Una cava de cigars. 

2 1 m. Vi escumós, blanc o rosat, elaborat pel mètode 

de fermentació en ampolla i produït en diverses zones 

vitivinícoles de l’Estat espanyol, amb denominació 

comercial regulada. 

2 2 m. PER EXT. Popularment, vi escumós elaborat pel 

mètode de fermentació en ampolla.  

3 f. ANT. COVA. 

censar  

1 v. tr. Inscriure en el cens.  

2 v. intr. Fer el cens dels habitants d’un lloc. 

censar  

1 v. tr. Inscriure en el cens. 

2 v. tr. Fer inscriure en el cens. 

3 v. intr. Fer el cens dels habitants d’un lloc. 

centre centre 
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3 1 m. Allò entorn de què gira una cosa. Un centre 

d’atracció. 

3 2 m. Lloc on convergeixen forces, accions, 

diverses, en què les coses estan congregades, del qual 

emanen, procedeixen, prenen naixença. Roma és el 

centre del món catòlic. Un centre industrial, 

comercial. 

3 3 m. Nucli de la població en què convergeixen les 

principals activitats econòmiques o administratives 

d’una comarca o una regió. 

3 4 m. Estructura anatòmica que dirigeix i coordina 

determinades funcions, especialment nervioses. [...] 

3 1 m. Allò entorn de què gira una cosa. Un centre 

d’atracció. 

3 2 m. Lloc on convergeixen forces, accions, 

diverses, en què les coses estan congregades, del qual 

emanen, procedeixen, prenen naixença. Roma és el 

centre del món catòlic. Un centre industrial, 

comercial. 

3 3 m. Nucli de la població en què convergeixen les 

principals activitats econòmiques o administratives 

d’una comarca o una regió. 

3 4 centre neuràlgic Espai on es concentren les 

activitats de màxima importància i interès. La plaça 

és el centre neuràlgic de la ciutat. El poliesportiu 

esdevé un centre neuràlgic per a acollir 

esdeveniments culturals. 

3 5 m. Estructura anatòmica que dirigeix i coordina 

determinades funcions, especialment nervioses. [...] 

cinema [...] 

2 1 m. CINEMATOGRAFIA. Cinema documental. 

Cinema d’autor. Actriu, estrella de cinema. Director 

de cinema. 

2 2 cinema negre Gènere cinematogràfic que 

presenta en les seves realitzacions un món marginal, 

violent, etc. 

cinema [...] 

2 1 m. CINEMATOGRAFIA. Cinema documental. 

Cinema d’autor. Actriu, estrella de cinema. Director 

de cinema. 

2 2 cinema negre Gènere cinematogràfic que 

presenta en les seves realitzacions un món marginal, 

violent, etc. 

2 3 m. Conjunt de pel·lícules de cinema d’un director, 

d’una època o d’un país. El cinema nord-americà 

popularitzà la recreació efectista de catàstrofes 

marítimes. 

cissexual 

1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe al qual pertany 

biològicament. 

2 adj. Relatiu o pertanyent als cissexuals. 

cissexual adj. i m. i f. CISGÈNERE. 

ciutadà -ana 
1 1 adj. i m. i f. Natural o veí d’una ciutat. 

1 2 adj. Relatiu o pertanyent a la ciutat. Vida 

ciutadana i vida agresta. Costums ciutadans. 

2 m. i f. Persona que, com a membre d’un estat, té uns 

drets i uns deures civils i polítics. [...] 

ciutadà -ana 
1 1 adj. i m. i f. Natural o veí d’una ciutat. 

1 2 adj. Relatiu o pertanyent als ciutadans d’un 

territori. La commoció ciutadana era total. La zona 

de l’esplanada es destinarà a activitats ciutadanes. 

1 3 adj. Relatiu o pertanyent a la ciutat. Vida 

ciutadana i vida agresta. Costums ciutadans. 

2 m. i f. Persona que, com a membre d’un estat, té uns 

drets i uns deures civils i polítics. [...] 

civil  

1 1 adj. Relatiu o pertanyent als ciutadans. Vida civil. 

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al conjunt de tots els 

ciutadans, a la seva organització, als seus afers 

interiors. La societat civil. Institucions civils. Drets 

civils. Codi civil.  

1 3 adj. Relatiu o pertanyent als ciutadans en llurs 

relacions amb llurs conciutadans.  

civil  

1 1 adj. Relatiu o pertanyent als ciutadans. Vida civil. 

1 2 adj. Relatiu o pertanyent al conjunt de tots els 

ciutadans, a la seva organització, als seus afers 

interiors. La societat civil. Institucions civils. Drets 

civils. Codi civil.  

1 3 adj. Relatiu o pertanyent als ciutadans en llurs 

relacions amb llurs conciutadans.  
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1 4 adj. Relatiu o pertanyent a la generalitat dels 

ciutadans. Les autoritats civils. Les professions civils.  

2 adj. Que té les maneres d’un ciutadà, acostumades 

entre les persones que viuen en societat. [...]  

 

1 4 adj. Relatiu o pertanyent a la generalitat dels 

ciutadans. Les autoritats civils. Les professions civils.  

1 5 adj. Que no és militar. Aviació civil, població 

civil.  

2 adj. Que té les maneres d’un ciutadà, acostumades 

entre les persones que viuen en societat. [...] 

clar2 -a 
1 1 adj. Que fa o rep una llum que res no enfosqueix. 

Un cel, un temps, clar. Encara és clar a les set. Una 

casa clara, una cambra clara. Fer un dia clar. 

1 2 fer-se clar Fer-se de dia. 

2 1 adj. Que és d’un matís poc pujat, parlant de 

colors. Color clar. Verd, blau, clar. Uns cabells d’un 

castany clar. 

2 2 adj. De color clar. Anar vestit de clar. [...] 

clar2 -a 
1 1 adj. Que fa o rep una llum que res no enfosqueix. 

Un cel, un temps, clar. Una casa clara, una cambra 

clara. Fer un dia clar. 

1 2 ésser clar Ésser de dia. A les 7 de la tarda encara 

és clar.  

1 3 fer-se clar Fer-se de dia. 

2 1 adj. Que és d’un matís poc pujat, parlant de 

colors. Color clar. Verd, blau, clar. Uns cabells d’un 

castany clar. 

2 2 adj. De color clar. Anar vestit de clar. [...]  

clarejar 
1 1 v. intr. Tirar a clar. 

1 2 v. intr. Fer-se de dia. Ja clareja. En clarejar ens 

llevarem. 

2 v. intr. Tenir un color poc pujat. ─És fosca la roba 

que ens dueu? ─No, més aviat clareja. 

3 1 v. intr. Ésser clar, no espès. En un indret on el 

bosc ja clareja. Un brou que clareja. 

3 2 v. intr. Ésser rar, escàs. Els homes realment dotats 

per a la política sempre han clarejat. 

clarejar 
1 1 v. intr. Tirar a clar. 

1 2 v. intr. Fer-se de dia. Ja clareja. En clarejar ens 

llevarem. 

1 3 v. intr. El dia, el cel, començar a tenir llum solar. 

Es desperta tot sol quan el dia clareja. 

2 v. intr. Tenir un color poc pujat. —És fosca la roba 

que ens dueu? —No, més aviat clareja. 

3 1 v. intr. Ésser clar, no espès. En un indret on el 

bosc ja clareja. Un brou que clareja. 

3 2 v. intr. Ésser rar, escàs. Els homes realment dotats 

per a la política sempre han clarejat. 

4 1 v. intr. Una cosa, ésser vista a través d’un cos 

transparent. Els calçotets claregen si duus pantalons 

blancs.  

4 2 v. intr. Una peça de roba, ésser tan prima que 

transparenta. La cortina del saló clareja i deixa 

entreveure els pollancres. Aquella faldilla clarejava 

massa per al seu gust. 

clorar 
v. tr. Fer una cloració. 

clorar 
1 v. tr. Fer una cloració. 

2 v. tr. Afegir clor (a l’aigua) a fi d’esterilitzar-la. Cal 

clorar l’aigua abans d’enviar-la a la xarxa 

d’abastiment municipal. 

cobricelar 
1 v. tr. Posar un cobricel (damunt un llit, un altar, 

etc.). Cobricelar un llit, un bressol. 

2 v. tr. Cobrir com amb un cobricel. L’arbre que 

cobricela els ossos del seu marit difunt. 

cobricelar 
1 v. tr. Posar un cobricel (damunt un llit, un altar, 

etc.). Cobricelar un llit, un bressol. 

2 v. tr. Un dosser, un baldaquí, un cobricel, cobrir (un 

llit, un altar, etc.). Un baldaquí cobricela l’altar. 

3 v. tr. Cobrir com amb un cobricel. L’arbre que 

cobricela els ossos del seu marit difunt. 

coça 

1 f. Guitza 1. 
coça 

1 1 f. Guitza 1. El cavall no para de donar coces. 
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2 f. pl. CONTRAPÀS. 1 2 f. Cop que es dona alçant i llançant violentament 

una cama. Aquell noi m’ha clavat una coça i ha sortit 

corrents. 

2 f. pl. CONTRAPÀS. 

colla 
1 1 f. Nombre de persones aplegades deliberadament 

per a un fi. Una colla de carregadors. Una colla de 

segadors. Una colla de lladres. Anar a colles. 

1 2 f. Coble 3. 

1 3 colla de gats Grup de persones poc importants. 

No facis cas de les seves crítiques: són una colla de 

gats. [...] 

colla 
1 1 f. Nombre de persones aplegades deliberadament 

per a un fi. Una colla de carregadors. Dues colles de 

segadors. Una colla de lladres. Anar a colles. 

1 2 f. Quantitat de persones que concorren en un 

mateix grup. Força colla, molta colla. Potser som 

massa colla. 

1 3 f. Coble 3. 

1 4 colla de gats Grup de persones poc importants. 

No facis cas de les seves crítiques: són una colla de 

gats. [...] 

colló 

1 m. VULG. TESTICLE. 

2 1 m. tenir collons a) VULG. Tenir coratge. 

2 1 m. tenir collons b) VULG. Tenir barra. 

2 2 de collons loc. adj. a) VULG. Molt bo, que està 

molt bé. Au, lleva’t, que fot un dia de collons. 

2 2 de collons loc. adv. b) VULG. Molt bé. M’he 

quedat parada: canta de collons. 

2 3 interj. [usat generalment en pl.] VULG. Expressió 

que denota sorpresa, admiració, enuig, etc. 

3 m. VULG. Covard 1. 

 

colló 

1 1 m. VULG. TESTICLE. 

1 2 m. agafar algú pels collons VULG. Dominar-lo 

aprofitant que es troba en una situació compromesa. 

1 3 de collons loc. adj. a) VULG. Molt bo, que està 

molt bé. Au, lleva’t, que fot un dia de collons. 

1 3 de collons loc. adv. b) VULG. Molt bé. M’he 

quedat parada: canta de collons. 

1 4 dels collons loc. adj. VULG. Qualifica 

despectivament el sintagma nominal que modifica. 

Vejam si pares de cantar algun dia la cançó aquesta 

dels collons. 

1 5 estar fins als collons d’algú o d’alguna cosa 

VULG. ESTAR FINS AL CAPDAMUNT D’ALGÚ O 

D’ALGUNA COSA. Ja n’estava fins als collons, de tu i 

de les teves collonades. 

1 6 i un colló [o i un colló de mico] loc. interj. VULG. 

Expressió que denota oposició al que diu una 

persona. Enutjat per l’acusació, li va replicar: i un 

colló, aquest home és un valent. 

1 7 per collons loc. adv. VULG. Per obligació. En un 

cas tan greu com aquest ens havíem d’entendre per 

collons. 

1 8 tenir collons a) VULG. Tenir coratge. És l’únic que 

ha tingut collons de donar la cara. 

1 8 tenir collons b) VULG. Tenir barra. Quins collons 

que té: sempre es fa convidar. 

1 8 tenir collons c) VULG. Una cosa, ésser 

desconcertant i de mal tolerar. Té collons que em 

diguin que encara he d’estar-ne content.  

1 9 tenir els collons ben posats VULG. Tenir fermesa 

de cor per a afrontar una situació. El teu germà sí que 

té els collons ben posats. 

1 10 tenir els collons plens VULG. Estar tip d’una cosa 

o d’algú. Tinc els collons plens de tota aquesta 
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història! Comencem a tenir-ne els collons plens, de 

tants secrets! 

1 11 un colló loc. adv. VULG. Molt1 1. Hem trigat un 

colló a arribar.  

1 12 un colló de loc. prep. VULG. Una gran quantitat 

de. Al concert hi havia un colló de gent. 

2 interj. [usat generalment en pl.] VULG. Expressió 

que denota sorpresa, admiració, enuig, etc. Collons, 

quin enrenou! 

3 m. VULG. Davant d’un nom de persona o de cosa 

introduït per la preposició de, manifesta l’admiració, 

l’estranyesa o el rebuig que causa. Aquest collons de 

canari no hi ha manera que calli. 

4 m. VULG. Covard 1. 

col·loqui 
1 1 m. Conversa, especialment de certa importància, 

entre dues o més persones. 

1 2 m. Intercanvi d’opinions després d’una 

conferència, d’un espectacle. 

2 m. Obra de caràcter còmic i en vers declamada pels 

col·loquiers en festes públiques del País Valencià. 

col·loqui 
1 1 m. Conversa, especialment de certa importància, 

entre dues o més persones. 

1 2 m. Reunió pública d’experts convocats per a 

compartir i discutir dades i opinions sobre un tema. 

Ja s’han publicat les actes del darrer col·loqui sobre 

Jacint Verdaguer. 

1 3 m. Intercanvi d’opinions després d’una 

conferència, d’un espectacle. 

2 m. Obra de caràcter còmic i en vers declamada pels 

col·loquiers en festes públiques del País Valencià. 

colza 
f. Nap d’una varietat cultivada per les seves llavors, 

de les quals s’extreu un oli comestible (Brassica 

napus var. oleifera). 

colza 
1 f. Nap d’una varietat cultivada per les seves llavors 

(Brassica napus var. oleifera). 

2 f. Llavor de la colza, de la qual s’extreu un oli 

comestible. Oli de colza. 

commemorar 

v. tr. Fer solemnement memòria (d’un esdeveniment, 

d’una persona), servir per a fer-ne memòria. Avui es 

commemora la purificació de la Verge. La columna 

de Trajà commemora les victòries que va assolir. 

 

commemorar 

1 v. tr. Fer solemnement memòria (d’un 

esdeveniment, d’una persona). Avui es commemora 

la purificació de la Mare de Déu.  

2 v. tr. Servir per a fer memòria (d’un esdeveniment, 

d’una persona). La columna de Trajà commemora les 

victòries que va assolir. 

comoditat 
1 f. Qualitat de còmode. La comoditat d’un pentinat. 

La comoditat d’un vestit. La comoditat d’una casa. 

Ésser d’una gran comoditat. Cercar en tot la 

comoditat. Posar-se en un lloc amb comoditat. Tenir 

la muntanya tan a prop és una comoditat per a fer 

excursions. 

2 f. Facilitat de fer alguna cosa que resulta del lloc, 

del moment, etc. 

3 f. pl. Tot allò que fa la vida còmoda. Un pis amb 

totes les comoditats. 

comoditat 
1 f. Qualitat de còmode. La comoditat d’un pentinat. 

La comoditat d’un vestit. La comoditat d’una casa. 

Ésser d’una gran comoditat. Cercar en tot la 

comoditat. Posar-se en un lloc amb comoditat. Tenir 

la muntanya tan a prop és una comoditat per a fer 

excursions. 

2 f. Facilitat de fer alguna cosa que resulta del lloc, 

del moment, etc. 

3 f. [usat generalment en pl.] Tot allò que fa la vida 

còmoda. Un pis amb totes les comoditats. No tenien 

lavabos ni dutxa ni cap comoditat. 

compravenda compravenda 
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f. Contracte pel qual una de les parts, el venedor, ha 

de lliurar una cosa determinada, i l’altra, el 

comprador, pagar-ne un cert preu en diners o amb un 

signe que els representi. 

 

1 f. Contracte pel qual una de les parts, el venedor, ha 

de lliurar una cosa determinada, i l’altra, el 

comprador, pagar-ne un cert preu en diners o amb un 

signe que els representi. 

2 f. Activitat econòmica consistent a comprar algun 

tipus de producte per a tornar-lo a vendre. La meva 

germana es dedica a la compravenda de cotxes de 

segona mà.  

comunicar [...] 

4 v. intr. Estar en relació mitjançant un pas. El saló 

comunica amb la biblioteca per una porta secreta. 

Les dues cases comuniquen per una galeria. El canal 

de Suez fa comunicar el Mediterrani amb el mar 

Roig. 

comunicar [...] 

4 1 v. intr. Estar en relació mitjançant un pas. El saló 

comunica amb la biblioteca per una porta secreta. 

Les dues cases comuniquen per una galeria. El canal 

de Suez fa comunicar el Mediterrani amb el mar 

Roig. 

4 2 v. intr. pron. El saló es comunica amb la 

biblioteca per una porta secreta. Les cambres es 

comuniquen a través d’una porta. 

4 3 v. tr. Ésser el mitjà de relació (entre espais). Una 

porta secreta comunica el saló amb la biblioteca. El 

pont comunica les dues bandes de la ciutat. 

concertat -ada  

adj. Que inclou parts instrumentals o 

acompanyament d’orgue o simfònic, o tots dos 

alhora, s’aplica a una composició vocal polifònica. 

concertat -ada  

1 adj. De titularitat privada, però finançat amb fons 

públics gràcies a un concert establert amb 

l’administració pública. El centre de batxillerat on fa 

classe és concertat. El personal del sector mèdic 

concertat es queixa de falta de recursos. 

2 adj. Que inclou parts instrumentals o 

acompanyament d’orgue o simfònic, o tots dos 

alhora, s’aplica a una composició vocal polifònica. 

confirmar [...]  

2 1 v. tr. Administrar (a algú) la confirmació. 

2 2 v. tr. POP. BUFETEJAR. [...] 

confirmar [...] 

2 1 v. tr. Administrar (a algú) la confirmació. El bisbe 

confirmarà tres joves per Pentecosta. 

2 2 v. tr. Fer administrar la confirmació (a algú). S’ha 

confirmat abans de casar-se. 

2 3 v. tr. POP. BUFETEJAR. [...] 

consolidar 
3 v. tr. Reunir les parts (d’una cosa trencada). 

Consolidar una fractura. 

4 v. tr. consolidar una ferida ANT. Cloure una ferida. 

consolidar 
3 1 v. tr. Reunir les parts (d’una cosa trencada). 

Consolidar una fractura. 

3 2 v. intr. pron. Recorrem a la immobilització amb 

guix perquè l’os es consolidi. 

4 v. tr. consolidar una ferida ANT. Cloure una ferida. 

contra [...] 

3 fer la contra a algú [o portar la contra a algú] 

Anar contra la seva opinió, contra la consecució del 

que vol o desitja. 

4 1 m. Pedal de l’orgue. [...] 

 

contra [...] 

3 1 fer la contra a algú [o portar la contra a algú] 

Anar contra la seva opinió, contra la consecució del 

que vol o desitja. 

3 2 a la contra loc. adv. Fent una oposició 

sistemàtica. No la convencerem; ella sempre va a la 

contra. 

3 3 a la contra de loc. prep. Fent una oposició 

sistemàtica a. El jove anava sempre a la contra dels 

designis de son pare.  
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4 1 m. Pedal de l’orgue. [...] 

cony [...]  

3 m. cony de VULG. Qualificació despectiva donada a 

una persona o a una cosa. És un cony d’examen! 

 

cony [...]  

3 m. VULG. Davant d’un nom de persona o de cosa 

introduït per la preposició de, manifesta l’admiració, 

l’estranyesa o el rebuig que causa. Cony de nano: se 

les empesca totes! Suspendré l’assignatura per culpa 

d’aquest cony d’examen. 

corcoll 
1 m. Capoll 3 2. 

2 anar de corcoll a) Caure 1 1. 

2 anar de corcoll b) Anar malament. El davanter va 

fer anar de corcoll els defenses contraris. 

2 anar de corcoll c) Encaminar-se a la ruïna. Amb la 

crisi, alguns empresaris van de corcoll. 

3 caure de corcoll Caure 1 1. 

corcoll 
1 m. Capoll 3 2. 

2 anar de corcoll Anar malament, sense control, cap 

al desastre. La pivot russa feia anar de corcoll la 

defensa nord-americana. Amb la crisi, alguns 

empresaris van de corcoll. 

3 de corcoll loc. adv. Topant d’esquena a terra. Caure 

de corcoll. 

costera1 

1 f. Costa, litoral. 

 

costera1 

1 f. Costa, litoral. A tota la costera del cap de Creus 

es practica la pesca amb llum de carbur. 

2 f. Costa2 3. Pujà la costera sense alè. 

criança 
1 f. Acció de criar un infant. La criança del meu fill 

em va costar una fortuna. 

2 f. Cortesia, urbanitat, bona educació. 

criança 

1 f. Acció de criar un infant. La criança del meu fill 

em va costar una fortuna. 

2 f. Cortesia, urbanitat, bona educació. 

3 f. Envelliment controlat d’un vi en una bota. Vi de 

criança. Aquesta bota és massa grossa per a la 

criança de vins de taula. 

cridar [...]  

3 1 v. tr. Invitar (algú), especialment pronunciant el 

seu nom, a venir, a anar a un lloc. Quan passarà per 

l’hort, crida’l i fes-lo venir. Cridar el metge. T’han 

cridat al telèfon. Els alumnes han estat cridats a 

examinar-se. Si em necessites per a alguna cosa, 

crida’m.  

3 2 cridar a capítol Exigir una explicació davant 

d’altres.  

3 3 cridar a les armes [o cridar sota les armes] 

Cridar a prestar servei militar.  

3 4 v. tr. Pronunciar el nom (d’algú) en veu alta. Han 

passat llista i no m’han cridat. [...] 

cridar [...]  

3 1 v. tr. Invitar (algú), especialment pronunciant el 

seu nom, a venir, a anar a un lloc. Quan passarà per 

l’hort, crida’l i fes-lo venir. Cridar el metge. T’han 

cridat al telèfon. Els alumnes han estat cridats a 

examinar-se. Si em necessites per a alguna cosa, 

crida’m.  

3 2 cridar a capítol Exigir una explicació davant 

d’altres.  

3 3 cridar a les armes [o cridar sota les armes] 

Cridar a prestar servei militar.  

3 4 v. tr. Instar (algú) a adoptar una actitud, un estat. 

L’han hagut de cridar a l’ordre. El president ha 

cridat la població a la calma.  

3 5 v. tr. Pronunciar el nom (d’algú) en veu alta. Han 

passat llista i no m’han cridat. [...] 

 

crossa […] 

4 1 f. Conjunt de castellers que, situats sota les 

aixelles dels baixos, reforcen el basament d’un 

castell. 

4 2 m. Casteller de la crossa. 

crossa […] 

4 1 f. Conjunt de castellers que, situats sota les 

aixelles dels baixos, reforcen el basament d’un 

castell. 

4 2 m. i f. Casteller de la crossa. 

culer  

adj. i m. i f. POP. Barcelonista 2. 
culer  
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adj. i m. i f. POP. Barcelonista 2. L’afició culer. És 

molt culer. 

daurat2 -ada 

adj. De color d’or. 

 

daurat2 -ada 

1 adj. De color d’or. 

2 adj. Caracteritzat per la prosperitat i l’esplendor. El 

segle XV va ser el període daurat de la literatura 

catalana. Època daurada. Anys daurats. 

3 adj. Que representa la màxima aspiració d’algú. El 

seu somni daurat és participar en uns jocs olímpics. 

Aquella possibilitat li va fer concebre daurades 

il·lusions. 

de gairell 
loc. adv. Obliquament, de costat. Portar el barret de 

gairell. Caminar de gairell. 

de gairell 
1 loc. adv. Obliquament, de costat. Portar el barret 

de gairell. Caminar de gairell. 

2 loc. adv. PER EXT. El director és nou i tot va de 

gairell. 

al gairó 
loc. adv. DE GAIRELL. Mirar al gairó. 

de gairó [o al gairó] 

loc. adv. DE GAIRELL. Mirar de gairó. 

de genollons 
loc. adv. Amb els genolls doblegats sobre una 

superfície i suportant el pes del cos. Demanar una 

cosa de genollons. Fer posar algú de genollons com 

a càstig, com a penitència. 

de genollons [o a genollons] 

loc. adv. Amb els genolls doblegats sobre una 

superfície i suportant el pes del cos. Demanar una 

cosa de genollons. Fer posar algú de genollons com 

a càstig, com a penitència. 

de sotamà 
loc. adv. D’amagat d’algú en un afer que l’afecta, en 

què intervé. 

 

de sotamà 
1 loc. adv. D’amagat d’algú en un afer que l’afecta, 

en què intervé. De sotamà, transmetia informació a 

l’enemic. Rebia diners de sotamà. 

2 loc. adj. Fet d’amagat d’algú en un afer que l’afecta. 

Les negociacions de sotamà seguiren tota la nit. 

denigrar 
v. tr. Dir mal (d’algú o d’alguna cosa) per tal de 

destruir la bona opinió que altres en tenen, de 

menysprear-ne la qualitat. Gent que denigrava els 

oficis manuals. Era injust que denigressin el director 

d’aquella manera. 

denigrar 
v. tr. Rebaixar la dignitat (d’algú o d’alguna cosa) per 

tal de destruir la bona opinió que altres en tenen, de 

menysprear-ne la qualitat. Gent que denigrava els 

oficis manuals. Era injust que denigressin el director 

d’aquella manera. Aquella situació la denigrava. 

descentralitzar 
1 v. tr. Fer més independent de l’autoritat, de 

l’administració, centrals. 

2 v. intr. pron. És convenient que els estats es 

descentralitzin. 

descentralitzar 
1 1 v. tr. Fer més independent de l’autoritat, de 

l’administració, centrals. 

1 2 v. intr. pron. És convenient que els estats es 

descentralitzin. 

2 v. tr. Fer cessar d’estar concentrat en un únic lloc. 

Volen descentralitzar la indústria i repartir-la per tot 

el territori. Descentralitzar el poder. 

desentranyar 
1 v. tr. Arrencar les entranyes (a algú). 

2 v. intr. pron. Despullar-se de tot per abnegació en 

favor d’algú. La mare es desentranya pels fills. 

desentranyar 
1 v. tr. Arrencar les entranyes (a algú). 

2 v. intr. pron. Despullar-se de tot per abnegació en 

favor d’algú. La mare es desentranya pels fills. 

3 v. tr. Obtenir amb esforç la coneixença (d’una cosa 

confusa). Els biòlegs s’han esforçat per desentranyar 

el misteri de la vida d’aquests animals. 

desmai desmai 
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1 m. Síncope, pèrdua temporània dels sentits. Tenir 

un desmai. Sofrir un desmai. 

2 1 m. Arbre caducifoli de la família de les salicàcies, 

amb branques penjants, llargues i primes i fulles 

lanceolades agudes, originari de l’Àsia oriental, 

cultivat com a ornamental (Salix babylonica i S. × 

sepulcralis). [...] 

1 m. Síncope, pèrdua temporània dels sentits. Tenir 

un desmai. Sofrir un desmai. 

2 m. Falta d’ànim i de força. La seva tenacitat no 

coneix desmai. 

3 1 m. Arbre caducifoli de la família de les salicàcies, 

amb branques penjants, llargues i primes i fulles 

lanceolades agudes, originari de l’Àsia oriental, 

cultivat com a ornamental (Salix babylonica i S. × 

sepulcralis). [...] 

despistar 

1 v. tr. Fer perdre (a algú) la pista. Aconseguí 

despistar els seus perseguidors. 

2 v. intr. pron. Perdre la pista, l’orientació. S’havien 

despistat de la ruta. Donant tombs pels carrers, es 

despistava sovint. 

 

despistar 

1 v. tr. Fer perdre (a algú) la pista. Aconseguí 

despistar els seus perseguidors. 

2 v. intr. pron. Perdre la pista, l’orientació. S’havien 

despistat de la ruta. Donant tombs pels carrers, es 

despistava sovint. 

3 v. tr. Crear confusió (en algú) respecte d’alguna 

cosa. Volia despistar la gent de les seves vertaderes 

intencions. 

4 v. intr. pron. Distreure 2 2. —Disculpeu, m’he 

despistat; què dèieu?  

despuntar 
1 v. tr. i intr. pron. ESPUNTAR. 

2 v. tr. Marcar les puntes (d’un dibuix ornamental) 

amb uns tocs clars de perfil precís. 

3 v. intr. Apuntar² 3. Despuntar el dia, l’alba. El sol 

ja despunta. 

despuntar 
1 v. tr. i intr. pron. ESPUNTAR. 

2 v. tr. Marcar les puntes (d’un dibuix ornamental) 

amb uns tocs clars de perfil precís. 

3 v. intr. Apuntar² 3. Despuntar el dia, l’alba. El sol 

ja despunta. 

4 v. intr. Algú o alguna cosa, destacar per la seva 

excel·lència. Aquesta entitat despunta en la 

promoció de la llengua catalana.  

destre2 -a [...] 

3 adj. En heràld., situat a l’esquerra de qui mira. El 

flanc destre de l’escut. 

4 1 adj. Hàbil, expert, en un art, un ofici, etc. Destre 

en les armes. 

 

destre2 -a [...] 

3 adj. En heràld., situat a l’esquerra de qui mira. El 

flanc destre de l’escut. 

4 1 adj. Hàbil, expert, en un art, un ofici, etc. Destre 

en les armes. 

4 2 adj. Fet amb habilitat. Observava els moviments 

destres de les mans de l’artesà cisellant la fusta. La 

jugadora va encertar el llançament amb un moviment 

destre de canell. 

diable 

1 1 m. En la religió cristiana, esperit del mal. El diable 

temptà Eva en el paradís terrestre. 

1 2 m. ÀNGEL REBEL. Els diables de l’infern. 

1 3 m. Príncep dels àngels rebels. 

1 4 anar-se’n una cosa al diable Ésser perduda sense 

remissió. 

1 5 donar-se al diable [o donar-se a tots els diables] 

Desesperar-se, impacientar-se excessivament. 

1 6 que el diable se m’emporti si... Expressió per a 

indicar que és ver el que anem a dir. 

1 7 tenir el diable al cos Ésser viu, turbulent, 

entremaliat. 

diable 
1 1 m. En la religió cristiana, esperit del mal. El diable 

temptà Eva en el paradís terrestre. 

1 2 m. ÀNGEL REBEL. Els diables de l’infern. 

1 3 m. Príncep dels àngels rebels. 

1 4 m. Personatge disfressat de diable que va en colla 

i pren part en diverses festes populars ballant amb 

bengales enceses i llançant petards. Colla de diables. 

Ball de diables. 

1 5 anar-se’n una cosa al diable Ésser perduda sense 

remissió. 
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2 1 m. Persona que hom compara a un diable, 

especialment per temerari, turbulent, entremaliat. 

Aquest menut és un diable: no pot estar quiet un 

moment. 

2 2 m. Persona que en alguna cosa ens meravella. 

Diable de dona: no sé com es treu la feina dels dits. 

Diable d’home: com ho pot haver endevinat? 

2 3 ésser un pobre diable Ésser un pobre home. 

3 m. diable de Tasmània Mamífer marsupial, 

carnívor, de marsupi poc profund i en forma de 

ferradura, i de pelatge curt i fosc amb taques blanques 

(Sarcophilus laniarius). 

 

1 6 donar-se al diable [o donar-se a tots els diables] 

Desesperar-se, impacientar-se excessivament. 

1 7 que el diable se m’emporti si... Expressió per a 

indicar que és ver el que anem a dir. 

1 8 tenir el diable al cos Ésser viu, turbulent, 

entremaliat. 

2 1 m. Persona que hom compara a un diable, 

especialment per temerari, turbulent, entremaliat. 

Aquest menut és un diable: no pot estar quiet un 

moment. 

2 2 m. Davant d’un nom de persona o de cosa 

introduït per la preposició de, manifesta l’admiració, 

l’estranyesa o el rebuig que causa. Diable de dona: 

no sé com es treu la feina dels dits. Diable d’home: 

com ho pot haver endevinat? Aquest diable de 

corbata m’estreny massa el coll. 

2 3 ésser un pobre diable Ésser un pobre home. 

3 m. diable de Tasmània Mamífer marsupial, 

carnívor, de marsupi poc profund i en forma de 

ferradura, i de pelatge curt i fosc amb taques blanques 

(Sarcophilus laniarius).,  

4 m. pl. Dimoni 4. Què diables feu per aquí fora? 

diantre 

m. Eufemisme per diable.  

diantre 

m. Eufemisme per diable. Què diantre vols, ara? 

Estic tip d’aquest diantre de temps! 

diastre 

m. Eufemisme per diable.  

 

diastre 

m. Eufemisme per diable. Què diastre és, això? 

Aquell diastre de mariner només deia barbaritats. 

diftongar 
1 v. tr. Canviar en un diftong (una vocal). L’espanyol 

diftonga la e oberta del llatí vulgar. 

2 v. intr. pron. La o del llatí bonus s’ha diftongat en 

ue en espanyol, d’on bueno. 

diftongar 
1 v. tr. Canviar en un diftong (una vocal). L’espanyol 

diftonga la e oberta del llatí vulgar. 

2 v. intr. pron. La o del llatí bonum s’ha diftongat en 

ue en espanyol, d’on bueno. 

3 v. intr. La o del llatí bonum ha diftongat en ue en 

espanyol, d’on bueno. 

dimoni 

1 1 m. Diable 1 i 2. Les temptacions del dimoni. Els 

dimonis de l’infern. Aquest xicot és un dimoni. 

Dimoni de xicot! 

1 2 m. Entre els antics, geni que se suposava que 

presidia el destí d’algú donant-li bones o males 

inspiracions. El dimoni familiar de Sòcrates. 

2 1 m. Personificació indeterminada de forces de la 

natura o de l’ànima humana. 

2 2 dimoni boiet Esperit inquiet i amoïnador que fa 

entremaliadures, propi de la superstició popular. 

3 m. Peix de qualsevol de les espècies de la família 

dels apogònids. 

 

dimoni 

1 1 m. Diable 1 i 2. Les temptacions del dimoni. Els 

dimonis de l’infern. Ball de dimonis. Aquest xicot és 

un dimoni. Dimoni de xicot! Dimoni de gos: passa el 

dia bordant. 

1 2 m. Entre els antics, geni que se suposava que 

presidia el destí d’algú donant-li bones o males 

inspiracions. El dimoni familiar de Sòcrates. 

2 1 m. Personificació indeterminada de forces de la 

natura o de l’ànima humana. 

2 2 dimoni boiet Esperit inquiet i amoïnador que fa 

entremaliadures, propi de la superstició popular. 

3 m. Peix de qualsevol de les espècies de la família 

dels apogònids. 
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4 m. Intensifica el valor d’una interrogació. Com 

dimoni sortirem d’aquí? Què dimonis vols dir? 

diputació 
1 f. Acció de diputar; l’efecte. 

2 f. Ofici de diputat. 

3 f. Els mateixos diputats. 

4 diputació provincial Organisme de govern de les 

províncies a l’Estat espanyol. 

diputació 
1 f. Acció de diputar; l’efecte. 

2 f. Ofici de diputat. 

3 f. Els mateixos diputats. 

4 diputació provincial Organisme de govern de les 

províncies a l’Estat espanyol. 

5 diputació permanent Òrgan col·legiat que 

assumeix les facultats d’una cambra legislativa quan 

aquesta ha estat dissolta, n’ha expirat el mandat o té 

tancat el període de sessions. 

discórrer 

[quant a la flexió, com córrer] 

1 v. intr. Desenvolupar una sèrie d’idees deduint les 

unes de les altres pel raonament, parlar sobre un 

assumpte amb cert mètode i alguna extensió. 

L’escriptora discorrerà sobre la poesia lírica. 

2 v. tr. Idear, inventar. Discórrer un mitjà. Discórrer 

un arbitri. 

 

discórrer 

[quant a la flexió, com córrer] 

1 v. intr. Desenvolupar una sèrie d’idees deduint les 

unes de les altres pel raonament, parlar sobre un 

assumpte amb cert mètode i alguna extensió. 

L’escriptora discorrerà sobre la poesia lírica. 

2 v. tr. Idear, inventar. Discórrer un mitjà. Discórrer 

un arbitri. Caldrà que discorrin un pla per frenar la 

propagació del virus. 

3 v. intr. Un corrent d’aigua, un camí, seguir el seu 

recorregut. Passegem pel corriol que discorre al peu 

de les roques. El riu discorre per terres molt abruptes 

i forma un meandre a la plana. 

4 v. intr. El temps, passar. Les hores discorrien en 

calma.  

dissipar 

1 1 v. tr. Causar la desaparició (d’una cosa) per 

esvaniment de les seves parts integrants. El sol ha 

dissipat la nuvolada. El vent dissiparà la boira. 

1 2 v. tr. PER EXT. Dissipar el seu temps, la seva 

joventut. Dissipar la salut, les forces. Aquesta aigua 

dissipa. 

1 3 v. intr. pron. Desaparèixer progressivament una 

cosa. La boira s’ha dissipat. Els seus temors s’han 

dissipat. 

1 4 v. tr. Consumir (béns, riqueses) en despeses 

boges, excessives. Va dissipar el patrimoni familiar 

en quatre dies. 

1 5 dissipar les il·lusions (o els dubtes, etc.) d’algú 

Deslliurar-l’en. 

1 6 dissipar una tempesta Impedir que esclati. 

2 1 v. tr. Portar (algú) a la dissipació. Les companyies 

que freqüenta l’han dissipat. [...] 

 

dissipar 

1 1 v. tr. Causar la desaparició (d’una cosa) per 

esvaniment de les seves parts integrants. El sol ha 

dissipat la nuvolada. El vent dissiparà la boira. 

1 2 v. tr. PER EXT. Dissipar el seu temps, la seva 

joventut. Dissipar la salut, les forces. Aquesta aigua 

dissipa. 

1 3 v. intr. pron. Desaparèixer progressivament una 

cosa. La boira s’ha dissipat. Els seus temors s’han 

dissipat. 

1 4 v. tr. Consumir (béns, riqueses) en despeses 

boges, excessives. Va dissipar el patrimoni familiar 

en quatre dies. 

1 5 dissipar les il·lusions (o els dubtes, etc.) d’algú 

Deslliurar-l’en. 

1 6 dissipar una tempesta Impedir que esclati. 

1 7 v. tr. Un cos, un aparell o un fenomen físic, perdre 

una part de (l’energia que transforma). Els motors de 

combustió dissipen en forma de calor una part 

important de l’energia que consumeixen. 

2 1 v. tr. Portar (algú) a la dissipació. Les companyies 

que freqüenta l’han dissipat. [...] 

dissonància 
1 f. Combinació de sons dissonants o discordants. 

dissonància 
1 f. Combinació de sons dissonants o discordants. 
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2 f. dissonància cognitiva Estat de tensió produït en 

un individu quan dos elements cognitius són 

incompatibles entre ells. 

2 f. dissonància cognitiva Estat de tensió produït en 

un individu quan dos elements cognitius són 

incompatibles entre ells. 

3 f. Manca d’harmonia entre diverses coses. 

S’adonava de la dissonància entre el que deia i la 

manera com ho deia. 

dos dues [o dos adj.] [...] 

3 m. pl. En els castells humans, parella de castellers 

del pom de dalt. 

dos dues [o dos adj.] […] 

3 m. i f. [fem. dos] En els castells humans, casteller 

del primer pis del pom de dalt. 

elegíac -a 
adj. Relatiu o pertanyent a l’elegia. 

elegíac -a 
1 adj. De la naturalesa de l’elegia. Poema elegíac. 

2 adj. Que denota tristesa o nostàlgia. To elegíac, 

caràcter elegíac. 

elongació [...] 

3 1 f. Extensió, tracció o estirament d’un teixit, 

especialment del muscular. 

3 2 f. Subluxació d’una articulació. 

elongació [...] 

3 1 f. Extensió, tracció o estirament d’un teixit, 

especialment del muscular. 

3 2 f. Lesió produïda per l’elongació d’un múscul. Les 

proves mèdiques han confirmat que el jugador té una 

elongació al soli esquerre.  

3 3 f. Subluxació d’una articulació. 

emancipador -a 
adj. i m. i f. Que emancipa. 

emancipador -a 
1 adj. i m. i f. Que emancipa. Va formar part de 

l’exèrcit emancipador. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a l’emancipació. L’exèrcit 

va destruir els anhels emancipadors de les colònies. 

emancipar 
v. tr. Alliberar de la pàtria potestat, d’una tutela, de la 

servitud. 

emancipar 
1 v. tr. Alliberar de la pàtria potestat, d’una tutela, de 

la servitud. El tsar Alexandre II va emancipar els 

pagesos de la servitud. 

2 v. intr. pron. Els seus fills ja fa temps que s’han 

emancipat. 

empadronar 
1 v. tr. Inscriure en el padró. 

2 v. intr. pron. Es va empadronar fora del seu 

domicili. 

 

empadronar 
1 v. tr. Inscriure en el padró. 

2 v. tr. Fer inscriure en el padró. Vull empadronar la 

meva parella a l’apartament de la platja. Es va 

empadronar fora del seu domicili. 

empantanar 
1 1 v. tr. Concentrar en un terreny (una quantitat 

d’aigua) convertint-lo en un pantà. 

1 2 v. intr. pron. Amb tanta pluja l’aigua s’ha 

empantanat. 

2 v. tr. Aturar (algú) de seguir el seu treball, empresa 

o negoci. 

 

empantanar 
1 1 v. tr. Concentrar en un terreny (una quantitat 

d’aigua) convertint-lo en un pantà. 

1 2 v. intr. pron. Amb tanta pluja l’aigua s’ha 

empantanat. 

2 1 v. tr. Fer acumular aigua (en un lloc). La pluja ha 

empantanat el camp. 

2 2 v. intr. pron. Aquest terreny s’empantana cada 

vegada que plou. 

3 1 v. tr. Aturar (algú) de seguir el seu treball, 

empresa o negoci. 

3 2 v. intr. pron. El partit s’ha empantanat en 

l’electoralisme i no té projecte. 

enfilar [...]  enfilar [...]  
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5 6 v. intr. pron. Anar-se alterant, irritant, 

progressivament. Quan discuteix, s’enfila, s’enfila, i 

acaba que ni ell mateix no sap el que es diu. Enfilar-

se com una carabassera. 

5 6 v. intr. pron. Anar-se alterant, irritant, 

progressivament. Quan discuteix, s’enfila, s’enfila, i 

acaba que ni ell mateix no sap el que es diu. Enfilar-

se com una carabassera. 

6 v. intr. pron. Una magnitud, anar pujant de valor. 

Els preus s’han enfilat. 

engalanar 
v. tr. Posar galà. 

engalanar 
v. tr. Adornar molt (un espai, una cosa, algú). Per la 

festa major, la gent engalana els balcons. El noi 

s’engalanà amb barret de copa, corbatí i botons de 

puny. 

engegantir 
v. tr. AGEGANTAR. 

engegantir 
v. tr. i intr. pron. AGEGANTAR. 

enquimerar 
1 v. tr. Fer agafar quimera (a algú). Amb les teves 

crítiques no fas altra cosa que enquimerar l’autor de 

l’obra. 

2 v. intr. pron. Agafar quimera. L’Eugènia 

s’enquimerava amb el seu home. No ens enquimerem 

i parlem com a bons amics. 

enquimerar 
1 v. tr. Fer agafar quimera (a algú o a alguna cosa). 

Amb les teves crítiques no fas altra cosa que 

enquimerar l’autor de l’obra. La mort no ens 

enquimera. 

2 v. intr. pron. Agafar quimera. L’Eugènia 

s’enquimerava amb el seu home. No ens enquimerem 

i parlem com a bons amics. Els pares s’enquimeren 

si fa dies que no ens veuen. 

entredit 
m. Prohibició, especialment eclesiàstica. 

entredit 
1 m. Prohibició, especialment eclesiàstica. 

2 en entredit loc. adv. En dubte. Posar en entredit. 

Després d’aquest fracàs queda en entredit el seu 

lideratge. 

envellir 
1 1 v. tr. Fer tornar vell. Les penes l’han envellit 

ràpidament. 

1 2 v. intr. pron. Tornar-se vell. S’ha envellit d’hora, 

el pobre Tomàs. 

2 v. intr. Arribar a vell. Tots els de casa envelleixen 

molt. Sopa poc i envelliràs. 

 

envellir 
1 1 v. tr. Fer tornar vell. Les penes l’han envellit 

ràpidament. 

1 2 v. intr. pron. Tornar-se vell. S’ha envellit d’hora, 

el pobre Tomàs. 

2 v. intr. Arribar a vell. Tots els de casa envelleixen 

molt. Sopa poc i envelliràs. 

3 v. intr. pron. Un col·lectiu, experimentar un 

augment de la mitjana d’edat dels seus components. 

La població s’envelleix i cada vegada hi ha menys 

criatures a les escoles. 

epidèmic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a l’epidèmia. 

epidèmic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a l’epidèmia. La diftèria i el 

còlera són malalties epidèmiques. 

epigramàtic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a l’epigrama. 

epigramàtic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’epigrama. 

2 adj. Amb l’agudesa satírica pròpia dels epigrames. 

Frase epigramàtica, estil epigramàtic. 

esbandir 
1 v. tr. Treure, dissoldre, amb aigua clara el sabó 

(d’alguna cosa ensabonada). Esbandir la bugada. 

Esbandir els plats. Esbandir els cabells. 

2 v. intr. pron. Escampar-se, especialment els cabells 

deixats anar. La llarga cabellera se li esbandia sota 

esbandir 
1 1 v. tr. Treure, dissoldre, amb aigua clara el sabó 

(d’alguna cosa ensabonada). Esbandir la bugada. 

Esbandir els plats. Esbandir els cabells. 

1 2 v. tr. Netejar (una cosa) amb aigua clara. Cal 

esbandir bé el pinzell. 
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la gorra. A l’alba, els núvols s’esbandeixen amb la 

nit. 

1 3 v. tr. PER EXT. Alliberar-se (d’una cosa que 

constitueix una nosa o una molèstia). Va esbandir les 

visites ràpidament per poder plegar d’hora. 

1 4 v. tr. pron. PER EXT. Es va esbandir les visites 

ràpidament per poder plegar d’hora. 

2 v. intr. pron. Escampar-se, especialment els cabells 

deixats anar. La llarga cabellera se li esbandia sota 

la gorra. A l’alba, els núvols s’esbandeixen amb la 

nit. 

escampar [...]  

2 1 v. tr. Fer que (un líquid) s’estengui sobre una 

superfície. Escampar licor sobre un pastís. 

2 2 v. intr. pron. L’oli vessat es va escampar per terra 

i no en van poder aprofitar gens. 

2 3 v. intr. pron. escampar-se com taca d’oli 

ESTENDRE’S COM TACA D’OLI. 

2 4 v. tr. Vessar (llàgrimes, sang). Escampar algú 

llàgrimes de dolença. [...] 

escampar [...] 

2 1 v. tr. Fer que (un líquid) s’estengui sobre una 

superfície. Escampar licor sobre un pastís. 

2 2 v. intr. pron. L’oli vessat es va escampar per terra 

i no en van poder aprofitar gens. 

2 3 v. intr. pron. escampar-se com una taca d’oli [o 

escampar-se com taca d’oli] ESTENDRE’S COM UNA 

TACA D’OLI. 

2 4 v. tr. Vessar (llàgrimes, sang). Escampar algú 

llàgrimes de dolença. [...] 

esclafir  

1 1 v. intr. Fer un esclafit o esclafits. Esclafir les 

xurriaques. Esclafir el tro. 

1 2 esclafir a riure (o a plorar, etc.) Riure, plorar, 

etc., fort, d’una manera sorollosa. 

2 1 v. tr. Fer que (alguna cosa) faci un esclafit. El noi, 

furiós, esclafí el fuet a terra. 

2 2 esclafir algú el plor (o el riure, o una rialla, etc.) 

Posar-se a plorar, a riure, fer una rialla, etc. 

 

esclafir 

1 1 v. intr. Fer un esclafit o esclafits. Esclafir les 

xurriaques. Esclafir el tro. 

1 2 esclafir a riure (o a plorar, etc.) Posar-se a riure, 

a plorar, etc., sobtadament i d’una manera sorollosa. 

2 1 v. tr. Fer que (alguna cosa) faci un esclafit. El noi, 

furiós, esclafí el fuet a terra. 

2 2 v. tr. Iniciar sobtadament i d’una manera sorollosa 

(la manifestació d’una emoció). Esclafir el riure. 

Esclafir el plor. Esclafir una rialla. 

2 3 v. intr. Esclafir en plors. Esclafir en llàgrimes. 

Esclafir en una rialla. Esclafir en sanglots. 

esclatar 

2 1 v. intr. Manifestar-se sobtosament. Els 

aplaudiments, els crits d’entusiasme, esclataren 

arreu. Va esclatar una riallada general. Va esclatar 

la revolta. Llavors la seva còlera esclatà. 

2 2 v. intr. PER EXT. Esclatar algú en improperis, en 

insults. No em vaig poder aguantar més: vaig 

esclatar. Esclatar de riure.  

3 v. intr. esclatar una flor Obrir-se. 

 

esclatar 

2 1 v. intr. Manifestar-se sobtosament. Els 

aplaudiments, els crits d’entusiasme, esclataren 

arreu. Va esclatar una riallada general. Va esclatar 

la revolta. Llavors la seva còlera esclatà. 

2 2 v. intr. PER EXT. Esclatar algú en improperis, en 

insults. No em vaig poder aguantar més: vaig 

esclatar. Esclatar de riure.  

2 3 esclatar a riure (o a plorar, etc.) ESCLAFIR A 

RIURE (o A PLORAR, etc.). 

3 v. intr. esclatar una flor Obrir-se. 

esllanguir-se 
1 v. intr. pron. Esdevenir esllanguit. Podrà viure i 

créixer o esllanguir-se i morir. 

2 v. intr. pron. Perdre el món de vista a). Un petimetre 

acluca els ulls i s’esllangueix damunt els coixins. 

esllanguir-se 
1 v. intr. pron. Esdevenir esllanguit. Podrà viure i 

créixer o esllanguir-se i morir. 

2 v. intr. pron. Perdre el món de vista a). Un petimetre 

acluca els ulls i s’esllangueix damunt els coixins. 

3 v. intr. pron. Perdre intensitat i força. La conversa 

es va anar esllanguint. 

esment esment 
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1 1 m. Menció 1. Els actors cerquen la fama i 

l’esment continu del públic. Un fet digne d’esment. 

1 2 fer esment d’alguna cosa Fer-ne menció. Del que 

heu vist, no en feu esment a ningú. 

2 1 m. posar esment en alguna cosa PARAR ESMENT 

EN ALGUNA COSA. 

2 2 prendre’s esment d’alguna cosa Adquirir-ne 

coneixença, notícia. [...] 

1 1 m. Menció 1. Els actors cerquen la fama i 

l’esment continu del públic. Un fet digne d’esment. 

1 2 fer esment d’alguna cosa Fer-ne menció. Del que 

heu vist, no en feu esment a ningú. 

2 1 m. posar esment en alguna cosa PARAR ESMENT 

EN ALGUNA COSA. 

2 2 prendre esment d’alguna cosa Adquirir-ne 

coneixença, notícia. [...] 

espanyolista 

1 adj. i m. i f. Partidari de l’uniformisme polític dins 

d’Espanya. 

2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del Reial Club 

Deportiu Espanyol de Barcelona. 

espanyolista 

1 adj. i m. i f. Partidari de l’uniformisme polític dins 

d’Espanya. 

2 1 adj. Relatiu o pertanyent al Reial Club Deportiu 

Espanyol de Barcelona. L’afició espanyolista. 

2 2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del Reial Club 

Deportiu Espanyol de Barcelona. És molt 

espanyolista. 

estendre 
[quant a la flexió, com atendre] 

1 1 v. tr. Posar tot llarg o pla (allò que està plegat, 

contret, arronsat). Estendre els braços. Estendre una 

cama. Estendre la roba perquè s’assequi. 

1 2 estendre un vel sobre una cosa No parlar-ne més, 

oblidar-la. 

1 3 v. tr. Augmentar l’amplària, la llargària (d’una 

cosa). Estendre una planxa metàl·lica martellejant-

la. 

1 4 v. tr. PER EXT. Estendre els seus dominis. Estendre 

el seu poder, la seva influència. Estendre l’aplicació 

d’una llei. Estendre un costum. 

1 5 v. intr. pron. Estendre’s un costum. Una moda 

que s’estendrà molt. 

1 6 v. intr. pron. estendre’s com taca d’oli Estendre’s 

ràpidament una notícia. [...] 

estendre 
[quant a la flexió, com atendre] 

1 1 v. tr. Posar tot llarg o pla (allò que està plegat, 

contret, arronsat). Estendre els braços. Estendre una 

cama. Estendre la roba perquè s’assequi. 

1 2 estendre un vel sobre una cosa No parlar-ne més, 

oblidar-la. 

1 3 v. tr. Augmentar l’amplària, la llargària (d’una 

cosa). Estendre una planxa metàl·lica martellejant-

la. 

1 4 v. tr. PER EXT. Estendre els seus dominis. Estendre 

el seu poder, la seva influència. Estendre l’aplicació 

d’una llei. Estendre un costum. 

1 5 v. intr. pron. Estendre’s un costum. Una moda 

que s’estendrà molt. 

1 6 v. intr. pron. estendre’s com una taca d’oli [o 

estendre’s com taca d’oli] Una notícia, estendre’s 

ràpidament. [...]  

estil [...] 

3 1 m. Manera característica d’execució de les obres 

d’un artista, d’una escola, d’una nació, etc. L’estil de 

Palestrina. L’estil gòtic. 

3 2 m. Manera característica de fer, de presentar, les 

coses. L’estil italià de cantar. 

3 3 m. Manera característica d’ésser i de fer. 

3 4 per l’estil loc. adv. D’una manera semblant, 

gairebé igual. [...] 

 

estil [...] 

3 1 m. Manera característica d’execució de les obres 

d’un artista, d’una escola, d’una nació, etc. L’estil de 

Palestrina. L’estil gòtic. 

3 2 m. Manera característica de fer, de presentar, les 

coses. L’estil italià de cantar. 

3 3 m. Manera característica d’ésser i de fer. 

3 4 m. Elegància, distinció o bon gust que es 

manifesten en la manera de fer, de vestir o de 

comportar-se. Vestir amb estil. Era una persona 

ordinària, sense gens d’estil.  

3 5 per l’estil loc. adv. a) D’una manera semblant, 

gairebé igual. A vegades costa distingir-los: tots dos 

canten bastant per l’estil. 

3 5 per l’estil loc. adj. b) Molt semblant. Estudia 

química, física o una cosa per l’estil. 
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3 6 a l’estil de [o a estil de] loc. prep. Seguint l’estil 

particular de. Les parets eren recobertes d’un mosaic 

vegetal a l’estil del de Gaudí. Anaven vestits a estil 

de guerrers del Renaixement. [...] 

estómac 
1 m. Porció dilatada del tub digestiu en la qual té lloc 

la quimificació dels aliments. Dolor d’estómac. 

2 estómac d’estruç Estómac que tot ho digereix. 

3 tenir un bon estómac Digerir bé. 

estómac 
1 m. Porció dilatada del tub digestiu en la qual té lloc 

la quimificació dels aliments. Dolor d’estómac. 

2 estómac d’estruç Estómac que tot ho digereix. 

3 tenir un bon estómac Digerir bé. 

4 tenir estómac Tenir capacitat d’aguantar amb bon 

esperit situacions desagradables. No tinc prou 

estómac per a tractar amb aquesta mena de gent. 

estratègic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a l’estratègia. 

2 m. i f. ESTRATEG, ESTRATEGA. 

estratègic -a 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a l’estratègia. 

1 2 m. i f. ESTRATEG, ESTRATEGA. 

2 adj. Que proporciona una posició avantatjosa per al 

desenvolupament d’una acció. L’aeròdrom està 

situat en un lloc estratègic. 

estrella 
1 f. Estel 1 i 2. 

2 1 f. En astrol., planeta que se suposa que exerceix 

una influència en el destí d’una persona. Néixer en 

mala estrella, en bona estrella. 

2 2 tenir mala estrella Tenir mala sort. 

3 1 f. Figura amb què es representa convencionalment 

una estrella, formada per rajos que parteixen d’un 

centre comú o per un cercle voltat de puntes. 

3 2 f. Objecte que afecta aquesta forma. Estrella de 

David. 

3 3 f. Moble heràldic en forma d’estrella, sense un 

nombre fix de puntes. 

3 4 f. Insígnia de grau militar en forma d’estrella amb 

un nombre divers de puntes. [...] 

8 1 estrella de terra Estrelleta 1. 

8 2 estrella del temps ESTRELLETA HIGROMÈTRICA. 

estrella 
1 f. Estel 1 i 2. 

2 1 f. En astrol., planeta que se suposa que exerceix 

una influència en el destí d’una persona. Néixer en 

mala estrella, en bona estrella. 

2 2 f. Sort que es considera determinada per la 

influència dels astres. Tenir bona estrella, tenir mala 

estrella. 

2 3 f. Bona estrella. Aquest nen ha nascut amb 

estrella. 

3 1 f. Figura amb què es representa convencionalment 

una estrella, formada per rajos que parteixen d’un 

centre comú o per un cercle voltat de puntes. 

3 2 f. Objecte que afecta aquesta forma. Estrella de 

David. 

3 3 f. Moble heràldic en forma d’estrella, sense un 

nombre fix de puntes. 

3 4 f. Insígnia de grau militar en forma d’estrella amb 

un nombre divers de puntes. 

3 5 f. Grau de l’escala amb què es mesura la categoria 

d’un establiment hoteler. Hem dormit en un hotel de 

cinc estrelles. [...] 

8 1 f. estrella de terra Estrelleta 1. 

8 2 estrella del temps ESTRELLETA HIGROMÈTRICA. 

9 f. [usat en aposició] Que és el més destacat d’un 

conjunt, el que atreu més l’atenció. Tema estrella. La 

televisió tracta de fer programes estrella nous cada 

temporada. 

eucaliptus 
1 1 m. Arbre del gènere Eucalyptus, de la família de 

les mirtàcies, amb les fulles juvenils i dels rebrots 

cordiformes i oposades, les adultes ensiformes, 

pèndules i esparses, i flors de receptacle endurit, 

eucaliptus 
1 1 m. Arbre del gènere Eucalyptus, de la família de 

les mirtàcies, amb les fulles juvenils i dels rebrots 

cordiformes i oposades, les adultes ensiformes, 

pèndules i esparses, i flors de receptacle endurit, 
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tancades inicialment per un opercle, originari de la 

regió australiana, plantat com a arbre forestal i 

ornamental. [...] 

2 m. Fusta d’eucaliptus. 

tancades inicialment per un opercle, originari de la 

regió australiana, plantat com a arbre forestal i 

ornamental. [...] 

2 m. Fusta d’eucaliptus. 

3 m. Fulles d’eucaliptus, amb propietats medicinals. 

Vapor d’eucaliptus. Caramel d’eucaliptus. Els bafs 

d’eucaliptus destapen les vies respiratòries. 

ex cathedra 
[ll.] 

1 loc. adv. Expressió que s’utilitza referint-se al papa 

quan, en virtut de la seva autoritat, defineix qüestions 

de fe i de moral. Quan parla ex cathedra el sant pare 

és infal·lible. 

2 loc. adv. Dogmàticament, arrogant-se qui parla una 

autoritat que l’interlocutor o el destinatari li pot 

reconèixer o no. Ho sabia tot, d’aquell tema, i 

l’exposava ex cathedra. Mirava d’amagar la seva 

incapacitat parlant amb aplom ex cathedra. 

ex cathedra 
[ll.] 

1 loc. adv. Expressió que s’utilitza referint-se al papa 

quan, en virtut de la seva autoritat, defineix qüestions 

de fe i de moral. Quan parla ex cathedra el sant pare 

és infal·lible. 

2 loc. adv. Dogmàticament, arrogant-se qui parla una 

autoritat que l’interlocutor o el destinatari li pot 

reconèixer o no. Ho sabia tot, d’aquell tema, i 

l’exposava ex cathedra. Mirava d’amagar la seva 

incapacitat parlant amb aplom ex cathedra. 

3 loc. adj. Basat en l’autoritat doctrinal i la 

infal·libilitat que comporta ésser el papa de Roma. El 

Papa exerceix un magisteri ex cathedra. 

4 loc. adj. Dit amb dogmatisme i en un to magistral. 

Opinió ex cathedra, afirmació ex cathedra. Era un 

simple aficionat però feia afirmacions ex cathedra. 

exhibir 

1 1 v. tr. Presentar a la vista, especialment per atreure 

l’atenció sobre quelcom d’interessant, d’instructiu, o 

amb propòsits de demostració, de competició. 

Exhibir els objectes fabricats recentment. 

1 2 v. intr. pron. Exhibir-se, un acròbata, en públic. 

2 v. tr. Presentar (un document) davant l’autoritat, la 

justícia. Exhibir el passaport. 

 

exhibir 

1 1 v. tr. Mostrar en públic, especialment per atreure 

l’atenció sobre quelcom d’interessant, d’instructiu, o 

amb propòsits de demostració, de competició. 

Exhibir els objectes fabricats recentment. Només han 

exhibit la pel·lícula en quatre sales de cinema. 

1 2 v. intr. pron. L’acròbata s’exhibia dalt del 

trapezi. 

2 v. tr. Presentar (un document) davant l’autoritat, la 

justícia. Exhibir el passaport. 

3 1 v. tr. Mostrar amb complaença. Exhibir els 

coneixements en una matèria.  

3 2 v. intr. pron. Anava a les festes només per exhibir-

se. 

explosiu -iva 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a l’explosió. Força 

explosiva. Matèria explosiva. 

1 2 m. Agent o cos explosiu. Una fàbrica d’explosius. 

2 adj. En fonèt., que té la fase de distensió o explosió 

i no la d’implosió, s’aplica a una consonant oclusiva. 

 

explosiu -iva 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a l’explosió. Força 

explosiva. Matèria explosiva. 

1 2 m. Agent o cos explosiu. Una fàbrica d’explosius. 

2 adj. Que pot tenir conseqüències greus. Una 

situació explosiva. Una relació explosiva.  

3 adj. Capaç de causar un gran impacte. Una notícia 

explosiva. 

4 adj. En fonèt., que té la fase de distensió o explosió 

i no la d’implosió, s’aplica a una consonant oclusiva. 

explotar2 

v. intr. Esclatar 1 1. Una de les bombes no va 

explotar. 

explotar2 

1 v. intr. Esclatar 1 1. Una de les bombes no va 

explotar. 

javascript:GetFullAccepcio('0020726-00010')
javascript:GetFullAccepcio('0020726-00010')


 
 
 

31 
 

DIEC2 abans DIEC2 ara 
 2 v. intr. Manifestar sobtadament i amb força un 

sentiment contingut. Sempre em toca callar i cedir, 

però un dia explotaré. Va explotar de ràbia.  

exprés2 -essa 

1 adj. Manifestat distintament, formalment, 

explícitament. Per ordre expressa de la direcció. 

Amb prohibició expressa de fer-li cap mal. 

2 1 adj. Tramès amb una missió especial. Trametre 

un correu exprés. 

2 2 m. i f. Emissari, correu extraordinari, que es 

tramet amb un missatge especial. Enviar un exprés a 

cercar el metge. 

3 m. TREN EXPRÉS. 

 

exprés2 -essa 

1 1 adj. Manifestat distintament, formalment, 

explícitament. Per ordre expressa de la direcció. 

Amb prohibició expressa de fer-li cap mal. 

1 2 adj. Que serveix especialment a un fi determinat. 

Aquestes copes són expresses per a beure-hi conyac. 

2 1 adj. Tramès amb una missió especial. Trametre 

un correu exprés. 

2 2 m. i f. Emissari, correu extraordinari, que es 

tramet amb un missatge especial. Enviar un exprés a 

cercar el metge. 

3 m. TREN EXPRÉS. 

4 adj. [inv.] Fet d’una manera molt ràpida. Un 

procediment exprés. Una reforma legislativa exprés. 

Desnonaments exprés. 

5 m. CAFÈ EXPRÉS. En aquest bar fan els millors 

expressos de la ciutat. 

exterior 
1 1 adj. Situat fora d’un cos. El món exterior. 

1 2 adj. Situat a la part d’un cos que mira enfora, que 

es veu des de fora. La capa exterior d’un tronc 

d’arbre. La roba exterior. La part exterior d’una 

esfera. La part exterior i la part interior d’un edifici. 

El culte exterior. 

2 m. Porció d’espai que comença on un cos termina. 

Els sorolls de l’exterior. 

[...] 

 

exterior 
1 1 adj. Situat fora d’un cos. El món exterior. 

1 2 adj. Situat a la part d’un cos que mira enfora, que 

es veu des de fora. La capa exterior d’un tronc 

d’arbre. La roba exterior. La part exterior d’una 

esfera. La part exterior i la part interior d’un edifici. 

El culte exterior. 

1 3 adj. Que té obertures que donen a l’espai de fora, 

s’aplica a un habitacle. En aquest pis, totes les 

estances són exteriors. 

2 m. Porció d’espai que comença on un cos termina. 

Els sorolls de l’exterior. 

[...] 

5 1 m. pl. Conjunt d’espais a l’aire lliure, o els 

decorats que els representen, on es filma una 

pel·lícula. Estan buscant exteriors per filmar la 

pel·lícula. 

5 2 m. pl. Conjunt de seqüències d’una pel·lícula 

filmades als exteriors. Els exteriors s’han filmat a 

Moscou. 

extern -a 
1 1 adj. Situat enfora. 

1 2 adj. Que obra a l’exterior. 

1 3 adj. No intrínsec o no essencial. 

2 m. i f. ALUMNE EXTERN. 

3 adj. En geol., pròxim a l’avantpaís d’una cadena 

muntanyosa. 

extern -a 
1 1 adj. Situat enfora. 

1 2 adj. Que obra a l’exterior. 

1 3 adj. No intrínsec o no essencial. 

2 m. i f. ALUMNE EXTERN. 

3 adj. En geol., pròxim a l’avantpaís d’una cadena 

muntanyosa. 

4 adj. Que és a la part més allunyada respecte de l’eix 

central del cos. Ha patit un esquinç al lligament 

extern del turmell dret. 

fal·lible fal·lible 
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adj. Que pot caure en error. Tots som fal·libles. 

 

1 adj. Que pot caure en error. Tots som fal·libles. 

2 adj. Que pot fallar. Aquests sistemes de seguretat 

són fal·libles. 

familiar [...] 

4 adj. Semblant a allò que s’estila entre persones de 

la mateixa família, s’aplica especialment al tracte 

senzill, sense compliments, al llenguatge, a l’estil, a 

les frases, etc., corrents, col·loquials. 

5 m. Brec² 1. 

familiar [...] 

4 adj. Semblant a allò que s’estila entre persones de 

la mateixa família, s’aplica especialment al tracte 

senzill, sense compliments, al llenguatge, a l’estil, a 

les frases, etc., corrents, col·loquials. 

5 1 adj. Dissenyat per a admetre entre sis i nou 

passatgers, a més de l’equipatge, s’aplica a un 

vehicle. 

5 2 m. Brec² 1. 

fàstic 

1 m. Sentiment desagradable que ens causa una cosa 

que ens repugna. Fer fàstic una menja. Déu me’n 

guard, de tocar un llimac: em fa fàstic. Tan brut, quin 

fàstic que fa! 

2 m. PER EXT. La seva conducta em fa veritable fàstic. 

Un home capaç d’aquesta acció tan baixa: quin 

fàstic! 

3 tenir alguna cosa en fàstic Tenir-la avorrida. 

4 dir fàstics d’algú Dir penjaments d’algú. 

5 dir quatre fàstics a algú Fer-li greus retrets. 

fàstic 

1 m. Sentiment desagradable que ens causa una cosa 

que ens repugna. Fer fàstic una menja. Déu me’n 

guard, de tocar un llimac: em fa fàstic. Tan brut, quin 

fàstic que fa! 

2 m. PER EXT. La seva conducta em fa veritable fàstic. 

Un home capaç d’aquesta acció tan baixa: quin 

fàstic! 

3 tenir alguna cosa en fàstic Tenir-la avorrida. 

4 dir fàstics d’algú Dir penjaments d’algú. 

5 dir quatre fàstics a algú Fer-li greus retrets. 

6 fet un fàstic loc. adj. Amb un aspecte deplorable 

pel fet d’estar molt brut. Ves a dutxar-te, que vas fet 

un fàstic. Va ploure fang i la roba estesa va quedar 

feta un fàstic. 

fax 

1 m. Aparell emprat per a transmetre documents a 

través de la línia telefònica que consta d’un sistema 

òptic de lectura, un mòdem per a la transmissió i un 

sistema d’impressió per a la recepció. 

2 m. Procediment de transmissió de documents a 

través de la línia telefònica. 

3 m. Document enviat mitjançant un fax. 

 

fax 

1 m. Procediment de transmissió de documents a 

través de la línia telefònica. 

2 m. Aparell emprat per a transmetre documents a 

través de la línia telefònica que consta d’un sistema 

òptic de lectura, un mòdem per a la transmissió i un 

sistema d’impressió per a la recepció. 

3 m. Número d’identificació telefònica assignat a un 

fax, que s’usa per a establir-hi comunicació. Si vol 

que li fem arribar el document ens ha de donar un fax 

o una adreça electrònica. 

4 m. Document enviat mitjançant un fax. 

feminisme 

1 1 m. Moviment social que denuncia la submissió 

tradicional de les dones als homes i promou 

l’equiparació de drets entre els dos gèneres. 

1 2 m. Conjunt de teories que al llarg del temps 

fonamenten la lluita de les dones a favor de 

l’emancipació. 

2 m. Presència en un individu pertanyent al sexe 

masculí d’un cert nombre de caràcters sexuals 

secundaris femenins. 

feminisme 

1 m. Moviment social que defensa els drets de les 

dones i en denuncia la submissió tradicional als 

homes. 

2 m. Conjunt de teories que al llarg del temps 

fonamenten la lluita de les dones a favor de la igualtat 

entre dones i homes.  
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feredat 
f. Horror, por terrible. Era un espectacle que feia 

feredat. 

feredat 
1 f. Horror, por terrible. Era un espectacle que feia 

feredat. Aquelles històries em feien esborronar de 

feredat. 

2 f. Gran admiració barrejada d’espant. Feia feredat 

la gentada que hi havia. Quina feredat, aquella 

gentada! Fa feredat de veure la quantitat de menjar 

que es malbarata cada dia. 

fita [...] 

3 f. Objectiu 2. Hem complert dues de les fites que 

ens vam proposar. 

fita [...] 

3 f. Objectiu 2. Hem complert dues de les fites que 

ens vam proposar. 

4 f. Esdeveniment assenyalat dins un procés. Aquell 

descobriment constitueix una fita en la nostra 

història. 

flexionar 

1 v. tr. Doblegar, flectir. 

2 v. tr. Modificar per flexió. Flexionar un morfema, 

una paraula. 

 

flexionar 

1 v. tr. Doblegar, flectir. 

2 1 v. tr. Modificar (un element lingüístic) per flexió. 

Flexionar una paraula. 

2 2 v. intr. Un element lingüístic, admetre flexió. Les 

conjuncions no flexionen. 

focal 
adj. Relatiu o pertanyent al focus. 

focal 
1 adj. Relatiu o pertanyent al focus. 

2 adj. Que es concentra en un punt determinat. Una 

llum focal il·lumina l’actor al mig de l’escenari. 

folklòric -a 
adj. Relatiu o pertanyent al folklore. 

folklòric -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent al folklore. 

2 adj. Pintoresc i superficial. Es pot tractar el tema 

seriosament o d’una manera purament folklòrica. 

font [...] 

6 f. Moble heràldic representat amb la forma d’un 

besant faixat ondat d’argent, d’atzur o de sinople. 

font [...] 

6 f. Moble heràldic representat amb la forma d’un 

besant faixat ondat d’argent, d’atzur o de sinople. 

7 f. Conjunt de caràcters d’una família tipogràfica que 

tenen el mateix estil i la mateixa mida. Quina font és 

la més adequada per a una pàgina web? 

formació [...]  

9 f. Arranjament d’un cos de tropes. 

formació [...]  

9 f. Arranjament d’un cos de tropes. Els soldats 

mantenen la formació. 

10 f. Grup de persones o de coses disposades en files 

ordenades. Una formació d’avions venia cap a la 

ciutat per bombardejar-la. 

11 f. Grup organitzat de persones que constitueixen 

una unitat per motius ideològics o professionals. 

Formació política, formació sindical. Aquest és el 

nou disc de la formació musical més representativa 

del país. 

fosc2 -a 
1 1 adj. Privat totalment o parcialment de llum o 

claredat. Una nit fosca. Una cambra fosca. 

1 2 adj. Que és d’un matís pujat, parlant de colors. Un 

color fosc i un color clar. Verd fosc, blau fosc. 

fosc2 -a 
1 1 adj. Privat totalment o parcialment de llum o 

claredat. Una nit fosca. Una cambra fosca. 

1 2 adj. Que és d’un matís pujat, parlant de colors. Un 

color fosc i un color clar. Verd fosc, blau fosc. 
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1 3 adj. De color fosc, negre o tirant a negre. Un vestit 

fosc. Roba fosca. 

1 4 ésser fosc com una gola de llop Ésser enterament 

fosc. 

1 5 fer-se fosc Fer-se de nit, caure la nit. A l’hivern, 

a les sis ja es fa fosc. [...]  

 

1 3 adj. De color fosc, negre o tirant a negre. Un vestit 

fosc. Roba fosca. 

1 4 ésser fosc Ésser de nit. Arribem a Llíria quan ja 

és fosc. 

1 5 ésser fosc com una gola de llop Ésser enterament 

fosc. 

1 6 fer-se fosc Fer-se de nit, caure la nit. A l’hivern, 

a les sis ja es fa fosc. [...]  

fred2 -a [...] 

2 1 adj. Que no és animat, que no és apassionat, 

deficient en ardor, en zel, etc. Un discurs fred. Un 

orador fred. Un estil fred. 

2 2 adj. Naturalment indiferent o apàtic. 

Temperament fred. 

2 3 adj. Deficient en cordialitat, en interès, etc., 

envers algú o alguna cosa. Una rebuda freda. 

3 en fred loc. adv. Sense sotmetre a un procés 

d’escalfament. Xapa laminada en fred. 

 

fred2 -a [...] 

2 1 adj. Que no és animat, que no és apassionat, 

deficient en ardor, en zel, etc. Un discurs fred. Un 

orador fred. Un estil fred. 

2 2 adj. Naturalment indiferent o apàtic. 

Temperament fred. 

2 3 adj. Deficient en cordialitat, en interès, etc., 

envers algú o alguna cosa. Una rebuda freda. 

2 4 adj. Que no transmet acolliment ni benestar. 

Treballava en un despatx fred i funcional. 

3 en fred loc. adv. a) Sense sotmetre a un procés 

d’escalfament. Xapa laminada en fred. 

3 en fred loc. adv. b) A una temperatura baixa. 

Conservar en fred. 

gas [...] 

2 m. Combustible constituït per una mescla de gasos. 

Una casa amb calefacció de gas. Cuinar amb gas. Un 

llum de gas. 

3 1 m. gas electrònic Conjunt d’electrons lliures en 

moviment a l’interior d’un recinte buit o amb gas, 

d’un conductor o d’un semiconductor. [...] 

gas [...] 

2 m. Combustible constituït per una mescla de gasos. 

Una casa amb calefacció de gas. Cuinar amb gas. Un 

llum de gas. 

3 1 m. Barreja gasosa de carburant i aire que alimenta 

un motor d’explosió. Donar gas, treure gas, llevar 

gas. Després del pas a nivell, dona gas i s’allunya 

rabent.  

3 2 a tot gas loc. adv. Amb la màxima potència. De 

vegades passa un automòbil a tot gas. La seva 

imaginació, de natural tan eixuta, ara treballa a tot 

gas. 

4 1 m. gas electrònic Conjunt d’electrons lliures en 

moviment a l’interior d’un recinte buit o amb gas, 

d’un conductor o d’un semiconductor. [...] 

gelar 

1 v. tr. i intr. i intr. pron. Glaçar 1 i 2. L’aigua del 

rierol s’ha gelat. Gelar-se l’oli. Aquesta nit gelarà. 

Feia un fred que gelava les mans. Aquella nova ens 

va gelar la sang, l’ànima, el cor. Si ens estem quiets 

se’ns gelaran els peus. Entra noia, que et gelaràs. 

Quan he sentit la notícia se m’ha gelat la sang. 

2 v. intr. Fer un fred intensíssim. 

gelar 

1 v. tr. i intr. i intr. pron. Glaçar 1, 2 i 3. L’aigua del 

rierol s’ha gelat. Gelar-se l’oli. Aquesta nit gelarà. 

Feia un fred que gelava les mans. Aquella nova ens 

va gelar la sang, l’ànima, el cor. Si ens estem quiets 

se’ns gelaran els peus. Entra noia, que et gelaràs. 

Quan he sentit la notícia se m’ha gelat la sang. Amb 

aquest fred, els ametllons es gelaran i perdrem la 

collita. 

2 v. intr. Fer un fred intensíssim. 

genoll 
1 1 m. Regió anatòmica formada per l’articulació de 

la cuixa amb la cama i les parts dures i blanes que 

genoll 
1 1 m. Regió anatòmica formada per l’articulació de 

la cuixa amb la cama i les parts dures i blanes que 
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l’envolten, especialment articulació de la cuixa amb 

la cama en la seva part anterior. Posar un genoll a 

terra. Fica’t a l’aigua fins als genolls. Les faldilles li 

arribaven tot just als genolls. 

1 2 de genolls loc. adv. a) DE GENOLLONS. Estar, 

posar-se, de genolls a terra. Pregava devotament de 

genolls. [...] 

l’envolten, especialment articulació de la cuixa amb 

la cama en la seva part anterior. Posar un genoll a 

terra. Fica’t a l’aigua fins als genolls. Les faldilles li 

arribaven tot just als genolls. 

1 2 m. Part del camal d’un pantaló corresponent al 

genoll. Portava uns texans vells, amb forats als 

genolls. 

1 3 de genolls loc. adv. a) DE GENOLLONS. Estar, 

posar-se, de genolls a terra. Pregava devotament de 

genolls. [...] 

glaçar [...] 

2 1 v. tr. Fer tornar fred com el glaç. Feia un fred que 

glaçava les mans. 

2 2 v. tr. PER EXT. Aquella nova ens va glaçar la sang, 

l’ànima, el cor. 

2 3 v. intr. pron. Esdevenir fred com el glaç. Si ens 

estem quiets se’ns glaçaran els peus. Al meu pis, a 

l’hivern em glaço. Quin fred que fa, estic glaçada! 

2 4 v. intr. pron. PER EXT. Quan he sentit la notícia se 

m’ha glaçat la sang.  

3 v. tr. Llevar la transparència (d’una cosa). Glaçar 

un vidre.  

4 v. tr. Cobrir (un pastís) amb glaça.  

glaçar [...]  

2 1 v. tr. Fer tornar fred com el glaç. Feia un fred que 

glaçava les mans. 

2 2 v. tr. PER EXT. Aquella nova ens va glaçar la sang, 

l’ànima, el cor. 

2 3 v. intr. pron. Esdevenir fred com el glaç. Si ens 

estem quiets se’ns glaçaran els peus. Al meu pis, a 

l’hivern em glaço. Quin fred que fa, estic glaçada! 

2 4 v. intr. pron. PER EXT. Quan he sentit la notícia se 

m’ha glaçat la sang.  

3 v. intr. pron. Assecar-se a causa de la baixa 

temperatura, s’aplica a les plantes. Amb aquest fred, 

els ametllons es glaçaran i perdrem la collita. [...] 

4 v. tr. Llevar la transparència (d’una cosa). Glaçar 

un vidre.  

5 v. tr. Cobrir (un pastís) amb glaça.  

glosar 
v. tr. Fer corrandes, cançons, (sobre algun tema, 

d’algun esdeveniment, etc.). 

glosar 
v. intr. Fer corrandes, cançons. Han vingut a glosar 

per animar la festa. 

glossar 
v. tr. Aclarir el sentit (d’un mot, d’un passatge, 

difícils), amb una glossa o amb un comentari. El 

presentador glossa un fragment de la cançó. 

glossar 
1 v. tr. Aclarir el sentit (d’un mot, d’un passatge, 

difícils), amb una glossa o amb un comentari. La 

presentadora glossa un fragment de la cançó. 

2 v. tr. Fer una glossa (sobre algú o alguna cosa). El 

mossèn va glossar els mèrits del difunt. Són uns fets 

prou glossats en els estudis sobre aquest període. 

gos [...] 

1 5 gos pigall Gos ensinistrat que acompanya una 

persona cega. [...] 

gos [...] 

1 5 gos pigall [o gos guia] Gos ensinistrat que 

assisteix una persona amb discapacitat visual. [...] 

grisalla 
1 f. Pintura executada només amb diverses tonalitats 

de gris. 

2 f. Representació figurada en un vitrall obtinguda 

pintant amb diversos tons de gris. 

grisalla 
1 1 f. Tècnica pictòrica consistent a utilitzar només 

les diverses tonalitats de gris. La pintura a la grisalla 

imita sovint l’efecte del baix relleu en pedra o 

marbre. 

1 2 f. Pintura executada només amb diverses 

tonalitats de gris. 

2 f. Representació figurada en un vitrall obtinguda 

pintant amb diversos tons de gris. 

guerra guerra 
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1 1 f. Lluita armada entre dos o més pobles, entre els 

exèrcits de dos o més estats. Declarar la guerra a 

l’enemic. Moure guerra. Emprendre una guerra. Fer 

la guerra. Estar en guerra amb el país veí. La premsa 

l’acusa d’haver portat la guerra a l’Àfrica. Guanyar, 

perdre, la guerra. Una guerra ofensiva, defensiva. 

Una guerra sangonosa, a mort. Els flagells de la 

guerra. Presoners de guerra. El teatre de la guerra. 

Guerra santa. 

1 2 guerra freda Estat de tensió política entre dos o 

més estats, especialment la que, a partir de la Segona 

Guerra Mundial, oposà d’una banda el bloc 

occidental i de l’altra el bloc comunista. 

2 f. Lluita armada entre els ciutadans d’un estat 

dividits en bàndols. Una guerra civil. Guerres 

intestines, internes. 

3 f. Estat de lluita. Fer la guerra a una persona, a una 

idea. Haver-hi entre dos parents una guerra encesa. 

[...] 

1 1 f. Lluita armada entre dos o més pobles, entre els 

exèrcits de dos o més estats, entre dos o més bàndols. 

Declarar la guerra a l’enemic. Moure guerra. 

Emprendre una guerra. Fer la guerra. Estar en 

guerra amb el país veí. La premsa l’acusa d’haver 

portat la guerra a l’Àfrica. Guanyar, perdre, la 

guerra. Una guerra ofensiva, defensiva. Una guerra 

sangonosa, a mort. Guerres intestines, internes. Els 

flagells de la guerra. Presoners de guerra. El teatre 

de la guerra. Guerra santa. 

1 2 guerra civil Lluita armada entre bàndols d’un 

mateix país o d’un mateix estat. 

1 3 guerra freda Estat de tensió política entre dos o 

més estats, especialment la que, a partir de la Segona 

Guerra Mundial, oposà d’una banda el bloc 

occidental i de l’altra el bloc comunista. 

2 f. Estat de lluita. Fer la guerra a una persona, a una 

idea. Haver-hi entre dos parents una guerra encesa. 

[...] 

 

heterosexual  

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus del sexe oposat. 

2 adj. Relatiu o pertanyent als heterosexuals. 

Comportament heterosexual. 

heterosexual  

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus del sexe oposat. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones 

heterosexuals. Comportament heterosexual. 

hirsut -a 
1 adj. Dur i aspre de pèl. Una cabellera, una barba, 

hirsuta. 

2 adj. En bot., híspid. 

3 adj. i m. i f. En med., afectat d’hirsutisme. 

hirsut -a 
1 1 adj. Dur i aspre, s’aplica al pèl o als cabells. Una 

cabellera, una barba, hirsuta. 

1 2 adj. Que té el pèl o els cabells hirsuts. L’avi era 

un home hirsut. 

2 adj. En bot., híspid. 

3 adj. i m. i f. En med., afectat d’hirsutisme. 

histrió 
m. Actor, especialment en sentit pejoratiu. 

histrió 
1 m. Actor, especialment en sentit pejoratiu. 

2 m. Persona exagerada i teatral en la manera 

d’expressar-se i en els gestos. És un histrió capaç de 

divertir una taula de vint persones. 

homèric -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent al poeta grec Homer. 

Himnes homèrics. 

2 adj. Semblant a la poesia d’Homer. 

homèric -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent al poeta grec Homer o a la 

seva obra. Heroi homèric. 

2 adj. Semblant a la poesia d’Homer. Estil homèric. 

3 adj Que presenta el caràcter extraordinari i fabulós 

de les obres d’Homer. Vam viure una aventura 

homèrica. 

homofòbia  

f. Aversió a l’homosexualitat o als homosexuals. 

homofòbia  

f. Aversió envers l’homosexualitat o les persones 

homosexuals que sovint es manifesta amb una actitud 

discriminatòria. 
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homosexual 
1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus del mateix sexe. 

2 adj. Relatiu o pertanyent als homosexuals. 

Relacions homosexuals. 

homosexual 
1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus del mateix sexe. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones 

homosexuals. Relacions homosexuals. 

ibèric -a 
adj. Relatiu o pertanyent a Ibèria o als ibers. 

Civilització ibèrica. 

 

ibèric -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a Ibèria o als ibers. 

Civilització ibèrica. 

2 1 adj. D’una raça criada a l’aire lliure i alimentada 

a base de glans, caracteritzada per produir una carn 

de qualitat, amb menys múscul i més greix, s’aplica 

a un porc. És recomanable fer aquesta recepta amb 

porc ibèric.  

2 2 adj. De porc ibèric. Pernil ibèric. Llom ibèric. 

il·luminar 
1 1 v. tr. Donar llum, fornir claror (a alguna cosa). El 

Sol il·lumina els planetes. Tres llums il·luminen el 

saló. 

1 2 v. tr. Enllumenar (monuments, places, etc.) per 

celebrar una festa o remarcar-ne el valor. 

1 3 v. tr. PER EXT. L’alegria li il·luminava el rostre. 

Il·luminar l’enteniment. Que Déu t’il·lumini! 

2 v. tr. Donar color a les figures, a les lletres, etc., 

(d’un llibre, d’una estampa, etc.). 

il·luminar 
1 1 v. tr. Donar llum, fornir claror (a alguna cosa). El 

Sol il·lumina els planetes. Tres llums il·luminen el 

saló. 

1 2 v. tr. Enllumenar (monuments, places, etc.) per 

celebrar una festa o remarcar-ne el valor. 

1 3 v. tr. PER EXT. L’alegria li il·luminava el rostre. 

Il·luminar l’enteniment. Que Déu t’il·lumini!  

1 4 v. intr. pron. PER EXT. Quan em va veure, la seva 

cara s’il·luminà de felicitat. 

2 v. tr. Donar color a les figures, a les lletres, etc., 

(d’un llibre, d’una estampa, etc.). 

importar 
1 1 v. tr. Emmenar com a conseqüència. Això importa 

una despesa considerable. 

1 2 v. tr. Una cosa que hom ha de pagar, pujar (a tant). 

No hi anirem perquè el viatge importa molts diners. 

2 v. intr. Ésser de conseqüència, ésser d’importància, 

per a algú. M’importa molt de saber-ho. Això són 

coses que a ell no li importen. Importa que hi vagis. 

No importa! 

3 v. tr. Introduir en un país (productes estrangers). 

Importaven fruites exòtiques. 

importar 
1 1 v. tr. Emmenar com a conseqüència. Això importa 

una despesa considerable. 

1 2 v. tr. Una cosa que hom ha de pagar, pujar (a tant). 

No hi anirem perquè el viatge importa molts diners. 

2 v. intr. Ésser de conseqüència, ésser d’importància, 

per a algú. M’importa molt de saber-ho. Això són 

coses que a ell no li importen. Importa que hi vagis. 

No importa! 

3 importar un rave a algú POP. Una cosa, 

provocar-li una indiferència absoluta. Li 

importava un rave que l’acompanyés o no. 
4 v. tr. Introduir en un país (productes estrangers). 

Importaven fruites exòtiques. 

in situ 
[ll.] 

1 loc. adv. En el mateix lloc de què es tracta. El perit 

ha comprovat in situ l’abast dels desperfectes. 

2 loc. adv. En el lloc d’origen. A Empúries es poden 

veure in situ mosaics d’època romana. 

in situ 
[ll.] 

1 1 loc. adv. En el mateix lloc de què es tracta. El 

perit ha comprovat in situ l’abast dels desperfectes. 

1 2 loc. adj. Que es fa en el mateix lloc de què es 

tracta. Inspecció in situ. El treball in situ permet la 

detecció de les necessitats reals dels individus. 

2 loc. adv. En el lloc d’origen. A Empúries es poden 

veure in situ mosaics d’època romana. 
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infecte -a 

1 adj. Que s’ha corromput. Una carronya infecta. 

2 adj. Que desprèn emanacions pudents. Allí es 

respirava un aire infecte. 

3 adj. Que s’ha infectat. Una ferida infecta. 

4 adj. PER EXT. Una calúmnia infecta. Un adulador 

infecte. 

infecte -a 

1 adj. Que és repugnant al gust. Un menjar infecte.  

2 adj. D’una qualitat pèssima. Una novel·la infecta. 

3 1 adj. Que s’ha corromput. Una carronya infecta. 

3 2 adj. Que desprèn emanacions pudents. Allí es 

respirava un aire infecte. 

3 3 adj. PER EXT. Una calúmnia infecta. Un adulador 

infecte. 

4 adj. Que s’ha infectat. Una ferida infecta. 

infermeria 
1 f. Local destinat als malalts o als ferits en un 

col·legi, una caserna, una presó, etc. 

2 f. Col·lectiu d’infermers i d’infermeres. 

infermeria 
1 f. Local destinat als malalts o als ferits en un 

col·legi, una caserna, una presó, etc. 

2 f. Col·lectiu d’infermers i d’infermeres. 

3 f. Conjunt d’estudis necessaris per a exercir 

d’infermer. Facultat d’infermeria. Avui comença el 

curs l’alumnat de magisteri i el d’infermeria. 

influenciar 

v. tr. Exercir la seva influència (sobre algú o alguna 

cosa). 

influenciar 

v. tr. Influir 2 2. Cal evitar que les pressions 

influenciïn el jurat.  

influir 

1 v. intr. Els astres, exercir llur acció sobre algú o 

sobre alguna cosa. Abans creien que els astres 

influïen sobre els destins dels homes. 

2 v. intr. Produir un efecte en algú o en alguna cosa 

d’una manera insensible, indirecta. La calor influeix 

sobre la vida. Les lleis influeixen sobre els costums. 

La ignorància i la misèria influeixen a fer tornar els 

homes perversos. Influir sobre l’ànim dels jutges. 

 

influir 

1 v. intr. Els astres, exercir llur acció sobre algú o 

sobre alguna cosa. Abans creien que els astres 

influïen sobre els destins de les persones. 

2 1 v. intr. Produir un efecte en algú o en alguna cosa 

d’una manera insensible, indirecta. La calor influeix 

sobre la vida. Les lleis influeixen sobre els costums. 

La ignorància i la misèria influeixen a fer tornar la 

gent perversa. Influir sobre l’ànim del jurat. 

2 2 v. tr. Exercir influència (sobre algú o alguna 

cosa). Aquella experiència traumàtica la va influir 

molt. No es deixi influir per rumors infundats. 

inscriure [quant a la flexió, com escriure] [...] 

2 1 v. tr. Apuntar el nom (d’una persona) en una llista, 

en un registre. Fer-se inscriure en les llistes 

electorals. 

2 2 v. intr. pron. Fer-se apuntar com a membre. S’ha 

inscrit en un centre excursionista. 

2 3 v. intr. pron. PER EXT. Inscriure’s en un concurs. 

[...] 

inscriure [quant a la flexió, com escriure] [...] 

2 1 v. tr. Apuntar el nom (d’algú) en una llista, en un 

registre. Fer-se inscriure en les llistes electorals. 

2 2 v. tr. Fer apuntar com a membre. Hem d’inscriure 

el nen a l’escola. S’ha inscrit en un centre 

excursionista. 

2 3 v. tr. PER EXT. Inscriure els fills a les colònies 

d’estiu. Inscriure’s en un concurs. [...] 

instaurar 

v. tr. Establir de nou. 

 

instaurar 

1 v. tr. Establir de nou. 

2 v. tr. Determinar amb precisió (un tractament 

mèdic) per tal que sigui administrat segons els 

protocols establerts. El pacient respon bé al 

tractament instaurat. 

instituir 

1 1 v. tr. Fundar 1 3. Instituir un orde religiós. 

Instituir un govern. Instituir un premi. 

1 2 instituir hereu algú Fer-lo hereu per testament. 

2 v. tr. Instruir 2. 

instituir 

1 1 v. tr. Fundar 1 3. Instituir un orde religiós. 

Instituir un govern. Instituir un premi. 

1 2 instituir hereu algú Fer-lo hereu per testament. 

2 v. tr. Instruir 2. 
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 3 v. tr. Instaurar 2. L’oftalmòleg instituirà un 

tractament mèdic complet al pacient amb 

conjuntivitis aguda. 

interfòbia  

f. Aversió a la intersexualitat o als intersexuals. 

interfòbia  

f. Aversió envers la intersexualitat o les persones 

intersexuals que sovint es manifesta amb una actitud 

discriminatòria. 

intern -a 
1 1 adj. Situat endins. Òrgans interns. 

1 2 adj. Que obra a l’interior. Combustió interna. 

Malaltia interna. Patologia interna. 

1 3 adj. Que concerneix l’ànima, la consciència. En 

el seu fur intern. Culte intern. Causes internes. 

Observació interna. 

2 1 m. i f. ALUMNE INTERN. [...] 

 

intern -a 
1 1 adj. Situat endins. Òrgans interns. 

1 2 adj. Que obra a l’interior. Combustió interna. 

Malaltia interna. Patologia interna. 

1 3 adj. Que concerneix l’ànima, la consciència. En 

el seu fur intern. Culte intern. Causes internes. 

Observació interna. 

2 adj. Que és a la part més pròxima respecte de l’eix 

central del cos. Arrossegava unes molèsties a la part 

interna del peu. 

3 adj. En l’àmbit delimitat d’un grup. S’han de 

respectar els acords interns de la confraria. 

4 adj. i m. i f. Que compleix a la presó la pena que li 

ha estat imposada. Va estudiar la carrera mentre 

estava interna a la presó. Un intern va intentar 

agredir el seu company de cel·la. 

5 1 m. i f. ALUMNE INTERN. [...] 

interrogatiu -iva 
adj. Que implica o denota interrogació. Oració 

interrogativa. Pronom, adverbi, interrogatiu. 

interrogatiu -iva 
1 adj. Que implica o denota interrogació. Oració 

interrogativa. Pronom, adverbi, interrogatiu. 

2 m. Unitat lèxica interrogativa. El mot qui és un 

interrogatiu. 

interrompre 
1 1 v. tr. Suspendre, impedir, la continuació (d’una 

cosa). Han interromput els treballs d’endegament. 

Van decidir d’interrompre les negociacions. 

Interrompre un discurs, un orador. 

1 2 v. intr. pron. Les converses s’han interromput. 

2 v. tr. Obstruir, interceptar. Interrompre el corrent 

elèctric. El camí estava interromput per una 

esllavissada. [...] 

interrompre 
1 1 v. tr. Suspendre, impedir, la continuació (d’una 

cosa). Han interromput els treballs d’endegament. 

Van decidir d’interrompre les negociacions. 

Interrompre un discurs, un orador. 

1 2 v. intr. pron. Les converses s’han interromput. 

1 3 v. intr. pron. Posar fi a un discurs deixant-lo 

inacabat. Es va interrompre com si tingués por de dir 

tot el que pensava. 

2 v. tr. Obstruir, interceptar. Interrompre el corrent 

elèctric. El camí estava interromput per una 

esllavissada. [...] 

intersexual 

1 adj. i m. i f. Que presenta caràcters sexuals 

masculins i femenins. 

2 adj. Relatiu o pertanyent als intersexuals. 

intersexual  

1 adj. i m. i f. Que presenta caràcters sexuals que no 

es poden atribuir clarament ni a mascle ni a femella.  

2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones 

intersexuals. 

íntim -a 

1 1 adj. De ben endins, que ateny el fons, en estret 

contacte. Un impuls íntim. Una mescla íntima. Una 

connexió íntima. Tenir relacions íntimes amb algú. 

íntim -a 

1 1 adj. De ben endins, que ateny el fons, en estret 

contacte. Un impuls íntim. Una mescla íntima. Una 

connexió íntima. Tenir relacions íntimes amb algú. 
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1 2 adj. PER EXT. Ésser amics íntims, ésser íntims. 

Tenir la coneixença íntima d’una cosa. 

1 3 m. Part més íntima. En l’íntim del cor, de la 

consciència. 

2 1 adj. Que és la més interna de les capes d’un vas 

sanguini. 

2 2 f. Capa íntima d’un vas sanguini. 

 

1 2 adj. PER EXT. Ésser amics íntims, ésser íntims. 

Tenir la coneixença íntima d’una cosa. 

1 3 m. Part més íntima. En l’íntim del cor, de la 

consciència. 

2 1 adj. Que és la més interna de les capes d’un vas 

sanguini. 

2 2 f. Capa íntima d’un vas sanguini. 

3 adj. Que proporciona tranquil·litat i privadesa, 

s’aplica a un lloc o a un ambient. Van buscar un racó 

íntim on poguessin parlar privadament. 

inventar 
1 1 v. tr. Trobar, descobrir, a força d’estudi, d’enginy, 

(alguna cosa nova, no coneguda d’abans). Inventar 

una màquina. La impremta fou inventada el segle XV. 

1 2 no haver inventat la pólvora Estar dotat d’escàs 

enginy, no ésser gaire intel·ligent. 

2 1 v. tr. Fabricar mentalment. Inventa alguna raó per 

a convèncer-la. [...] 

inventar 
1 1 v. tr. Trobar, descobrir, a força d’estudi, d’enginy, 

(alguna cosa nova, no coneguda d’abans). Inventar 

una màquina. La impremta fou inventada el segle XV. 

1 2 no haver inventat la pólvora a) No haver 

descobert res de nou. 

1 2 no haver inventat la pólvora b) Estar dotat 

d’escàs enginy, no ésser gaire intel·ligent. 

2 1 v. tr. Fabricar mentalment. Inventa alguna raó per 

a convèncer-la. [...] 

itinerari -ària 
1 adj. Relatiu o pertanyent als camins. Mesures 

itineràries. 

2 m. Descripció del camí a seguir. 

3 m. Mètode de determinació de les posicions dels 

vèrtexs d’una línia poligonal topogràfica, 

generalment tancada. 

itinerari -ària 
1 adj. Relatiu o pertanyent als camins. Mesures 

itineràries. 

2 1 m. Descripció del camí a seguir. Hem de preparar 

l’itinerari per a l’excursió. 

2 2 m. Camí que s’ha de seguir. Senyalitzar un 

itinerari, marcar un itinerari. Canviar d’itinerari. 

Dibuixa l’itinerari en el mapa.  

3 m. Mètode de determinació de les posicions dels 

vèrtexs d’una línia poligonal topogràfica, 

generalment tancada. 

juxtaposar 

v. tr. Posar (una cosa) al costat d’una altra sense 

interposició de cap lligam. Juxtaposar dos mots. 

Juxtaposar una peça a les altres per formar una 

sanefa. 

 

juxtaposar 

1 v. tr. Posar (una cosa) al costat d’una altra sense 

interposició de cap lligam. Juxtaposar dos mots. 

Juxtaposar una peça a les altres per formar una 

sanefa. 

2 v. intr. pron. La ciutat nova es juxtaposa a l’antiga. 

labialitzar 

1 v. tr. Fer adquirir (a un so) un cert grau 

d’arrodoniment labial com a articulació secundària. 

2 v. intr. pron. La s del mot suma es labialitza. 

labialitzar 

1 v. tr. Un so, fer adquirir (a una consonant no labial) 

un cert grau d’arrodoniment labial com a articulació 

secundària. La u del mot suma labialitza la s que la 

precedeix. 

2 v. intr. pron. La s del mot suma es labialitza. 

larghetto 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps bastant lent. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

larghetto 

[it.] 

m. Part musical amb un temps bastant lent. Interpreta 

el larghetto del segon concert per a piano i 

orquestra. 

largo 

[it.] 
largo 

[it.] 
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1 adv. En mús., amb un temps més lent que l’adagio. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

1 adj. En mús., executat amb un temps més lent que 

l’adagio. La composició s’inicia amb un moviment 

largo. 

2 m. Part musical en aquest temps. Al principi del 

largo el piano executa uns acords arpegiats. 

lesbofòbia 

 f. Aversió al lesbianisme o a les lesbianes. 

lesbofòbia  

f. Aversió envers el lesbianisme o les lesbianes que 

sovint es manifesta amb una actitud discriminatòria. 

línia [...] 

12 en línia loc. adv. De manera que la màquina o la 

unitat informàtica que és controlada per una altra o 

pel sistema pot establir-hi connexió operativa sense 

intervenció externa. [...] 

 

línia [...] 

12 en línia loc. adv. a) De manera que la màquina o 

la unitat informàtica que és controlada per una altra o 

pel sistema pot establir-hi connexió operativa sense 

intervenció externa. 

12 en línia loc. adv. b) Per mitjà d’Internet. Comprar 

en línia. 

12 en línia loc. adj. c) A què s’accedeix mitjançant 

la connexió a una xarxa telemàtica, s’aplica a un 

recurs o a un servei. Curs en línia. Diccionari en 

línia. 

liquidació 
1 1 f. Determinació del passiu i de l’actiu d’una casa 

de comerç, d’una corporació, d’una empresa, que 

plega, dels deutes i crèdits mutus de dos negociants, 

etc. 

1 2 f. Arranjament final de comptes. 

1 3 f. Pagament d’un deute. 

2 f. Venda a la menuda amb gran rebaixa de preus que 

fa una casa de comerç per cessació, reforma, trasllat, 

etc. 

3 f. LIQÜEFACCIÓ. 

liquidació 
1 1 f. Determinació del passiu i de l’actiu d’una casa 

de comerç, d’una corporació, d’una empresa, que 

plega, dels deutes i crèdits mutus de dos negociants, 

etc. 

1 2 f. Arranjament final de comptes. 

1 3 f. Pagament d’un deute. 

1 4 f. Quantitat de diners que correspon al treballador 

quan s’acaba la seva relació laboral amb l’empresa. 

Ja ha cobrat la liquidació. 

2 f. Venda a la menuda amb gran rebaixa de preus que 

fa una casa de comerç per cessació, reforma, trasllat, 

etc. 

3 f. LIQÜEFACCIÓ. 

liquidar 

1 1 v. tr. Convertir (un bé) en diner líquid. 

1 2 v. tr. Arranjar, finalment, (un compte). 

1 3 v. tr. Pagar o cobrar (un deute). 

2 v. tr. LIQUAR. 

 

liquidar 

1 1 v. tr. Convertir (un bé) en diner líquid. 

1 2 v. tr. Arranjar, finalment, (un compte). 

1 3 v. tr. Pagar o cobrar (un deute). 

2 v. tr. LIQUAR. 

3 v. tr. POP. Matar (algú). Va posar verí al menjar 

perquè volia liquidar tota la família. 

lladrador -a 
adj. Que lladra. És un gos molt lladrador. 

lladrador -a 
adj. Propens a lladrar. És un gos molt lladrador. 

lladrar 
1 v. intr. Fer lladrucs. Els gossos lladren: deu venir 

algú. 

2 1 v. intr. Amenaçar sense escometre. No tinguis por 

d’aquest parell: no fan altra cosa que lladrar. [...] 

lladrar 
1 v. intr. Fer lladrucs. Els gossos lladren: deu venir 

algú. El gos li lladrava ensenyant-li les dents. 

2 1 v. intr. Amenaçar sense escometre. No tinguis por 

d’aquest parell: no fan altra cosa que lladrar. [...] 

lladruquejar 
v. intr. LLADRAR. 

lladruquejar 
v. intr. Fer un seguit de lladrucs. El gos anava al 

davant, saltant i lladruquejant. 

llançador -a llançador -a 
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1 adj. i m. i f. Que llança. Llançador de disc, de 

javelina. 

2 f. Peça generalment de fusta, en forma de barca amb 

les extremitats afusades i guarnides amb punta de 

ferro, que s’usa per a teixir i que es fa servir per a 

inserir el fil de trama dins la calada. 

1 adj. i m. i f. Que llança. Llançador de disc, de 

javelina. 

2 f. Peça generalment de fusta, en forma de barca amb 

les extremitats afusades i guarnides amb punta de 

ferro, que s’usa per a teixir i que es fa servir per a 

inserir el fil de trama dins la calada. 

3 f. [sovint usat en aposició] Vehicle que transporta 

passatgers d’una manera contínua i regular entre dos 

punts. Autobús llançadora. Tenen l’encàrrec de 

gestió de la llançadora a l’aeroport de Barcelona. 

llefiscós -osa 
adj. D’una viscositat enganxosa. 

llefiscós -osa 
1 adj. D’una viscositat enganxosa. 

2 adj. Repulsiu i enutjós en el tracte. Com pot ser que 

un home tan llefiscós hagi tingut tantes parelles? 

llenceria 
1 1 f. Roba de llit, de bany, de taula i roba interior. 

1 2 f. Lloc on es guarda aquesta roba. 

2 f. Botiga on es ven roba interior. [...] 

llenceria 
1 1 f. Roba de llit, de bany o de taula.  

1 2 f. Lloc on es guarda aquesta roba. 

2 1 f. ROBA INTERIOR. 

2 2 f. Botiga on es ven roba interior. [...] 

lleu2 

1 adj. Lleuger 1. 

2 adj. De poca importància, no greu. Una ferida lleu. 

Un ferit lleu. 

 

lleu2 

1 adj. Lleuger 1. 

2 adj. De poca importància, no greu. Una ferida lleu. 

Un ferit lleu. 

3 adj. Lleuger 2 9. Tenia una lleu idea del que estava 

passant. 

lleuger -a [...] 

2 1 adj. Prim, de poc cos. Un vestit lleuger. Una capa 

lleugera de pintura. 

2 2 adj. De poca substància. Poesia lleugera. 

2 3 adj. Que no carrega l’estómac. Un sopar lleuger. 

Un àpat lleuger. 

2 4 adj. Que té poca proporció d’alcohol. Un vi 

lleuger. 

2 5 adj. De poca intensitat. Un son lleuger. 

2 6 adj. De poca consistència. Un cap lleuger. 

2 7 adj. Poc estable en les seves opinions, els seus 

gustos, etc. 

2 8 a la lleugera [o de lleuger] loc. adv. Sense haver 

pesat bé les coses. 

3 adj. Poc carregat, lliure en els seus moviments, àgil, 

veloç. Tan gros com és, quan corre és molt lleuger. 

Lleuger de mans. Tropes lleugeres. Una nau 

lleugera. 

lleuger -a [...] 

2 1 adj. Prim, de poc cos. Un vestit lleuger. Una capa 

lleugera de pintura. 

2 2 adj. De poca substància. Poesia lleugera. 

2 3 adj. Que no carrega l’estómac. Un sopar lleuger. 

Un àpat lleuger. 

2 4 adj. Que té poca proporció d’alcohol. Un vi 

lleuger. 

2 5 adj. De poca intensitat. Un son lleuger. 

2 6 adj. De poca consistència. Un cap lleuger. 

2 7 adj. Poc estable en les seves opinions, els seus 

gustos, etc. 

2 8 a la lleugera [o de lleuger] loc. adv. Sense haver 

pesat bé les coses. 

2 9 adj. Poc aprofundit. No n’és un expert, només té 

una lleugera idea del tema. Hi ha cursos adequats 

per a persones que tenen un coneixement lleuger de 

la música clàssica. 

3 adj. Poc carregat, lliure en els seus moviments, àgil, 

veloç. Tan gros com és, quan corre és molt lleuger. 

Lleuger de mans. Tropes lleugeres. Una nau 

lleugera. 

lleugerament lleugerament 
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adv. D’una manera lleugera, amb lleugeresa. Vestit 

lleugerament. Saltar lleugerament. Acusar algú 

lleugerament. Lleugerament ferit. 

 

1 adv. D’una manera lleugera, amb lleugeresa. Vestit 

lleugerament. Saltar lleugerament. Acusar algú 

lleugerament. Lleugerament ferit. 

2 adv. En un grau mínim. El país creixerà 

lleugerament per sobre de la mitjana europea. La 

Terra gira amb l’eix lleugerament inclinat. 

llibreria 
1 1 f. Comerç de llibres. 

1 2 f. Botiga on es venen llibres. 

2 f. Moble per a guardar llibres. 

3 f. Professió de llibrer o llibreter. 

llibreria 
1 1 f. Comerç de llibres. 

1 2 f. Botiga on es venen llibres. 

1 3 f. llibreria de vell Llibreria on es venen llibres 

antics o de segona mà. Aquest llibre ja no s’edita, 

busca’l en una llibreria de vell. 

2 f. Moble per a guardar llibres. 

3 f. Professió de llibrer o llibreter. 

llit [...]  

4 1 m. Cosa sobre la qual hom s’ajeu. Un llit fet de 

fulles, de pinassa. 

4 2 llit de morts [o llit de cossos] Baiard per a portar-

hi els morts. 

4 3 m. Fons d’un carro o d’una carreta. [...] 

llit [...] 

4 1 m. Cosa sobre la qual hom s’ajeu. Un llit fet de 

fulles, de pinassa. 

4 2 llit de morts [o llit de cossos] Baiard per a portar-

hi els morts. 

4 3 llit elàstic Lona fermada amb molles a una 

estructura rígida sobre la qual se salta per fer 

acrobàcies o per diversió.  

4 4 m. Fons d’un carro o d’una carreta. [...] 

llondro llondra 
1 m. i f. Persona d’intel·ligència obtusa. 

2 m. Nau de rems i veles llatines més petita que la 

galiota i la sagetia. 

llondro -a 
1 adj. i m. i f. D’intel·ligència obtusa. És el més 

llondro de la colla. 

2 m. Nau de rems i veles llatines més petita que la 

galiota i la sagetia. 

llostrejar 
v. intr. Fer una claror tènue al crepuscle. 

llostrejar 
1 v. intr. Fer una claror tènue al crepuscle. 

2 v. intr. El dia, el cel, tenir la claror tènue del 

crepuscle. Arribà el moment tan esperat de veure 

llostrejar el dia. 

lluir1 [...] 

2 v. tr. Palesar, donar a conèixer, mostrar a la vista de 

la gent. No llueix el que sap. És una persona que no 

llueix el que val. Tens un vestit preciós i no el 

llueixes. 

3 1 v. intr. pron. Algú, sortir airós, amb bon èxit, de 

quelcom que ha emprès de fer. Li van encarregar 

d’organitzar la festa, i s’hi ha lluït. [...] 

 

lluir1 [...] 

2 1 v. tr. Palesar, donar a conèixer, mostrar a la vista 

de la gent. No llueix el que sap. És una persona que 

no llueix el que val. Tens un vestit preciós i no el 

llueixes. 

2 2 v. intr. pron. Algú, mostrar el seu talent. El porter 

es llueix parant alguna pilota molt difícil. 

3 1 v. intr. pron. Algú, sortir airós, amb bon èxit, de 

quelcom que ha emprès de fer. Li van encarregar 

d’organitzar la festa, i s’hi ha lluït. [...] 

llunyania 
f. Qualitat de llunyà. 

llunyania 
1 f. Qualitat de llunyà. 

2 f. Zona llunyana. S’ha quedat pensatiu mirant la 

llunyania.  

lord 
1 m. Títol que tenen al Regne Unit els pars del reialme 

i altres nobles. 

lord 
1 m. Títol que tenen al Regne Unit els pars del reialme 

i altres nobles. 
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2 m. Títol que tenen al Regne Unit determinats prelats 

i responsables de diverses funcions. 

2 m. Títol que tenen al Regne Unit determinats prelats 

i responsables de diverses funcions. 

3 m. Home que té el títol de lord. 

loteria 
1 1 f. Joc d’atzar en què es ven un cert nombre de 

bitllets numerats i, traient a la sort un o més números, 

es premia amb una quantitat o un objecte el bitllet o 

bitllets que porten els números designats per la sort. 

Loteria nacional. 

1 2 f. Joc públic en què es treien a la sort cinc números 

de noranta i es premiava diversament les persones 

que havien endevinat amb els seus bitllets algun 

d’aquells cinc números o alguna de llurs 

combinacions. 

1 3 f. Joc casolà amb què s’imita la loteria amb 

números posats en cartons. 

2 f. Cosa en què regna l’atzar. 

loteria 
1 1 f. Joc d’atzar en què es ven un cert nombre de 

bitllets numerats i, traient a la sort un o més números, 

es premia amb una quantitat o un objecte el bitllet o 

bitllets que porten els números designats per la sort. 

Loteria nacional. 

1 2 f. Bitllets numerats que acrediten la participació 

en un sorteig de la loteria. Vendre loteria, comprar 

loteria. Ja has pagat la loteria? 

1 3 f. Joc públic en què es treien a la sort cinc números 

de noranta i es premiava diversament les persones 

que havien endevinat amb els seus bitllets algun 

d’aquells cinc números o alguna de llurs 

combinacions. 

1 4 f. Joc casolà amb què s’imita la loteria amb 

números posats en cartons. 

2 f. Cosa en què regna l’atzar. 

magistral 
1 adj. De mestre, fet amb mestria. Una obra, un 

discurs, magistral. Una lliçó magistral. 

2 adj. D’una precisió tal que s’empra com a terme de 

comparació amb els ordinaris de la mateixa classe, 

s’aplica a un instrument. Agulla magistral. 

Cronòmetre magistral. [...] 

magistral 
1 1 adj. De mestre, fet amb mestria. Una obra, un 

discurs, magistral. Una lliçó magistral. 

1 2 adj. En què predomina l’exposició teòrica del 

professor per damunt de la participació activa de 

l’alumne. Classe magistral. El professor dedica 

moltes hores a l’explicació magistral. 

2 adj. D’una precisió tal que s’empra com a terme de 

comparació amb els ordinaris de la mateixa classe, 

s’aplica a un instrument. Agulla magistral. 

Cronòmetre magistral. [...] 

mai 
1 adv. Cap vegada. No anem mai al teatre. Si mai vas 

a Vic, no deixis de visitar el Museu Episcopal. Que hi 

has anat mai? Des que se’n va anar a Amèrica, no 

l’he vist mai més. 

2 mai per mai loc. adv. Emfasització de mai. 

3 ni mai! Expressió per a donar entenent que tant 

se’ns en dona que una cosa no sigui o s’esdevingui. 

4 mai que [o mai per mai que] loc. conj. Amb el verb 

que segueix en subjuntiu, equival a si alguna vegada 

amb el verb en indicatiu. Mai que et pregunti res, tu 

fes veure que no ho saps. 

 

mai 

1 adv. Cap vegada. No anem mai al teatre. Si mai vas 

a Vic, no deixis de visitar el Museu Episcopal. Que hi 

has anat mai?  

2 mai per mai loc. adv. Emfasització de mai. 

3 ni mai! Expressió per a donar entenent que tant 

se’ns en dona que una cosa no sigui o s’esdevingui. 

4 mai que [o mai per mai que] loc. conj. Amb el verb 

que segueix en subjuntiu, equival a si alguna vegada 

amb el verb en indicatiu. Mai que et pregunti res, tu 

fes veure que no ho saps. 

5 mai més [o mai pus, o pus mai, o pus mai més] loc. 

adv. Cap altra vegada. No et vull veure mai més. Des 

que se’n va anar a Amèrica, no l’he vist mai més. Si 

mai més utilitzes el meu nom per enganyar la gent, et 

denunciaré. Mai pus ho faré! 

malapte -a 

adj. Mancat de destresa, d’aptesa. 

 

malapte -a 

adj. MALDESTRE. És un home molt intel·ligent, però 

malapte per a les feines manuals. Un gest malapte. 

maldestre -a maldestre -a 
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adj. Mancat de destresa. 

 

1 adj. Mancat de destresa. Un operari descurat i 

maldestre. 

2 adj. Que denota manca de destresa. Gest maldestre. 

Estil maldestre.  

manotada 
f. Cop donat amb la mà. 

manotada 
1 f. Cop donat amb la mà oberta. Donar una 

manotada, clavar una manotada, rebre una 

manotada, pegar una manotada. Em sentia amb 

forces per a tombar-lo d’una manotada. 

màrfega 
1 f. Sac gros ple de palla, espart, etc., que serveix de 

matalàs. 

2 semblar una màrfega [o ésser una màrfega] 

Semblar o ésser gros i malgirbat. 

màrfega 
1 f. Sac gros ple de palla, espart, etc., que serveix de 

matalàs. 

2 semblar una màrfega [o ésser una màrfega] 

Semblar o ésser gros i malgirbat. 

3 f. Objecte pla i prim de material flexible, lleuger i 

aïllant, de forma rectangular, usat per a estirar-s’hi al 

damunt. Cal portar una màrfega per a la classe de 

ioga. 

mastologia 
f. Branca de la zoologia que estudia els mamífers. 

mastologia 
1 f. Branca de la medicina que estudia l’anatomia, la 

fisiologia i la patologia de la mamella. 

2 f. Branca de la zoologia que estudia els mamífers. 

mata1 
1 f. Planta més o menys llenyosa, baixa, de tronc curt 

que treu branques prop de terra, com la farigola o el 

romaní. Una mata de farigola, d’espígol. 

2 1 f. Conjunt dens d’alguna cosa. 

2 2 mata de cabell [o mata de cabells] Cabellera 1 1. 

[...] 

 

mata1 
1 1 f. Planta més o menys llenyosa, baixa, de tronc 

curt que treu branques prop de terra, com la farigola 

o el romaní. Una mata de farigola, d’espígol. 

1 2 f. Planta herbàcia, amb branques o fulles que 

arrenquen prop de terra. Mata d’enciam, mata 

d’espinacs. 

2 1 f. Conjunt dens d’alguna cosa. 

2 2 mata de cabell [o mata de cabells] Cabellera 1 1. 

[...] 

material 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a la matèria. La 

substància material. 

1 2 adj. Format de matèria. Els éssers materials. Els 

elements materials de l’univers. 

1 3 adj. Que concerneix la naturalesa física de l’ésser 

humà, les seves necessitats corporals, interessos, etc. 

Progrés material. Plaers materials. 

2 1 m. Conjunt de coses emprades en una explotació, 

en un servei. El material d’una impremta. [...] 

 

material 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent a la matèria. La 

substància material. 

1 2 adj. Format de matèria. Els éssers materials. Els 

elements materials de l’univers. 

1 3 adj. Que concerneix la naturalesa física de l’ésser 

humà, les seves necessitats corporals, interessos, etc. 

Progrés material. Plaers materials. 

1 4 adj. Real i tangible. Demanem una pròrroga 

davant la impossibilitat material de complir el 

termini. 

2 1 m. Conjunt de coses emprades en una explotació, 

en un servei. El material d’una impremta. [...] 

materialment 

adv. D’una manera material. 

 

materialment 

1 adv. D’una manera material. 

2 adv. Tenint en compte la realitat efectiva i tangible. 

El projecte no és materialment viable. És 

materialment impossible que guanyin el partit. 
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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. 

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. 

1 3 de matinada loc. adv. A la matinada. Va arribar 

de matinada. 

2 f. fer la matinada [o fer matinada o prendre la 

matinada] Llevar-se més tard de l’hora acostumada. 

matricular 
1 v. tr. Inscriure el nom (d’algú o d’alguna cosa) en 

una matrícula. El secretari no la volgué matricular 

perquè li faltava un paper. 

2 v. tr. Fer inscriure el nom (d’algú o d’alguna cosa) 

en una matrícula. Ahir vaig matricular la meva 

germana a la universitat. Cal matricular els 

ciclomotors. 

3 v. intr. pron. La Cristina s’ha matriculat a 

l’assignatura de dret romà. 

matricular 
1 v. tr. Inscriure en una matrícula. El secretari no la 

volgué matricular perquè li faltava un paper. 

2 v. tr. Fer inscriure en una matrícula. Ahir vaig 

matricular la meva germana a la universitat. La 

Cristina s’ha matriculat a l’assignatura de dret 

romà. Cal matricular els ciclomotors.  

màximament  

adv. SOBRETOT2.  

 

màximament  

1 adv. SOBRETOT2. Tothom l’estimava, màximament 

el germà gran. 

2 adv. En grau màxim. És una obra màximament 

original. 

memorístic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a la memòria. 

memorístic -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a la memòria. Capacitat 

memorística. 

2 adj. Basat exclusivament en l’ús de la memòria. Fa 

anys l’ensenyament era bàsicament memorístic. 

mentida 
1 1 f. Asserció feta cientment contra la veritat. Dir 

una mentida. Això que dius és mentida, és una 

mentida, un teixit de mentides. No heu de dir 

mentides. 

1 2 dic mentida MENTEIXO. Dic mentida: la vaig 

visitar dilluns, no dimarts. 

2 f. semblar mentida una cosa Semblar que no pugui 

ésser, no pugui haver estat. 

3 f. Il·lusió, engany. La seva felicitat era una 

mentida. 

mentida 
1 1 f. Asserció feta cientment contra la veritat. Dir 

una mentida. Això que dius és mentida, és una 

mentida, un teixit de mentides. No heu de dir 

mentides. 

1 2 interj. Expressió emprada per a rectificar-se d’una 

cosa que s’acaba d’afirmar. En aquella època encara 

vivíem junts; mentida: ja ens havíem separat. 

1 3 dic mentida MENTEIXO. Dic mentida: la vaig 

visitar dilluns, no dimarts. 

2 f. semblar mentida una cosa Semblar que no pugui 

ésser, no pugui haver estat. 

3 f. Il·lusió, engany. La seva felicitat era una 

mentida. 

4 de mentida loc. adj. Fals 2 2. La pistola era de 

mentida. 

meravella 

1 1 f. Cosa que colpeix d’admiració per la seva 

bellesa, grandesa, etc. Les meravelles de la natura. 

Ha escrit un poema que és una meravella. 

meravella 

1 1 f. Cosa que colpeix d’admiració per la seva 

bellesa, grandesa, etc. Les meravelles de la natura. 

Ha escrit un poema que és una meravella. 
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1 2 a meravella loc. adv. Meravellosament, 

excel·lentment. 

2 1 f. Planta del gènere Ipomoea o Pharbitis, de la 

família de les convolvulàcies, enfiladissa, de fulles 

enteres o lobulades, flors tubuloses en forma 

d’embut, generalment oloroses, i fruit en càpsula, 

originària de l’Amèrica tropical i plantada com a 

ornamental. 

2 2 f. BALSAMINA. 

2 3 meravella de nit FLOR DE NIT. 

 

1 2 de meravella [o a meravella] loc. adv. 

EXCEL·LENTMENT. Avui l’equip ha jugat de 

meravella. L’artista expressa a meravella el seu ideal 

estètic. 

2 1 f. Planta del gènere Ipomoea o Pharbitis, de la 

família de les convolvulàcies, enfiladissa, de fulles 

enteres o lobulades, flors tubuloses en forma 

d’embut, generalment oloroses, i fruit en càpsula, 

originària de l’Amèrica tropical i plantada com a 

ornamental. 

2 2 f. BALSAMINA. 

2 3 meravella de nit FLOR DE NIT. 

mercantilitzar 
v. tr. COMERCIALITZAR. 

mercantilitzar 
v. tr. Atribuir un valor comercial (a un bé, a un 

servei). Obrim un debat sobre la necessitat de no 

mercantilitzar béns comuns com l’aigua. 

merda 
1 1 f. POP. Excrement d’origen digestiu de l’home i 

d’un gran nombre d’animals. 

1 2 f. POP. Brutícia 1 1. 

1 3 f. POP. Cosa dolenta, de molt poc valor. 

1 4 interj. POP. Exclamació que expressa contrarietat. 

Merda! M’he tornat a equivocar. 

1 5 a tota merda loc. adv. POP. Molt de pressa. 

1 6 ésser cul i merda V. CUL. 

1 7 ésser una merda [o ésser una merda seca] POP. 

Ésser un no ningú. 

1 8 fer el merda POP. Fer-se veure, presumir. 

1 9 portar merda a l’espardenya POP. Tenir mala 

sort. 

2 f. POP. EMBRIAGUESA. Per Cap d’Any vaig agafar 

una bona merda. [...] 

merda 
1 1 f. POP. Excrement d’origen digestiu de l’home i 

d’un gran nombre d’animals. 

1 2 f. POP. Brutícia 1 1. 

1 3 f. POP. Cosa dolenta, de molt poc valor. 

1 4 interj. POP. Exclamació que expressa contrarietat. 

Merda! M’he tornat a equivocar. 

1 5 a tota merda loc. adv. POP. Molt de pressa. 

1 6 de merda loc. adj. POP. Digne del més gran 

menyspreu. Ets un insolidari i un egoista de merda.  

1 7 ésser cul i merda V. CUL. 

1 8 ésser una merda [o ésser una merda seca] POP. 

Ésser un no ningú. 

1 9 fer el merda POP. Fer-se veure, presumir. 

1 10 portar merda a l’espardenya POP. Tenir mala 

sort. 

1 11 POP. Cosa que fastigueja o causa un enuig 

considerable. És una merda que t’hagin suspès una 

altra vegada. Quina merda de dia, valdria més que 

no m’hagués llevat. Quina merda, se m’ha escapat 

l’autobús! 

2 f. POP. EMBRIAGUESA. Per Cap d’Any vaig agafar 

una bona merda.[...] 

merdós -osa 
1 adj. POP. Brut de merda. 

2 adj. i m. i f. POP. Que té moltes pretensions, molta 

vanitat. 

merdós -osa 
1 adj. POP. Brut de merda. 

2 adj. i m. i f. POP. Que té moltes pretensions, molta 

vanitat. 

3 adj. POP. DE MERDA. Estava tip d’aquella feina 

merdosa. 

mescal m. Aiguardent fet de iuca. 

 

mescal m. Aiguardent obtingut del suc que s’extreu 

del cor de l’atzavara, de gust fumat, originari de 

Mèxic.  

mini mini 
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1 m. Mineral, òxid de plom, de fórmula Pb3O4, que 

cristal·litza en el sistema tetragonal, és de color 

vermell i és emprat en la fabricació de vidre de plom 

i de pintures protectores per a ferro i acer. 

2 mini d’alumini Òxid d’alumini emprat com a 

pigment. 

3 mini de ferro Òxid de ferro emprat en la preparació 

de vernissos. 

1 m. Mineral, òxid de plom, de fórmula Pb3O4, que 

cristal·litza en el sistema tetragonal, és de color 

vermell i és emprat en la fabricació de vidre de plom 

i de pintures protectores per a ferro i acer. 

2 m. Pintura protectora per a ferro i acer feta a base 

de mini. 

3 mini d’alumini Òxid d’alumini emprat com a 

pigment. 

4 mini de ferro Òxid de ferro emprat en la preparació 

de vernissos. 

mòbil 
1 1 adj. Que es pot moure o transportar, no fix. El 

fons de l’aparell és mòbil. Hi ha un anell fix i un altre 

de mòbil. La barra o mandíbula inferior és mòbil. 

1 2 adj. PER EXT. Milícia mòbil. 

1 3 adj. Que canvia fàcilment, que no té estabilitat o 

fixesa. Una fisonomia mòbil. 

2 adj. Que admet, en el moment de l’execució o la 

interpretació musical, diferents possibilitats 

d’articulació o de combinació. [...] 

mòbil 

1 1 adj. Que es pot moure o transportar, no fix. El 

fons de l’aparell és mòbil. Hi ha un anell fix i un altre 

de mòbil. La barra o mandíbula inferior és mòbil. 

1 2 adj. PER EXT. Milícia mòbil. 

1 3 m. TELÈFON MÒBIL. M’he deixat el mòbil, ja et 

trucaré quan arribi a casa. Apunta’t el meu mòbil i 

ja em trucaràs. 

1 4 adj. Que canvia fàcilment, que no té estabilitat o 

fixesa. Una fisonomia mòbil. 

2 adj. Que admet, en el moment de l’execució o la 

interpretació musical, diferents possibilitats 

d’articulació o de combinació. [...] 

moderato 

[it.] 

1 adv. En mús., amb un temps ni gaire ràpid ni gaire 

lent. 

2 m. Part musical en aquest temps. 

moderato 

[it.] 

1 adj. En mús., executat amb un temps ni gaire ràpid 

ni gaire lent. El primer temps és un allegro moderato. 

2 m. Part musical en aquest temps. El primer 

moviment s’inicia amb un moderato. 

monofòbia 
1 f. Por d’estar sol, horror a la soledat. 

2 f. Aversió a la monosexualitat o als monosexuals. 

monofòbia 
f. Por d’estar sol, horror a la soledat. 

monosexual 

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus d’un sol sexe. Són monosexuals tant els 

homosexuals com els heterosexuals. 

2 adj. Relatiu o pertanyent als monosexuals. 

monosexual  

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers 

individus d’un sol gènere. Són monosexuals tant els 

homosexuals com els heterosexuals. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a les persones 

monosexuals. 

mossèn 

m. Tractament donat als clergues catòlics. Mossèn 

Costa i Llobera. 

 

mossèn 

1 m. Tractament donat als clergues catòlics. Mossèn 

Costa i Llobera. 

2 m. Sacerdot catòlic. He vist passar un mossèn amb 

sotana. 

nacionalitzar 

1 1 v. tr. Fer nacional. 

1 2 v. tr. Admetre com a ciutadà d’una nació, 

naturalitzar. Un català nacionalitzat anglès. 

2 v. tr. ESTATITZAR. Nacionalitzar la indústria. 

nacionalitzar 

1 1 v. tr. Fer nacional. 

1 2 v. tr. i intr. pron. Naturalitzar 1 1 i 1 2. El govern 

vol nacionalitzar alguns esportistes d’elit. Va viure a 

Andorra, on es va nacionalitzar. Un català 

nacionalitzat anglès. 
2 v. tr. ESTATITZAR. Nacionalitzar la indústria. 
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negatiu -iva 

1 adj. Que expressa una negació, que implica 

negació, que conté una negació. Un mot negatiu. Un 

adverbi negatiu. Una resposta negativa. Una oració 

negativa. 

2 adj. No positiu, que no consisteix sinó en la negació 

o en l’absència d’una cosa. Crítica negativa. 

Caràcter negatiu. El resultat de l’anàlisi és negatiu. 

Que ell hagi renunciat, és positiu o negatiu? 

3 1 adj. Que s’oposa a la corresponent direcció, 

semirecta, superfície, positiva. Ordenada negativa. 

Sinus negatiu. Abscissa negativa. Cotangent 

negativa. [...] 

negatiu -iva 

1 adj. Que expressa una negació, que implica 

negació, que conté una negació. Un mot negatiu. Un 

adverbi negatiu. Una resposta negativa. Una oració 

negativa. 

2 adj. No positiu, que no consisteix sinó en la negació 

o en l’absència d’una cosa. Crítica negativa. 

Caràcter negatiu. El resultat de l’anàlisi és negatiu. 

Que ell hagi renunciat, és positiu o negatiu? 

3 1 adj. Que tendeix a pensar en els aspectes 

desfavorables de les coses, més que en els favorables. 

És una persona molt negativa, tot ho veu negre. 

3 2 adj. Que manifesta una tendència a pensar en els 

aspectes desfavorables de les coses, més que en els 

favorables. Una actitud negativa.  

4 1 adj. Que s’oposa a la corresponent direcció, 

semirecta, superfície, positiva. Ordenada negativa. 

Sinus negatiu. Abscissa negativa. Cotangent 

negativa. [...] 

net2 -a [...]  

3 4 ben net [o clar i net, o net i cru, o net i pelat] loc. 

adv. Amb tota claredat, sense embuts. 

net2 -a [...]  

3 4 ben net [o clar i net, o net i cru, o net i pelat] loc. 

adv. Amb tota claredat, sense embuts.  

4 adj. Ètic i legal. Els seus negocis no m’han semblat 

mai gaire nets. 

netament 
adv. D’una manera neta. 

netament 
1 adv. D’una manera neta. Els còdols del fons marí 

es veien netament. Ho ha fet netament, sense trampes. 

2 adv. Anteposat a un adjectiu, sense dubte ni 

possibilitat de confusió. Respongué en un to netament 

despectiu. És un país netament agrícola. 

nuclear 
adj. Relatiu o pertanyent al nucli atòmic. Energia 

nuclear. 

nuclear 
1 adj. Relatiu o pertanyent al nucli atòmic. 

Estudiaven els fonaments de la física nuclear. 

2 1 adj. Obtingut de la fusió o la fissió de nuclis 

atòmics. Han reduït progressivament la dependència 

de l’energia nuclear. 

2 2 adj. Relatiu a l’energia nuclear. Van abandonar 

la zona pel risc d’un accident nuclear. 

2 3 adj. Que produeix energia nuclear. En una central 

nuclear hi ha diversos sistemes de seguretat. 

2 4 adj. Que empra energia nuclear. Bomba nuclear. 

Com seria la vida després d’una guerra nuclear? 

ociositat 
1 f. Vici d’estar ociós, de no treballar. 

2 f. Qualitat d’ociós. 

ociositat 
1 f. Vici d’estar ociós, de no treballar. 

2 f. Qualitat d’ociós. 

3 f. Estat d’una persona ociosa. Viu en l’ociositat. 

ocurrent 
adj. Que ocorre. 

ocurrent 
1 adj. Que ocorre. 

2 adj. Que sovint té ocurrències. Aquella professora 

és molt ocurrent, en té de bones. 
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3 adj. Que denota enginy i gràcia. Hi ha una frase 

seva que em sembla molt ocurrent. Va tenir una idea 

ocurrent. 

olimpíada 
1 f. En l’antiguitat grega, període de quatre anys 

comprès entre dues celebracions consecutives dels 

jocs olímpics. 

2 f. Celebració dels jocs olímpics. 

olimpíada 
1 f. En l’antiguitat grega, període de quatre anys 

comprès entre dues celebracions consecutives dels 

jocs olímpics. 

2 f. [usat generalment en pl.] Celebració dels jocs 

olímpics. 

oliós -osa 
1 adj. Que conté oli. Llavors olioses. 

2 adj. Que sembla oli. Un líquid oliós. 

oliós -osa 
1 adj. Que conté oli. Llavors olioses. 

2 adj. Que sembla oli. Un líquid oliós. 

3 adj. Untat d’oli. Tenia les mans olioses. 

4 adj. Que conté un excés d’oli, dit d’un aliment. Les 

croquetes eren olioses. El bacallà sempre li queda 

oliós. 

olla 

1 1 f. Vas rodó de terrissa o de metall, ventrut, 

generalment amb dues anses, que serveix per a 

cuinar, fer bullir aigua, etc. 

1 2 olla de pressió Olla que hom pot tancar 

hermèticament, proveïda d’una vàlvula de seguretat, 

en què hom pot elevar l’aigua a un grau de 

temperatura superior al de l’ebullició a l’aire lliure. 

[...] 

olla 

1 1 f. Vas rodó de terrissa o de metall, ventrut, 

generalment amb dues anses, que serveix per a 

cuinar, fer bullir aigua, etc. 

1 2 olla de pressió [o olla exprés] Olla que hom pot 

tancar hermèticament, proveïda d’una vàlvula de 

seguretat, en què hom pot elevar l’aigua a un grau de 

temperatura superior al de l’ebullició a l’aire lliure. 

[...] 

 

onomàstic -a 

1 adj. Relatiu o pertanyent als noms propis. Llista 

onomàstica dels reis d’Egipte. 

2 f. Branca de la lingüística que estudia els noms 

propis. 

onomàstic -a adj. [...] 

1 1 adj. Relatiu o pertanyent als noms propis. Llista 

onomàstica dels reis d’Egipte. 

1 2 f. Branca de la lingüística que estudia els noms 

propis. 

2 f. Sant 4 1. Demà és Santa Eulàlia i celebrem 

l’onomàstica de ma mare. 

operar [...] 

2 v. tr. Sotmetre a una operació quirúrgica. Operar 

un malalt. Operar una hèrnia. 

3 v. intr. Fer una operació o operacions. Hem anat a 

l’hospital a veure el doctor, però ja no hi opera. 

Empreses que operen amb bancs internacionals. 

 

operar [...] 

2 1 v. tr. Sotmetre a una operació quirúrgica. Operar 

un malalt. Operar una hèrnia. 

2 2 v. tr. Fer operar per un cirurgià (algú, una part del 

cos, una patologia). La setmana que ve operem l’àvia 

de cataractes. La futbolista s’ha d’operar del menisc. 

Enguany m’operaré la miopia. 

3 v. intr. Fer una operació o operacions. Hem anat a 

l’hospital a veure el doctor, però ja no hi opera. 

Empreses que operen amb bancs internacionals. 

or 

1 1 m. Metall preciós, groc, el més mal·leable i dúctil 

de tots els metalls, molt pesant, inalterable a l’acció 

de la major part d’agents corrosius (símbol, Au; 

nombre atòmic, 79; pes atòmic, 196,97). Una 

moneda, un anell, un rellotge, d’or. Una barra, un 

full, un fil, d’or. Or natiu, or verge. Or apurat, or de 

or 

1 1 m. Metall preciós, groc, el més mal·leable i dúctil 

de tots els metalls, molt pesant, inalterable a l’acció 

de la major part d’agents corrosius (símbol, Au; 

nombre atòmic, 79; pes atòmic, 196,97). Una 

moneda, un anell, un rellotge, d’or. Una barra, un 

full, un fil, d’or. Or natiu, or verge. Or apurat, or de 
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copel·la. Or batut. Or en barres, en fulls. Or mat. Or 

de llei, or baix. Ésser ros com un fil d’or. 

1 2 m. PER EXT. L’or dels seus cabells. 

1 3 no és or tot el que lluu No cal fiar-se de les 

aparences. 

2 1 m. Objectes d’or. Anava cosit d’or. Tot era or i 

pedreries. 

2 2 m. Monedes d’or. Pagar en or. 

2 3 m. RIQUESA. No ho faria per tot l’or del món. 

2 4 fer-se d’or Fer-se molt ric. 

2 5 or de València ROAL. 

3 m. or musiu Sulfur d’estany, pólvores cristal·lines 

escamoses de color d’or. 

4 m. or negre PETROLI. 

5 m. En heràld., metall daurat o groc. 

 

copel·la. Or batut. Or en barres, en fulls. Or mat. Or 

de llei, or baix. Ésser ros com un fil d’or. 

1 2 m. PER EXT. L’or dels seus cabells. 

1 3 no és or tot el que lluu No cal fiar-se de les 

aparences. 

1 4 or de València ROAL. 

2 1 m. Objectes d’or. Anava cosit d’or. Tot era or i 

pedreries. 

2 2 m. Monedes d’or. Pagar en or. 

3 1 m. RIQUESA. No ho faria per tot l’or del món. 

3 2 fer-se d’or Fer-se molt ric. 

4 d’or loc. adj. a) Daurat2 2. Edat d’or. Segle d’or. 

4 d’or loc. adj. b) Molt valuós. Ocasió d’or. Té unes 

mans d’or per a cosir i brodar. Aquesta és una regla 

d’or de la nostra disciplina. 

5 m. or musiu Sulfur d’estany, pólvores cristal·lines 

escamoses de color d’or. 

6 m. or negre PETROLI. 

7 m. En heràld., metall daurat o groc. 

ou1 [...] 

5 m. VULG. TESTICLE. 

 

ou1 [...] 

5 1 m. VULG. TESTICLE.  

5 2 agafar algú pels ous VULG. AGAFAR ALGÚ PELS 

COLLONS. 

5 3 estar fins als ous d’algú o d’alguna cosa VULG. 

ESTAR FINS AL CAPDAMUNT D’ALGÚ O D’ALGUNA 

COSA.  

5 4 i un ou loc. interj. VULG. I UN COLLÓ. 

5 5 tenir ous VULG. TENIR COLLONS. És l’únic que ha 

tingut ous de donar la cara. Quins ous que té: sempre 

es fa convidar. Té ous que em diguin que encara he 

d’estar-ne content. 

5 6 un ou loc. adv. VULG. Molt1 1. T’ajudarà: és molt 

amable i d’informàtica en sap un ou. [...] 

pal 
1 1 m. Peça de fusta dreta, rodona, d’una certa 

llargària, generalment afuada d’un cap per on es 

planta a terra per a sostenir alguna cosa. Un dipòsit 

d’aigua prismàtic sostingut sobre quatre pals. Els 

pals del telègraf. El pal de la bandera. Un pal 

indicador. Què fas aquí, plantat com un pal? Estava 

dret com un pal. 

1 2 pal de fregar Estri format per un pal amb una 

baieta a l’extrem, que serveix per a fregar el terra. 

1 3 m. Arbre d’una embarcació. [...] 

pal 
1 1 m. Peça de fusta dreta, rodona, d’una certa 

llargària, generalment afuada d’un cap per on es 

planta a terra per a sostenir alguna cosa. Un dipòsit 

d’aigua prismàtic sostingut sobre quatre pals. Els 

pals del telègraf. El pal de la bandera. Un pal 

indicador. Què fas aquí, plantat com un pal? Estava 

dret com un pal. 

1 2 pal de fregar Estri format per un pal amb una 

baieta a l’extrem, que serveix per a fregar el terra. 

1 3 pal de paller Element central d’una organització 

que en garanteix la consistència. L’àvia era el pal de 

paller de la família. 

1 4 m. Arbre d’una embarcació. [...] 

pandèmic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a la pandèmia. 

pandèmic -a 
adj. Relatiu o pertanyent a la pandèmia. Cal distingir 

la grip pandèmica dels estats gripals estacionals. 

pandemònium pandemònium 
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1 m. Lloc de reunió dels esperits infernals. 

2 m. Reunió de gent que conspira per al mal. 

1 m. Lloc de reunió dels esperits infernals. 

2 m. Reunió de gent que conspira per al mal. 

3 m. Situació de molt de soroll i confusió perquè la 

gent està irada, torbada o espantada. 

parlar [...]  

5 1 v. tr. Emprar per a expressar els seus pensaments 

(tal o tal llenguatge). Parlar francès, anglès, 

alemany. L’italià, no el parlo gaire bé. 

5 2 parlar cristià [o parlar en cristià] Parlar un 

llenguatge intel·ligible. 

5 3 parlar enxampurrat Parlar molt imperfectament 

una llengua barrejant-hi mots, expressions, etc., 

d’una altra. 

6 v. tr. Dir1 1 1. Parlar bestieses. 

parlar [...]  

5 1 v. tr. Emprar per a expressar els seus pensaments 

(tal o tal llenguatge). Parlar francès, anglès, 

alemany. L’italià, no el parlo gaire bé. 

5 2 parlar cristià [o parlar en cristià] Parlar un 

llenguatge intel·ligible. 

5 3 parlar enxampurrat Parlar molt imperfectament 

una llengua barrejant-hi mots, expressions, etc., 

d’una altra. 

6 v. tr. Dir1 1 1. Parlar bestieses. 
7 v. tr. Abordar (un assumpte). No hi insisteixis més: 

ja ho hem parlat abans. 

parleria 
1 f. Qualitat de parler. 

2 f. Manera característica de parlar una llengua. 

parleria 

1 f. XERRAMECA. Els entretenia amb la meva 

parleria. 

2 f. pl. Enraonia 3. Tot són suposicions i parleries, 

però no hi ha res de clar. 

3 f. Manera característica de parlar una llengua. 

Quedà meravellat en sentir aquella parleria tan 

encantadora. 

pàrquing 
m. Aparcament 2. 

pàrquing 
m. Aparcament 2 2. 

participatiu -iva 
adj. Que participa. 

participatiu -iva 
1 adj. Que participa. El debat aplega un públic divers 

i participatiu. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a la participació. Utilitza 

un mètode participatiu a les classes. 

paternalista 
1 adj. Relatiu o pertanyent al paternalisme. 

2 adj. i m. i f. Partidari del paternalisme. 

paternalista 
1 adj. i m. i f. Que aplica el paternalisme en el tracte 

envers els altres. No em diguis què hauria de fer, si et 

poses paternalista m’aixeco i me’n vaig. Ets un 

paternalista. 

2 adj. Que denota paternalisme. To paternalista, 

posat paternalista. Té unes actituds molt 

paternalistes. 

patriarcat 

1 1 m. Dignitat, càrrec, de patriarca. 

1 2 m. Jurisdicció d’un patriarca. 

2 m. Forma d’organització social que dona la màxima 

autoritat social i política al pare. 

patriarcat 

1 1 m. Dignitat, càrrec, de patriarca. 

1 2 m. Jurisdicció d’un patriarca. 
2 m. Forma d’organització social que dona la màxima 

autoritat social i política al pare. 

3 m. Forma d’organització social i política que dona 

el màxim poder als homes en detriment de les dones.  

pediàtric -a 
adj. Relatiu o pertanyent a la pediatria. 

pediàtric -a 
1 adj. Relatiu o pertanyent a la pediatria. 

2 adj. Destinat específicament a la salut i al 

creixement dels infants. Centre pediàtric, consultori 
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pediàtric. L’estat de salut de l’infant s’ha de valorar 

a través d’un examen pediàtric. 

pediluvi 
m. Bany de peus. 

pediluvi 
1 m. Bany de peus. Aconsellava activar la circulació 

sanguínia prenent pediluvis. 

2 m. Habitació equipada per a prendre pediluvis. Al 

balneari es va construir una sauna i un pediluvi. 

pedunculat -ada 
adj. Sostingut per un peduncle. 

pedunculat -ada 
1 adj. Sostingut per un peduncle. Flor pedunculada, 

fruit pedunculat. 

2 adj. Proveït d’un peduncle. Els percebes són 

animals pedunculats. 

pèl [...] 

8 m. Gruix d’un pèl, quantitat petitíssima, una mica. 

Dues boles gairebé juntes: no els falta sinó un pèl per 

a tocar-se. Ha vingut d’un pèl que no et toquessin. 

No fa un pèl d’aire. [...] 

pèl [...] 

8 1 m. Gruix d’un pèl, quantitat petitíssima, una mica. 

Dues boles gairebé juntes: no els falta sinó un pèl per 

a tocar-se. No fa un pèl d’aire. 

8 2 anar d’un pèl [o venir d’un pèl] ANAR DE POC. 

Ha anat d’un pèl que no caiguessis. 

8 3 d’un pèl loc. adv. A l’últim moment o per un 

marge molt estret. El finlandès ha guanyat la cursa 

d’un pèl. [...] 

pelar 
1 v. tr. Llevar el pèl (d’alguna superfície). T’has de 

fer pelar el cap. S’ha fet pelar al zero. 

2 1 v. tr. Llevar la pell, l’escorça, (a algú o a alguna 

cosa). El van pelar de viu en viu. Ha caigut i s’ha 

pelat els genolls. Pelar patates. 

2 2 v. tr. PER EXT. Fa un fred que pela. 

2 3 v. intr. pron. Ens pelàvem de fred. 

2 4 v. tr. Llevar el suro (a l’alzina surera) després 

d’haver-ne tret el pelagrí. 

2 5 pelar suro Pelar l’alzina surera. 

3 1 v. tr. Prendre o fer perdre (els diners). Em van 

pelar tots els diners que portava. [...] 

pelar 
1 1 v. tr. Llevar el pèl (d’alguna superfície). Demà 

pelaré el gos a la terrassa de casa. S’ha fet pelar el 

cap al zero. 

1 2 v. tr. POP. Fer-se tallar els cabells. Ara mateix vinc 

de pelar-me. 

2 1 v. tr. Llevar la pell, l’escorça, (a algú o a alguna 

cosa). El van pelar de viu en viu. Ha caigut i s’ha 

pelat els genolls. Pelar patates. 

2 2 v. tr. PER EXT. Fa un fred que pela. 

2 3 v. intr. pron. Ens pelàvem de fred. 

2 4 v. tr. Llevar el suro (a l’alzina surera) després 

d’haver-ne tret el pelagrí. 

2 5 pelar suro Pelar l’alzina surera. 

2 6 v. intr. pron. Un objecte, patir el desgast de la 

capa més superficial a causa de l’ús. Se’t pelaran les 

sabates, si les fas servir per a jugar a futbol.  

3 1 v. tr. Prendre o fer perdre (els diners). Em van 

pelar tots els diners que portava. [...] 

pendent 
1 adj. Que està per resoldre’s. 

2 1 adj. Que no segueix el pla horitzontal. Quins 

carrers tan pendents! [...] 

 

pendent 
1 adj. Que està per resoldre’s. 

2 adj. Molt atent a algú o a alguna cosa. Tot l’auditori 

estava pendent de les seves paraules. Hi ha una 

metgessa pendent de com evoluciona el malalt. 

3 1 adj. Que no segueix el pla horitzontal. Quins 

carrers tan pendents! [...] 

perdre […] 

7 1 v. tr. Emmenar a la destrucció, a la ruïna moral 

(algú) corrompent-lo. L’enveja perd molta gent. 

perdre […] 

7 1 v. tr. Portar (algú) cap al desastre. L’enveja perd 

molta gent. El teu fill, tu l’has perdut amb les teves 
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7 2 v. tr. Causar la perdició (d’algú). El teu fill, tu 

l’has perdut amb les teves condescendències. 

7 3 v. intr. pron. Aquest pobre noi es perdrà. [...] 

condescendències. Si ens deneguen la feina, estarem 

ben perdudes. 

7 2 v. intr. pron. Aquest pobre noi es perdrà. [...] 

perdut2 perduda 

m. i f. PERDULARI, PERDULÀRIA. 
perdut2 -uda 

1 adj. Situat en un indret aïllat, de manera que resulta 

poc conegut i poc concorregut. Visc en un petit 

municipi perdut al mig de la natura. L’església està 

perduda entre muntanyes. El vaig trobar llegint en un 

despatx perdut de l’edifici. 

2 adj. Que no s’adreça a cap objectiu concret. Una 

mirada perduda. Va morir d’un tret perdut, disparat 

a l’aire. 

3 adj. En què hom frueix del lleure, s’aplica a un 

període de temps. Li plau de llegir a estones 

perdudes. 

4 adj. Precedit d’un adjectiu, generalment de sentit 

pejoratiu, l’emfasitza. Boig perdut. La pobra estava 

tísica perduda. Enamorat perdut. 

5 m. i f. PERDULARI, PERDULÀRIA. 

periquito 
1 m. Ocell de l’ordre dels psitaciformes, de mida 

petita, uns 18 centímetres de llargada, de plomatge 

originalment verd amb el cap groc i el mantell ratllat 

de marró, originari d’Austràlia, molt apreciat com a 

ocell de gàbia (Melopsittacus undulatus). 

2 m. i f. POP. Espanyolista 2. 

periquito 

1 m. Ocell de l’ordre dels psitaciformes, de mida 

petita, uns 18 centímetres de llargada, de plomatge 

originalment verd amb el cap groc i el mantell ratllat 

de marró, originari d’Austràlia, molt apreciat com a 

ocell de gàbia (Melopsittacus undulatus). 

2 adj. i m. i f. [fem. periquita] POP. Espanyolista 2. 

L’afició periquita. És molt periquito. 

pescar 
1 1 v. tr. Agafar (peix) traient-lo de l’aigua. Ha pescat 

un congre. Pescar amb canya, al bou. Pescar en un 

riu. 

1 2 v. tr. PER EXT. Pescar perles, coral. M’ha caigut 

el sarró a l’aigua, i ara miro de pescar-lo. 

2 1 v. tr. Algú, copsar (especialment allò que 

pretenia). Pescar una bona col·locació. Pescar una 

pubilla rica. 

2 2 pescar en aigua tèrbola Aprofitar-se, per a copsar 

quelcom, de les conteses dels altres, de les agitacions 

polítiques, etc. 

3 v. tr. Atrapar 2. Ja t’he pescat en una mentida. 

pescar 
1 1 v. tr. Agafar (peix) traient-lo de l’aigua. Ha pescat 

un congre. Pescar amb canya, al bou. Pescar en un 

riu. 

1 2 v. tr. PER EXT. Pescar perles, coral. M’ha caigut 

el sarró a l’aigua, i ara miro de pescar-lo. 

2 v. tr. Contreure 2 2. Pescar un refredat, pescar una 

pulmonia, pescar una calapàndria. 

3 1 v. tr. Algú, copsar (especialment allò que 

pretenia). Pescar una bona col·locació. Pescar una 

pubilla rica. 

3 2 pescar en aigua tèrbola Aprofitar-se, per a copsar 

quelcom, de les conteses dels altres, de les agitacions 

polítiques, etc. 

4 v. tr. Copsar el significat (d’unes paraules). Pescar 

un acudit. Ja he pescat la indirecta.  

5 v. tr. Atrapar 2. Ja t’he pescat en una mentida. 

petjada 
f. Senyal que deixa el peu d’una persona o d’un 

animal a la terra per on ha passat. Es veien les 

petjades d’un os. Seguint aquestes petjades, 

arribarem segurament a alguna cabana de pastors. 

petjada 
1 f. Senyal que deixa el peu d’una persona o d’un 

animal a la terra per on ha passat. Es veien les 

petjades d’un os. Seguint aquestes petjades, 

arribarem segurament a alguna cabana de pastors. 

2 f. PER EXT. Aquella professora va deixar petjada en 

tots els seus alumnes. 
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picant 

1 adj. Que pica al paladar. Una beguda picant. No hi 

poseu gaire pebre, que no sigui massa picant. 

2 adj. Que es diu amb certa mordacitat o amb 

paraules un poc lliures. Una història picant. 

 

picant 

1 adj. Que pica al paladar. No hi poseu gaire pebre, 

que no sigui massa picant. 

2 adj. Que es diu amb certa mordacitat o amb 

paraules un poc lliures. Una història picant. 

3 1 adj. Que conté una petita quantitat de gas que 

produeix una sensació de pessigolleig a la boca, 

s’aplica a una beguda. L’aigua d’aquesta deu és 

picant i molt ferruginosa.  

3 2 adj. D’aigua picant, s’aplica a una font. Hi ha una 

font picant a la plaça, davant de l’ajuntament. 

picar [...] 

6 1 v. tr. Donar cops (a alguna cosa) amb un martell, 

una maça, un picó, etc., per afaiçonar-la, ablanir-la, 

pitjar-la, capolar-la. Picar la pedra. Picar la llana 

d’un matalàs. Picar la roba en rentar-la. Picar la 

terra. Picar la sal al morter. Picar la carn per fer 

mandonguilles. Picar tabac. 

6 2 v. tr. Rentar (madeixes de fil) tot sotmetent-les a 

l’acció d’unes maces que els cauen al damunt 

repetidament. 

6 3 v. tr. Foradar degudament (els cartons) per a una 

màquina jacquard. [...] 

 

 

picar [...] 

6 1 v. tr. Donar cops (a alguna cosa) amb un martell, 

una maça, un picó, etc., per afaiçonar-la, ablanir-la, 

pitjar-la, capolar-la. Picar la pedra. Picar la llana 

d’un matalàs. Picar la roba en rentar-la. Picar la 

terra. Picar la sal al morter. Picar la carn per fer 

mandonguilles. Picar tabac. 

6 2 v. intr. Topar 1 1. Ha picat amb el cap a terra. El 

cotxe ha picat de cara contra un fanal. La pilota ha 

picat al travesser. 

6 3 v. tr. Rentar (madeixes de fil) tot sotmetent-les a 

l’acció d’unes maces que els cauen al damunt 

repetidament. 

6 4 v. tr. Foradar degudament (els cartons) per a una 

màquina jacquard. [...] 

pintar 

1 1 v. tr. Revestir d’una capa de color. Pintar les 

portes d’una casa, els ferros d’una reixa. Pintar de 

blau, de vermell. Pintar-se les ungles. 

1 2 v. tr. Maquillar. Pintar-se la cara, les pestanyes, 

els ulls. 

2 1 v. tr. Representar en una superfície per mitjà de 

colors. Pintar un paisatge. 

2 2 v. tr. PER EXT. La imatge dels objectes es pinta a 

la retina. 

2 3 v. tr. Descriure 1. No és tan boig com el pintes. 

Ell, això, ens ho pinta molt fàcil, però ja veureu com 

no ho és gens. L’autora ha pintat admirablement els 

costums d’aquella gent. 

2 4 no pintar-hi res No tenir-hi cap paper, no 

importar, no significar res. Tu, aquí, no hi pintes res. 

2 5 pintar la cigonya Fer creure el que no és. 

3 v. tr. Estampar (teixits), especialment a mà. 

 

pintar 

1 1 v. tr. Revestir d’una capa de color. Pintar les 

portes d’una casa, els ferros d’una reixa. Pintar de 

blau, de vermell. Pintar-se les ungles. 

1 2 v. tr. Maquillar. Pintar-se la cara, les pestanyes, 

els ulls. 

2 1 v. tr. Representar en una superfície per mitjà de 

colors. Pintar un paisatge. 

2 2 v. tr. PER EXT. La imatge dels objectes es pinta a 

la retina. 

2 3 v. tr. Descriure 1. No és tan boig com el pintes. 

Ell, això, ens ho pinta molt fàcil, però ja veureu com 

no ho és gens. L’autora ha pintat admirablement els 

costums d’aquella gent. 

2 4 no pintar-hi res No tenir-hi cap paper, no 

importar, no significar res. Tu, aquí, no hi pintes res. 

2 5 pintar la cigonya Fer creure el que no és. 

3 v. tr. Estampar (teixits), especialment a mà. 

4 v. intr. Una situació, presentar-se d’una manera 

determinada. L’estiu pinta bé: tenim previst un viatge 

a Roma. La situació pintava malament fins que van 

fer les paus. 

pissarrenc -a 
adj. Pertanyent a la pissarra, semblant a la pissarra. 

pissarrenc -a 
adj. PISSARRÓS. 
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pissarrós -osa 
adj. Abundant en pissarra. 

pissarrós -osa 
1 adj. De pissarra. Roca pissarrosa. Esquist 

pissarrós. 

2 adj. Abundant en pissarra. Argila pissarrosa. 

Terreny pissarrós. 

3 adj. Semblant a la pissarra. Textura pissarrosa. 

Aspecte pissarrós. La sorra d’algunes platges és 

fosca i d’un color pissarrós. 

pixat 
1 m. [usat generalment en pl.] POP. ORINS. 

2 1 pixat de conill Taca pudent del suro, produïda per 

haver-hi tocat el suc que raja d’una nafra. 

2 2 pixat de corc Taca que sol deixar el corc del suro. 

pixat 
1 1 m. [usat generalment en pl.] POP. ORINS. 

1 2 amb els pixats al ventre loc. adv. POP. 

DESPREVINGUT. La notícia ens ha agafat a tots amb 

els pixats al ventre. 

2 1 pixat de conill Taca pudent del suro, produïda per 

haver-hi tocat el suc que raja d’una nafra. 

2 2 pixat de corc Taca que sol deixar el corc del suro. 

ploricó 
1 m. Plor fingit. No em vinguis amb ploricons, que no 

aconseguiràs res. 

2 fer el ploricó Tractar, ponderant les pròpies 

misèries, fretura, etc., d’inspirar compassió i obtenir, 

així, quelcom. 

ploricó 

1 m. Plor lleuger que respon a causes poc greus. No 

em vinguis amb ploricons, que no aconseguiràs res. 

Se sentia el ploricó d’una criatura. 

2 fer el ploricó Tractar, ponderant les pròpies 

misèries, fretura, etc., d’inspirar compassió i obtenir, 

així, quelcom. 

porfidiós -osa 
adj. Que porfidieja. 

porfidiós -osa 
1 adj. Que porfidieja. Decidit i porfidiós, hi insistia 

una vegada i una altra. 

2 adj. Fet amb porfídia. Tasca porfidiosa. Treball 

porfidiós. 

positiu -iva 

1 1 adj. Que es basa sobre quelcom de segur. D’això, 

encara no se’n sap res de positiu. 

1 2 adj. Bo i favorable. Que ell hagi renunciat al 

càrrec és positiu. 

1 3 adj. Que confirma d’una manera definitiva 

quelcom que d’entrada suposàvem, amb 

independència de si la cosa confirmada és bona o 

dolenta. El resultat de la investigació ha estat positiu. 

Crèiem que era una anèmia i el resultat de les 

anàlisis ha estat positiu. 

1 4 adj. Que no atén sinó als fets, als resultats de 

l’experiència. 

1 5 adj. Subjecte a contrastació empírica. Ciències 

positives. 

1 6 adj. Que considera, abans que tot, allò que és 

pràctic, útil. Un home positiu. 

2 1 adj. Afirmatiu 1. [...] 

 

positiu -iva 

1 1 adj. Que es basa sobre quelcom de segur. D’això, 

encara no se’n sap res de positiu. 

1 2 adj. Bo i favorable. Que ell hagi renunciat al 

càrrec és positiu. 

1 3 adj. Que confirma d’una manera definitiva 

quelcom que d’entrada suposàvem, amb 

independència de si la cosa confirmada és bona o 

dolenta. El resultat de la investigació ha estat positiu. 

Crèiem que era una anèmia i el resultat de les 

anàlisis ha estat positiu. 

1 4 adj. Que no atén sinó als fets, als resultats de 

l’experiència. 

1 5 adj. Subjecte a contrastació empírica. Ciències 

positives. 

1 6 adj. Que considera, abans que tot, allò que és 

pràctic, útil. Un home realista i positiu. 

1 7 adj. Que tendeix a pensar en els aspectes 

favorables de les coses, més que en els desfavorables. 

És una persona positiva i molt agradable.  

1 8 adj. Que manifesta una tendència a pensar en els 

aspectes favorables de les coses, més que en els 

desfavorables. Una actitud positiva.  
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2 1 adj. Afirmatiu 1. [...]  

postís -issa 

1 1 adj. Que reemplaça artificialment una cosa 

natural. Portava barba postissa. Dents postisses. 

1 2 adj. PER EXT. Un oncle postís. 

1 3 m. Afegit de cabells a un pentinat. 

2 adj. Afegit en una obra per altri que l’autor. A la 

comèdia, hi ha dues escenes postisses: les va escriure 

un company de l’autor. 

3 m. Peça afegida en una matriu o en un model de 

foneria per reparar-la o modificar-ne la figura. 

postís -issa 

1 1 adj. Que reemplaça artificialment una cosa 

natural. Portava barba postissa. Dents postisses. 

1 2 adj. PER EXT. Un oncle postís. 

1 3 m. Afegit de cabells a un pentinat. 

2 adj. Mancat de naturalitat. Un somriure postís. 

3 adj. Afegit en una obra per altri que l’autor. A la 

comèdia, hi ha dues escenes postisses: les va escriure 

un company de l’autor. 

4 m. Peça afegida en una matriu o en un model de 

foneria per reparar-la o modificar-ne la figura. 

potada 
f. Cop de pota. 

potada 
1 f. Cop de pota. 

2 f. Coça 1 2. L’al·lota pegava potades als mobles. 

3 f. PETJADA. Sap seguir el rastre dels animals per 

les potades que deixen a la neu. 

premsa [...] 

2 1 f. Conjunt de publicacions periòdiques de caràcter 

informatiu, especialment els diaris. La premsa diària. 

La premsa catalana. La llibertat de premsa. 

2 2 donar una obra a la premsa Fer-la imprimir. 

2 3 tenir algú bona premsa Tenir bona fama, ésser 

objecte de comentaris favorables. 

2 4 tenir algú mala premsa Tenir mala fama, ésser 

objecte de comentaris desfavorables. 

premsa [...] 

2 1 f. Conjunt de publicacions periòdiques de caràcter 

informatiu, especialment els diaris. La premsa diària. 

La premsa catalana. La llibertat de premsa. 

2 2 premsa groga Premsa sensacionalista. 

2 3 donar una obra a la premsa Fer-la imprimir. 

2 4 tenir algú bona premsa Tenir bona fama, ésser 

objecte de comentaris favorables. 

2 5 tenir algú mala premsa Tenir mala fama, ésser 

objecte de comentaris desfavorables. 

pretendre 
1 v. tr. Algú, perseguir (una cosa a la qual creu tenir 

dret, a la qual aspira). Havia pretès la Corona de 

França. El xicot pretenia casar-se amb la filla del 

forner. Tots pretenen la mateixa noia. Els alemanys 

pretenien emparar-se de Verdun. De debò que en 

pretens la meitat? 

2 v. tr. Voler que (quelcom) sigui reconegut com a 

cert. Ell pretén que és un remei infal·lible. [...] 

pretendre 
1 1 v. tr. Algú, perseguir (una cosa a la qual creu tenir 

dret, a la qual aspira). Havia pretès la Corona de 

França. La noia pretenia casar-se amb el fill del 

forner. Els alemanys pretenien emparar-se de 

Verdun. De debò que en pretens la meitat? 

1 2 v. tr. Perseguir d’esdevenir la parella (d’algú). 

Totes pretenen el mateix noi. 

2 v. tr. Voler que (quelcom) sigui reconegut com a 

cert. Ell pretén que és un remei infal·lible. [...] 

primer2 -a 
1 adj. Que, en una sèrie, precedeix tots els altres. El 

primer pis d’una casa. El primer rengle de seients. El 

primer dia de l’any, del mes. La primera 

representació d’una obra teatral. El primer vingut. 

Aprofitar la primera ocasió que es presenta. Ésser el 

primer a fer una cosa. 

2 adj. Que és el més important o el millor entre els de 

la seva classe. El primer ministre. La primera actriu. 

Va ésser el primer de la seva promoció. Els primers 

violins. Estels de primera magnitud. Primera classe. 

3 de primera loc. adj. a) De primera classe, molt bo 

en el seu gènere. Ha fet una actuació de primera. 

primer2 -a 
1 adj. Que, en una sèrie, precedeix tots els altres. El 

primer pis d’una casa. El primer rengle de seients. El 

primer dia de l’any, del mes. La primera 

representació d’una obra teatral. El primer vingut. 

Aprofitar la primera ocasió que es presenta. Ésser el 

primer a fer una cosa. 

2 adj. Que és el més important o el millor entre els de 

la seva classe. El primer ministre. La primera actriu. 

Va ésser el primer de la seva promoció. Els primers 

violins. Estels de primera magnitud. Primera classe. 

3 a la primera loc. adv. A la primera ocasió. L’ha 

encertat a la primera. 
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3 de primera loc. adv. b) Molt bé. Ha anat de primera 

que ho acabessis a temps. 

4 de primer loc. adv. PRIMERAMENT. 

4 de primera loc. adj. a) De primera classe, molt bo 

en el seu gènere. Ha fet una actuació de primera. 

5 de primera loc. adv. b) Molt bé. Ha anat de primera 

que ho acabessis a temps. 

6 de primer loc. adv. PRIMERAMENT. 

primerenc -a 

adj. Que ve abans del temps ordinari. Són més bons 

els pèsols primerencs que els tardans. 

 

primerenc -a 

1 adj. Que ve abans del temps ordinari. Són més bons 

els pèsols primerencs que els tardans. 

2 adj. Que té lloc a l’inici d’un període. Fase 

primerenca. Edat primerenca. Obra primerenca. 

primicer -a 

adj. Primer, superior, en qualitat, en rang. 

 

primicer -a 

1 1 adj. Primer, superior, en qualitat, en rang. 

1 2 adj. PRIMERENC. Una rosa primicera. L’obra 

primicera de López-Picó. 

2 m. Encarregat de dirigir el cant en el cor dels 

monestirs o de les col·legiates. 

procaç 

adj. Desvergonyit i insolent, sobretot en el parlar. 

 

procaç 

1 adj. Desvergonyit i insolent, sobretot en el parlar. 

És un artista desinhibit i procaç. 

2 adj. Que denota desvergonyiment i insolència. Un 

comentari procaç. Una broma procaç. 

proposta 

1 f. Acció de proposar alguna cosa a altri; l’efecte. 

Proposta de matrimoni. No em convé la vostra 

proposta. He rebut diferents propostes. 

2 f. Document en què s’enuncia la cosa proposada. 

Proposta de resolució. 

 

proposta 

1 f. Acció de proposar alguna cosa a altri; l’efecte. 

Proposta de matrimoni. No em convé la vostra 

proposta. He rebut diferents propostes. 

2 f. Document en què s’enuncia la cosa proposada. 

Proposta de resolució. 

3 a proposta de loc. prep. Seguint la proposta de. 

Vam actuar a proposta de la síndica. 

proverbial 
1 adj. Relatiu o pertanyent al proverbi. 

2 adj. Comunament sabut, ben sabut. La seva bondat 

és proverbial. 

proverbial 
1 adj. Relatiu o pertanyent al proverbi. Fórmula 

proverbial. Frase proverbial. 

2 adj. Comunament sabut, ben sabut. La seva bondat 

és proverbial. 

proximitat 
f. Qualitat de pròxim. La proximitat del mar, de les 

muntanyes. 

proximitat 
1 f. Qualitat de pròxim. La proximitat del mar, de les 

muntanyes. 

2 f. Zona pròxima. Les restes de l’aparell estan 

escampades per les proximitats de l’aeroport. 

pulmó 
1 1 m. Òrgan de la respiració dels animals vertebrats 

que respiren l’aire atmosfèric, situat, en nombre de 

dos, dins la cavitat toràcica. 

1 2 a plens pulmons loc. adv. Omplint els pulmons 

fins a la seva màxima capacitat. Respirar a plens 

pulmons. Cridar a plens pulmons. 

1 3 a pulmó lliure loc. adv. Sense escafandre. 

Bussejar a pulmó lliure. 

1 4 tenir bons pulmons Tenir capacitat de cridar molt 

fort. 

pulmó 
1 1 m. Òrgan de la respiració dels animals vertebrats 

que respiren l’aire atmosfèric, situat, en nombre de 

dos, dins la cavitat toràcica. 

1 2 a ple pulmó [o a plens pulmons] loc. adv. 

Omplint els pulmons fins a la màxima capacitat. 

L’actor recitava a ple pulmó els poemes escollits. 

Respirar a plens pulmons. Cridar a plens pulmons. 

1 3 a pulmó lliure a) loc. adv. Sense escafandre. 

Bussejar a pulmó lliure. 
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2 m. pulmó de ferro [o pulmó d’acer, o pulmó 

artificial] Aparell per a mantenir la respiració 

artificial durant un temps prolongat. [...] 

1 3 a pulmó lliure b) loc. adj. Practicat sense 

escafandre. Submarinisme a pulmó lliure, immersió a 

pulmó lliure. 

1 5 tenir bons pulmons Tenir capacitat de cridar molt 

fort. 

2 m. pulmó de ferro [o pulmó d’acer, o pulmó 

artificial] Aparell per a mantenir la respiració 

artificial durant un temps prolongat. [...] 

punt 
11 1 m. Grau d’una escala de mesura. Els punts que 

calça una persona. Quin punt calça? 

11 2 m. PER EXT. Tenir un alumne un bon punt, un 

mal punt. 

11 3 tenir un punt d’agre (o de salat, etc.) Ésser 

lleugerament agre, salat, etc. [...] 

18 1 m. Indret precís on una cosa té lloc. El punt de 

reunió. Punt d’informació. Punt de control. Punt de 

socors.  

[...] 

18 7 punt negre Indret d’una xarxa viària on s’ha 

comprovat que s’esdevenen accidents de trànsit. 

19 1 m. Un lloc en tant que se’n considera solament 

la posició. [...] 

 

punt 
11 1 m. Grau d’una escala de mesura. Els punts que 

calça una persona. Quin punt calça? 

11 2 m. PER EXT. Tenir un alumne un bon punt, un 

mal punt. 

11 3 m. Grau mínim d’una qualitat, d’un estat. En 

aquesta salsa hi trobo un punt d’agre. Aquest noi té 

un punt d’excèntric. Parla amb un punt de timidesa. 

11 4 m. Quantitat molt petita d’alguna cosa. A aquest 

guisat li falta un punt de sal. [...] 

18 1 m. Indret precís on una cosa té lloc. El punt de 

reunió. Punt d’informació. Punt de control. Punt de 

socors.  

[...] 

18 7 punt negre Indret d’una xarxa viària on s’ha 

comprovat que s’esdevenen accidents de trànsit. 

18 8 punt neuràlgic CENTRE NEURÀLGIC. L’edifici 

de serveis ja s’ha convertit en un punt neuràlgic de 

l’estació. La vora del riu era el punt neuràlgic on 

cada nit anàvem a parar. 

19 1 m. Un lloc en tant que se’n considera solament 

la posició. [...] 

punta [...] 

2 1 a punta de dia loc. adv. En iniciar-se el dia. 

2 2 tenir una punta d’agre (o de salat, etc.) TENIR 

UN PUNT D’AGRE. 

3 1 f. Objecte terminat en punta. [...] 

punta [...] 

2 1 a punta de dia loc. adv. En iniciar-se el dia. 

2 2 f. Punt 11 3 i 11 4. Tenir una punta d’agre, de 

salat. A aquest guisat li falta una punta de sal.  

3 1 f. Objecte terminat en punta. [...] 

puntal 
1 1 m. Pal, tauló, forca, etc., que es clava o recolza a 

terra o en un suport resistent, i serveix per a sostenir 

o evitar que caigui alguna cosa. 

1 2 m. Pal, armadura, obra de fàbrica, etc., que sosté 

una construcció, un terreny, etc., d’una manera 

provisional. 

2 1 m. Alçària del buc d’una nau. [...] 

 

puntal 
1 1 m. Pal, tauló, forca, etc., que es clava o recolza a 

terra o en un suport resistent, i serveix per a sostenir 

o evitar que caigui alguna cosa. 

1 2 m. Pal, armadura, obra de fàbrica, etc., que sosté 

una construcció, un terreny, etc., d’una manera 

provisional. 

1 3 m. PER EXT. L’avi és el puntal de la nostra família. 

2 1 m. Alçària del buc d’una nau. [...] 
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punter1 -a 
1 adj. Que és a la punta, a l’extrem, d’una cosa. 

2 m. Instrument acabat en punta que serveix per a fer 

forats. 

3 f. Extrem davanter d’una sabata. 

 

 

 

punter1 -a 
1 adj. Que és a la punta, a l’extrem, d’una cosa. 

2 adj. i m. i f. Capdavanter 3 i 4. Ha establert acords 

de cooperació amb companyies punteres en l’àmbit 

de la microelectrònica. 

3 m. Instrument acabat en punta que serveix per a fer 

forats. 

4 f. Extrem davanter d’una sabata. 

punxar 
1 1 v. tr. Ferir (algú o alguna cosa) amb un objecte 

acabat en punxa molt aguda, que el forada i hi penetra 

poc o molt. Punxà el bou amb l’agulló. M’he punxat 

amb una agulla, amb una espasa. No pot estar una 

estona quiet: sembla que el punxin. 

1 2 v. tr. PER EXT. Té una llengua que punxa. 

1 3 v. tr. Excitar, estimular, (algú) a fer alguna cosa. 

Amb les ganes que té d’anar al cine, no cal sinó que 

el punxin. 

2 1 v.tr. Posar una injecció. 

2 2 v. intr. pron. POP. Injectar-se droga. 

3 1 v. tr. En ràdio, [...] 

punxar 
1 1 v. tr. Ferir (algú o alguna cosa) amb un objecte 

acabat en punxa molt aguda, que el forada i hi penetra 

poc o molt. Punxà el bou amb l’agulló. M’he punxat 

amb una agulla, amb una espasa. No pot estar una 

estona quiet: sembla que el punxin. 

1 2 v. tr. PER EXT. Compte amb els cactus, que 

punxen. Té una llengua que punxa. 

1 3 v. tr. Excitar, estimular, (algú) a fer alguna cosa. 

Amb les ganes que té d’anar al cine, no cal sinó que 

el punxin. 

2 1 v. tr. Posar una injecció. Es va marejar mentre 

l’infermer la punxava. 

2 2 v. tr. Fer-se posar una injecció. He anat a 

l’ambulatori a punxar-me. 

2 3 v. intr. pron. POP. Injectar-se droga. 

3 1 v. tr. Foradar (una roda o una pilota) amb un 

element acabat en punxa i fer que es desinfli. Un 

brètol ens ha punxat les rodes del cotxe. Se’ns ha 

punxat una roda anant a l’aeroport. 

3 2 v. intr. Tenir una punxada de roda. Hem punxat 

anant a l’aeroport. La moto va punxar en sortir del 

revolt.  

4 1 v. tr. En ràdio, [...] 

pus2 [...] 

1 2 pus mai Mai més. 

pus2 [...] 

1 2 pus mai [o pus mai més] V. MAI. 

quart -a [...]  

3 m. pl. Castellers que formen el quart pis d’un castell 

humà. 

quart -a [...]  

3 m. i f. Casteller del quart pis d’un castell humà. [...] 

quint -a [...]  

5 m. pl. Castellers que formen el cinquè pis d’un 

castell humà. 

quint -a [...]  

5 m. i f. Casteller del cinquè pis d’un castell humà. 

[...] 

quotidià -ana 

adj. De cada dia. 
quotidià -ana 

adj. Que té lloc cada dia d’una manera habitual i 

senzilla. Vida quotidiana. Fa les tasques quotidianes. 

quotidianitat 
f. Qualitat de quotidià. 

quotidianitat 
1 f. Qualitat de quotidià. S’acostuma ràpidament a la 

quotidianitat de la feina. 

2 f. Vida quotidiana. Els talls en el servei elèctric 

alteren la quotidianitat de centenars de veïns. 

rabiós -osa rabiós -osa 
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1 1 adj. Emportat per la ràbia. Està rabiós amb la 

passada que li han jugat. 

1 2 adj. Que es deixa emportar fàcilment per la ràbia. 

Que ets rabiosa: de seguida t’enfureixes. 

2 adj. Que pateix rabior. Té un mal de queixal, que 

està rabiós. 

3 adj. Que pateix de ràbia. La va mossegar un gos 

rabiós. 

1 1 adj. Emportat per la ràbia. Està rabiós amb la 

passada que li han jugat. 

1 2 adj. Que es deixa emportar fàcilment per la ràbia. 

Que ets rabiosa: de seguida t’enfureixes. 

2 adj. Que pateix rabior. Té un mal de queixal, que 

està rabiós. 

3 adj. Que pateix de ràbia. La va mossegar un gos 

rabiós. 

4 adj. Molt intens. Sol rabiós, vermell rabiós, dolor 

rabiós. Ha fet una calor rabiosa. 

rampell 
1 m. Desig sobtat i passatger de fer alguna cosa. Li va 

venir el rampell d’anar-se’n. Quin rampell t’agafa, 

ara? Tot ho feia a rampells i mai no acabava res del 

que començava. 

2 m. Irritació sobtada. 

rampell 
1 m. Desig sobtat i passatger de fer alguna cosa. Li va 

venir el rampell d’anar-se’n. Quin rampell t’agafa, 

ara? Tot ho feia a rampells i mai no acabava res del 

que començava. 

2 m. Manifestació sobtada d’un estat anímic. Endut 

per un rampell, el va bufetejar. Rampell de bogeria, 

rampell d’alegria.  

rampinyar 
v. tr. RAPINYAR. 

rampinyar 
v. tr. Furtar (coses de poc valor). Ha rampinyat una 

ampolla de vi del celler. 

rapar1 
v. tr. Tallar arran el cabell, el pèl (d’algú, d’algun 

animal). 

 

rapar1 
1 v. tr. Tallar arran el cabell, el pèl (d’algú, d’algun 

animal). 

2 v. tr. Fer-se tallar arran els cabells. Aquesta tarda 

vaig al barber a rapar-me. 

rapissar 
v. tr. Rapinyar 1. 

rapissar 
v. tr. RAMPINYAR. Rapissà totes les monedes que hi 

havia en el moneder. 

raquític -a 
1 1 adj. Relatiu o pertanyent al raquitisme. 

1 2 adj. Que pateix de raquitisme. 

2 adj. Escàs, migrat. M’han servit unes racions de 

menjar raquítiques. 

raquític -a 
1 1 adj. Relatiu o pertanyent al raquitisme. 

1 2 adj. Que pateix de raquitisme. 

2 adj. Esquifit i dèbil. Planta raquítica, arbre 

raquític, vegetació raquítica. Era un vell raquític. 

3 adj. Escàs, migrat. M’han servit unes racions de 

menjar raquítiques. 

rebufar 
v. intr. Especialment el vent, bufar amb gran força. 

rebufar 
1 v. intr. Especialment el vent, bufar amb gran força. 

2 v. intr. Expel·lir enèrgicament aire per la boca com 

a mostra d’enuig. L’animal rebufà i m’ensenyà els 

ullals. 

reclamar 
1 1 v. tr. Algú, exigir (una cosa a què té dret). 

Reclamar el preu del seu treball. Reclamar la seva 

part d’herència. 

1 2 v. tr. Demanar insistentment. El seu estat reclama 

remeis enèrgics. Reclamar l’atenció. Reclamar l’ajut 

d’algú. 

1 3 v. tr. El jutge o l’autoritat, demanar o citar (un 

pròfug, un rebel, un reu o una causa). [...] 

reclamar 
1 1 v. tr. Algú, exigir (una cosa a què té dret). 

Reclamar el preu del seu treball. Reclamar la seva 

part d’herència. 

1 2 v. tr. Algú, exigir la presència (d’algú altre) en un 

lloc. He d’anar-me’n, em reclamen a la feina. 

1 3 v. tr. Demanar insistentment. El seu estat reclama 

remeis enèrgics. Reclamar l’atenció. Reclamar l’ajut 

d’algú. 
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1 4 v. tr. El jutge o l’autoritat, demanar o citar (un 

pròfug, un rebel, un reu o una causa). [...] 

recordar 

1 v. tr. Representar-se en la ment (alguna cosa 

passada). Recordar algú els anys de la seva infantesa. 

Recordar un fet, una data. 

2 v. tr. Fer venir a la memòria, fer present. Li he hagut 

de recordar que ens ho havia promès. Recorda-li que 

demà ha de venir. Aquesta plana recorda l’Empordà. 

3 v. intr. pron. Venir algú o alguna cosa a la memòria, 

no oblidar-los o no haver-los oblidat, tenir-los present 

en la ment. Em vas prometre que vindries: no te’n 

recordes? Mai no et recordes dels teus germans. Em 

recordo de tot el que em vas dir. Ja t’has recordat de 

treure la clau del pany? 

 

recordar 

1 v. tr. Representar-se en la ment (alguna cosa 

passada). Recordar algú els anys de la seva infantesa. 

Recordar un fet, una data. 

2 1 v. tr. Fer venir a la memòria, fer present. Li he 

hagut de recordar que ens ho havia promès. 

Recorda-li que demà ha de venir. Aquesta plana 

recorda l’Empordà. 

2 2 v. intr. pron. Venir algú o alguna cosa a la 

memòria, no oblidar-los o no haver-los oblidat, tenir-

los present en la ment. Em vas prometre que vindries: 

no te’n recordes? Mai no et recordes dels teus 

germans. Em recordo de tot el que em vas dir. Ja 

t’has recordat de treure la clau del pany? 

3 1 v. tr. Fer un acte en memòria (d’algú o d’un fet), 

per tal que no resti en l’oblit. La ciutat ha recordat 

les víctimes de l’atemptat en un homenatge emotiu. 

3 2 v. tr. Servir per a fer memòria (d’algú o d’un fet), 

per tal que no resti en l’oblit. Una estela recorda el 

gran poeta. 

recremar 
1 v. tr. Torrar amb excés. 

2 v. intr. pron. De tant en tant, has de remenar el 

menjar perquè no es recremi. 

recremar 
1 1 v. tr. Torrar amb excés. 

1 2 v. intr. pron. De tant en tant, has de remenar el 

menjar perquè no es recremi. 

2 v. tr. Irritar intensament. Les coses que diu em 

recremen per dintre. S’assegué a la taula, recremat 

d’impaciència i neguit. 

referència [...] 

5 f. Indicació que designa d’una manera inequívoca 

qualsevol de les entitats o els recursos d’un sistema 

informàtic. 

 

referència [...] 

5 f. Indicació que designa d’una manera inequívoca 

qualsevol de les entitats o els recursos d’un sistema 

informàtic. 

6 f. Referent 3. Tete Montoliu és una referència 

important en el món del jazz. 

7 1 f. Element conegut respecte del qual es posen en 

relació de dependència altres elements. L’única 

referència que tenien durant la travessia eren les 

estrelles.  

7 2 de referència a) loc. adj. Respecte del qual es 

posen en relació de dependència altres elements. Punt 

de referència. Preu de referència.  

7 2 de referència b) loc. adj. Que es pren en 

consideració per la qualitat i per la importància que 

té en el seu àmbit. Diccionari de referència. Font de 

referència.  

referent  
1 1 adj. Que fa referència.  

1 2 referent a loc. prep. Tocant a, pel que fa a, pel 

que es refereix a.  

referent 

1 1 adj. Que fa referència. 

1 2 referent a loc. prep. Tocant a, pel que fa a, pel 

que es refereix a. 
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2 m. Realitat extralingüística, concreta o abstracta, a 

la qual es refereix un signe. 

 

2 m. Realitat extralingüística, concreta o abstracta, a 

la qual es refereix un signe. 

3 m. Model que encarna uns valors dignes de ser 

imitats. Pompeu Fabra esdevingué un referent de la 

catalanitat. La ciutat és un referent internacional pel 

que fa al turisme sostenible.  

regar 

1 v. tr. Espargir aigua sobre la superfície (d’una terra) 

per fornir-li la humitat necessària per a les plantes. 

2 v. tr. Espargir aigua sobre la superfície (d’un carrer, 

d’una sala, d’un pati) per netejar-los, refrescar-los, 

etc. 

3 v. tr. PER EXT. Amb aquest ciri que regala vas 

regant de cera tot el carrer. 

4 v. tr. Espargir aigua, especialment en forma de pluja 

(sobre una planta). 

 

regar 

1 1 v. tr. Espargir aigua sobre la superfície (d’una 

terra) per fornir-li la humitat necessària per a les 

plantes. 

1 2 v. tr. Espargir aigua sobre la superfície (d’un 

carrer, d’una sala, d’un pati) per netejar-los, 

refrescar-los, etc. 

1 3 v. tr. PER EXT. Amb aquest ciri que regala vas 

regant de cera tot el carrer. 

1 4 v. tr. Espargir aigua, especialment en forma de 

pluja (sobre una planta). 

2 v. tr. Un riu, passar (per una població o per un 

territori). Les terres regades pel Xúquer.  

3 v. tr. Acompanyar (un menjar) amb una beguda. 

Regarem el dinar de Nadal amb un bon vi. 

regidor -a 
1 adj. Que regeix. 

2 m. i f. Membre d’un ajuntament. 

regidor -a 
1 adj. Que regeix. 

2 m. i f. Membre d’un ajuntament. 

3 m. i f. Persona que vetlla pel compliment de les 

ordres del director durant la preparació i la realització 

d’un espectacle, d’un programa de ràdio o d’un 

programa de televisió. Regidor d’escena, regidor de 

teatre. La regidora va fer aplaudir el públic que hi 

havia al plató. 

regidoria 
f. Càrrec o ofici de regidor. 

regidoria 
1 f. Càrrec o ofici de regidor. 

2 f. Departament d’un govern municipal dirigit per un 

regidor. Treballa a la regidoria d’educació. 

registrar 
1 v. tr. Inscriure en un registre. Registrar la naixença 

d’un infant. 

2 v. tr. PER EXT. La història registra els fets gloriosos. 

La premsa registra avui una nova desgràcia. El 

termòmetre ha registrat una temperatura de 4 graus 

sota zero. 

registrar 
1 v. tr. Inscriure en un registre. Registrar la naixença 

d’un infant. 

2 v. tr. Fer inscriure en un registre. 

3 v. tr. PER EXT. La història registra els fets gloriosos. 

La premsa registra avui una nova desgràcia. El 

termòmetre ha registrat una temperatura de 4 graus 

sota zero. 

regueró 
1 m. Sequiola, solc per on passa aigua, especialment 

per a regar. 

2 m. Canal entre dues fileres de teules, en una teulada. 

regueró 
1 m. Sequiola, solc per on passa aigua, especialment 

per a regar. 

2 m. Canal entre dues fileres de teules, en una teulada.  

3 m. Reguera 1 1. Fuig deixant un regueró de sang. 
reintegrar 
1 v. tr. Restituir íntegrament. Li fou reintegrada la 

quantitat que hi havia posat. 

reintegrar 
1 v. tr. Restituir íntegrament. Li fou reintegrada la 

quantitat que hi havia posat. 
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2 v. tr. Tornar a posar (algú) en possessió d’alguna 

cosa. Han reintegrat el secretari en el seu càrrec. 

2 1 v. tr. Tornar a posar (algú) en possessió d’alguna 

cosa. Han reintegrat el secretari en el seu càrrec. 

2 2 v. intr. pron. El professor s’ha reintegrat a la 

universitat. 

rejovenir 
1 v. tr. Fer tornar jove (un vell). El secret de rejovenir 

els homes. 

2 v. tr. Fer reprendre (a algú) aspecte i vigor de 

joventut. Els aires de fora l’han rejovenit. 

3 v. intr. pron. Tornar-se, semblar, més jove. 

4 v. tr. Donar actualitat, modernitat, (a una cosa 

passada, desusada). 

 

rejovenir 
1 1 v. tr. Fer tornar jove (un vell). El secret de 

rejovenir els homes. 

1 2 v. tr. Fer reprendre (a algú) aspecte i vigor de 

joventut. Els aires de fora l’han rejovenit. 

1 3 v. intr. pron. Tornar-se, semblar, més jove. 

2 v. intr. pron. Un col·lectiu, experimentar una 

disminució de la mitjana d’edat dels seus 

components. Aquestes comarques es rejoveneixen 

per efecte de la immigració. 

3 v. tr. Donar actualitat, modernitat, (a una cosa 

passada, desusada). 

rellotge 
1 1 m. Instrument, aparell o màquina que, dotat d’un 

moviment uniforme, mesura el temps i indica l’hora. 

Un rellotge de paret. Un rellotge de taula. Un 

rellotge de butxaca, de polsera. El rellotge del 

campanar. Un rellotge d’or, d’argent. Han tocat les 

dotze al rellotge de la catedral. Avançar, retardar, un 

rellotge. 

1 2 rellotge d’aigua Rellotge en què el temps és 

mesurat per la quantitat d’aigua que surt per un forat 

petit. [...] 

2 contra rellotge loc. adv. Molt ràpidament, amb 

presses. Anar contra rellotge. [...] 

rellotge 
1 1 m. Instrument, aparell o màquina que, dotat d’un 

moviment uniforme, mesura el temps i indica l’hora. 

Un rellotge de paret. Un rellotge de taula. Un 

rellotge de butxaca, de polsera. El rellotge del 

campanar. Un rellotge d’or, d’argent. Han tocat les 

dotze al rellotge de la catedral. Avançar, retardar, un 

rellotge. 

1 2 rellotge d’aigua Rellotge en què el temps és 

mesurat per la quantitat d’aigua que surt per un forat 

petit. [...] 

1 6 de rellotge loc. adj. Precedit del nom hora o d’un 

nom que en designa una fracció, el temps exacte 

expressat sense que hi falti un segon. Vaig esperar el 

candidat tres quarts d’hora de rellotge. 

2 contra rellotge loc. adv. Molt ràpidament, amb 

presses. Anar contra rellotge. [...] 

remembrar 

v. tr. RECORDAR. 

 

remembrar 

v. tr. RECORDAR. Remembrem aquest esdeveniment 

amb gran goig. Remembra amb exactitud els bells 

dictats de Sèneca i Petrarca. Remembrem el 

naixement de la poeta amb la publicació de la seva 

obra completa. La llosa mortuòria remembra el seu 

episcopat. 

rememorar 

v. tr. RECORDAR. Rememorava les experiències 

viscudes.  

 

rememorar 

v. tr. RECORDAR. Rememorava les experiències 

viscudes. La ciutat rememora la conquesta amb un 

simulacre de la batalla. Una creu de pedra rememora 

l’efemèride. 

remullar 
1 1 v. tr. Posar (alguna cosa) en contacte amb aigua, 

vi o altre líquid, perquè se n’amari, es dessali, etc. 

1 2 v. tr. per ext. Bé caldrà que beguem: hem de 

remullar la gola. 

remullar 
1 1 v. tr. Posar (alguna cosa) en contacte amb aigua, 

vi o altre líquid, perquè se n’amari, es dessali, etc. 

1 2 v. tr. PER EXT. Bé caldrà que beguem: hem de 

remullar la gola. 
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1 3 v. tr. Mullar molt. Aniré a canviar-me de roba 

perquè m’han ben remullat. 

2 v. tr. Beure per celebrar (algun esdeveniment). 

Anem a remullar el teu aniversari amb cava. 

1 3 v. tr. Mullar molt. Aniré a canviar-me de roba 

perquè m’han ben remullat. 

1 4 v. intr. pron. En saltar el bassal, perdé l’equilibri 

i es remullà fins als genolls. 

2 v. tr. Beure per celebrar (algun esdeveniment). 

Anem a remullar el teu aniversari amb cava. 

renitent 
1 adj. Que resisteix a la pressió. 

2 adj. Que refusa d’obeir, que s’oposa 

persistentment. 

renitent 
1 adj. Que resisteix a la pressió. 

2 1 adj. Que refusa d’obeir, que s’oposa 

persistentment. S’han mostrat renitents a acceptar 

els acords. 

2 2 adj. Que denota oposició persistent a obeir. L’han 

despatxat a causa del seu comportament renitent. 

retruc 
1 m. Cop repetit. 

2 m. Acció de retrucar; l’efecte. 

3 de retruc loc. adv. INDIRECTAMENT. 

retruc 
1 1 m. Cop repetit. 

1 2 m. Acció de retrucar; l’efecte. 

2 de retruc loc. adv. Com a conseqüència indirecta. 

Aquest error ha posat en perill el projecte i, de 

retruc, tota l’empresa. 

revelar 

1 1 v. tr. Fer conèixer (allò que es tenia amagat). 

Revelar un complot, un secret, un misteri. 

1 2 v. tr. Déu, fer conèixer (quelcom) als homes. Les 

veritats revelades. 

2 v. tr. i intr. pron. Mostrar 2. Els seus escrits revelen 

un coneixement profund de la llengua. La decisió es 

revelà encertada. Déu s’ha revelat salvador. 

3 v. tr. Fer visible la imatge impresa (en una pel·lícula 

o en una placa fotogràfiques). 

 

revelar 

1 1 v. tr. Fer conèixer (allò que es tenia amagat). 

Revelar un complot, un secret, un misteri. 

1 2 v. tr. Déu, fer conèixer (quelcom) als homes. Les 

veritats revelades. 

1 3 v. intr. pron. Déu, donar-se a conèixer a algú per 

un mitjà indirecte. Déu es revelà a Moisès a través 

d’un esbarzer en flames.  

2 v. tr. i intr. pron. Mostrar 2. Els seus escrits revelen 

un coneixement profund de la llengua. La decisió es 

revelà encertada. Déu s’ha revelat salvador. 

3 1 v. tr. Mostrar (algú o alguna cosa) com a 

posseïdor d’una qualitat que no se li coneixia. La 

novel·la revela l’autora com una narradora 

excel·lent.  

3 2 v. intr. pron. Davant d’aquella situació, l’exèrcit 

es va revelar totalment ineficaç. 

4 v. tr. Fer visible la imatge impresa (en una pel·lícula 

o en una placa fotogràfiques). 

rodona 
1 1 f. Traç circular. Traçar una rodona. 

1 2 f. Conjunt de persones o de coses disposades 

formant un cercle. Els sardanistes formaren dues 

rodones. 

2 f. Figura de nota musical considerada en la notació 

moderna com a unitat principal de mesura del temps. 

rodona 
1 1 f. Traç circular. Traçar una rodona. 

1 2 f. Conjunt de persones o de coses disposades 

formant un cercle. Els sardanistes formaren dues 

rodones. 

2 a la rodona loc. adj. Mesurat des d’un punt concret 

en totes direccions, de manera que determina un espai 

circular al seu voltant, s’aplica a una distància. Es va 

sentir el crit a cent metres a la rodona. 

3 f. Figura de nota musical considerada en la notació 

moderna com a unitat principal de mesura del temps. 

rondar [...] rondar [...] 
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3 1 v. tr. Donar voltes entorn (d’algú o d’alguna 

cosa), seduir-lo contínuament, per aconseguir-ne 

quelcom, emparar-se’n, etc. Aquell xicot ronda la 

Maria. Què li vols a en Miquel, que tot el dia el 

rondes? 

3 2 v. tr. PER EXT. Ja fa estona que em ronda la son. 

3 1 v. tr. Donar voltes entorn (d’algú o d’alguna 

cosa), seduir-lo contínuament, per aconseguir-ne 

quelcom, emparar-se’n, etc. Aquell xicot ronda la 

Maria. Què li vols a en Miquel, que tot el dia el 

rondes? 

3 2 v. tr. PER EXT. Ja fa estona que em ronda la son. 

4 rondar pel cap Una idea, fer-se més o menys 

present en la consciència d’algú durant un temps. Fa 

dies que aquest pensament ens ronda pel cap a tots. 

rondinar 

v. intr. Murmurar manifestant desgrat, 

malcontentament, disconformitat amb allò que és 

constret a fer. 

 

rondinar 

1 v. intr. Murmurar manifestant desgrat, 

malcontentament, disconformitat amb allò que és 

constret a fer. 

2 v. tr. Dir en to de queixa. Sempre rondina que els 

diners no li arriben a final de mes. 

rua 

1 1 f. Colla, corrua. 

1 2 a rues [o a rua feta] loc. adv. Formant filera o 

colla nombrosa. 

2 f. ANT. CARRER. 

 

rua 

1 1 f. Colla, corrua. 

1 2 a rues [o a rua feta] loc. adv. Formant filera o 

colla nombrosa. 

2 f. ANT. CARRER. 

3 f. Desfilada de persones disfressades i de vehicles 

guarnits que es fa per Carnestoltes en algunes 

poblacions. 

ruflar 
v. intr. Respirar pel nas. Estic embromat: no puc 

ruflar. 

ruflar 
v. intr. Respirar amb força pel nas. Estic embromat: 

no puc ruflar. Els cavalls van ruflar espantats. 

sabonós -osa 
adj. De la naturalesa del sabó. 

sabonós -osa 
1 adj. De la naturalesa del sabó. Substància 

sabonosa. 

2 adj. Que conté sabó. Aigua sabonosa. 

sagal 
1 m. Noi que fa de mosso d’un pastor o que guarda el 

bestiar gros d’una masia. 

2 m. Mosso d’una diligència o d’un cotxe públic. 

 

sagal sagala 
1 m. i f. POP. Noi 1 1. Érem deu que caminàvem i pel 

camí s’hi anaven afegint altres sagals i sagales de la 

zona. 

2 m. i f. Persona jove que ajuda un pastor o que guarda 

el bestiar gros d’una masia. 

3 m. Mosso d’una diligència o d’un cotxe públic. 

sardina 
1 f. Peix de la família dels clupeids, d’uns 20 o 25 

centímetres de llargada màxima, amb l’esquena de 

color verd blavós, els costats i el ventre argentats, 

amb estries divergents sobre l’opercle, i el cos cobert 

d’escates grosses molt caduques, que és de vida 

pelàgica i forma moles (Sardina pilchardus). 

2 estar com les sardines al barril Diferents persones, 

estar com premsades en un espai on a penes caben. 

sardina 
1 f. Peix de la família dels clupeids, d’uns 20 o 25 

centímetres de llargada màxima, amb l’esquena de 

color verd blavós, els costats i el ventre argentats, 

amb estries divergents sobre l’opercle, i el cos cobert 

d’escates grosses molt caduques, que és de vida 

pelàgica i forma moles (Sardina pilchardus). 

2 com sardines [o com les sardines al barril, o com 

les sardines en llauna] loc. adv. Molt estrets, pel fet 

d’haver-hi un nombre excessiu de persones en un 

espai molt limitat. Al metro anàvem com sardines. 

sarmentós -osa 
adj. Que té sarments. 

sarmentós -osa 
1 adj. Que té sarments. 
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2 adj. Llarg i prim com un sarment. Era una dona 

petita i magra, de braços sarmentosos. 

secularitat 

f. Qualitat o estat de secular. 

 

secularitat 

1 f. Qualitat o estat de secular.  

2 f. LAÏCITAT. La secularitat de l’Estat, de la societat.  

segon2 -a [...]  

2 m. pl. Castellers que ocupen el segon pis d’un 

castell humà.  

segon2 -a [...]  

2 m. i f. Casteller del segon pis d’un castell humà.  

serradura 
1 1 f. Acció de serrar; l’efecte. 

1 2 f. Tall que fa la serra. 

2 f. pl. Partícules que es desprenen de la fusta en 

serrar-la o raspar-la. 

serradura 
1 1 f. Acció de serrar; l’efecte. 

1 2 f. Tall que fa la serra. 

2 f. [usat generalment en pl.] Conjunt de partícules 

que es desprenen de la fusta en serrar-la o raspar-la. 

L’andana de l’estació es va omplir de pols i 

serradura. Al racó hi posarem serradures per als 

gats. 

setè -ena 

1 1 adj. Que, en una sèrie, en té sis davant seu, el que 

fa set. El pis setè. El setè cel. 

1 2 adj. Que és una de les set parts iguals en què es 

divideix una quantitat o un tot. Una setena part s’han 

de llençar. 

1 3 m. Un setè, 1/7. 

2 1 f. En mús., interval que abraça set graus 

consecutius de l’escala. 

2 2 setena major Setena de cinc tons i un semitò. 

2 3 setena menor Setena de cinc tons. 

 

setè -ena 

1 1 adj. Que, en una sèrie, en té sis davant seu, el que 

fa set. El pis setè. El setè cel. 

1 2 adj. Que és una de les set parts iguals en què es 

divideix una quantitat o un tot. Una setena part s’han 

de llençar. 

1 3 m. Un setè, 1/7. 

2 m. i f. Casteller del setè pis d’un castell humà. 

3 1 f. En mús., interval que abraça set graus 

consecutius de l’escala. 

3 2 setena major Setena de cinc tons i un semitò. 

3 3 setena menor Setena de cinc tons. 

sidral 
m. Preparat en pols o granulat compost d’àcid 

tartàric, bicarbonat sòdic, sucre en pols i essència, 

que generalment s’usa dissolt en aigua com a refresc. 

sidral 
1 m. Preparat en pols o granulat compost d’àcid 

tartàric, bicarbonat sòdic, sucre en pols i essència, 

que generalment s’usa dissolt en aigua com a refresc. 

2 m. POP. Situació de molt de desordre, soroll i 

confusió. A la festa hi va haver un sidral de cal déu. 

silueta [...] 

2 f. Forma que presenta a la vista la massa d’un 

objecte llunyà destacant-se més o menys del fons 

sobre el qual es projecta. 

silueta [...] 

2 1 f. Forma que presenta a la vista la massa d’un 

objecte llunyà destacant-se més o menys del fons 

sobre el qual es projecta. 

2 2 f. Cos que té una silueta determinada. Veig passar 

de lluny una silueta femenina amb un gran barret. 

silvícola 
adj. Que viu al bosc. 

silvícola 
1 adj. Que viu al bosc. Espècie silvícola. Fauna 

silvícola. 

2 adj. Relatiu o pertanyent a la silvicultura. Les 

brigades forestals executen tasques silvícoles. 
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sisè -ena 
1 1 adj. Que en una sèrie en té cinc davant seu, el que 

fa sis. 

1 2 adj. Que és una de les sis parts iguals en què es 

divideix una quantitat o un tot. 

1 3 m. Cinc sisens, 5/6. 

2 m. pl. Castellers que formen el sisè pis d’un castell 

humà. 

3 1 m. A l’època medieval, terç de croat d’argent 

equivalent a 6 diners. 

3 2 m. A l’edat moderna, moneda d’aram de valor de 

6 diners. 

4 1 f. En mús., interval que abraça sis graus 

consecutius de l’escala. 

4 2 sisena major Sisena de quatre tons i un semitò. 

4 3 sisena menor Sisena de quatre tons. 

sisè -ena 
1 1 adj. Que en una sèrie en té cinc davant seu, el que 

fa sis. 

1 2 adj. Que és una de les sis parts iguals en què es 

divideix una quantitat o un tot. 

1 3 m. Cinc sisens, 5/6. 

2 m. i f. Casteller del sisè pis d’un castell humà. 

3 1 m. A l’època medieval, terç de croat d’argent 

equivalent a 6 diners. 

3 2 m. A l’edat moderna, moneda d’aram de valor de 

6 diners. 

4 1 f. En mús., interval que abraça sis graus 

consecutius de l’escala. 

4 2 sisena major Sisena de quatre tons i un semitò. 

4 3 sisena menor Sisena de quatre tons. 

sobrar [...] 

2 1 v. intr. Ésser de més d’allò que cal per a atènyer 

una quantitat o un nombre determinats. N’hem 

omplert tres caixes i encara n’han sobrat dues 

dotzenes. Amb els diners que t’han donat en tindràs 

prou i encara te’n sobraran. 

2 2 v. intr. No ésser necessari, estar de massa, en un 

lloc, una reunió, etc. Aquí, hi sobres, noi: ja te’n pots 

anar. 

2 3 v. intr. Restar després d’haver-se despès o 

consumit el que ha calgut. Dona-li el que ha sobrat 

del dinar. 

sobrar [...] 

2 1 v. intr. Ésser de més d’allò que cal per a atènyer 

una quantitat o un nombre determinats. N’hem 

omplert tres caixes i encara n’han sobrat dues 

dotzenes. Amb els diners que t’han donat en tindràs 

prou i encara te’n sobraran. 

2 2 v. intr. No ésser necessari. Després d’haver vist 

això, sobren les paraules. Sobra dir que els temps 

canvien. 

2 3 v. intr. Estar de massa en un lloc, en una reunió, 

etc. Aquí, hi sobres, noi: ja te’n pots anar.  

2 4 v. intr. Restar després d’haver-se despès o 

consumit el que ha calgut. Dona-li el que ha sobrat 

del dinar. 

sobreescalfar 

1 v. tr. Elevar la temperatura (d’una cosa que ja és 

calenta). 

2 v. tr. Escalfar excessivament més enllà del que és 

convenient. 

3 v. tr. Escalfar (un vapor) per damunt la temperatura 

d’ebullició. 

 

sobreescalfar 

1 v. tr. Elevar la temperatura (d’una cosa que ja és 

calenta). 

2 1 v. tr. Escalfar excessivament més enllà del que és 

convenient. 

2 2 v. intr. pron. El reactor s’ha sobreescalfat a causa 

d’un problema en el sistema de refrigeració. 

3 v. tr. Escalfar (un vapor) per damunt la temperatura 

d’ebullició. 

sol1 [...] 

2 1 m. Llum directa del Sol. Prendre el sol. Posar a 

eixugar una cosa al sol. Posa’t allí on no toqui el sol. 

Aquesta paret tan alta ens treu el sol del jardí. No et 

posis al sol: posa’t a l’ombra. Fa sol: no està núvol. 

2 2 a sol i serena loc. adv. A la intempèrie, tant de nit 

com de dia. 

2 3 de sol a sol loc. adv. Des que surt el sol fins que 

es pon. 

2 4 el sol colgat EL SOL POST. 

2 5 el sol eixit Immediatament després de sortir el sol. 

sol1 [...] 

m. 2 1 Llum directa del Sol. Prendre el sol. Posar a 

eixugar una cosa al sol. Posa't allí on no toqui el sol. 

Aquesta paret tan alta ens treu el sol del jardí. No et 

posis al sol: posa't a l'ombra. Fa sol: no està núvol.  

2 2 a sol eixit [o al sol eixit] loc. adv. Immediatament 

després de sortir el sol.  

2 3 a sol ixent loc. adv. A l'hora que surt el sol.  

2 4 a sol ponent [o a sol colgant] loc. adv. A l'hora 

que es pon el sol.  

2 5 a sol post [o a sol colgat, o al sol post] loc. adv. 

Immediatament després de pondre's el sol.  
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2 6 el sol post Immediatament després de pondre’s el 

sol. 

2 7 sol colgant Sol ponent a). 

2 8 sol ixent a) Sortida del sol. 

2 8 sol ixent b) La part de llevant. 

2 9 sol ponent a) Posta del sol. 

2 9 sol ponent b) La part de ponent. 

3 1 sol de mitjanit [...]  

2 6 de sol a sol loc. adv. Des que surt el sol fins que 

es pon.  

2 7 sol colgant Sol ponent a).  

2 8 sol ixent a) Sol al moment d'aparèixer damunt de 

l'horitzó.  

2 8 sol ixent b) La part de llevant.  

2 9 sol ponent a) Sol al moment de passar sota 

l'horitzó. 

2 9 sol ponent b) La part de ponent.  

3 a sol i serena loc. adv. A la intempèrie, tant de nit 

com de dia.  

4 1 sol de mitjanit [...] 

somicó 
m. PLORICÓ. Fer el somicó. 

somicó 
m. PLORICÓ. Se sentia el somicó d’una criatura. 

Quan la renyaven, feia el somicó.  

sororitat 

f. Solidaritat entre dones. 

sororitat 

f. Relació de solidaritat entre dones, especialment 

quan té per objectiu la consecució de llur 

empoderament i la lluita contra l’opressió.  

sublimar 
1 v. tr. Exaltar 1 i 2. 

2 1 v. tr. Fer passar de l’estat sòlid al gasós i d’aquest 

al sòlid, sense aparentment passar per l’estat líquid. 

Sublimar arsènic. 

2 2 v. intr. pron. El iode se sublima a una temperatura 

poc elevada. 

sublimar 
1 v. tr. Exaltar 1 i 2. 

2 v. tr. Transformar (un impuls instintiu) en un valor 

socialment acceptable. Sublima l’agressivitat per la 

via de la lluita esportiva. 

3 1 v. tr. Fer passar de l’estat sòlid al gasós i d’aquest 

al sòlid, sense aparentment passar per l’estat líquid. 

Sublimar arsènic. 

3 2 v. intr. pron. El iode se sublima a una temperatura 

poc elevada. 

succés 
[pl. -essos] 

1 m. Esdeveniment 1. 

2 m. Resultat bo, feliç, d’alguna cosa. La 

representació de l’obra ha tingut un succés 

extraordinari.  

succés 
[pl. -essos] 

1 1 m. Esdeveniment 1. 

1 2 m. pl. Secció d’un mitjà de comunicació destinada 

a esdeveniments tràgics. A la redacció del diari hi ha 

dos redactors de successos. 

2 m. Resultat bo, feliç, d’alguna cosa. La 

representació de l’obra ha tingut un succés 

extraordinari. 

superior1 [...] 

7 adj. Que, en una jerarquia, ocupa un lloc de més 

importància. El recurs serà resolt per un tribunal 

superior. 

superior1 [...] 

7 adj. Que, en una jerarquia, ocupa un lloc de més 

importància. El recurs serà resolt per un tribunal 

superior. 

8 adj. D’una intensitat tan gran que venç fàcilment 

algú. Allò era superior a les seves forces. 

surrealista 
1 adj. Relatiu o pertanyent al surrealisme. 

2 adj. i m. i f. Seguidor del surrealisme. 

surrealista 
1 adj. Relatiu o pertanyent al surrealisme. 

2 adj. i m. i f. Seguidor del surrealisme. 

3 adj. Irracional per la seva estranyesa i absurditat. 

Aquella situació era surrealista. Té un sentit de 

l’humor surrealista. 
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tallar [...] 

3 1 v. tr. Separar (una part) d’una cosa amb un 

instrument de vora afilada. Un cirurgià, tallar un 

braç a algú. Tallar una llesca de pa. Tallar una 

branca d’un arbre. Tallar el cap a algú. 

3 2 tallar el coll a algú Degollar-lo, decapitar-lo. 

3 3 tallar els braços a algú Llevar-li el poder d’obrar. 

3 4 tallar en rodó Tallar una cosa de manera que se 

separi completament de l’altra a què estava adherida. 

Tallar en rodó el cap, un tronc. [...] 

 

tallar [...] 

3 1 v. tr. Separar (una part) d’una cosa amb un 

instrument de vora afilada. Un cirurgià, tallar un 

braç a algú. Tallar una llesca de pa. Tallar una 

branca d’un arbre. Tallar el cap a algú. Tallar els 

cabells a algú. 

3 2 v. tr. Fer-se tallar els cabells. Avui vaig a la 

perruqueria a tallar-me els cabells. 

3 3 tallar el coll a algú Degollar-lo, decapitar-lo. 

3 4 tallar els braços a algú Llevar-li el poder d’obrar. 

3 5 tallar en rodó Tallar una cosa de manera que se 

separi completament de l’altra a què estava adherida. 

Tallar en rodó el cap, un tronc. [...] 

tapaboques 
1 m. BUFANDA . [...] 

tapaboques 
1 m. Peça de roba en forma de tub que s’usa com a 

abrigall del coll i de la boca. [...] 

tatuar 
v. tr. Fer dibuixos o senyals indelebles (en el cos) 

inserint una matèria colorant sota la pell. 

tatuar 
1 v. tr. Fer el dibuix indeleble (d’un símbol, d’una 

imatge) en el cos d’algú inserint una matèria colorant 

sota la pell. Li han tatuat una flor al braç. 

2 v. tr. Fer-se tatuar (un símbol, una imatge). S’ha 

tatuat una flor a la cuixa. 

3 v. tr. Fer dibuixos o senyals indelebles (en el cos, 

en una part del cos) inserint una matèria colorant sota 

la pell. Li han tatuat els dos braços. 

4 v. tr. Fer-se tatuar un símbol o una imatge (sobre 

una part del cos, sobre si mateix). M’he tatuat tota 

l’esquena. Jo no em vull tatuar. 

telèfon 
m. Aparell per a comunicar-se oralment a distància 

que consta d’un dispositiu per a seleccionar el 

destinatari, d’un transmissor i d’un receptor que 

permeten establir una comunicació dúplex. 

 

telèfon  

1 m. Sistema de comunicació oral a distància que 

transmet senyals acústics per mitjà de senyals 

elèctrics. Línia de telèfon. Parlar per telèfon. 

2 m. Aparell per a comunicar-se oralment a distància 

que consta d’un dispositiu per a seleccionar el 

destinatari, d’un transmissor i d’un receptor que 

permeten establir una comunicació dúplex. 

3 m. Número d’identificació assignat a un telèfon, 

que s’usa per a establir-hi comunicació. Donar el 

telèfon. Apuntar-se un telèfon. Telèfon de contacte. 

4 telèfon mòbil a) Telèfon de dimensions petites i 

independent de qualsevol suport, que funciona 

mitjançant ones de ràdio d’alta freqüència. 

4 telèfon mòbil b) Número d’identificació assignat a 

un telèfon mòbil, que s’usa per a establir-hi 

comunicació. Passa’m el teu telèfon mòbil i ja et 

trucaré.  

temporada 
f. Dins l’any, espai de temps que es distingeix per 

alguna cosa de la resta de l’any, durant el qual es fa 

habitualment alguna cosa, es fan certs treballs 

temporada 
1 f. Dins l’any, espai de temps que es distingeix per 

alguna cosa de la resta de l’any, durant el qual es fa 

habitualment alguna cosa, es fan certs treballs 
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agrícoles, es produeixen certs fruits, etc. En aquell 

país la primavera és la temporada de les pluges. Són 

les fruites de la temporada. Temporada de banys. 

Anar a passar una temporada a fora. 

agrícoles, es produeixen certs fruits, etc. En aquell 

país la primavera és la temporada de les pluges. Són 

les fruites de la temporada. Temporada de banys. 

Anar a passar una temporada a fora. 

2 temporada alta Període de màxima afluència de 

clients. Els hotels apugen els preus durant la 

temporada alta. 

3 temporada baixa Període de mínima afluència de 

clients. Si viatgeu en temporada baixa, evitareu les 

aglomeracions. 

tenyir 
1 v. tr. Impregnar d’una matèria colorant. Tenyir fil, 

llana, seda. Tenyir els cabells amb alquena. La 

tintura de iode tenyeix el midó de blau o morat. 

2 v. tr. Canviar el color (d’una tela, d’un drap, etc.). 

Fer-se tenyir de negre un vestit. Tenyir-se els cabells. 

3 v. tr. PER EXT. Denses nuvolades tenyien el cel de 

negre. Aquell esdeveniment es va tenyir de tragèdia. 

 

tenyir 
1 v. tr. Impregnar d’una matèria colorant. Tenyir fil, 

llana, seda. Tenyir els cabells amb alquena. La 

tintura de iode tenyeix el midó de blau o morat. 

2 v. tr. Canviar el color (d’una tela, d’un drap, etc.). 

Fer-se tenyir de negre un vestit. Tenyir-se els cabells. 

3 v. tr. PER EXT. Denses nuvolades tenyien el cel de 

negre. Aquell esdeveniment es va tenyir de tragèdia. 

4 v. tr. Tenyir els cabells (a algú). Avui la tenyirà un 

perruquer nou. S’ha tenyit fa poc, encara té tint a les 

ungles. 

5 v. tr. Fer-se tenyir els cabells. Demà aniré a la 

perruqueria a tenyir-me. 

tequila  
m. Beguda alcohòlica obtinguda a partir d’una mena 

d’atzavara conreada pròpia de Mèxic.  

tequila  
m. Aiguardent obtingut del suc que s’extreu del cor 

de l’atzavara Agave tequilana, originari de Mèxic.  

terç -a [...]  

3 m. pl. Castellers que formen el tercer pis d’un 

castell humà.  

terç -a [...]  

3 m. i f. Casteller del tercer pis d’un castell humà. [...] 

termenejar 
v. intr. Tenir el seu terme o límit en tal o tal punt. 

termenejar 
1 v. intr. Limitar en tal o tal punt amb un terreny o 

amb un accident geogràfic. La Masó termeneja al sud 

amb el municipi del Rourell. 

2 v. intr. Tenir el seu terme o límit en tal o tal punt. 

En aquella pineda termeneja la nostra hisenda. 

testimoni 

1 1 m. i f. Persona que compareix a declarar davant la 

justícia el que ha vist o sentit, el que sap d’alguna 

cosa, que compareix a certificar la identitat d’algú, 

l’exactitud d’una declaració, etc. Citar algú com a 

testimoni. Un testimoni de vista. Un testimoni d’oïda. 

Testimonis de càrrec, de descàrrec. Un testimoni 

fals. 

1 2 m. i f. Persona que ha vist o sentit alguna cosa. Ell 

no ha volgut ni escoltar-me: tu n’ets testimoni. 

1 3 testimoni auricular Testimoni que ha sentit allò 

que diu. 

1 4 testimoni ocular Testimoni que ha vist el que 

refereix. [...] 

 

testimoni 

1 1 m. i f. Persona que compareix davant la justícia a 

declarar el que ha vist o sentit, el que sap d’alguna 

cosa, a certificar la identitat d’algú, l’exactitud d’una 

declaració, etc. Citar algú com a testimoni. Un 

testimoni de vista. Un testimoni d’oïda. Testimonis de 

càrrec, de descàrrec. Un testimoni fals. 

1 2 m. i f. Persona que ha vist o sentit alguna cosa. Ell 

no ha volgut ni escoltar-me: tu n’ets testimoni. 

1 3 testimoni auricular Testimoni que ha sentit allò 

que diu. 

1 4 testimoni ocular Testimoni que ha vist el que 

refereix. 

1 5 m. Declaració d’algú per a certificar una cosa que 

ha vist o sentit amb l’objectiu d’establir o provar un 

fet, especialment quan es fa davant la justícia. Donar 
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fals testimoni. El seu testimoni va ser clau per a 

resoldre el cas. [...] 

testimonial 

1 adj. Mitjançant testimonis. Prova testimonial. 

2 f. pl. Document en què es testifica alguna cosa. 

 

testimonial 

1 adj. Mitjançant testimonis. Prova testimonial. 

2 f. pl. Document en què es testifica alguna cosa. 

3 adj. Molt minoritari. L’exhibició de pel·lícules en 

català als cinemes és encara testimonial. 

testimoniatge 1 1 m. Declaració d’algú per a 

certificar una cosa que ha vist o sentit per tal 

d’establir o provar un fet, especialment la feta 

davant la justícia. Portar, retre, testimoniatge 

d’alguna cosa. [...] 

testimoniatge 1 1 m. Testimoni 1 5. Portar, retre, 

testimoniatge d’alguna cosa. [...] 

 

tintura [...] 

2 1 f. Tint 2. 

2 2 f. Solució d’una substància de color intens en 

aigua, alcohol o èter. Tintura de iode. 

tintura [...] 

2 1 f. Tint 2. 

2 2 f. Solució d’una substància en aigua, alcohol o 

èter. Tintura de iode. Tintura d’àrnica. 

tipus [...] 

5 1 m. Individu, grup, etc., que és l’exemplificació 

més perfecta d’una espècie, d’un gènere, etc. 

5 2 m. En psic., biotip. 

5 3 m. POP. Persona del sexe masculí. 

5 4 m. Figura d’una persona, especialment pel que fa 

a l’esveltesa o l’elegància del seu cos. 

tipus [...] 

5 1 m. Individu, grup, etc., que és l’exemplificació 

més perfecta d’una espècie, d’un gènere, etc. 

5 2 m. En psic., biotip. 

5 3 m. POP. Persona del sexe masculí. 

5 4 m. Figura d’una persona, especialment pel que fa 

a l’esveltesa o l’elegància del seu cos. 

5 5 m. Bon tipus. Fa gimnàstica cada dia per 

mantenir el tipus. 

tir 
1 1 m. Tret, descàrrega d’una arma de foc o altra que 

llança un projectil. Un tir de canó. Canó de tir ràpid. 

1 2 m. Trajectòria que descriu el projectil llançat. 

Línia, pla, angle, de tir. Ajustar, regular, el tir. Tir 

directe, indirecte. 

1 3 m. Quantitat de munició per a carregar una vegada 

l’arma de foc. Ens restaven pocs tirs. 

2 1 m. Art i manera de tirar, de disparar. Exercicis de 

tir. Escola de tir. Tir amb arc. [...] 

tir 
1 1 m. Tret, descàrrega d’una arma de foc o altra que 

llança un projectil. Un tir de canó. Canó de tir ràpid. 

1 2 m. Trajectòria que descriu el projectil llançat. 

Línia, pla, angle, de tir. Ajustar, regular, el tir. Tir 

directe, indirecte. 

1 3 m. Quantitat de munició per a carregar una vegada 

l’arma de foc. Ens restaven pocs tirs. 

1 4 a (un) tir de pedra loc. adv. A (UN) TRET DE 

PEDRA. Ancoraren a tir de pedra de la 

desembocadura del riu. 

2 1 m. Art i manera de tirar, de disparar. Exercicis de 

tir. Escola de tir. Tir amb arc. [...] 

tirat  

1 m. Acció de tirar o de traçar una línia, un camí, etc. 

2 1 m. Manera d’estar tirada una línia, un camí, etc. 

[...] 

 

 

tirat -ada 

1 adj. Prolongat sense interrupció. Aquell motiu, 

repetit mil vegades, servia d’ornament ceràmic en 

forma de sanefa tirada. Era un home molt reservat, 

amb qui no havia tingut mai una conversa tirada. 

2 m. Acció de tirar o de traçar una línia, un camí, etc. 

3 1 m. Manera d’estar tirada una línia, un camí, etc. 

[...] 

torracollons 

m. i f. VULG. Persona enutjosa, que molesta, que a tot 

troba obstacles. 

 

torracollons 

adj. i m. i f. VULG. Enutjós, que molesta, que a tot 

troba obstacles. A la seva feina són molt torracollons. 

És una torracollons, no cal donar-hi més voltes. 
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torrentós -osa 

adj. On es formen torrents. 

 

torrentós -osa 

1 adj. On es formen torrents. 

2 adj. Que flueix amb la rapidesa i la impetuositat 

d’un torrent. Un riu torrentós. 

tortosí -ina [...]  

2 1 m. Subdialecte de transició entre el català nord-

occidental i el valencià, parlat al Baix Ebre, al 

Montsià, a la Ribera d’Ebre, a la Terra Alta, als Ports 

de Morella, a part del Maestrat i al Matarranya. 

tortosí -ina [...]  

2 1 m. Subdialecte del català nord-occidental de 

transició al valencià, parlat al Baix Ebre, al Montsià, 

a la Ribera d’Ebre, a la Terra Alta, als Ports de 

Morella, a part del Maestrat i al Matarranya. 

trabucar 
1 1 v. tr. Capgirar, tombar, (un receptacle) de manera 

que es buidi el seu contingut. Són vagonetes que es 

descarreguen trabucant-les. Han trabucat el tinter, i 

s’ha vessat tota la tinta. 

1 2 v. tr. PER EXT. La Revolució Francesa va trabucar 

els valors de la societat. 

1 3 v. intr. pron. La tassa es trabuca i el cafè 

s’escampa per terra. 

2 v. tr. El pes d’un objecte en un dels dos plats, fer 

caure (la balança). [...]  

trabucar 
1 1 v. tr. Capgirar, tombar, (un receptacle) de manera 

que es buidi el seu contingut. Són vagonetes que es 

descarreguen trabucant-les. Han trabucat el tinter, i 

s’ha vessat tota la tinta. 

1 2 v. tr. PER EXT. La Revolució Francesa va trabucar 

els valors de la societat. 

1 3 v. intr. pron. La tassa es trabuca i el cafè 

s’escampa per terra. 

1 4 v. intr. pron. PER EXT. Els valors de la societat 

s’han trabucat. 

2 v. tr. El pes d’un objecte en un dels dos plats, fer 

caure (la balança). [...] 

tradicional 

1 adj. Relatiu o pertanyent a la tradició. 

2 adj. Fundat sobre la tradició. 

 

tradicional 

1 adj. Relatiu o pertanyent a la tradició. 

2 adj. Fundat sobre la tradició.  

3 adj. Que segueix la tradició. A l’hora de celebrar 

Nadal, a casa som molt tradicionals. 

traduir 

1 v. tr. Escriure o dir en un llenguatge (allò que ha 

estat escrit o dit en un altre). Traduir Plató en català. 

Traduir del francès al rus. 

2 v. tr. PER EXT. Esguards que traduïen 

admirablement els sentiments de les seves ànimes. 

 

traduir 

1 1 v. tr. Escriure o dir en un llenguatge (allò que ha 

estat escrit o dit en un altre). Traduir Plató en català. 

Traduir del francès al rus. 

1 2 v. tr. PER EXT. Esguards que traduïen 

admirablement els sentiments de les seves ànimes. 

2 v. intr. pron. Tenir com a conseqüència manifesta. 

L’augment de l’oferta i la disminució de la demanda 

es tradueixen en una rebaixa dels preus. 

transbordar 
1 v. tr. Fer passar (persones o mercaderies) d’una nau 

a una altra. 

2 v. tr. Fer passar (persones o mercaderies) del 

vehicle on anaven a un altre amb què poden 

prosseguir llur transport o viatge. 

3 v. tr. Transportar (vianants, vehicles, etc.) d’una 

vora a una altra d’un riu, d’un canal, etc. 

transbordar 
1 v. tr. Fer passar (persones o mercaderies) d’una nau 

a una altra. 

2 v. tr. Fer passar (persones o mercaderies) del 

vehicle on anaven a un altre amb què poden 

prosseguir llur transport o viatge.  

3 v. intr. Passar d’un vehicle a un altre per prosseguir 

el viatge. Els passatgers hauran de transbordar a un 

autocar. Vam transbordar a l’aeroport de París. 

4 v. tr. Transportar (vianants, vehicles, etc.) d’una 

vora a una altra d’un riu, d’un canal, etc. 

transfòbia  

f. Aversió al transgenerisme o als transgèneres. 

transfòbia  

f. Aversió envers el transgenerisme o les persones 

transgèneres que sovint es manifesta amb una actitud 

discriminatòria. 
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transgènere 

1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe oposat a aquell al 

qual pertany biològicament. Persones transgènere. 

2 adj. i m. i f. Que no se sent del sexe al qual pertany 

biològicament perquè la seva identitat no s’ajusta a 

les categories tradicionals d’home i dona. 

3 adj. [inv.] Relatiu o pertanyent als transgèneres. 

Col·lectius transgènere. 

transgènere 

1 adj. i m. i f. Que s’identifica amb el gènere oposat 

a aquell que li fou assignat en néixer d’acord amb el 

seu aparell reproductor. Persones transgèneres. 

Defensem els drets dels transgèneres. 

2 adj. i m. i f. Que no s’identifica amb el gènere que 

li fou assignat en néixer d’acord amb el seu aparell 

reproductor ni amb les categories tradicionals 

d’home i dona. Col·lectius transgèneres. Els 

transgèneres no volen ser classificats pels atributs 

del seu cos. 

3 adj. Relatiu o pertanyent a les persones 

transgèneres. Drets transgèneres. 

transgenerisme 

m. Qualitat o condició de transgènere. 

transgenerisme  

m. TRANSIDENTITAT. 

transsexual  

1 adj. i m. i f. Transgènere 1. 

2 adj. i m. i f. Que dona o vol donar al propi cos 

l’aparença del cos de l’altre sexe mitjançant 

operacions o tractaments hormonals. 

3 adj. Relatiu o pertanyent als transsexuals. Població 

transsexual. 

transsexual  

1 adj. i m. i f. Transgènere 1. 

2 adj. i m. i f. Que dona o vol donar al propi cos 

l’aparença del cos de l’altre sexe mitjançant 

operacions o tractaments hormonals. 

adj. Relatiu o pertanyent a les persones transsexuals. 

Població transsexual. 

trastocar 
1 v. tr. Trastornar el cap (a algú), fer-lo tornar boig. 

Aquesta fal·lera l’ha trastocat. Aquella noia el va 

trastocar. 

2 v. intr. pron. S’ha trastocat. 

trastocar 
1 1 v. tr. Trastornar el cap (a algú), fer-lo tornar boig. 

Aquesta fal·lera l’ha trastocat. Aquella noia el va 

trastocar. 

1 2 v. intr. pron. S’ha trastocat. 

2 v. tr. Alterar la successió prevista dels 

esdeveniments. La pluja ha trastocat tota la diada. 

Ha vingut el teu fill i ha trastocat tots els plans. 

tret1 [...] 

2 1 m. Distància que separa dos punts. D’ací a casa, 

hi ha un gran tret, hi tenim un bon tret. 

2 2 m. PER EXT. Del que diu al que fa hi ha un gran 

tret. 

2 3 a llarg tret loc. adv. TARD O D’HORA. 

3 1 m. Línia del rostre. Els trets de la seva fisonomia. 

[...]  

tret1 [...] 

2 1 m. Distància que separa dos punts. D’ací a casa, 

hi ha un gran tret, hi tenim un bon tret. 

2 2 m. PER EXT. Del que diu al que fa hi ha un gran 

tret. 

2 3 a llarg tret loc. adv. TARD O D’HORA. 

2 4 a (un) tret de pedra loc. adv. Molt a prop. Teníem 

el mar a tret de pedra. 

3 1 m. Línia del rostre. Els trets de la seva fisonomia. 

[...] 

trienni 

m. Període de tres anys. 

 

trienni 

1 m. Període de tres anys. 

2 m. Complement salarial que es rep per cada trienni 

treballat a la mateixa empresa o meritat com a 

empleat públic. Els directius pretenien suprimir els 

triennis i el plus de perillositat. 

tripular 
1 v. tr. Proveir de tripulació (una nau). 

2 v. tr. Anar a bord (d’una nau) com a tripulant. 

tripular 
1 v. tr. Proveir de tripulació (una nau). 

2 v. tr. Anar a bord (d’una nau) com a tripulant. 
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3 v. tr. Conduir (una nau). Ell mateix tripulava 

l’avioneta. 

tronc [...] 

3 1 m. Cos d’un home, d’un animal, prescindint del 

cap i les extremitats. 

3 2 m. Part principal d’una columna o pedestal, 

compresa entre el capitell i la base. 

3 3 m. Part d’un con o d’una piràmide compresa entre 

la base i una secció transversal, frust. Un tronc de 

piràmide de bases paral·leles. 

4 m. Parell de cavalls o de muls que tiren un carruatge 

enganxats al fusell, l’un al costat de l’altre. 

tronc [...] 

3 1 m. Cos d’un home, d’un animal, prescindint del 

cap i les extremitats. 

3 2 m. Part principal d’una columna o pedestal, 

compresa entre el capitell i la base. 

3 3 m. Part d’un con o d’una piràmide compresa entre 

la base i una secció transversal, frust. Un tronc de 

piràmide de bases paral·leles. 

3 4 m. Part d’un castell humà que comprèn els pisos 

que van dels segons a l’immediatament anterior als 

dosos. 

4 m. Parell de cavalls o de muls que tiren un carruatge 

enganxats al fusell, l’un al costat de l’altre. 

tse-tse 

adj. mosca tse-tse V. MOSCA. 

 

tse-tse 

[inv.] 

f. MOSCA DE LA SON. 

vaccí [...] 

3 2 m. Preparat que estimula la formació 

d’anticossos, amb la qual cosa hom aconsegueix 

immunització contra diverses infeccions. Vaccí 

trivalent. Vaccí tetravalent. Vaccí polivalent. 

vaccí [...] 

3 2 m VACUNA.  

vaccinar 
v. tr. Aplicar (a una persona o a un animal), amb 

finalitat profilàctica o terapèutica, vaccins preparats 

amb gèrmens vius, atenuats o morts o amb llurs 

productes, els quals provoquen immunitat activa i 

específica contra determinades infeccions futures o 

acabades d’adquirir. 

vaccinar 
v. tr. VACUNAR. 

 

vacuna 
f. Vaccí 3 2. 

vacuna 
f. Preparat que estimula la formació d’anticossos, 

amb la qual cosa hom aconsegueix immunització 

contra diverses infeccions. Vacuna trivalent. Vacuna  

tetravalent. Vacuna polivalent. 

vacunar 

v. tr. VACCINAR. 
vacunar 
1 v. tr. Aplicar (a una persona o a un animal), amb 

finalitat profilàctica o terapèutica, vaccins preparats 

amb gèrmens vius, atenuats o morts o amb llurs 

productes, els quals provoquen immunitat activa i 

específica contra determinades infeccions futures o 

acabades d’adquirir. 

2 v. tr. Fer vacunar (algú, un animal). Heu de vacunar 

els fills i portar el certificat corresponent. T’has 

vacunat contra l’hepatitis B? 

vaja 

interj. Expressió usada per a indicar admiració, 

contrarietat, disgust, sorpresa, etc. Vaja, ara no trobo 

l’encenedor. 

 

vaja 

1 interj. Expressió usada per a indicar admiració, 

contrarietat, disgust, sorpresa, etc. Vaja, ara no trobo 

l’encenedor. 
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2 interj. Expressió usada per a tancar un tema o 

donar-lo per prou tractat. No m’acaba de fer el pes, 

però vaja, me’l quedaré. 

valencianista  

1 1 adj. Relatiu o pertanyent al valencianisme. 

1 2 adj. i m. i f. Partidari del valencianisme.  

2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del València Club 

de Futbol. 

valencianista  

1 1 adj. Relatiu o pertanyent al valencianisme. 

1 2 adj. i m. i f. Partidari del valencianisme.  

2 1 adj. Relatiu o pertanyent al València Club de 

Futbol. L’afició valencianista. 

2 2 adj. i m. i f. Soci o simpatitzant del València Club 

de Futbol. És molt valencianista. 

valorar  

1 1 v. tr. Determinar el valor (d’una cosa). Una finca 

que valoraren en sis milions d’euros. Han valorat 

molt bé els quadres del pintor mort.  

1 2 v. tr. Considerar d’una manera raonada (una 

cosa). Haurem de valorar els resultats electorals 

d’una manera molt ponderada. L’assemblea ha 

valorat positivament la proposta.  

2 v. tr. En quím., efectuar una valoració (d’una 

substància). 

 

valorar  

1 1 v. tr. Determinar el valor (d’una cosa). Una finca 

que valoraren en sis milions d’euros. Han valorat 

molt bé els quadres del pintor mort.  

1 2 v. tr. Considerar d’una manera raonada (una 

cosa). Haurem de valorar els resultats electorals 

d’una manera molt ponderada. L’assemblea ha 

valorat positivament la proposta.  

1 3 v. tr. Estimar positivament (una cosa). Valorar 

l’esforç, valorar l’experiència. Valorem molt la 

vostra aportació al projecte.  

2 v. tr. En quím., efectuar una valoració (d’una 

substància). 

veraç 
adj. Que diu habitualment la veritat. Una persona 

veraç. 

veraç 
1 adj. Que diu habitualment la veritat. Una persona 

veraç. 

2 adj. Que és veritat. Els ciutadans tenen dret a rebre 

informació veraç. 

vernal 
1 1 adj. PRIMAVERAL. Període vernal. 

1 2 adj. Que floreix a la primavera. És una planta 

vernal. Bolet vernal. 

2 adj. Relatiu o pertanyent al punt vernal. 

vernal 
1 1 adj. PRIMAVERAL. Període vernal. 

1 2 adj. Que floreix a la primavera. És una planta 

vernal. 

1 3 adj. Que creix a la primavera. Bolet vernal. 

2 adj. Relatiu o pertanyent al punt vernal. 

vesprada 

1 f. Tarda 1. 

2 de vesprada loc. adv. A la vesprada. Proposà al seu 

xicot de veure’s el dissabte de vesprada. 

3 f. Part del dia que comprèn les darreres hores de la 

tarda incloent-hi el crepuscle vespertí. 

vesprada 

1 f. Tarda 1. 

2 f. Part del dia que comprèn les darreres hores de la 

tarda incloent-hi el crepuscle vespertí. 

3 de vesprada loc. adv. A la vesprada. Proposà al seu 

xicot de veure’s el dissabte de vesprada havent dinat. 

Ens trobarem de vesprada, quan comenci a 

fosquejar. 

vespre 

1 m. Part del dia compresa entre la tarda i la nit. Tenen 

obert fins a les vuit del vespre. Quedem demà al 

vespre; cap a quarts de nou. 

2 fer-se vespre Fer-se fosc. 

3 gran vespre Entrat el vespre. 

 

vespre 

1 m. Part del dia compresa entre la tarda i la nit. Tenen 

obert fins a les vuit del vespre. Quedem demà al 

vespre; cap a quarts de nou. 

2 de vespre [o de vespres] loc. adv. Al vespre. Van 

arribar de vespre. 

3 fer-se vespre Fer-se fosc. 

4 gran vespre Entrat el vespre. 
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vessar 

1 1 v. intr. El líquid, la sal, la farina, la sorra, etc., 

contingut en un recipient, sortir-ne. D’on vessa, per 

on vessa, aquesta aigua? 

1 2 v. intr. Un recipient, deixar escapar el líquid, la 

substància pulverulenta, etc., que conté. Aquest 

càntir vessa: deu tenir una esquerda. El safareig 

vessa de massa ple. 

1 3 v. intr. PER EXT. Vessar de satisfacció. 

[...] 

vessar 

1 1 v. intr. El líquid, la sal, la farina, la sorra, etc., 

contingut en un recipient, sortir-ne. D’on vessa, per 

on vessa, aquesta aigua? 

1 2 v. intr. Un recipient, deixar escapar el líquid, la 

substància pulverulenta, etc., que conté. Aquest 

càntir vessa: deu tenir una esquerda. El safareig 

vessa de massa ple. 

1 3 v. intr. PER EXT. Contenir per damunt de la seva 

capacitat. El calaix vessava de papers. Els carrers 

vessaven de gent.  

1 4 v. intr. PER EXT. Vessar de satisfacció. [...] 

vestidor 

1 m. Lloc destinat a vestir-se. 

2 m. pl. Local d’una instal·lació esportiva destinat a 

dutxar-se i a canviar-se de roba. 

vestidor 

1 m. Lloc destinat a vestir-se. 

2 m. Local d’una instal·lació esportiva destinat a 

dutxar-se i a canviar-se de roba. 

víbria 
f. DRAC. 

víbria 
f. Figura folklòrica similar al drac, però més 

estilitzada i més petita, sovint amb pits de dona. 

vida [...] 

2 1 f. Durada de la vida, successió de fenòmens pels 

quals es manifesta. La vida de l’ésser humà és curta. 

T’ho agrairé tota la vida. Mai de la vida. En ma vida 

no he vist una cosa semblant. 

2 2 de per vida loc. adv. Per sempre. 

2 3 en vida de loc. prep. Durant la vida de, vivint. En 

vida del pare, els diumenges solíem menjar tortell per 

postres. [...] 

vida [...] 

2 1 f. Durada de la vida, successió de fenòmens pels 

quals es manifesta. La vida de l’ésser humà és curta. 

T’ho agrairé tota la vida. Mai de la vida. En ma vida 

no he vist una cosa semblant. 

2 2 f. PER EXT. La vida dels electrodomèstics cada 

vegada és més curta. 

2 3 de per vida loc. adv. Per sempre. 

2 4 en vida de loc. prep. Durant la vida de, vivint. En 

vida del pare, els diumenges solíem menjar tortell per 

postres. [...] 

vigilar 

1 v. tr. Estar atent al que pot o ha de fer (algú o alguna 

cosa). És un home que cal vigilar. Vigilar un pres 

perquè no s’escapi. 

2 v. tr. Estar atent (a un comportament). Vigilar les 

accions d’algú. Vigilar que es compleixin les ordres. 

3 v. tr. Estar atent al que pot ocórrer (en un lloc), 

especialment per prevenir un perill. Vigileu la porta: 

que no entri ningú. Si no vigiles cauràs. Vigila! 

 

vigilar 

1 v. tr. Estar atent al que pot o ha de fer (algú o alguna 

cosa). És un home que cal vigilar. Vigilar un pres 

perquè no s’escapi. 

2 v. tr. Estar atent (a un comportament). Vigilar les 

accions d’algú. Vigilar que es compleixin les ordres. 

3 v. tr. Estar atent al que pot ocórrer (en un lloc), 

especialment per prevenir un perill. Vigileu la porta: 

que no entri ningú.  

4 v. intr. Estar atent en previsió d’un eventual 

contratemps. Vigili amb l’esglaó de l’entrada. El 

camí està en tan mal estat que havíem de vigilar de 

no estimbar-nos. El porter vigilava en tot moment a 

no deixar-se sorprendre. Vigila que no s’escapin les 

gallines. Si no vigiles, cauràs. Vigila! 

5 v. intr. Vetllar 3. L’Estat vigilava per l’eficàcia de 

l’ensenyament públic. 

vigoritzar 
v. tr. Donar vigor (a algú o a alguna cosa). L’aire 

fresc vigoritza els pulmons. 

vigoritzar 
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v. tr. i intr. pron. ENVIGORIR. L’aire fresc vigoritza 

els pulmons. Una vegada l’arbre s’ha vigoritzat, 

comença a produir fulles. 

visió [...] 

2 1 f. Il·lusió per la qual creiem veure allò que no 

tenim davant els nostres ulls, que ens representa com 

a reals coses que no existeixen sinó en la nostra 

imaginació. Veure visions. 

2 2 restar com qui veu visions Restar atònit, 

meravellat. 

 

visió [...] 

2 1 f. Il·lusió per la qual creiem veure allò que no 

tenim davant els nostres ulls, que ens representa com 

a reals coses que no existeixen sinó en la nostra 

imaginació. Veure visions. 

2 2 restar com qui veu visions Restar atònit, 

meravellat. 

3 f. Capacitat per a entendre una realitat complexa i 

intuir-ne l’evolució posterior. Té molta visió per als 

negocis. Per a aquest càrrec cal una persona amb 

visió de futur. 

visitant 
m. i f. Persona que visita. 

visitant 
1 m. i f. Persona que visita. El museu té molts 

visitants. 

2 adj. Que es desplaça al camp del contrari per jugar 

un partit, dit d’un equip esportiu. L’equip gironí es 

mostrà superior a l’equip visitant durant tot el partit. 

visitar 
1 v. tr. Fer una visita (a algú o a alguna cosa). Em ve 

a visitar sovint. He estat a visitar el meu oncle, que 

ha arribat d’Amèrica. He d’anar a visitar un malalt 

greu. Visitar els monuments d’una ciutat. 

2 visitar les esglésies Anar-hi com a acte de devoció. 

visitar 
1 v. tr. Fer una visita (a algú o a alguna cosa). Em ve 

a visitar sovint. He estat a visitar el meu oncle, que 

ha arribat d’Amèrica. El metge ha d’anar a visitar 

un malalt greu. Visitar els monuments d’una ciutat. 

2 visitar les esglésies Anar-hi com a acte de devoció. 

3 v. tr. Fer visitar per un metge. He demanat hora per 

visitar l’àvia amb la doctora Trilla. Em vaig a visitar 

cada quinze dies. 

vogada 
1 f. Camí recorregut vogant. 

2 f. Temps esmerçat vogant. 

vogada 
1 f. Acció de vogar. Els remers inicien la vogada mar 

endins.  

2 f. Camí recorregut vogant. 

3 f. Temps esmerçat vogant. 

vulnerar 

1 v. tr. Ferir1 1 1. 

2 v. tr. Causar un dany o un perjudici, sobretot moral, 

(en els sentiments, els drets, etc.) d’algú. Havien 

vulnerat la seva intimitat. Vulnerar el dret d’altri. 

 

vulnerar 

1 v. tr. Ferir1 1 1. 

2 v. tr. Causar un dany o un perjudici, sobretot moral, 

(en els sentiments, els drets, etc.) d’algú. Havien 

vulnerat la seva intimitat. Vulnerar el dret d’altri. 

3 v. tr. Violar2 1. Les seves actuacions vulneren 

l’ordenament jurídic vigent. 

xampany 

m. Vi escumós criat en cava i elaborat a l’estil de la 

Xampanya. Van brindar amb una copa de xampany 

francès. 

 

xampany 

1 m. Vi escumós, blanc o rosat, elaborat pel mètode 

tradicional de fermentació en ampolla i produït a la 

regió vitivinícola francesa de la Xampanya, amb 

denominació comercial regulada. 

2 m. PER EXT. Tradicionalment, vi escumós elaborat 

pel mètode de fermentació en ampolla.  

xic -a 
1 adj. Petit 1. S’ha emportat tots els atuells: xics i 

grans. Una gallina xica. 

xic -a 
1 adj. Petit 1. S’ha emportat tots els atuells: xics i 

grans. Una gallina xica. 
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DIEC2 abans DIEC2 ara 
2 m. i f. NEN, NENA. 

3 m. un xic UNA MICA. Ho trobo un xic dolç. 

2 m. i f. NEN, NENA. 

3 m. i f. NOI, NOIA. La xica amb qui festeges és molt 

amable. 

4 m. un xic UNA MICA. Ho trobo un xic dolç. 

xiular 

3 1 v. tr. Cantar (un aire) xiulant. Xiular una sardana. 

3 2 v. tr. Cridar (un animal, una persona) xiulant. El 

gos, si no el xiules, no et veurà i no vindrà. 

3 3 ja pots xiular si l’ase no vol beure Ésser inútil 

d’insistir prop de la persona que està decidida a no fer 

el que li diuen. 

3 4 v. tr. Mostrar amb xiulets la seva desaprovació 

(envers algú o alguna cosa). Xiular un actor. Xiular 

una comèdia. 

xiular 

3 1 v. tr. Cantar (un aire) xiulant. Xiular una sardana. 

3 2 v. tr. Cridar (un animal, una persona) xiulant. El 

gos, si no el xiules, no et veurà i no vindrà. 

3 3 ja pots xiular si l’ase no vol beure Ésser inútil 

d’insistir prop de la persona que està decidida a no fer 

el que li diuen. 

3 4 v. tr. Mostrar amb xiulets la seva desaprovació 

(envers algú o alguna cosa). Xiular un actor. Xiular 

una comèdia. 

3 5 v. tr. L’àrbitre, indicar (un aspecte del joc) tocant 

el xiulet. Xiular una falta. Xiular el final del partit. 

zoòfil -a 
adj. Que presenta zoofília. 

zoòfil -a 
1 adj. Que es pol·linitza mitjançant la intervenció 

d’animals. Les plantes zoòfiles solen tenir flors 

vistoses. 

2 1 adj. Que pateix de zoofília. Individu zoòfil, 

persona zoòfila. 

2 2 adj. Que manifesta zoofília. Comportament 

zoòfil, tendència zoòfila, conducta zoòfila. 

 

 

3. Articles suprimits  

 

cisfòbia 

f. Aversió a la cissexualitat o als cissexuals. 

 

heterofòbia 

f. Aversió a l’heterosexualitat o als heterosexuals. 
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