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MODIFICACIONS PER AL DIEC2 EN LÍNIA
(actualització maig 2019)

1. ALTES
ENTRADA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

afrikàner adj. i m. i f. Bòer 1.
bevible adj. 1 Potable 1. L’aigua d’aquesta deu és perfectament bevible, malgrat la seva duresa. adj. 2 Que es pot beure perquè no
és del tot desagradable al paladar. És una cervesa forta, però bevible. adj. 3 1 Preparat per a ésser begut, s’aplica a un medicament.
Aquest medicament es presenta en forma de solució bevible. 3 2 PER EXT. Iogurt bevible.
bitcoin m. 1 Unitat monetària que només pot ser objecte de transaccions per Internet, no avalada ni controlada per cap banc ni cap
govern. Cada cop són més els negocis que accepten bitcoins. 2 Una unitat de bitcoin.
bo1 interj. Xo. —Bo!, bèstia.
capaltard m. Capvespre 1.
deadjectival adj. En ling., que deriva d’un adjectiu. Un verb deadjectival.
deadverbial adj. En ling., que deriva d’un adverbi. Un verb deadverbial.
entesos interj. D’acord (→). —Quedem aquí a les 4, entesos? —Entesos!
enya f. Lletra ñ Ñ de l’alfabet espanyol.
fet2 interj. D’acord (→). —Demà et passo a buscar i anem a sopar plegats. —Fet!
homuncle m. 1 Ésser d’aparença humana. m. 2 Forma de figura humana. m. 3 1 Home de petita estatura. 3 2 PER EXT. Home contrafet.
lepisma m. Peixet de plata (→).
nano nana m. i f. 1 POP. Nen, nena. m. 2 Nan 2.
pàixer V. péixer.
tard1 m. 1 Capvespre 1. Tot el dia ronda, però cap al tard sempre el trobareu aquí. 2 PER EXT. Cap al tard de la vida.

1

Oficines Lexicogràfiques
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

maig 2019

2. MODIFICACIONS

1.

2.

3.

DIEC2 abril 2017
DIEC2 maig 2019
abans-d’ahir adv. 1 En el dia anterior al d’ahir. 2 abans- abans-d’ahir adv. 1 En el dia anterior al d’ahir. 2 abans-d’ahir
d’ahir l’altre En el dia anterior al d’abans-d’ahir.
no l’altre [o abans-d’ahir l’altre] En el dia anterior al d’abansd’ahir.
acabar v. tr. [...] 7 2 intr. pron. Acabar-se en punta. aux. 8 1 acabar v. tr. [...] 7 2 intr. pron. Acabar-se en punta. intr. 8
Davant d’infinitiu introduït per la preposició de, estar a punt Trobar-se de tal o tal manera com a resultat d’una activitat
de, mancar poc per a. Encara no hi som, però ja hi acabem continuada. Va acabar cansat i tip d’esperar-lo. Quan parla,
d’arribar. 8 2 Davant d’infinitiu introduït per la preposició de, s’enfarfolla i acaba que no l’entén ningú. aux. 9 1 Davant
haver acabat de fer alguna cosa, haver-la fet adés. Ara acaben d’infinitiu introduït per la preposició de, estar a punt de, mancar
d’arribar i ja són a la sala. 8 3 acabat de Davant d’infinitiu, poc per a. Encara no hi som, però ja hi acabem d’arribar. 9 2
que acaba de, que és acabat de. Acabat de néixer. Acabat de Davant d’infinitiu introduït per la preposició de, haver acabat
coure. aux. 9 no acabar de Davant d’infinitiu, no abastar a. No de fer alguna cosa, haver-la fet adés. Ara acaben d’arribar i ja
acabem de comprendre-ho. No acabem d’arribar-hi amb la són a la sala. 9 3 acabat de Davant d’infinitiu, que acaba de,
mà. 10 en acabant loc. adv. Després, tot seguit.
que és acabat de. Acabat de néixer. Acabat de coure. aux. 10 no
acabar de Davant d’infinitiu, no abastar a. No acabem de
comprendre-ho. No acabem d’arribar-hi amb la mà. 11 en
acabant loc. adv. Després, tot seguit. 12 aux. Davant de gerundi
o davant d’infinitiu introduït per la preposició per, arribar
finalment a fer alguna cosa o a tenir un estat determinat. Aquest
home acabarà traient-nos de polleguera! Si continuen apujant
els preus, acabaré per no posar més els peus en aquesta botiga.
agafar v. tr. [...] 5 2 intr. Sobrevenir 1. Li ha agafat un mal de agafar v. tr. [...] 5 2 intr. Sobrevenir 1. Li ha agafat un mal de
ventre fortíssim. Li ha agafat son, mal de cap, fred. Li ha ventre fortíssim. Li ha agafat son, mal de cap, fred. Li ha agafat
agafat por, basarda. tr. 6 Adjuntar-se. Agafar un cuiner, una por, basarda. intr. 6 Donar 18. Llavors em va agafar per no
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cambrera. Agafar minyona, dida. Agafar algú per guia. menjar carn. Al meu fill li ha agafat pel bàsquet. tr. 7 AdjuntarAgafar algú com a model. [...]
se. Agafar un cuiner, una cambrera. Agafar minyona, dida.
Agafar algú per guia. Agafar algú com a model. [...]
agarrar v. tr. 1 Agafar, especialment amb força, fer presa. 2 agarrar v. tr. 1 1 Agafar, especialment amb força, fer presa. 1
agarrat a la seva Que no cedeix en les seves opinions. 3 intr. 2 agarrat a la seva Que no cedeix en les seves opinions. 1 3
pron. L’arròs s’ha agarrat.
intr. pron. L’arròs s’ha agarrat. intr. 2 Sobrevenir 1. Li ha
agarrat un mal de cap fortíssim.
aguantar v. tr. 1 1 Mantenir en una certa posició evitant que aguantar v. tr. 1 1 Mantenir en una certa posició evitant que
caigui, que cedeixi a una força. Els pilars que aguanten la caigui, que cedeixi a una força. Els pilars que aguanten la volta.
volta. Un mur per a aguantar les terres. Aguanta’m el capell. Un mur per a aguantar les terres. Aguanta’m el capell.
Aquestes columnes no aguantaran. 1 2 aguantar l’espelma Aquestes columnes no aguantaran. 1 2 Ésser capaç de suportar
Fer d’espelma (). 1 3 aguantar la capa [...]
(tal o tal pes). Aquesta biga aguanta 4.000 quilos. 1 3 aguantar
l’espelma Fer d’espelma. 1 4 aguantar la capa [...]
aigua f. [...] 3 1 anar aigua avall Anar malament. 3 2 donar aigua f. [...] 3 1 anar aigua avall Anar malament. 3 2 donar
l’aigua per amor de Déu Fer una gran xafegada. 3 3 amb l’aigua per amor de Déu Fer una gran xafegada. 3 3 amb
l’aigua al coll [o amb l’aigua fins al coll] En un gran destret, l’aigua al coll [o amb l’aigua fins al coll] En un gran destret, a
a punt de sucumbir a dificultats econòmiques. 3 4 fer aigües punt de sucumbir a dificultats econòmiques. 3 4 anar-se’n a
una nau Entrar-hi l’aigua. [...]
l’aigua Un negoci, un projecte, fracassar. L’empresa familiar
se’n va anar a l’aigua i es va quedar sense feina. 3 5 fer aigües
una nau Entrar-hi l’aigua.
així adv. 1 1 D’aquesta manera. No l’agafis així, tan fort, que així adv. 1 1 D’aquesta manera. No l’agafis així, tan fort, que li
li faràs mal. No corris així, que et cansaràs. Ell ha parlat faràs mal. No corris així, que et cansaràs. Ell ha parlat sempre
sempre així. Ho farem així mateix, tal com ell ha ordenat. Així així. Ho farem així mateix, tal com ell ha ordenat. Així
m’agrada. 1 2 Amb valor adjectiu: Un dia així no convida a m’agrada. 1 2 Seguit de la preposició de i d’un adjectiu o un
sortir. Amb idees així arribaràs lluny. 1 3 així així loc. adv. adverbi, fins en aquest grau. Ahir també va arribar així de
Mig mig, mitjanament. —Com te trobes, noi? —Així així: no cansada. No sabia que cantessis així de bé. Si ens posem així
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gaire bé. 1 4 així com així loc. adv. De qualsevol manera, de
totes maneres. 1 5 així i aixà loc. adv. D’aquesta i d’aquella
manera. Serra aquesta post així i aixà. 1 6 així i així loc. adv.
En substitució de circumstancials de manera que es donen per
sabuts. Aquest home ha fet així i així. 1 7 Expressant un desig.
Així fos com tu dius! Així et rebentessis! Així sia! adv. 2 Essent
així, per aquesta raó, en conseqüència. També hi va venir el
teu germà? Així, hi éreu tots. Tots aquests verbs són regulars;
així, en tots ells el gerundi termina en -ent. adv. 3 1 així...
com... loc. conj. Tant... com... Armes, així ofensives com
defensives. 3 2 com..., així... V. COM1. 3 3 així com loc. conj.
a) Marcant l’oposició. Així com ahir va ploure, avui farà bon
dia. b) I també. Van venir els Valldaura, els Roca així com els
Bassó. 3 4 així i tot loc. adv. Tot i això. 4 així mateix loc. adv.
[...]

8.

DIEC2 maig 2019
de lluny no hi ha perill. 1 3 Amb valor adjectiu: Un dia així no
convida a sortir. Amb idees així arribaràs lluny. 1 4 així així
loc. adv. Mig mig, mitjanament. —Com te trobes, noi? —Així
així: no gaire bé. 1 5 així com així loc. adv. De qualsevol
manera, de totes maneres. 1 6 així i aixà loc. adv. D’aquesta i
d’aquella manera. Serra aquesta post així i aixà. 1 7 així i així
loc. adv. En substitució de circumstancials de manera que es
donen per sabuts. Aquest home ha fet així i així. 1 8 Expressant
un desig. Així fos com tu dius! Així et rebentessis! Així sia! adv.
2 Essent així, per aquesta raó, en conseqüència. També hi va
venir el teu germà? Així, hi éreu tots. Tots aquests verbs són
regulars; així, en tots ells el gerundi termina en -ent. Podem
dir, així, doncs, que tot plegat era mentida. adv. 3 1 així...
com... loc. conj. Tant... com... Armes, així ofensives com
defensives. 3 2 com..., així... V. COM1. 3 3 així com loc. conj. a)
Marcant l’oposició. Així com ahir va ploure, avui farà bon dia.
b) I també. Van venir els Valldaura, els Roca així com els
Bassó. 3 4 així doncs loc. adv. Així 2. També hi va venir el teu
germà? Així doncs, hi éreu tots. 3 5 així i tot loc. adv. Tot i això.
4 així mateix loc. adv. [...]
això pron. [...] 1 5 això mateix! Expressió usada per a això pron. [...] 1 5 això mateix! Expressió usada per a
manifestar l’acord, la conformitat absoluta amb alguna cosa manifestar l’acord, la conformitat absoluta amb alguna cosa
dita, per a fer-ne ressaltar l’exactitud. 1 6 i això que loc. conj. dita, per a fer-ne ressaltar l’exactitud. 1 6 això sí loc. adv.
[...]
Expressió que introdueix un contrast o una atenuació respecte
del que s’acaba de dir. Ara ja està fet; això sí, la pròxima vegada
esforça-t’hi més. Que consti, això sí, que l’ajudaré tant com
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9.

altre2 -a adj. 1 1 Que no és la mateixa persona o cosa que la
mencionada anteriorment o sobreentesa. Tenia dos bons
companys, l’un se’n va anar a Amèrica; l’altre és mort. Aquest
llibre, ja l’he llegit; deixa-me’n un altre. Anar d’un costat a
l’altre. Prendre una cosa per una altra. 1 2 no altre que
Referit a una persona, precisament ella, ella mateixa. No altre
que ell ho va fer! 1 3 tot altre que Qualsevol que. Hi hauria
anat tot altre que no fos ell. 1 4 una altra vegada [o un altre
dia, o un altre cop] La propera vegada, el proper dia, el proper
cop. Una altra vegada demana’m permís abans d’anar-te’n.
Un altre dia banya’l més tard. 1 5 ésser una altra persona
Haver canviat molt en les seves qualitats. 1 6 Que és semblant
o comparable a algú o a alguna cosa per les seves qualitats, la
seva importància, etc. És un altre Alexandre. 1 7 Encara un
més. En vull una altra lliura. 1 8 Restant 1. Té aquests dos: els
altres els tinc a casa. [...]

maig 2019

DIEC2 maig 2019
pugui. Tota la mercaderia és de qualitat mediocre, molt ben
presentada, això sí. 1 7 i això que loc. conj. [...]
altre2 -a adj. 1 1 Que no és la mateixa persona o cosa que la
mencionada anteriorment o sobreentesa. Tenia dos bons
companys, l’un se’n va anar a Amèrica; l’altre és mort. Aquest
llibre, ja l’he llegit; deixa-me’n un altre. Anar d’un costat a
l’altre. Prendre una cosa per una altra. Ja m’ho tornaràs demà
o un altre dia. Utilitza altres materials. Treballo amb d’altres
experts de tot el món. 1 2 no altre que Referit a una persona,
precisament ella, ella mateixa. No altre que ell ho va fer! 1 3 no
l’altre [o l’altre] a) Posposada a una expressió temporal
d’anterioritat o de posterioritat, denota el cicle immediatament
anterior o immediatament posterior a la dita expressió.
Cobrarem la setmana que ve no l’altra. T’esperem aquest
dilluns l’altre. b) Posposada als mots abans-d’ahir, demà
passat o l’endemà passat, denota el dia immediatament anterior
a abans-d’ahir o immediatament posterior a demà passat o
l’endemà passat. Vindrà demà passat no l’altre. El fet va tenir
lloc abans-d’ahir l’altre. 1 4 tot altre que Qualsevol que. Hi
hauria anat tot altre que no fos ell. 1 5 una altra vegada [o un
altre dia, o un altre cop] La propera vegada, el proper dia, el
proper cop. Una altra vegada demana’m permís abans d’anarte’n. Un altre dia banya’l més tard. 1 6 ésser una altra persona
Haver canviat molt en les seves qualitats. 1 7 Que és semblant
o comparable a algú o a alguna cosa per les seves qualitats, la
seva importància, etc. És un altre Alexandre. 1 8 Encara una
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10.

amb prep. 1 1 Expressa relacions que denoten
l’acompanyament, la concurrència a una acció, el contacte,
l’instrument, el mitjà. Era a l’hort amb en Pere. Anava amb el
meu germà. No enraona amb ningú. S’ha casat amb sa cosina.
Una barca es tocava amb l’altra. S’ha tallat el dit amb el
ganivet. Anar amb bicicleta. Comprar-ho amb els meus diners.
Aconseguir una cosa amb precs, amb amenaces. Parlar amb
vivor. 1 2 Envers 2. És molt bo amb els pobres. 2 amb que loc.
conj. Amb la condició que. Ell ho farà avui mateix amb que li
envieu un ajudant.

11.

ambició f. 1 Desig gran d’aconseguir honors, dignitats, fama,
poder o qualsevol cosa que afalaga l’amor propi. Ple
d’ambició. Un home sense ambició. 2 Objecte d’ambició. La
seva ambició era d’aconseguir la corona de l’Imperi.

12.

anar v. intr. [...] intr. 12 1 Estendre’s d’un punt a un altre. El
prat va de l’estany al bosc. 12 2 Una distància, una diferència,
separar dos punts, dos valors. De tres a dotze, en van nou. 12
3 anar de poc [o anar de res] Faltar-se’n poc. Aquesta vegada
li ha anat de poc. Va anar de poc com no l’encertés. Va anar
de res que no hi deixés la vida.

maig 2019

DIEC2 maig 2019
quantitat determinada més. En vull una altra lliura. Té dues
altres filles de la primera dona. 1 9 Restant 1. Té aquests dos:
els altres els tinc a casa. [...]
amb prep. 1 1 Expressa relacions que denoten
l’acompanyament, l’instrument, el mitjà. Era a l’hort amb en
Pere. Anava amb el meu germà. S’ha tallat el dit amb el ganivet.
Anar amb bicicleta. Comprar-ho amb els meus diners.
Aconseguir una cosa amb precs, amb amenaces. Parlar amb
vivor. 1 2 En una sèrie de verbs, introdueix el complement de
règim verbal. S’ha casat amb sa cosina. Una barca es tocava
amb l’altra. Compareu la imatge de la dreta amb la de
l’esquerra. Haver fet un curs de cuina no té res a veure amb ser
un bon cuiner. 1 3 Envers 2. És molt bo amb els pobres. 2 amb
que loc. conj. Amb la condició que. Ell ho farà avui mateix amb
que li envieu un ajudant.
ambició f. 1 Desig gran d’aconseguir honors, dignitats, fama,
poder o qualsevol cosa que afalaga l’amor propi. Ple d’ambició.
Un home sense ambició. Tots dos compartien l’ambició per
aconseguir reconeixement internacional. 2 Objecte d’ambició.
La seva ambició era d’aconseguir la corona de l’Imperi.
anar v. intr. [...] intr. 12 1 Estendre’s d’un punt a un altre. El
prat va de l’estany al bosc. 12 2 Una distància, una diferència,
separar dos punts, dos valors. De tres a dotze, en van nou. De
quatre a set n’hi van tres. 12 3 anar de poc [o anar de res]
Faltar-se’n poc. Aquesta vegada li ha anat de poc. Va anar de
poc com no l’encertés. Va anar de res que no hi deixés la vida.
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àngela interj. Això mateix! (→).

14.

ànsia f. 1 1 Cura zelosa, sol·lícita, afanyosa. He de tenir ànsia
de cobrar. 1 2 donar-se ànsia Apressar-se . f. 2 1 Inquietud
angoixosa. No en tinc encara cap nova: em fan estar amb
ànsia. 2 2 f. pl. Nàusees. f. 3 Desig vehement.

15.

apostar v. tr. [...] tr. 2 Jugar-se (diners o una altra cosa). Ell
ha apostat molts diners que tu no alçaries aquest pes. Apostar
contra algú.

16.

aprofitar v. intr. [...] tr. 2 Emprar útilment. Aprofitar un paper
per a escriure una carta. Aprofitar un tros de roba per a fer
un vestidet. Aprofitar el temps. Aprofitar l’avinentesa. intr.
pron. 3 Treure profit, valer-se. [...]

17.

aquí adv. 1 1 En aqueix lloc. 1 2 Ací . Vine aquí al meu costat.
De casa teva aquí hi ha un quart. D’aquí estant. adv. 2 1 En
el moment present, marcant el principi o la fi d’un espai de
temps. D’aquí a Nadal. Fins aquí no ha plogut pas tant com

maig 2019

DIEC2 maig 2019
àngela interj. 1 Això mateix! (→). 2 àngela Maria! Això
mateix! (→).
ànsia f. 1 1 Cura zelosa, sol·lícita, afanyosa. He de tenir ànsia
de cobrar. 1 2 donar-se ànsia Apressar-se. interj. 2 Expressió
usada per a apressar algú a actuar amb celeritat. Ànsia, que
arribem tard! f. 3 1 Inquietud angoixosa. No en tinc encara cap
nova: em fan estar amb ànsia. 3 2 f. pl. Nàusees. f. 4 Desig
vehement.
apostar v. tr. [...] tr. 2 Jugar-se (diners o una altra cosa). Ell ha
apostat molts diners que tu no alçaries aquest pes. Apostar
contra algú. intr. 3 Dipositar la confiança en algú o en alguna
cosa encara que hi hagi un cert risc de sortir-hi perdent. Ha
apostat per mi per al càrrec de supervisor i no el voldria
decebre.
aprofitar v. intr. [...] tr. 2 1 Emprar útilment. Aprofitar un
paper per a escriure una carta. Aprofitar un tros de roba per a
fer un vestidet. Aprofitar el temps. Aprofitar l’avinentesa.
Aprofito l’ocasió per a dir la meva opinió. Aprofita-ho i ves-hi!
2 2 intr. Emprar útilment l’avinentesa. Com que l’elecció s’ha
ajornat dos mesos, els sectors immobilistes han aprofitat per a
reorganitzar la seva candidatura. Aprofita i ves-te’n ara que no
et veu ningú. intr. pron. 3 Treure profit, valer-se. [...]
aquí adv. 1 1 En aqueix lloc. 1 2 Ací . Vine aquí al meu costat.
De casa teva aquí hi ha un quart. D’aquí estant. adv. 2 1 En el
moment present, marcant el principi o la fi d’un espai de temps.
D’aquí a Nadal. Fins aquí no ha plogut pas tant com creies. 2
7
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creies. 2 2 d’aquí allà loc. adv. D’ara a llavors. 2 3 d’aquí a
loc. prep. Al cap de (un espai de temps) a comptar des d’ara.
D’aquí a vuit dies, a una setmana, a un mes, a un any. pron. 3
POP. Aquest, designant una persona que és prop nostre. Aquí,
la companya, ho farà molt bé, oi?

18.

ara2 [...] 1 7 ara per ara loc. adv. En aquest moment si més
no. Ja ho veig que està emplujat; però ara per ara no plou. 1
8 ara si mai loc. adv. O ara o mai. adv. 2 i ara! Exclamació
usada per a expressar sorpresa o desaprovació, refús. I ara! No
m’ho puc creure! Se n’ha anat sense dir-nos res? I ara! Que
et deixi la moto, dius? I ara! conj. 3 1 Malgrat això. Tenia
intenció d’anar-hi avui mateix; ara, si tu m’assegures que
vindrà demà, llavors no hi aniré. 3 2 ara..., adés... [o ara...,
ara...] loc. conj. Introdueix expressions disjuntives. Ara riu,
adés plora. 3 3 ara bé loc. conj. Això suposat, demostrat, al
punt on som del raonament.

19.

arqueòpterix m. Ocell extingit de la subclasse dels
arqueornítids que presentava caràcters de rèptil i d’au alhora
(Archaeopteryx lithographica).
arreu² adv. 1 L’un darrere l’altre sense interrupció. Dejunar
tres dies arreu. adv. 2 1 Pertot, per totes bandes. Ragen les
canals arreu. Aquest costum l’he vist arreu. 2 2 pertot arreu
[o arreu arreu] loc. adv. Arreu² 2 1. Hi havia bolets pertot

20.

maig 2019
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2 d’aquí allà loc. adv. D’ara a llavors. 2 3 d’aquí a loc. prep.
Al cap de (un espai de temps) a comptar des d’ara. D’aquí a vuit
dies, a una setmana, a un mes, a un any. 3 d’aquí que loc. conj.
Introdueix la conseqüència del que s’ha afirmat anteriorment.
Ens ho va demanar per favor; d’aquí que no ens hi poguéssim
negar. pron. 4 POP. Aquest, designant una persona que és prop
nostre. Aquí, la companya, ho farà molt bé, oi?
ara2 [...] 1 7 ara per ara [o per ara] loc. adv. En aquest moment
si més no. Ja ho veig que està emplujat; però ara per ara no
plou. Per ara no canviarem de plans. 1 8 ara si mai loc. adv. O
ara o mai. adv. 2 i ara! Exclamació usada per a expressar
sorpresa o desaprovació, refús. I ara! No m’ho puc creure! Se
n’ha anat sense dir-nos res? I ara! Que et deixi la moto, dius?
I ara! conj. 3 1 Malgrat això. Tenia intenció d’anar-hi avui
mateix; ara, si tu m’assegures que vindrà demà, llavors no hi
aniré. 3 2 ara..., adés... [o ara..., ara...] loc. conj. Introdueix
expressions disjuntives. Ara riu, adés plora. 3 3 ara bé loc. adv.
Això suposat, demostrat, al punt on som del raonament. Tu ho
veus d’una altra manera; ara bé, qui de nosaltres té raó?
arqueòpterix m. Ocell extingit de la subclasse dels
arqueornítids (Archaeopteryx lithographica).
arreu² adv. 1 L’un darrere l’altre sense interrupció. Dejunar
tres dies arreu. adv. 2 1 Pertot, per totes bandes. Ragen les
canals arreu. Aquest costum l’he vist arreu. 2 2 arreu arreu loc.
adv. Pertot 1. Cercaven la persona desapareguda arreu arreu.
8
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arreu. Cercaven la persona desapareguda arreu arreu. 2 3 tot
arreu loc. adv. Precedida de la preposició a, de o per, per totes
bandes. Han anat a tot arreu. Han estat per tot arreu. Han
vingut de tot arreu. 2 4 D’una manera indiscriminada. En
comptes d’espigolar, colliu arreu. 3 arreu de loc. prep. En tots
els llocs de. Arreu del món. adv. 4 1 Amb deixadesa. Sempre
vesteix molt arreu. No es pot fer la feina tan arreu. 4 2 adj.
[inv.] És una persona molt arreu.
atabalar v. tr. 1 Fatigar el cervell (d’algú), marejar, amb
sorolls o sons. No paren de cridar tot el dia: m’atabalen,
aquestes criatures! El soroll del taller atabala el veïnat. 2 PER
EXT. Me n’han fet, de preguntes! M’han ben atabalat.

22.

atenció f. [...] 3 a l’atenció de loc. prep. Expressió que, en un
sobre, en una nota escrita, etc., precedeix el nom del
destinatari.

23.

atendre v. intr. 1 Fer atenció, estar atent, posar cura en alguna
cosa. No atén mai al que diuen. tr. 2 1 Tenir en compte, en
consideració, (alguna cosa). Els meus consells, no els atenia
mai. La direcció del club ha atès favorablement la proposta
presentada. 2 2 Tenir atencions (envers algú). No m’atén com
jo voldria. 2 3 atendre una prometença [o atendre una
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2 3 tot arreu loc. adv. Precedida de les preposicions a, de o per,
totes bandes. Han anat a tot arreu. Han estat per tot arreu. Han
vingut de tot arreu. 2 4 D’una manera indiscriminada. En
comptes d’espigolar, colliu arreu. 3 arreu de loc. prep. En tots
els llocs de. Arreu del món. adv. 4 1 Amb deixadesa. Sempre
vesteix molt arreu. No es pot fer la feina tan arreu. 4 2 adj. [inv.]
Deixat2. És una persona molt arreu.
atabalar v. tr. 1 Fatigar el cervell (d’algú), marejar, amb sorolls
o sons. No paren de cridar tot el dia: m’atabalen, aquestes
criatures! El soroll del taller atabala el veïnat. 2 PER EXT. Me
n’han fet, de preguntes! M’han ben atabalat. 3 intr. pron. [LC]
En Joan s’atabalava amb tantes preguntes.
atenció f. [...] 3 a l’atenció de loc. prep. Expressió que, en un
sobre, en una nota escrita, etc., precedeix el nom del destinatari.
4 en atenció a loc. prep. En consideració a (→). En atenció a
les necessitats expressades, l’empresa va augmentar la
plantilla. Se’ls atorgà aquest privilegi en atenció a la lleialtat
que havien mostrat. En atenció a les persones que han arribat
puntuals, començarem l’actuació.
atendre v. intr. 1 Fer atenció, estar atent, posar cura en alguna
cosa. No atén mai al que diuen. Atenent a l’activitat que
desenvolupen, les empreses es classifiquen en diferents grups.
tr. 2 1 Tenir en compte, en consideració, (alguna cosa). Els meus
consells, no els atenia mai. La direcció del club ha atès
favorablement la proposta presentada. Ateses les propostes
9
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convinença] Complir-la. 2 4 Prestar atenció (a un client) en un
establiment públic, servir-lo. 2 5 Satisfer, pagar, (una quantitat
que es deu). 3 atès que [o atenent que] loc. conj. Considerant
que, tenint en compte que. Atès que prestà servei durant dos
anys, li pertoca una indemnització considerable. Atenent que
és fora de la ciutat, no podrà comparèixer a la cita.

24.
25.

DIEC2 maig 2019
presentades, decidírem posposar la reunió. Atès que prestà
servei durant dos anys, li pertoca una indemnització
considerable. Atenent l’elevat nombre de propostes
presentades, decidírem posposar la reunió. Atenent que és fora
de la ciutat, no podrà comparèixer a la cita. 2 2 Tenir atencions
(envers algú). No m’atén com jo voldria. 2 3 atendre una
prometença [o atendre una convinença] Complir-la. 2 4
Prestar atenció (a un client) en un establiment públic, servir-lo.
2 5 Satisfer, pagar, (una quantitat que es deu).
2
banyut -uda adj. 1 1 Proveït de banyes. Animal banyut. 1 2 banyut2 -uda adj. 1 1 Proveït de banyes. Animal banyut. 1 2 m.
m. El diable. m. 2 Cornut 2.
El diable. adj. i m. i f. 2 A qui la seva parella és infidel.
2
bé adv. [...] Vaig caminar ben bé deu hores.
bé2 adv. [...] Vaig caminar ben bé deu hores. adv. 6 Per a
afirmar contradient una asseveració, un supòsit, qualsevol dubte
possible. Estan renyits? Bé he vist que es parlaven. Bé es pot
fer en un dia això, no? Deies que no ho veuríem, però bé ho
veiem d’aquí estant. Bé ho han dit, que hi era. Jo bé voldria
anar-hi, però no puc. Jo bé que voldria anar-hi, però no puc.
Jo bé prou voldria anar-hi, però no puc. adv. 7 1 Emprat per a
reforçar la conjunció o. Vine tu o bé ell. 7 2 ara bé V. ARA. 7 3
doncs bé V. DONCS. 7 4 si bé V. SI4. 7 5 per bé que [o bé que]
loc. conj. Encara que (). Hi ha quatre formes diferents per bé
que normalment només se’n diferencien tres. Els ornaments es
fan amb pigments vermells, per bé que en alguns casos s’utilitzi
el color negre. Per bé que no amb la mateixa intensitat, aquest
problema el patim tots. adv. 8 Emprat per a indicar continuació
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26.

27.

bé3 conj. 1 1 Per a afirmar contradient una asseveració, un
supòsit, qualsevol dubte possible. Estan renyits? Bé he vist que
es parlaven. Bé es pot fer en un dia això, no? Deies que no ho
veuríem, però bé ho veiem d’aquí estant. Bé ho han dit, que hi
era. 1 2 bé..., però... loc. conj. Prou..., però malgrat això... Jo
bé voldria anar-hi, però no puc. 2 1 conj. Bé és emprat per a
reforçar algunes conjuncions. Ell o bé tu. 2 2 ara bé V. ARA².
2 3 doncs bé loc. conj. Introduint una conseqüència que tal
volta podia ésser posada en dubte, objectada, etc. 2 4 si bé loc.
conj. Encara que. 2 5 per bé que [o bé que] loc. conj. Encara
que. 3 1 interj. Exclamació usada per a indicar aprovació. —
Què t’ha semblat l’actuació de l’Helena? —Bé, molt bé! 3 2
interj. Exclamació usada per a marcar un dubte. Bé, bé! Ja
veurem si podem fiar-nos de la seva paraula.
bis2 adj. 1 [inv.] Posposat a un número d’ordre, indica que és
el segon de dos números iguals. El número 7 bis. adv. 2 En un
fragment musical o en un text teatral, indica que el fragment
expressat just abans d’aquesta indicació s’ha de repetir una
segona vegada. La cançó comença: «El ball de la civada, jo
us el cantaré (bis)...». m. 3 1 En un concert, en una
representació, etc., repetició d’una peça o d’un fragment a
demanda del públic. Ha merescut els honors del bis. «Bis!
Bis!», cridava el públic. 3 2 fer un bis Bisar.
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del discurs anterior. Bé, passem ara a un altre tema. Ja tenim la
carta; bé, llegim-la.
bé3 interj. 1 Exclamació usada per a indicar aprovació. —Què
t’ha semblat l’actuació de l’Helena? —Bé, molt bé! 2 interj.
Exclamació usada per a marcar un dubte en relació amb el que
s’acaba de dir. Bé, bé! Ja veurem si podem fiar-nos de la seva
paraula.

bis2 adj. 1 [inv.] Posposat a un número d’ordre, indica que és el
segon de dos números iguals. El número 7 bis. adv. 2 En un
fragment musical o en un text teatral, indica que el fragment
expressat just abans d’aquesta indicació s’ha de repetir una
segona vegada. La cançó comença: «El ball de la civada, jo us
el cantaré (bis)...». m. 3 1 En un concert, en una representació,
etc., interpretació, no prevista en el programa, d’una peça o d’un
fragment a demanda del públic. El darrer bis va ser una cançó
inèdita. Ha merescut els honors del bis. «Bis! Bis!», cridava el
públic. 3 2 fer un bis Bisar.
11
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bisar v. tr. Repetir, a petició del públic, l’execució o la lectura
(d’una peça musical, d’una poesia, del fragment d’una obra
teatral, etc.).
blaugrana [inv.] adj. Relatiu o pertanyent al Futbol Club
Barcelona.

30.

cada [inv.] adj. 1 1 Tots els individus que formen part d’una
col·lectivitat, no aquest o aquell en particular. Ha donat el
jornal a cada treballadora. Cada soldat tenia el seu lloc
assenyalat. 1 2 Indica la freqüència regular de temps amb què
passa o es fa alguna cosa. Ve cada dia. Aquesta revista surt
cada vuit dies. Cada any es fa una revisió. adj. 2 1 cada un
Cadascun. 2 2 cada u Cadascú.

31.

cadascun -a [inv.] adj. Tota persona o tota cosa de les que
formen part d’un grup o d’una col·lectivitat. Han donat un
exemplar del llibre a cadascun dels presents.

32.

campanya f. 1 Extensió de terrenys que ocupen els camps, els
prats, etc. Errar en plena campanya. f. 2 1 Terreny fora les
places fortificades, on un exèrcit feia la guerra. Tenda de
campanya. Artilleria de campanya. 2 2 Expedició militar. La
campanya d’Àfrica. Pla de campanya. Entrar en campanya.
Fer una campanya. Emprendre una campanya. f. 3 1 Sèrie de
treballs per aconseguir un fi científic, polític, comercial.
Emprendre una campanya científica. Dirigir una campanya
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bisar v. tr. En un concert, en una representació, etc., interpretar
fora de programa (una peça o un fragment) a demanda del
públic.
blaugrana [pl. blaugranes o blaugrana] adj. Relatiu o
pertanyent al Futbol Club Barcelona. Els jugadors blaugrana
celebren la victòria. Els seguidors blaugranes entren a l’estadi.
cada [inv.] adj. 1 1 Tots els individus que formen part d’una
col·lectivitat, no aquest o aquell en particular. Ha donat el
jornal a cada treballadora. Cada soldat tenia el seu lloc
assenyalat. 1 2 Usat com a ponderatiu. He sentit cada cosa que
m’he quedat parat. 1 3 Indica la freqüència regular de temps
amb què passa o es fa alguna cosa. Ve cada dia. Aquesta revista
surt cada vuit dies. Cada any es fa una revisió. adj. 2 1 cada un
Cadascun. 2 2 cada u Cadascú. 2 3 tots i cada un V. TOT3.
cadascun -a [inv.] adj. 1 Tota persona o tota cosa de les que
formen part d’un grup o d’una col·lectivitat. Han donat un
exemplar del llibre a cadascun dels presents. 2 tots i cadascun
V. TOT3.
campanya f. 1 Extensió de terrenys que ocupen els camps, els
prats, etc. Errar en plena campanya. f. 2 1 Terreny fora les
places fortificades, on un exèrcit feia la guerra. Tenda de
campanya. Artilleria de campanya. 2 2 Expedició militar. La
campanya d’Àfrica. Pla de campanya. Entrar en campanya.
Fer una campanya. Emprendre una campanya. f. 3 1 Sèrie de
treballs per aconseguir un fi científic, polític, comercial.
Emprendre una campanya científica. Dirigir una campanya
12
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política. Una campanya publicitària polèmica. 3 2 Sèrie política. Una campanya publicitària polèmica. Els mitjans
d’operacions que es fan dins un període determinat de temps audiovisuals se sumen a la campanya per l’erradicació de la
en certes fabricacions.
fam. 3 2 Sèrie d’operacions que es fan dins un període
determinat de temps en certes fabricacions.
canareu -a adj. i m. i f. 1 Natural d’Alcanar. 2 adj. Relatiu o canareu -eva adj. i m. i f. 1 Natural d’Alcanar. 2 adj. Relatiu o
pertanyent a Alcanar o als seus habitants.
pertanyent a Alcanar o als seus habitants.
cap¹ m. 1 1 Part superior del cos humà separada del tronc pel cap¹ m. 1 1 Part superior del cos humà separada del tronc pel
coll. Tenir el cap gros, petit, ample, estret, llargarut. Girar el coll. Tenir el cap gros, petit, ample, estret, llargarut. Girar el
cap endarrere. Treure el cap per la finestra. L’han ferit al cap. cap endarrere. Treure el cap per la finestra. L’han ferit al cap.
Li van obrir, badar, el cap d’un cop de pedra. Vaig pegar un Li van obrir, badar, el cap d’un cop de pedra. Vaig pegar un
cop de cap a la paret. Caminar cap per avall i cames enlaire. cop de cap a la paret. Topar de cap contra una branca. Rematar
El cap fou trobat en un vall, i el cos, deu passes lluny. 1 2 Part una pilota de cap. Caminar cap per avall i cames enlaire. El
anterior d’un gran nombre d’animals on hi ha els principals cap fou trobat en un vall, i el cos, deu passes lluny. 1 2 Part
centres nerviosos i els òrgans dels sentits. 1 3 cap blanc Cap anterior d’un gran nombre d’animals on hi ha els principals
amb tots els cabells blancs. 1 4 cap d’escarola Cap amb cabells centres nerviosos i els òrgans dels sentits. 1 3 cap blanc Cap
curts i caragolats. 1 5 cap de turc Persona a qui hom fa amb tots els cabells blancs. 1 4 cap d’escarola Cap amb cabells
responsable d’alguna cosa sense ésser-ho. 1 6 cap pelat Cap curts i caragolats. 1 5 cap de turc Persona a qui hom fa
sense cabells. 1 7 de cap loc. adv. Amb el cap, anant responsable d’alguna cosa sense ésser-ho. 1 6 cap pelat Cap
primerament el cap. Topar de cap contra una branca. Rematar sense cabells. 1 7 de cap loc. adv. a) Anant primerament el cap.
una pilota de cap. Tirar-se de cap al mar. 1 8 entre cap i coll Tirar-se de cap al mar. b) Directament i sense torbar-se. A cops
loc. adv. [...]
i empentes el van portar de cap a les masmorres. 1 8 entre cap
i coll loc. adv. [...]
cap² [inv.] adj. 1 Algun, s’aplica a una persona o cosa no cap² [inv.] adj. 1 1 En una oració negativa, ni un. No té cap
existent realment, sinó imaginada per a fer-la objecte d’una germà: és fill únic. Quan m’ha demanat taronges, ja no en tenia
negació, una exclusió, una interrogació o una suposició. No té cap. Cap d’ells no ho ha entès. Ha de treballar sense cap eina.
cap germà: és fill únic. Quan m’ha demanat taronges, ja no —Te n’ha donat alguna prova? —Cap, ni una. 1 2 En una oració
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en tenia cap. Cap d’ells no ho ha entès. Ha de treballar sense
cap eina. Tens cap mocador que em puguis deixar? Si cap
d’ells et pregunta alguna cosa, no li responguis. Jo no sé com
pot fer servir cap de les eines que li han deixat. 2 pron. —Te
n’ha donat alguna prova? —Cap, ni una.

36.

cap³ prep. Quan precedeix un adverbi, sol, o en altres casos en
combinació amb a, expressa relacions que denoten: a)
Direcció a. Vine cap aquí. Ves cap allà. Cap amunt. Cap avall.
Cap a la dreta. Cap a l’esquerra. Me’n vaig cap a casa, que
tinc tard. Au, cap a estudi, que faràs tard. | PER EXT. El país
se’n va de pressa cap a la ruïna. b) Situació de relativa
proximitat. El poblet que dieu és cap a Esterri. c) Proximitat
en el temps. Cap a les onze ha començat a ploure.

37.
38.

captard m. Capvespre.
caracteritzar v. tr. 1 1 Marcar, descriure, distingir, pels
caràcters propis. 1 2 Constituir el caràcter (d’algú o alguna
cosa). Els símptomes que caracteritzen una malaltia. tr. 2 1
Donar caràcter (a algú o alguna cosa). [...]
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interrogativa, condicional o en una oració que expressa
suposició o dubte, algun. Tens cap mocador que em puguis
deixar? Si cap d’ells et pregunta alguna cosa, no li responguis.
Jo no sé com pot fer servir cap de les eines que li han deixat.
adj. 2 1 En una oració negativa, gens de. No té cap importància.
No en tinc cap culpa. El càstig no ha tingut cap eficàcia. No
tinc cap ganes d’anar a aquest sopar. 2 2 En una oració
interrogativa, condicional o en una oració que expressa
suposició o dubte, alguna mena de. Et fa cap il·lusió tornar-lo
a veure? Si tens cap interès a recuperar el teu llibre, truca-li.
cap³ prep. Quan precedeix un adverbi, sol, o en altres casos en
combinació amb a, expressa relacions que denoten: a) Direcció
a. Vine cap aquí. Ves cap allà. Cap amunt. Cap avall. Cap a la
dreta. Cap a l’esquerra. Me’n vaig cap a casa, que tinc tard.
Au, cap a estudi, que faràs tard. | PER EXT. El país se’n va de
pressa cap a la ruïna. b) Situació de relativa proximitat. El
poblet que dieu és cap a Esterri. c) Proximitat en el temps. Cap
a les onze ha començat a ploure. d) Aproximació a una
quantitat. Aquest afluent és el més llarg, de cap a quatre
quilòmetres i mig.
captard m. Capvespre 1.
caracteritzar v. tr. 1 1 Marcar, descriure, distingir, pels
caràcters propis. 1 2 Constituir el caràcter (d’algú o alguna
cosa). Els símptomes que caracteritzen una malaltia. 1 3 intr.
pron. Tenir una propietat com a característica. Aquest trastorn
es caracteritza per una acceleració del ritme cardíac. Es
14
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39.

carregar v. tr. [...] tr. 5 Posar quelcom que cal transportar
(sobre algú o alguna cosa). Vam carregar el mul de viandes i
de mercaderies. Carregar un camió de pedra. L’heu carregat
com una mula. tr. 6 1 Fornir [...]

40.

cas¹ m. [...] 1 6 posat cas [o donat cas] Suposant. Posat cas
que ell vingui, avisa’m. [...] 1 11 el meu cas (o el teu cas, etc.)
El que em convé, et convé, etc. Fas ton cas si et cases del teu
braç. Aquest és el meu cas! 1 12 fer cas de [o fer gran cas de]
Considerar com a important, digne de posar-hi esment. Sempre
faig cas dels seus consells. 1 13 en tot cas loc. adv. Passi el
que passi, en qualsevol cas. 1 14 ésser cosa de gran cas Ésser
de molta importància, de gran consideració. 1 15 estar al cas
d’alguna cosa Atendre-la. 1 16 si de cas [o si per cas] loc.
conj. Si tal cosa s’esdevenia, si ho creieu convenient. Si de cas
ve, no li digueu que ja he arribat. m. 2 Invasió [...]
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caracteritzen perquè parlen massa. tr. 2 1 Donar caràcter (a
algú o alguna cosa). [...]
carregar v. tr. [...] tr. 5 1 Posar quelcom que cal transportar
(sobre algú o alguna cosa). Vam carregar el mul de viandes i de
mercaderies. Carregar un camió de pedra. L’heu carregat com
una mula. 5 2 Ésser capaç de transportar damunt seu (tal o tal
pes). Aquesta furgoneta carrega 800 quilos. tr. 6 1 Fornir [...]
cas¹ m. [...] 1 6 posat cas que [o donat cas que] Suposant que.
Posat cas que ell vingui, avisa’m. [...] 1 11 el meu cas (o el teu
cas, etc.) El que em convé, et convé, etc. Fas ton cas si et cases
del teu braç. Aquest és el meu cas! 1 12 en cas de loc. prep. Si
es produeix la cosa que s’indica. En cas de perill, feu sonar
l’alarma. 1 13 en cas que loc. conj. Si s’esdevé la cosa que
s’indica. En cas que el despatxin, té dret a una indemnització.
1 14 en tot cas loc. adv. Passi el que passi, en qualsevol cas. 1
15 ésser cosa de gran cas Ésser de molta importància, de gran
consideració. 1 16 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! b) Un fet, un esdeveniment,
ésser digne de ser comentat. Avui m’ha passat un cas com un
cabàs. 1 17 estar al cas d’alguna cosa Atendre-la. 1 18 fer cas
de [o fer gran cas de] Considerar com a important, digne de
posar-hi esment. Sempre faig cas dels seus consells. 1 19 no
sigui cas que [o no fos cas que] loc. conj. En previsió de les
conseqüències negatives d’un fet. M’emporto el paraigua: no
sigui cas que plogui. 1 20 per si de cas loc. adv. Per si s’esdevé
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la circumstància en què cal. Pren diners, per si de cas. 1 21 si
de cas [o si per cas] loc. conj. a) Si tal cosa s’esdevenia, si ho
creieu convenient. Si de cas ve, no li digueu que ja he arribat.
loc. adv. b) En tot cas (→). No ho podrem acabar demà; si de
cas vindrem despús-demà. Pren diners, si per cas. m. 2 Invasió
[...]
cassolada f. 1 Menjar que s’ha cuinat d’un cop en una cassola.
S’ha menjat una cassolada d’arròs. f. 2 Manifestació de
protesta consistent a fer repicar cassoles o altres atuells
metàl·lics percudint-los insistentment. S’ha convocat una
cassolada en contra de les noves mesures governamentals.
caure v. intr. [...] 3 2 intr. PER EXT. Caure en un parany, en una
emboscada. 3 3 intr. Anar a parar a una situació dolenta, trobars’hi tot d’un cop. Treballa tant que caurà malalt. Caure en
captivitat. Caure en la misèria. Caure en la desesperació. 3 4
intr. Deixar-se anar a alguna cosa blasmable. [...]

41.

cassolada f. 1 Menjar que s’ha cuinat d’un cop en una cassola.
S’ha menjat una cassolada d’arròs.

42.

caure v. intr. [...] 3 2 intr. per ext. Caure en un parany, en una
emboscada. 3 3 intr. Anar a parar a una situació dolenta,
trobar-s’hi tot d’un cop. Caure en captivitat. Caure en la
misèria. Caure en la desesperació. Caure en menyspreu de
tothom. Caure en desgràcia del príncep. 3 4 intr. Deixar-se
anar a alguna cosa blasmable. [...]
cert² -a adj. [...] adj. 3 1 Una determinada persona o cosa, cert² -a adj. [...] adj. 3 1 Una persona o cosa, sense dir quina és.
sense dir, però, quina és. Hi ha certes persones amb qui val Hi ha certes persones amb qui val més no tractar-se. Tens raó
més no tractar-se. Tens raó només fins a cert punt. [...]
només fins a cert punt. [...]

43.

44.

citació f. 1 1 Acció de citar, ordre de compareixença emanada
d’una autoritat. Citació judicial. 1 2 Escrit en què es notifica
aquesta ordre. 1 3 citació a executiu Diligència en judici
executiu mitjançant la qual es dona un termini al deutor per a
oposar-se a la demanda. f. 2 1 Text d’un autor que s’addueix

citació f. 1 1 Acció de citar, ordre de compareixença emanada
d’una autoritat. Citació judicial. 1 2 Escrit en què es notifica
aquesta ordre. 1 3 citació a dia cert Acció de citar a dia cert;
l’efecte. 1 4 citació a executiu Diligència en judici executiu
mitjançant la qual es dona un termini al deutor per a oposar-se
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en suport d’una opinió, d’una regla, etc. Fer citacions de la
Bíblia. Cal comprovar aquesta citació. 2 2 Conjunt de dades
precises amb què es remet a un document o a una de les seves
parts. Una bibliografia amb unes citacions molt completes.

45.

color m. o f. [...] 1 6 color de catxumbo Color indefinit, grisenc
o simplement brut. 1 7 color d’ala de mosca Color indefinit
que prenen amb l’ús certes peces de vestir que de noves eren
negres. 1 8 POP. color de merda d’oca Color groguenc. [...]

46.

com¹ adv. [...] adv. 3 De la manera que. Fes com vulguis.
Captenir-se com cal. 4 com a loc. prep. En qualitat de (→).
Ell hi fou invitat com a president de la nostra associació. Com
a general mereix totes les nostres lloances. Fou bandejat com
a indesitjable. adv. 5 A mesura que (→). Com més estudia més
aprèn. adv. 6 com així? Com és que. Com així no has aprovat?
interj. 7 Exclamació que denota sorpresa i, de vegades,
oposició. Com! Encara sou aquí? m. 8 el què i el com V. QUÈ.

47.

com² conj. Generalment seguit de que, denota causa. Com és
tan tard, no estranyeu que ens n’anem: no podem esperar-nos
més. Com sigui que ells no comparegueren, ho vam haver de
fer nosaltres tots sols. Com que estic cansat, me’n vaig a jeure.
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a la demanda. 1 5 citació a termini Acció de citar a termini;
l’efecte. f. 2 1 Text d’un autor que s’addueix en suport d’una
opinió, d’una regla, etc. Fer citacions de la Bíblia. Cal
comprovar aquesta citació. 2 2 Conjunt de dades precises amb
què es remet a un document o a una de les seves parts. Una
bibliografia amb unes citacions molt completes.
color m. o f. [...] 1 6 color de catxumbo Color indefinit, grisenc
o simplement brut. 1 7 color d’ala de mosca Color indefinit que
prenen amb l’ús certes peces de vestir que de noves eren
negres.1 8 color de gos com fuig Color de catxumbo (→). 1 9
POP. color de merda d’oca Color groguenc. [...]
com¹ adv. [...] adv. 3 De la manera que. Fes com vulguis.
Captenir-se com cal. 4 com a loc. prep. a) En qualitat de (→).
Ell hi fou invitat com a president de la nostra associació. Com
a general mereix totes les nostres lloances. Fou bandejat com a
indesitjable. Aquests personatges de l’obra són interpretats
com a formant part de la massa popular. b) loc. adv. Com si
fos. Va caure i es va quedar com a mort. S’esbatussen com a
bojos. adv. 5 A mesura que (→). Com més estudia més aprèn.
adv. 6 com així? Com és que. Com així no has aprovat? interj.
7 Exclamació que denota sorpresa i, de vegades, oposició. Com!
Encara sou aquí? m. 8 el què i el com V. QUÈ.
com² conj. 1 Generalment seguit de que, denota causa. Com que
estic cansat, me’n vaig a jeure. Com és tan tard, no estranyeu
que ens n’anem: no podem esperar-nos més. 2 Precedit d’un

17

Oficines Lexicogràfiques
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

DIEC2 abril 2017

48.

començament m. 1 Primera part d’una cosa en el temps o en
l’espai. El començament de l’any, del mes. El començament
d’un llibre, d’un discurs. Tenir una cosa un bon començament,
un mal començament. Al començament tot anava bé. Des del
començament ja m’ha fet mala espina. En el començament
Déu creà el cel i la terra. Viure al començament del carrer.
m. 2 Primera causa. Déu és el començament de totes les coses.

49.

comptagotes m. Tub afuat en un extrem i, en l’altre, unit a una
pera de goma, emprat per a dosar quantitats petites de líquid,
per a instil·lacions, etc.

50.

concret -a adj. 1 Format per la unió de partícules en una massa
més o menys sòlida. adj. 2 1 Que expressa alguna cosa de real.
Terme concret. Noms concrets. Nombres concrets. Idees
concretes. 2 2 De la natura dels objectes o fets reals. 2 3 Real,
específic, particular. El gust del sucre és un exemple concret
de dolçor. Anem al cas concret. 2 4 en concret loc. adv. En el
cas pràctic. Considerant-los de primer en abstracte i després
en concret. adj. 3 Que es plau en la concretesa. És un orador
molt concret.
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verb de percepció com sentir, oir, veure o mirar, introdueix una
proposició completiva. He sentit com se n’anava.
començament m. 1 1 Primera part d’una cosa en el temps. El
començament de l’any, del mes. Tenir una cosa un bon
començament, un mal començament. Al començament tot anava
bé. Des del començament ja m’ha fet mala espina. En el
començament Déu creà el cel i la terra. A començament d’any
hi haurà eleccions. A començaments d’any hi haurà eleccions.
1 2 Primera part d’una cosa en l’espai. Viure al començament
del carrer. 1 3 Primera part d’una cosa. El començament d’un
llibre, d’un discurs. m. 2 Primera causa. Déu és el començament
de totes les coses.
comptagotes m. 1 Tub afuat en un extrem i, en l’altre, unit a
una pera de goma, emprat per a dosar quantitats petites de
líquid, per a instil·lacions, etc. 2 amb comptagotes loc. adv.
Amb lentitud i en petites quantitats. Ens donava la informació
amb comptagotes.
concret -a adj. 1 Format per la unió de partícules en una massa
més o menys sòlida. adj. 2 1 Que expressa alguna cosa de real.
Terme concret. Noms concrets. Nombres concrets. Idees
concretes. 2 2 De la natura dels objectes o fets reals. 2 3 Real,
específic, particular. El gust del sucre és un exemple concret de
dolçor. Anem al cas concret. 2 4 en concret loc. adv.
Concretament. Considerant-los de primer en abstracte i
després en concret. Em demanà ajuda; en concret, em demanà
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51.

concretament adv. D’una manera concreta. Exposar
concretament els seus motius.

52.

consideració f. [...] 3 en consideració a [o per consideració
a] loc. prep. Tenint en compte. En consideració als seus
serveis, als seus mèrits. Ho faré per consideració a la teva
persona.

53.

contertulià contertuliana m. i f. Concurrent a una tertúlia.

54.

continuar v. tr. 1 1 Prosseguir (allò que hom està fent).
Continuar la lectura, la tasca, els treballs, els estudis. 1 2
Reprendre (allò que havia restat inacabat). El deixeble
continuarà l’obra començada pel mestre. intr. 2 1 Prosseguir,
durar, estendre’s, sense interrupció. La febre continua. La
pluja continuava. 2 2 aux. Davant de gerundi, prosseguir
l’acció indicada per aquell gerundi. Continuar treballant.
Encara que li parlessin, ell continuava escrivint.

55.

contrari -ària adj. [...] 2 3 al contrari loc. adv. Contràriament.
L’un germà és avar; l’altre, al contrari, més aviat és
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diners. Em refereixo a tres persones en concret. adj. 3 Que es
plau en la concretesa. És un orador molt concret.
concretament adv. 1 D’una manera concreta. Exposar
concretament els seus motius. 2 Emprat per a ampliar una
informació donada prèviament d’una manera més específica o
particularitzada. Venien del Canadà; concretament, venien del
Quebec.
consideració f. [...] 3 en consideració a [o per consideració a]
loc. prep. a) Tenint en compte. En consideració als seus serveis,
als seus mèrits. b) Expressant deferència o respecte. Van fer un
altre bis en consideració a l’escalf del públic. Ho faré per
consideració a la teva persona.
contertulià contertuliana m. i f. Persona que participa amb una
altra o altres en una tertúlia.
continuar v. tr. 1 1 Prosseguir (allò que hom està fent).
Continuar la lectura, la tasca, els treballs, els estudis. 1 2
Reprendre (allò que havia restat inacabat). El deixeble
continuarà l’obra començada pel mestre. intr. 2 1 Prosseguir,
durar, estendre’s, sense interrupció. La vida continua. La pluja
continuava. 2 2 aux. Davant de gerundi, prosseguir l’acció
indicada per aquell gerundi. Continuar treballant. Encara que
li parlessin, ell continuava escrivint. intr. 3 Mantenir inalterat
un estat, una qualitat. Continues tan tossut com sempre. Si això
continua així, la banca farà un crac.
contrari -ària adj. [...] 2 3 al contrari [o ans al contrari, o ben
al contrari] loc. adv. Contràriament. L’un germà és avar;
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59.
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malgastador. 2 4 al contrari de loc. prep. Contràriament a. Tu l’altre, al contrari, més aviat és malgastador. Són dos ocells
mai no obeeixes; ell, al contrari de tu, sempre fa el que li que no s’assemblen pas gaire; ans al contrari, són ben
manen. [...]
diferents. No és un llibre de lectura fàcil, ben al contrari,
demana molta concentració. [...]
cornut -uda adj. 1 Proveït de corns. m. 2 1 Marit enganyat per cornut -uda adj. i m. i f. 1 Banyut2. 2 adj. ésser cornut i pagar
la muller. 2 2 adj. ésser cornut i pagar el beure Fer un sacrifici el beure Fer un sacrifici per altri i sortir-ne perjudicat.
per altri i sortir-ne perjudicat.
costa1 f. 1 1 a costa de loc. prep. a) A canvi d’un esforç, d’un costa1 f. 1 1 a costa de [o a costes de] loc. prep. a) A canvi d’un
sacrifici, d’un bé preuat. Ho va aconseguir a costa de deixar- esforç, d’un sacrifici, d’un bé preuat. Ho va aconseguir a costa
hi la salut. b) Aprofitant-se d’algú, d’una situació, d’un de deixar-hi la salut. b) Aprofitant-se d’algú, d’una situació,
col·lectiu, d’una cosa. Té més de trenta anys i viu a costa dels d’un col·lectiu, d’una cosa. Té més de trenta anys i viu a costa
pares. 1 2 a costes de loc. prep. A costa de b) (→). f. pl. 2 dels pares. No parava de fer acudits a costa meva. c) Amb
Despeses judicials.
l’assumpció del cost econòmic per part de. Si el llogater vol fer
millores, seran a costa d’ell. Aneu al restaurant i digueu que el
dinar és a costa meva. 1 2 a costes i despeses de loc. prep. A
costa de 1 1 c) (→). Si el llogater vol fer millores, seran a costes
i despeses d’ell. Aneu al restaurant i digueu que el dinar és a
costes i despeses meves. f. pl. 2 Despeses judicials.
crisma m. o f. 1 Oli barrejat amb bàlsam consagrat pel bisbe, crisma m. o f. 1 Oli barrejat amb bàlsam consagrat pel bisbe,
emprat en alguns sagraments i en les benediccions de emprat en alguns sagraments i en les benediccions de
consagració. 2 f. Enteniment, seny. Tantes desgràcies li han consagració. f. 2 perdre la crisma Perdre el seny. Tantes
fet perdre la crisma.
desgràcies li han fet perdre la crisma.
curiositat f. 1 Qualitat de curiós. La curiositat dels infants. curiositat f. 1 Qualitat de curiós. La curiositat dels infants. Tinc
Tinc curiositat de conèixer-les. Satisfer la curiositat d’algú. curiositat de conèixer-les. Satisfer la curiositat d’algú.
Despertar la curiositat d’algú. La curiositat d’un fet. 2 Cosa Despertar la curiositat d’algú. La curiositat d’un fet. Em
rara, estranya, que desperta l’interès i crida l’atenció. desvetllà la curiositat per les matemàtiques. Sentia curiositat
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Curiositats científiques. Ens mostraren les principals
curiositats del museu.
60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.

curt¹ adv. Per sota del que hom havia calculat, del que era
previsible. Hem fet curt de pa, i això que en teníem cinc quilos.
Has dit que la dona tenia trenta anys, i has tallat curt: en té
trenta-sis.
cuspinera f. Repalassa.
damunt prep. [...] 2 8 per damunt de loc. prep. Damunt 1 a).
Per damunt teu. Per damunt de tot.

darrere prep. [...] 2 3 deixar algú darrere a) Passar-li al
davant. b) Ultrapassar-lo en mèrit. m. 3 1 Part posterior d’una
cosa. [...]
davall prep. [...] adv. 2 1 En una posició inferior respecte a
allò que està més alt en direcció vertical. 2 2 En un escrit,
posteriorment, més endavant. Em fareu trametre els objectes
davall especificats
davant prep. [...] En trobar-se els dos enemics davant per
davant, tragueren les espases. m. 3 1 Part anterior d’una cosa.
[...]
degut -uda adj. 1 Que correspon. Parlar a algú amb el
respecte degut.
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pel que passava a la casa dels veïns. 2 Cosa rara, estranya, que
desperta l’interès i crida l’atenció. Curiositats científiques. Ens
mostraren les principals curiositats del museu.
curt¹ adv. 1 Curtament. Els pardals volen curt. 2 fer curt Errar
per defecte un càlcul o una previsió. Hem fet curt de pa, i això
que en teníem cinc quilos. Has dit que la dona tenia trenta anys,
i has fet curt: en té trenta-sis.
cospinera f. Repalassa.
damunt prep. [...] 2 8 per damunt de loc. prep. Damunt 1 a).
Per damunt teu. Per damunt de tot. 3 damunt davall loc. adv.
Amb inversió de les parts de damunt i de davall. El camió va
bolcar i va quedar damunt davall.
darrere prep. [...] 2 3 deixar algú darrere a) Passar-li al davant.
b) Ultrapassar-lo en mèrit. 3 davant darrere V. DAVANT. m. 4 1
Part posterior d’una cosa. [...]
davall prep. [...] adv. 2 1 En una posició inferior respecte a allò
que està més alt en direcció vertical. 2 2 En un escrit,
posteriorment, més endavant. Em fareu trametre els objectes
davall especificats. 3 damunt davall V. DAMUNT.
davant prep. [...] En trobar-se els dos enemics davant per
davant, tragueren les espases. 3 davant darrere loc. adv. Amb
inversió de les parts del davant i del darrere. T’has posat la
samarreta davant darrere. m. 4 1 Part anterior d’una cosa. [...]
degut -uda adj. 1 Que correspon. Parlar a algú amb el respecte
degut. 2 degut a loc. prep. A causa de (→). S’ha hagut de
suspendre el partit degut a les inundacions. Degut al fet que no
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67.

deixar v. tr. [...] tr. 2 1 No impedir (l’acció expressada per un
verb en infinitiu), no posar-hi obstacles. Deixà caure el martell
que duia a la mà. Deixa’l dir: ningú no se’l creurà. Deixar
escapar un presoner. Deixar anar un pres. No frenis: deixa’l
arribar fins a tocar el marge. 2 2 tr. pron. Deixar-se caure.
Deixar-se abatre. Deixar-se manar pels fills. 2 3 deixar anar
una cosa a) Cessar de subjectar-la. Deixar anar una corda que
hom tenia agafada. 2 3 deixar anar una cosa b) PER EXT.
Deixar anar un renec, una mala paraula. 2 4 deixar córrer
una cosa No insistir-hi. 2 5 tr. pron. deixar-se anar a)
Relaxar-se. b) Desinhibir-se. intr. pron. 3 [...] 4 3 aux. no
deixar de Davant d’infinitiu, fer l’acció indicada per aquell
infinitiu malgrat qualsevol motiu en contra. No deixaré de ferho per més que t’hi oposis. Això no deixa de molestar-me. 4 4
aux. Davant d’infinitiu, impedir l’acció indicada per aquell
infinitiu. La dona no el deixa fumar. v. tr. 5 1 Fer que algú
entri en possessió [...]

68.

delir v. tr. 1 Esborrar, destruir del tot. És un record que no puc
delir de la meva memòria. intr. pron. 2 Ésser afectat del desig
vehement d’una cosa. Aneu-vos-en d’aquí amb la xocolata,
que les criatures es deleixen. Em deleixo quan el veig ballar.
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hi havia aigua a les dutxes, hem deixat la competició per a la
setmana entrant.
deixar v. tr. [...] tr. 2 1 No impedir (l’acció expressada per un
verb en infinitiu), no posar-hi obstacles. Deixà caure el martell
que duia a la mà. Deixa’l dir: ningú no se’l creurà. Deixar
escapar un presoner. Deixar anar un pres. No frenis: deixa’l
arribar fins a tocar el marge. La dona no el deixa fumar. 2 2 tr.
pron. Deixar-se caure. Deixar-se abatre. Deixar-se manar pels
fills. 2 3 deixar anar una cosa a) Cessar de subjectar-la. Deixar
anar una corda que hom tenia agafada. 2 3 deixar anar una
cosa b) PER EXT. Deixar anar un renec, una mala paraula. 2 4
deixar córrer una cosa No insistir-hi. 2 5 deixar estar a) Deixar
d’importunar. Deixa estar el cavall, que et clavarà una guitza.
No em digueu res més, deixeu-me estar, ja em passarà. b)
Deixar de fer l’acció que es feia amb una cosa. L’avi deixa estar
la revista i s’asseu a la taula. c) Deixar córrer una cosa (→).
Deixa estar la feina, hem de marxar. 2 6 tr. pron. deixar-se anar
a) Relaxar-se. b) Desinhibir-se. intr. pron. 3 [...] 4 3 aux. no
deixar de Davant d’infinitiu, fer l’acció indicada per aquell
infinitiu malgrat qualsevol motiu en contra. No deixaré de ferho per més que t’hi oposis. Això no deixa de molestar-me. v.
tr. 5 1 Fer que algú entri en possessió [...]
delir v. tr. 1 Esborrar, destruir del tot. És un record que no puc
delir de la meva memòria. intr. pron. 2 Ésser afectat del desig
vehement d’una cosa. Aneu-vos-en d’aquí amb la xocolata, que
les criatures es deleixen. Em deleixo quan el veig ballar. Es
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69.

70.

71.

demà adv. [...] adv. 2 1 demà passat El dia que fa dos després
d’avui. 2 2 demà passat l’altre El dia que fa dos després de
demà.
demanar v. tr. 1 1 [...] Demanar una reparació. Demanar la
pau. Nosaltres demanem que el castiguin. Demanen que els
sigui concedit d’entrar. 1 2 v. tr. PER EXT. Demanar una noia
als seus pares, una noia en matrimoni. [...] 1 12 Preguntar 1.
Demaneu-li quina hora és. Li demanaré si vol venir. 2 1 tr.
Algú, expressar, a algú altre, el desig que faci venir (algú). El
malalt ha demanat el metge, el capellà. El general demanava
reforços. A casa teva et demanen: cuita a anar-hi. 2 2 intr.
Indicar trucant, cridant, etc., que hom vol entrar en una casa,
ésser atès en una botiga. Qui demana? Ves a obrir, que
demanen. 3 1 tr. Algú, expressar [...]

descomptar v. tr. [...] tr. 3 1 Donar per endavant com a segur
(un esdeveniment). Que ell s’enutjarà, ja ho descomptem. 3 2
donar per descomptat un esdeveniment Descomptar-lo,
donar-lo com a segur per endavant. Que no vindrà, ja ho
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deleix per jugar amb els més forts. Em deleixo per un plat de
sopa ben calenta.
demà adv. [...] adv. 2 1 demà passat El dia que fa dos després
d’avui. 2 2 demà passat no l’altre [o demà passat l’altre] El dia
que fa dos després de demà.
demanar v. tr. [...] Demanar una reparació. Demanar la pau.
Va demanar de ser admès al club. Va demanar no haver de
venir aquell dia. Nosaltres demanem que el castiguin. Demanen
que els sigui concedit d’entrar. 1 2 v. intr. Expressar el desig de
poder fer alguna cosa. He demanat per parlar amb l’encarregat.
1 3 v. tr. PER EXT. Demanar una noia als seus pares, una noia
en matrimoni. [...] 1 12 Preguntar 1. Demaneu-li quina hora és.
Li demanaré si vol venir. 1 13 v. intr. Interessar-se per algú o
per alguna cosa. Li demano pels seus fills. 2 1 tr. Algú,
expressar, a algú altre, el desig que faci venir (algú). El malalt
ha demanat el metge, el capellà. El general demanava reforços.
A casa teva et demanen: cuita a anar-hi. 2 2 intr. Manifestar
trucant, cridant, etc., que hom vol entrar en una casa, ésser atès
en una botiga. Qui demana? Ves a obrir, que demanen. 2 3 intr.
Manifestar que hom vol parlar amb algú. Per qui demana? 3 1
tr. Algú, expressar [...]
descomptar v. tr. [...] tr. 3 1 Donar per endavant com a segur
(un esdeveniment). Que ell s’enutjarà, ja ho descomptem. 3 2
donar per descomptat Donar (un esdeveniment) com a segur
per endavant. Que no vindrà, ja ho donem per descomptat. Ja
donaven per descomptada la victòria del seu equip. 3 3 per
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donem per descomptat. 4 intr. pron. Equivocar-se en comptar. descomptat loc. adv. Expressió amb què hom dona per endavant
[...]
com a segura la cosa que es diu. Per descomptat que plourà. Ho
pagarem a mitges, per descomptat! 4 intr. pron. Equivocar-se
en comptar. [...]
desfermar 3 intr. pron. L’aire de tramuntana es desferma a desfermar 3 intr. pron. L’aire de tramuntana es desferma a
l’hora baixa.
l’horabaixa.
desfici m. Agitació deguda a un mal físic o moral que provoca desfici m. Agitació deguda a un mal físic o moral que provoca
intranquil·litat, a una cosa que despacienta fortament, a les intranquil·litat, a una cosa que despacienta fortament, a les
punyides d’un desig violent.
punyides d’un desig violent. Els records es convertien en un
desfici coent que em turmentava. Aquest pensament em
produeix un desfici estrany. La petonejà amb desfici. Caldria
reflexionar sobre aquest desfici de la societat actual pel
consum. Els dies previs a Nadal hi ha un desfici per comprar.
desficiós -osa adj. 1 Que provoca desfici. 2 Que té desfici.
desficiós -osa adj. 1 Que provoca desfici. 2 Que té desfici.
L’ambició el feu tornar desficiós pels grans negocis. El gos
estava desficiós per sortir.
despesa f. [...] 1 2 Allò que val el que hom s’ha procurat, ha despesa f. [...] 1 2 Allò que val el que hom s’ha procurat, ha
consumit. Fer despeses supèrflues. Les despeses excedeixen consumit. Fer despeses supèrflues. Les despeses excedeixen els
els ingressos. Ens donaran una quantitat per a despeses ingressos. Ens donaran una quantitat per a despeses menors.
menors. Qui pagarà la despesa? Tenim el viatge i totes altres Qui pagarà la despesa? Tenim el viatge i totes altres despeses
despeses pagats. f. 2 1 despesa agregada [...]
pagats. 1 3 a costes i despeses de V. COSTA1. 1 4 a despesa de
[o a despeses de] loc. prep. a) A costa de 1 1 b) (→). Es dava
la gran vida a despesa d’una tia seva molt rica. Hem rigut molt
a despeses d’ells. Sempre han fet el que han volgut a despeses
nostres. b) A costa de 1 1 c) (→). Aquella comissió d’acadèmics
venia, a despesa de llur govern, a fer diversos estudis. L’autor
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76.

després adv. [...] 5 després de tot loc. adv. Al capdavall 2 1. Si
vols pintar la paret d’aquest color, tu mateix; després de tot,
l’habitació és teva. Hi hem dedicat molts esforços, però,
després de tot, el nostre llibre és a les llibreries.

77.

determinat -ada adj. 1 Que no recula quan ha pres una
resolució o determinació. adj. 2 1 Definit 2. 2 2 m. Element
lingüístic especificat per un determinant.

78.

devoció f. 1 Zel per la religió, per les pràctiques religioses.
L’ardent devoció dels croats. La devoció a Déu i als sants. 2
Pràctica religiosa. Fer les seves devocions. 3 Respecte
reverent. Devoció a la pàtria.

79.

dia m. [...] 5 4 al seu dia loc. adv. Al seu temps, oportunament.
5 5 de dia en dia loc. adv. Cada dia l’un darrere l’altre. 5 6 del
dia loc. adj. a) D’avui. Fruita, ous, pa, del dia. El sant del dia.
5 6 del dia loc. adj. b) Que domina actualment, que està
actualment en voga. El gust del dia. Costums del dia. 5 7 dia
per altre loc. adv. Cada dos dies, un dia sí, un dia no. 5 8 dia
per dia loc. adv. Comptat exactament [...]

maig 2019

DIEC2 maig 2019
ha publicat el llibre a despeses d’ell. Els honoraris de l’advocat
seran a despeses meves. f. 2 1 despesa agregada [...]
després adv. [...] 5 després de tot loc. adv. Al capdavall 2 1. Si
vols pintar la paret d’aquest color, tu mateix; després de tot,
l’habitació és teva. Hi hem dedicat molts esforços, però,
després de tot, el nostre llibre és a les llibreries. 6 A més (→).
No he anat al cine, primerament, perquè no duia diners i,
després, perquè no hi havia cap pel·lícula que em fes el pes.
determinat -ada adj. 1 Que no recula quan ha pres una
resolució o determinació. adj. 2 1 Definit 2. 2 2 m. Element
lingüístic especificat per un determinant. adj. 3 Que posseeix
trets específics sense dir quins són. Per a determinada gent, hi
ha necessitats vitals més importants que el poder o els diners.
devoció f. 1 Zel per la religió, per les pràctiques religioses.
L’ardent devoció dels croats. La devoció a Déu i als sants. 2
Pràctica religiosa. Fer les seves devocions. 3 Respecte reverent.
Devoció a la pàtria. Té autèntica devoció per la seva mare. La
mirava amb devoció.
dia m. [...] 5 5 dia a dia [o dia rere dia, o de dia en dia] loc.
adv. Incessantment. Les màquines es perfeccionen dia a dia. 5
6 del dia loc. adj. a) D’avui. Fruita, ous, pa, del dia. El sant del
dia. b) Que domina actualment, que està actualment en voga. El
gust del dia. Costums del dia. 5 7 dia per altre Cada dos dies,
un dia sí, un dia no. 5 8 dia sí dia no [o dia sí dia també] loc.
adv. Amb molta freqüència. Abans tenia migranya dia sí dia no,
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80.

diferència f. 1 1 Qualitat de diferent. Diferència de grau.
Diferència d’apreciació, d’opinió. Diferència de color, de
sabor. 1 2 Allò per què una persona o una cosa difereix d’una
altra. La diferència d’aquests dos objectes. Haver-hi entre
dues coses una gran diferència, moltes diferències. No veure,
no trobar, cap diferència entre dues coses. Les diferències
essencials entre els animals i les plantes. f. 2 Desacord en
opinió [...]

81.

diferent adj. 1 adj. Que difereix en alguna cosa d’un altre. Són
dos ocells que no s’assemblen pas gaire; al contrari, són ben
diferents. Tinc una opinió diferent de la seva. Els teus dos
germans són molt diferents de caràcter. adj. pl. 2 Uns quants
(→). M’ho han dit ja diferents persones. adv. 3 Diferentment.
Pensa diferent de nosaltres.

82.

dir¹ v. tr. [...] 1 6 dit i fet [o tan aviat dit com fet] Expressió
per a indicar que una cosa s’ha fet immediatament. 1 7 és a dir
Això significa, això vol dir, això és. [...]

maig 2019
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ara ja no en tinc. 5 9 dia per dia loc. adv. Comptat exactament
[...]
diferència f. 1 1 Qualitat de diferent. Diferència de grau.
Diferència d’apreciació, d’opinió. Diferència de color, de
sabor. 1 2 Allò per què una persona o una cosa difereix d’una
altra. La diferència d’aquests dos objectes. Haver-hi entre dues
coses una gran diferència, moltes diferències. No veure, no
trobar, cap diferència entre dues coses. Les diferències
essencials entre els animals i les plantes. 1 3 a diferència de
loc. prep. Diferentment de. A diferència de nosaltres, ells no
s’hi van oposar. f. 2 Desacord en opinió [...]
diferent adj. 1 Que difereix en alguna cosa d’un altre. Tinc una
opinió diferent de la seva. Tinc una opinió diferent a la seva.
Enguany ha fet un discurs diferent al de l’any passat. Els teus
dos germans són molt diferents de caràcter. El teu germà és
molt diferent a com me l’havia imaginat. El poble és molt
diferent de com era abans. El poble és molt diferent a com era
abans. Són dos ocells que no s’assemblen pas gaire; al contrari,
són ben diferents. adj. pl. 2 Uns quants (→). M’ho han dit ja
diferents persones. adv. 3 Diferentment. Pensa diferent de
nosaltres.
dir¹ v. tr. [...] 1 6 dit i fet [o tan aviat dit com fet] Expressió per
a indicar que una cosa s’ha fet immediatament. 1 7 diu que
Expressió emprada per a introduir una afirmació de la qual el
parlant no es responsabilitza, simplement la transmet. Diu que
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83.
84.
85.

disfenoedre [o disfenòedre] m. Disfenoide.
disfenoide m. Tetraedre de cares triangulars iguals, format per
dos esfenoides oposats i girats 90° sobre l’eix binari vertical.
distint -a adj. 1 Que es distingeix d’una altra cosa o d’altri,
que és diferent. Són dos colors ben distints. 2 adj. Que no és
el mateix. Són obres d’autors distints. Són dos mots d’origen
distint. 3 adj. Que es percep clarament. Un so clar i distint.

86.

donar [...] intr. pron. 15 Ocórrer, esdevenir-se. No es dona
gaire, de sortir un mateix número tres vegades seguides. tr. 16
1 Fer que algú rebi els efectes [...]

87.

doncs conj. [...] Això, no li ho perdonaré si doncs no me’n
demana excuses.

88.

efecte m. 1 1 Resultat de l’acció d’una causa. Aquest mareig
és efecte d’haver begut massa. El remei no li ha fet cap efecte.
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demà tindrem mal oratge. 1 8 és a dir Això significa, això vol
dir, això és. [...]
diesfenoedre [o diesfenòedre] m. Diesfenoide.
diesfenoide m. Tetraedre de cares triangulars iguals, format per
dos esfenoides oposats i girats 90° sobre l’eix binari vertical.
distint -a adj. 1 Que es distingeix d’una altra cosa o d’altri, que
és diferent. El timbre de veu de cada persona és distint de tots
els altres. El timbre de veu de cada persona és distint a tots els
altres. De cop les paraules cobraven un sentit ben distint al que
havien tingut fins ara. La ciutat era molt distinta de com és ara.
La ciutat era molt distinta a com és ara. Són dos colors ben
distints. 2 Que no és el mateix. Són obres d’autors distints. Són
dos mots d’origen distint. 3 Que es percep clarament. Un so clar
i distint.
donar [...] intr. pron. 15 Ocórrer, esdevenir-se. No es dona
gaire, de sortir un mateix número tres vegades seguides.
Donades les circumstàncies, el més prudent era retirar-se. Es
preveu una gran assistència a l’acte, donat que se n’ha fet molta
publicitat. tr. 16 1 Fer que algú rebi els efectes [...]
doncs conj. [...] Això, no li ho perdonaré si doncs no me’n
demana excuses. 3 doncs bé loc. adv. Introduint una
conseqüència que tal volta podia ésser posada en dubte,
objectada, etc. Alguns pensaven que ens arronsaríem; doncs bé,
els hem demostrat que estaven equivocats.
efecte m. 1 1 Resultat de l’acció d’una causa. Aquest mareig és
efecte d’haver begut massa. El remei no li ha fet cap efecte. Ara
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Ara comença a sentir els efectes de la seva dissipació. No hi
ha efecte sense causa. La relació de causa a efecte. La llei no
pot tenir efectes retroactius. 1 2 a aquest efecte loc. adv. En
vista de realitzar allò que es deia. Pretenia acabar la carrera
en un any menys; a aquest efecte, es passava les nits estudiant.
1 3 a l’efecte de loc. prep. A fi de (). Ell llegeix a l’efecte
d’instruir-se. 1 4 efecte secundari [...].

DIEC2 maig 2019
comença a sentir els efectes de la seva dissipació. No hi ha
efecte sense causa. La relació de causa a efecte. La llei no pot
tenir efectes retroactius. 1 2 a aquest efecte loc. adv. En vista
de realitzar allò que es deia. Pretenia acabar la carrera en un
any menys; a aquest efecte, es passava les nits estudiant. 1 3 a
fi i efecte de V. FI1. 1 4 a l’efecte de loc. prep. A fi de (). Ell
llegeix a l’efecte d’instruir-se. 1 5 efecte secundari [...]

89.

en2 prep. 1 Expressa relacions que denoten: [...] b) El temps
dins el qual o durant el qual quelcom s’esdevé. Fer una cosa
en quinze dies, en menys d’una setmana, en poc temps. En
1894. prep. 2 Darrere de certs verbs de moviment, expressa
relacions que denoten el punt d’arribada, sobretot amb els
demostratius i els mots un i algun. Havien anat en aquella
casa. Pujarem en aquella ermita. Entràrem en una sala. prep.
3 Formant part d’un bon nombre de locucions adverbials, [...]

90.

encara adv. [...] adv. 2 1 Denota que una cosa té lloc malgrat
els obstacles que s’hi oposen. Hi ha guanyat més que no podia
esperar, i encara el planys. Ha obtingut tal cosa i tal altra; i,
encara, tal altra. Ell és això i allò; i, encara, allò altre. Tu
encara ets més ric que ell. 2 2 Denota que una cosa, en
comparació amb una altra, és menys dolenta, passadora, etc.
Ella, encara; el seu germà sí, que no calla mai. 2 3 A més ().

en2 prep. 1 Expressa relacions que denoten: [...] b) El temps
dins el qual o durant el qual quelcom s’esdevé. Fer una cosa en
quinze dies, en menys d’una setmana, en poc temps. En 1894.
c) La manera com es fa una acció. Escriu la nota en majúscula.
Ho resumiré en quatre paraules. Parla en veu baixa. prep. 2
Darrere de certs verbs de moviment, expressa relacions que
denoten: a) El punt d’arribada, sobretot amb els demostratius i
els mots un i algun. Havien anat en aquella casa. Pujarem en
aquella ermita. Entràrem en una sala. b) El mitjà de locomoció.
Hi podem anar en cotxe o en tren. prep. 3 Formant part d’un
bon nombre de locucions adverbials, [...]
encara adv. [...] adv. 2 1 Denota que una cosa té lloc malgrat
els obstacles que s’hi oposen. Hi ha guanyat més que no podia
esperar, i encara el planys. Fa temps que està molt malalt, però
encara els enterrarà a tots. 2 2 Intensifica l’augment o la
disminució del grau d’una comparació. L’or és encara més dens
que l’urani. Si l’un era ric, l’altre ho era més encara. 2 3
Denota que una cosa, en comparació amb una altra, és menys
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Té vuit daus vermells i encara en té cinc de blaus. 2 4 encara
és l’hora que [o encara ara és l’hora que] Denota que un fet
no s’ha esdevingut. Encara ara és l’hora que vingui a
demanar perdó pel seu comportament. 2 5 i encara! [o i
encara gràcies!] loc. adv. Pel cap alt, tot al més. De la revista,
en faran tres-cents exemplars, i encara! 2 6 i encara [o encara
bo, o i encara gràcies, o i encara sort] loc. adv. Locucions que
denoten que el mal, el dany, etc., ha estat menor que no hauria
pogut ésser. I encara bo que ha trobat feina! I encara sort que
no ens han encomanat la malaltia! 3 encara que loc. conj.
Introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna
cosa té lloc. Encara que plogui, sortirem. Jo ho sabré tot,
encara que no m’ho vulguis dir.

91.

endemà m. 1 Dia que segueix immediatament aquell del qual
hom parla. L’endemà de Nadal. El que puguis fer avui no ho
deixis per a l’endemà. Aquell dia era festa, i l’endemà també.
2 l’endemà passat El dia que segueix immediatament
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dolenta, passadora, etc. Ella, encara; el seu germà sí, que no
calla mai. 2 4 A més (). Té vuit daus vermells i encara cinc
de blaus. Ha obtingut tal cosa i tal altra; i, encara, tal altra. Ell
és això i allò; i, encara, allò altre. Encara et diré una altra
cosa: m’has decebut. 2 5 encara és l’hora que [o encara ara és
l’hora que] Denota que un fet no s’ha esdevingut. Encara ara
és l’hora que vingui a demanar perdó pel seu comportament. 2
6 i encara! [o i encara gràcies!] loc. adv. Pel cap alt, tot al més.
De la revista, en faran tres-cents exemplars, i encara! 2 7 i
encara [o i encara bo, o i encara gràcies, o i encara rai, o i
encara sort] loc. adv. Locucions que denoten que el mal, el
dany, etc., ha estat menor que no hauria pogut ésser. I encara
bo que ha trobat feina! I encara sort que no ens han encomanat
la malaltia! 2 8 encara més [o més encara] loc. adv. Introdueix
un enunciat que intensifica l’enunciat anterior. No me n’ha dit
res, més encara, crec que no en té ni idea. 2 9 encara no loc.
adv. Denota aproximació a la baixa a una quantitat. Em va
costar encara no cent dòlars. Tenia trenta anys encara no.
Érem encara no un centenar. 3 encara que loc. conj. Introdueix
l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc.
Encara que plogui, sortirem. Jo ho sabré tot, encara que no
m’ho vulguis dir.
endemà m. 1 Dia que segueix immediatament aquell del qual
hom parla. L’endemà de Nadal. El que puguis fer avui no ho
deixis per a l’endemà. Aquell dia era festa, i l’endemà també. 2
l’endemà passat El dia que segueix immediatament l’endemà.
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l’endemà. 3 l’endemà passat l’altre El dia que segueix
immediatament l’endemà passat.
enhorabona f. 1 Felicitació 1. Els nuvis reberen l’enhorabona
de tots els presents. 2 donar l’enhorabona Felicitar. Tothom
li donava l’enhorabona pel premi que havia aconseguit.

93.

enmig de loc. prep. Expressa relacions que indiquen situació
dins una munió o ajust de persones o de coses, coexistència o
coincidència amb un conjunt de coses dissemblants. Enmig de
tanta gent era difícil que ens veiéssim.

94.

entendre [...] escoltar ningú. 4 4 POP. Tenir relacions
amoroses amagadament. La Natàlia s’entenia amb el seu
cunyat. En Pau i la Teresa s’entenen. intr. 5 1 entendre en
una cosa Ésser-hi intel·ligent. No hi entenc. [...]
enveja f. 1 1 Desig d’allò que un altre posseeix. El fruiterar
del veí em fa enveja. Té uns fills que són l’enveja de les altres
mares. Qui mor gloriosament és digne d’enveja. 1 2 Sentiment
[...]
envellutar 2 intr. pron. Agafar l’aspecte de vellut. A l’hora
baixa, el mar s’envellutava.
enxaneta m. i f. Infant casteller que corona un castell humà.

95.

96.
97.
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3 l’endemà passat no l’altre [o l’endemà passat l’altre] El dia
que segueix immediatament l’endemà passat.
enhorabona f. 1 Felicitació 1. Els nuvis reberen l’enhorabona
de tots els presents. 2 donar l’enhorabona Felicitar. Tothom li
donava l’enhorabona pel premi que havia aconseguit. 3 interj.
Expressió usada per a felicitar algú per alguna cosa que ha fet o
que li ha succeït. Has aprovat el curs? Enhorabona!
enmig adv. 1 Entremig 1. L’obra té dos actes, amb un descans
enmig. 2 enmig de loc. prep. a) Entre una munió o un ajust de
persones o de coses, en coexistència o coincidència amb un
conjunt de coses dissemblants. Enmig de tanta gent era difícil
que ens veiéssim. b) Al mig d’un espai. El van trobar enmig de
la carretera. La casa era enmig de la muntanya.
entendre [...] escoltar ningú. 4 4 POP. Tenir relacions amoroses.
La Natàlia s’entenia amb el seu cunyat. En Pau i la Teresa
s’entenen. intr. 5 1 entendre en una cosa Ésser-hi intel·ligent.
No hi entenc. [...]
enveja f. 1 1 Desig d’allò que un altre posseeix. El fruiterar del
veí em fa enveja. Té uns fills que són l’enveja de les altres
mares. Qui mor gloriosament és digne d’enveja. El rosega
l’enveja per tot el que has aconseguit. 1 2 [...]
envellutar 2 intr. pron. Agafar l’aspecte de vellut. A
l’horabaixa, el mar s’envellutava.
enxaneta m. i f. En els castells humans i en les figures
falconeres, infant que corona la construcció.
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esforçar-se v. intr. pron. Desplegar la pròpia força física o
moral per vèncer una resistència, per aconseguir quelcom
vencent dificultats. S’esforça en l’aprenentatge de noves
tècniques. Esforça’t a convèncer-la. En va s’esforçava a
córrer: no l’atraparia pas. Esforceu-vos a aprendre-ho. Ja
estudia, però no s’hi esforça gaire. Ja pots esforçar-te, que no
l’alçaràs pas, aquesta pedra.
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esforçar-se v. intr. pron. Desplegar la pròpia força física o
moral per vèncer una resistència, per aconseguir quelcom
vencent dificultats. S’esforça en l’aprenentatge de noves
tècniques. Esforça’t a convèncer-la. En va s’esforçava a córrer:
no l’atraparia pas. Esforceu-vos a aprendre-ho. S’esforça per
tenir èxit. Ja estudia, però no s’hi esforça gaire. Ja pots
esforçar-te, que no l’alçaràs pas, aquesta pedra.

99.

esguard m. [...] 2 3 per esguard de loc. prep. En consideració esguard m. [...] 2 3 per esguard de loc. prep. En consideració a
a (→).
(→). No li van fer cap retret, per esguard de la bona relació
que tenien. Li van atorgar el premi per esguard de tota la seva
producció anterior.
100. especial adj. [...] 3 Limitat a un determinat camp d’acció. especial adj. [...] 3 Limitat a un determinat camp d’acció.
Coneixences especials. 4 en especial loc. adv. Especialment. Coneixences especials. 4 en especial loc. adv. Sobretot2.
101. especialment adv. 1 D’una manera especial. He vingut especialment adv. 1 Sobretot2. He vingut especialment per
especialment per veure’t.
veure’t. adv. 2 1 Expressament 1. Una nau especialment
habilitada per a transportar gra. 2 2 Més que d’altres de la
mateixa espècie. La plana de l’Empordà és especialment
suggestiva. Passen per un moment especialment difícil.
1
102. ésser [...] v. intr. [...] 2 2 no ésser-hi tot Estar mancat ésser1 [...] v. intr. [...] 2 2 no ésser-hi tot Estar mancat
d’enteniment. Et penses que no hi soc tota, però sé d’enteniment. Et penses que no hi soc tota, però sé perfectament
perfectament què faig. intr. 3 ésser per a algú Tenir-lo com a què faig. 2 3 no sigui que [o no fos que] loc. conj. No sigui cas
destinatari. Aquests elogis són per a l’autor premiat. intr. 4 1 que (). Compra’n un quilo, no sigui que facis curt. intr. 3
Trobar-se en un lloc. Jo era a casa. No heu estat mai a Itàlia? ésser per a algú Tenir-lo com a destinatari. Aquests elogis són
Ells ara són dalt. On són les eines? La roba, ja és a l’armari per a l’autor premiat. intr. 4 1 Trobar-se en un lloc. Jo era a
desada. La universitat és al barri nou. 4 2 ésser amb algú [...] casa. No heu estat mai a Itàlia? Ells ara són dalt. On són les
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5 5 Formar part d’un grup o d’una comunitat. Jo era de la
colla, del complot. aux. 6 Davant de participi passat atribueix
un estat o qualitat del subjecte. Ell és nat de l’agost. Son pare
és mort. aux. 7 Davant de participi passat expressa que l’acció
del verb en participi recau sobre el subjecte. Jo seré castigat
pel mestre. La casa ha estat comprada pels senyors del castell.
La versió ja és corregida.

103. estar [...] v. intr. 1 1 No moure’s, no allunyar-se, d’un lloc,
romandre-hi, durant un espai de temps més o menys llarg. Vam
trobar-los sota el pont: estaven allí, armats. Quantes hores hi
van haver d’estar? Demà serem a Vic a les vuit: hi estarem
quatre hores. Vaig estar un any fora del meu país. 1 2 intr.
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eines? La roba, ja és a l’armari desada. La universitat és al
barri nou. 4 2 Amb el verb en primera persona del plural, trobarse en un període de temps. Fa fred perquè som al febrer. Ja
devem ser prop de migdia. Som a dilluns o a dimarts? 4 3 POP.
Som dilluns o dimarts? Ahir érem diumenge. 4 4 ésser amb algú
[...] 5 5 Formar part d’un grup o d’una comunitat. Jo era de la
colla, del complot. 6 és que Introdueix una justificació o un
aclariment d’allò que s’ha dit prèviament. —Portes les mans
brutes. —És que he estat arreglant la bicicleta. Parla tu amb
ell; és que jo ara no puc. No han volgut dir res més, i és que tot
ho porten en secret! 7 1 o sigui [o o sia, o o siga] És a dir ().
7 2 o sigui que [o o sia que, o o siga que] loc. conj. Introdueix
una conseqüència. Soc més gran que tu, o sigui que fes-me cas.
aux. 8 Davant de participi passat atribueix un estat o qualitat del
subjecte. Ell és nat de l’agost. Son pare és mort. aux. 9 Davant
de participi passat expressa que l’acció del verb en participi
recau sobre el subjecte. Jo seré castigat pel mestre. La casa ha
estat comprada pels senyors del castell. La versió ja és
corregida. intr. 10 som-hi Expressió que hom dirigeix a algú
altre per a incitar-lo a començar plegats una acció. Som-hi?
Vinga, som-hi, que hem de marxar.
estar [...] v. intr. 1 1 No moure’s, no allunyar-se, d’un lloc,
romandre-hi, durant un espai de temps més o menys llarg. Vam
trobar-los sota el pont: estaven allí, armats. Quantes hores hi
van haver d’estar? Demà serem a Vic a les vuit: hi estarem
quatre hores. Vaig estar un any fora del meu país. 1 2 PER EXT.
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pron. Habitar, viure, en un lloc. Ell ara s’està al carrer de
Provença. El meu germà, el que s’està a París, ara és aquí per
uns quants dies. intr. 2 1 Trobar-se, mantenir-se, per algun
temps en una actitud, en un estat, en una condició, fent una
cosa. Estar dret, assegut, ajagut. Estar de genollons, de
bocaterrosa. Estar amb la boca oberta. Estar de festa. Estar
de viatge. Estar bé, malament. 2 2 Algú, tenir accidentalment
tal o tal qualitat. Estar bo, malalt, refredat. Estar content,
satisfet. Estar trist, afligit, adolorat. Estar pàl·lid, groc,
vermell. Com que està fred de mans, no troba que l’aigua sigui
freda. Amb aquest abric estic calent. 2 3 Amb un participi
passat, expressa el resultat de l’acció. Estar enutjat, enrabiat.
Estar cansat. Estar suat. El text està massa desfigurat. Déu
nos en guard d’un ja està fet. 2 4 PER EXT. El ferit estava
desconegut. intr. 3 Cessar de fer quelcom. Estigueu, homes:
no veieu que fent això el molesteu? Estigues: no m’amoïnis!
Per nosaltres no estigueu: podeu continuar la vostra
conversa. intr. pron. 4 estar-se de fer una cosa Privar-se’n, no
fer-la. Jo m’estic d’anar-hi perquè em penso que els
molestaria. intr. 5 1 estar en Consistir en. Tot està en això:
que ell no ho endevini. Tot està que ell no ho endevini. 5 2 aux.
Davant d’infinitiu introduït per la preposició per, denota que
l’acció indicada per aquell infinitiu no s’ha esdevingut o és
imminent que s’esdevingui. Vet aquí que la carn encara està
per coure. El tren està per arribar. Estic per dir-li-ho. 5 3
estar per algú o per alguna cosa Prestar-li atenció. aux. 6 1
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Els dos partits estaven al poder alternativament. Estem en un
atzucac. Això no està a les meves mans. 1 3 intr. pron. Habitar,
viure, en un lloc. Ell ara s’està al carrer de Provença. El meu
germà, el que s’està a París, ara és aquí per uns quants dies.
intr. 2 1 Trobar-se, mantenir-se, per algun temps en una actitud,
en un estat, en una condició, fent una cosa. Estar dret, assegut,
ajagut. Estar de genollons, de bocaterrosa. Estar amb la boca
oberta. Estar de festa. Estar de viatge. Estar bé, malament. 2 2
Algú, tenir accidentalment tal o tal qualitat. Estar bo, malalt,
refredat. Estar content, satisfet. Estar trist, afligit, adolorat.
Estar pàl·lid, groc, vermell. Com que està fred de mans, no
troba que l’aigua sigui freda. Amb aquest abric estic calent. 2
3 Una cosa, presentar una propietat contingent o, com a resultat
d’un procés de canvi, trobar-se en un estat estable. El cafè està
fred. El porró estava ple de mistela. Les tovalloles encara estan
humides. 2 4 Algú, ésser en un estat estable, però subratllant la
idea que és fruit d’un canvi o que pot canviar. El senyor Pi està
calb. Acabo de baixar de l’avió i estic sord. —Sou casat o
divorciat? —Estic casat amb una pianista grega. 2 5 Amb un
participi passat, expressa el resultat de l’acció. Estar enutjat,
enrabiat. Estar cansat. Estar suat. El text està massa
desfigurat. Déu nos en guard d’un ja està fet. 2 6 PER EXT. El
ferit estava desconegut. intr. 3 Trobar-se al mercat amb un preu
determinat. Les accions estan a 20 euros. A quant està el quilo
de pomes? Aquest vestit està en 20 dòlars. intr. 4 Cessar de fer
quelcom. Estigueu, homes: no veieu que fent això el molesteu?
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Davant de gerundi, trobar-se en curs de fer l’acció indicada
per aquell gerundi. Estar llegint. Quan hi arribarem, estaran
sopant. Està regant el jardí. 6 2 Tardar, emprar cert temps a
fer quelcom. Per a fer això han estat quatre hores! Va estar
tot l’estiu preparant l’exposició.

DIEC2 maig 2019
Estigues: no m’amoïnis! Per nosaltres no estigueu: podeu
continuar la vostra conversa. intr. pron. 5 estar-se de fer una
cosa Privar-se’n, no fer-la. Jo m’estic d’anar-hi perquè em
penso que els molestaria. intr. 6 1 Consistir. Tot està en això:
que ell no ho endevini. Tot està que ell no ho endevini. La
dificultat està a triar un bon exemple entre els milers de
possibles. Sovint les divergències no estan en el contingut sinó
en la forma. 6 2 aux. Davant d’infinitiu introduït per la
preposició per, denota que l’acció indicada per aquell infinitiu
no s’ha esdevingut o és imminent que s’esdevingui. Vet aquí
que la carn encara està per coure. El tren està per arribar.
Estic per dir-li-ho. 6 3 estar per algú o per alguna cosa Prestarli atenció. intr. 7 estar d’algú Sentir afecte per algú. Els nens
estaven molt de l’Antoni, tanta por que jo tenia. N’estic molt,
de la Maria, i ella de mi. aux. 8 1 Davant de gerundi, trobar-se
en curs de fer l’acció indicada per aquell gerundi. Estar llegint.
Quan hi arribarem, estaran sopant. Està regant el jardí. 8 2
Tardar, emprar cert temps a fer quelcom. Per a fer això han
estat quatre hores! Va estar tot l’estiu preparant l’exposició.
104. estop m. 1 Senyal de circulació que adverteix als vehicles que estop m. 1 Senyal de circulació que adverteix als vehicles que
han d’aturar-se totalment. 2 Llum de fre.
han d’aturar-se totalment. Atura’t, que hi ha un estop. 2 Llum
de fre.
105. exactament adv. D’una manera exacta.
exactament adv. 1 Amb total exactitud i precisió. Vindré
exactament a les 3. 2 Emprat per a emfasitzar la veracitat d’una
afirmació, la similitud o la relació estreta d’una cosa amb una
altra. Han arribat exactament fins a la plaça. Això és
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106. expandir 2 intr. pron. Alguna cosa, experimentar una
expansió, dilatar-se, difondre’s. Un gas que s’expandeix a
causa de l’augment de temperatura. Neixen éssers el talent
dels quals únicament demana expandir-se. El rumor de la seva
dimissió s’expandí pertot arreu.
107. falcó m. [...] m. 3 Peça d’artilleria molt semblant al falconet,
però de funcionament més primari i de calibre més gran.

108. falconer m. El qui s’encarregava de criar, ensinistrar i portar a
la caça els falcons i altres ocells de presa.

109. falta f. [...] 1 2 fer falta Ésser necessari. No cal que vinguis,
que no ens faràs falta. Em fa falta un ganivet. Us farà falta un
advocat. 1 3 a falta de loc. prep. Mancant. A falta d’un
ganivet, ho farem amb unes tisores. 1 4 sens falta loc. adv.
Sens mancar-hi, indefectiblement. Heu de venir sens falta. [...]
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exactament el que em va dir. Ens ha rebut tan bé com abans,
exactament igual.
expandir 2 intr. pron. Alguna cosa, experimentar una expansió,
dilatar-se, difondre’s. Un gas que s’expandeix a causa de
l’augment de temperatura. Neixen éssers el talent dels quals
únicament demana expandir-se. El rumor de la seva dimissió
s’expandí per tot arreu.
falcó m. [...] m. 3 Peça d’artilleria molt semblant al falconet,
però de funcionament més primari i de calibre més gran. 4 [usat
generalment en pl.] Figura acrobàtica de dimensions, alçària i
forma variables, sovint amb moviment, formada per falconers
enfilats els uns damunt dels altres en diferents posicions, pròpia
de certes festes populars. En els falcons l’enxaneta estén els
braços en creu quan corona la figura.
falconer -a adj. 1 1 Relatiu o pertanyent a les figures dels
falcons. La plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari de
l’exhibició falconera. 1 2 m. i f. Persona que participa en la
construcció de les figures falconeres. Els Falcons de Vilafranca
del Penedès és la colla de falconers més nombrosa de
Catalunya. m. 2 El qui s’encarregava [...]
falta f. [...] 1 2 fer falta Ésser necessari. No cal que vinguis, que
no ens faràs falta. Em fa falta un ganivet. Us farà falta un
advocat. 1 3 a falta de loc. prep. a) No havent-hi una cosa
necessària. A falta d’un ganivet, ho farem amb unes tisores. b)
Quan està pendent que transcorri un temps determinat per a la
finalització d’un termini o per a l’acompliment d’un fet. A falta
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110. faltar v. intr. [...] 1 5 faltar-li a algú un bull No estar bé del
cap, no ésser-hi tot. intr. 2 1 Algú, ésser absent pel fet d’haverse mort. [...]

111. feina f. [...] 2 3 anar per feina Fer el que cal sense entretenirse en altres coses. f. 3 Unitat de treball, [...]

112. fer2 v. tr. [...] tr. 11 Ocasionar que (alguna cosa) s’esdevingui.
Feu que ells vinguin. Déu faci que sigui veritat. tr. 12 1 Causar
que [...]
113. fet1 m. 1 1 Acció de fer alguna cosa. El fet de callar. 1 2 Allò
que hom ha fet. [...]
114. fi1 f. [...] m. 3 Terme al qual tendeix una acció, el seu objecte.
Quin fi us proposeu? Quin és el fi de l’home? Fer una cosa
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de cinc minuts per al final del partit, el resultat és de dos a zero.
c) Quan està pendent d’ésser recorreguda una distància
determinada per a arribar a un lloc. S’ha produït un atac de tres
corredors a falta de dos quilòmetres per a la meta. 1 4 sens
falta loc. adv. Sens mancar-hi, indefectiblement. Heu de venir
sens falta. [...]
faltar v. intr. [...] 1 5 faltar-li a algú un bull No estar bé del
cap, no ésser-hi tot. 1 6 només faltaria Expressió de cortesia
que indica acord amb el que s’ha dit en la proposició anterior
fins al punt de considerar inadmissible la possibilitat contrària.
Nosaltres també volem donar un cop de mà, només faltaria! 1
7 només faltaria això [o només faltaria] No caldria sinó (→).
intr. 2 1 Algú, ésser absent pel fet d’haver-se mort. [...]
feina f. [...] 2 3 anar per feina Fer el que cal sense entretenir-se
en altres coses. 2 4 feina rai Expressió que indica que, davant
una situació adversa, les dificultats per superar-la són gairebé
insalvables. Feina rai, si ens toca a nosaltres pagar les
destrosses. f. 3 Unitat de treball, [...]
fer2 v. tr. [...] tr. 11 1 Ocasionar que (alguna cosa) s’esdevingui.
Feu que ells vinguin. Déu faci que sigui veritat. 11 2 què ho fa?
Com és? Què ho fa que no hagis vingut? tr. 12 1 Causar que [...]
fet1 m. 1 1 Acció de fer alguna cosa. El fet de casar-me tan jove
va provocar moltes crítiques. Moltes vegades m’han criticat pel
fet de casar-me tan jove. 1 2 Allò que hom ha fet. [...]
fi1 f. [...] m. 3 Terme al qual tendeix una acció, el seu objecte.
Quin fi us proposeu? Quin és el fi de l’home? Fer una cosa amb
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amb un fi dolent. Fer una cosa a fi de bé. El fi justifica els
mitjans. Tenir un segon fi. 4 1 a fi de loc. prep. Amb la finalitat
de. Es va apuntar a la llista a fi de tenir plaça a l’autocar. 4 2
a fi que loc. conj. Perquè² 2.
115. ficar v. tr. [...] sense tenir-hi dret. 2 4 ficar el nas pertot arreu
Tafanejar-ho tot. 2 5 ficar la banya en un forat [...]
116. final adj. 1 1 Que és a la fi d’una cosa, que acaba o clou una
cosa. La síl·laba final d’un mot. L’escena final d’un drama.
L’examen final. El judici final. 1 2 m. Última part d’una cosa.
No m’agrada gens el final d’aquesta pel·lícula. 1 3 f. Prova en
què [...]

117. fireta f. Conjunt d’estris de cuina petits per a jugar a cuinar.
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un fi dolent. Fer una cosa a fi de bé. El fi justifica els mitjans.
Tenir un segon fi. 4 1 a fi de [o a fi i efecte de] loc. prep. Amb
la finalitat de. Es va apuntar a la llista a fi de tenir plaça a
l’autocar. 4 2 a fi que loc. conj. Perquè² 2.
ficar v. tr. [...] sense tenir-hi dret. 2 4 ficar el nas per tot arreu
Tafanejar-ho tot. 2 5 ficar la banya en un forat [...]
final adj. 1 Que és a la fi d’una cosa, que acaba o clou una cosa.
La síl·laba final d’un mot. L’escena final d’un drama. L’examen
final. El judici final. m. 2 1 Última part d’una cosa en el temps.
A final d’any farem inventari. A finals d’any farem inventari. 2
2 Última part d’una cosa en l’espai. La casa que busques és al
final del carrer. 2 3 Última part d’una cosa. No m’agrada gens
el final d’aquesta pel·lícula. f. 3 Prova en què [...]
fireta f. 1 Conjunt d’estris de cuina petits per a jugar a cuinar. 2
de fireta loc. adj. a) De nyigui-nyogui (→). b) PER EXT. Tenim
una democràcia de fireta!

118. fitoteràpia f. Branca de la medicina que empra les plantes amb
propietats terapèutiques per a guarir determinades afeccions.
119. forma f. [...] f. 3 1 Manera exterior de procedir segons certes
regles. En bona forma. En deguda forma. Observar les formes
de la justícia. Un argument en forma. 3 2 no haver-hi forma
Ésser impossible. No hi havia forma de convèncer-lo [...]

fitoteràpia f. Tractament de determinades afeccions mitjançant
l’ús de plantes amb propietats terapèutiques.
forma f. [...] f. 3 1 Manera exterior de procedir segons certes
regles. En bona forma. En deguda forma. Observar les formes
de la justícia. Un argument en forma. 3 2 de forma que loc.
conj. De manera que (→). 3 3 no haver-hi forma Ésser
impossible. No hi havia forma de convèncer-lo [...]
120. fracassar v. intr. No tenir bon èxit, no reeixir en una empresa, fracassar v. intr. 1 No tenir èxit, no reeixir en una empresa, etc.
etc. Si fracasso, no hi perdré res.
Si fracasso, no hi perdré res. 2 Una empresa, un projecte, etc.,
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121. fruita f. 1 Fruit comestible. Menjar fruita. Fruites seques.
Fruita confitada. f. 2 fruita de la passió [...]

122. fugir v. intr. [...] 12 fugir per la tangent Anar-se’n per la
tangent ().

123. fusionar v. tr. Fer la fusió (de partits, d’interessos, etc., abans
distints, en pugna).

124. gai1 m. 1 Home homosexual. 2 adj. Alliberament gai.
125. gasificar v. tr. Convertir en gas mitjançant calor o una reacció
química.
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no tenir èxit, no reeixir. L’estratègia que havien planificat va
fracassar.
fruita f. 1 1 Fruit comestible. Menjar fruita. Fruita confitada. 1
2 fruita seca Fruit comestible d’alguns arbres o plantes,
generalment tancat en una closca dura, ric en oli i amb un baix
contingut en aigua. La fruita seca és molt rica en àcid oleic. Les
avellanes, les nous, les panses, etc., són fruites seques. f. 2
fruita de la passió [...]
fugir v. intr. [...] 12 fugir per la tangent Anar-se’n per la
tangent (→). 13 fuig [o fugi, o fugiu] Forma d’imperatiu
adreçada a algú amb què hom expressa el rebuig o el menyspreu
pel que acaba de dir. Enveja? Au, fuig; enveja, jo, d’aquell
pobre desgraciat?
fusionar v. tr. 1 1 Unir 1. El govern ha fusionat dos ministeris.
Aquest espectacle fusiona la música barroca i el rock. 1 2 intr.
pron. Finalment, les dues editorials s’han fusionat. La
comunitat de Santa Anna es va fusionar amb la de Santa
Eulàlia.
gai1 m. i f. 1 Persona homosexual. 2 adj. Alliberament gai.
gasificar v. tr. 1 Convertir en gas mitjançant calor o una reacció
química. 2 intr. pron. Suficientment escalfada, l’hulla en part
es gasifica.
golut -uda adj. D’apetit insaciable. Era goluda de formatge.

126. golut -uda adj. D’apetit insaciable. Era goluda de fruites
seques i tendres.
127. haver1 [...] aux. 2 [ind. pr. he de o haig de] Davant d’infinitiu haver1 [...] aux. 2 [ind. pr. he de o haig de] Davant d’infinitiu
introduït per la preposició de, denota la necessitat física, moral introduït per la preposició de, denota l’obligació que
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o lògica que s’acompleixi l’acció expressada per aquell
infinitiu. Aquesta branca ha de rompre’s per força si no
l’apuntales. Hem de sortir a les vuit, abans no es faci fosc.
Aquestes dues rectes, essent l’una perpendicular i l’altra
obliqua a una mateixa recta, han de trobar-se. tr. 3 1
Acompanyat de hi, denota que quelcom existeix, es troba, es
dona, s’esdevé, s’acompleix. A la sala hi ha un senyor que us
espera. A la reunió, devia haver-hi una quarantena de
persones. Ahir no hi va haver funció. Hi ha homes molt
dolents. De A a B hi ha una distància de 40 centímetres.
D’això a allò hi ha una gran diferència. 3 2 com hi ha món!
[o com hi ha Déu!] Exclamacions que denoten sorpresa o que
ratifiquen enèrgicament una afirmació. I tant que ho faré, com
hi ha món! 3 3 hi ha quatre anys Fa quatre anys. 3 4 temps ha
Fa temps.

128. haver2 [...] 1 v. tr. Esdevenir posseïdor, tenidor (d’alguna
cosa), abastar, copsar. A veure qui l’haurà, aquesta plaça. És
massa alt, aquell albercoc: amb la mà no el podràs pas haver.
Ara te’l tiraré: vejam si l’heus. 2 haver esment d’alguna cosa
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s’acompleixi l’acció expressada per aquell infinitiu. Hem de
sortir a les vuit, abans no es faci fosc. 2 2 Davant d’infinitiu
introduït per la preposició de, denota la necessitat lògica que
s’acompleixi l’acció expressada per aquell infinitiu. Aquesta
branca ha de rompre’s per força si no l’apuntales. Aquestes
dues rectes, essent l’una perpendicular i l’altra obliqua a una
mateixa recta, han de trobar-se. Diuen que demà ha de ploure.
2 3 Davant d’infinitiu introduït per la preposició de, denota
l’alta probabilitat que s’acompleixi l’acció expressada per
aquell infinitiu. Les claus han de ser al calaix. 3 1 haver-hi a)
[usat en tercera persona del singular i sense concordança de
nombre amb l’element nominal que segueix o, en el llenguatge
col·loquial, amb concordança de nombre] Denota que quelcom
existeix, es troba, es dona, s’esdevé, s’acompleix. Hi ha molts
malalts de grip. Hi han molts malalts de grip. A la sala hi ha un
senyor que us espera. A la reunió, devia haver-hi una
quarantena de persones. De A a B hi ha una distància de 40
centímetres. D’això a allò hi ha una gran diferència. Ahir no hi
va haver funció. b) Fer2 17. Hi ha quatre anys que està malalt.
3 2 com hi ha món! [o com hi ha Déu!] Exclamacions que
denoten sorpresa o que ratifiquen enèrgicament una afirmació.
I tant que ho faré, com hi ha món! 4 temps ha Fa temps.
haver2 [...] 1 v. tr. Esdevenir posseïdor, tenidor (d’alguna cosa),
abastar, copsar. A veure qui l’haurà, aquesta plaça. És massa
alt, aquell albercoc: amb la mà no el podràs pas haver. Ara te’l
tiraré: vejam si l’heus. 2 haver esment d’alguna cosa Tenir
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Venir aquesta a coneixement nostre. 3 haver nassada
d’alguna cosa Haver-ne notícia, pressentiment. 4 haver-se-les
Discutir, disputar, etc., sobre alguna cosa. Aquells dos se les
heuen. Ell sempre se les ha d’haver amb tothom. 5 la guineu
quan no les pot haver diu que són verdes Expressió emprada
per a denotar que hom afecta desdenyar allò que no pot haver
o aconseguir.
129. hora f. [...] 3 1 a alta hora loc. adv. Tard. 3 2 a hora baixa
loc. adv. Cap a la posta del sol. 3 3 a hora foscant loc. adv. A
entrada de fosc (). 3 4 [...]
130. horabaixa m. 1 Tarda 1. 2 Capvespre 1.
131. horabaixet m. 1 Tarda 1. 2 Capvespre 1.
132. immunològic -a adj. Relatiu o pertanyent a la immunologia.

133. insabut -uda adj. No sabut, no conegut.

134. justifet adv. Exactament.
135. llarg² adv. Llargament 1. Parlar llarg.

136. lligó m. Aixada petita.
137. maître [fr.] m. Cap dels cambrers, en un restaurant.
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esment d’alguna cosa (→). 3 haver-se-les Tenir-se-les (→).
Aquells dos se les heuen. Ell sempre se les ha d’haver amb
tothom. 4 la guineu quan no les pot haver diu que són verdes
Expressió emprada per a denotar que hom afecta desdenyar allò
que no pot haver o aconseguir.

hora f. [...] 3 1 a alta hora loc. adv. Tard2 2 1. 3 2 a hora foscant
loc. adv. A entrada de fosc (→). 3 3 [...]
horabaixa m. 1 Capvespre. 2 a horabaixa loc. adv. Cap a la
posta del sol.
horabaixet m. Capvespre.
immunològic -a adj. 1 Relatiu o pertanyent a la immunologia.
adj. 2 Immunitari. El iogurt contribueix a augmentar les
defenses immunològiques.
insabut -uda adj. 1 No sabut, no conegut. 2 a la insabuda de
loc. prep. Sense sabuda de (→). Tots dos moviments es donaren
a la insabuda del rei.
justifet adv. Exactament 1.
llarg² adv. 1 Llargament 1. Parlar llarg. 2 fer llarg Errar per
excés un càlcul o una previsió. El pressupost és de 500 euros,
potser farem llarg o potser farem curt.
lligó m. Llegó.
maître [fr.] m. i f. Cap dels cambrers, en un restaurant.
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138. manca f. Falta 1 1. La manca de diners. Per manca d’ajut. La manca f. 1 Falta 1 1. La manca de diners. Per manca d’ajut. La
manca de temps.
manca de temps. 2 a manca de loc. prep. A falta de (→). A
manca de rovellons, collirem moixernons de tardor. Han
marcat el gol definitiu a manca d’un minut per al final. Ha patit
una avaria a manca de pocs metres per al final de la cursa.
1
139. marc m. [...] m. pl. 3 Límits que encerclen un espai.
marc1 m. [...] m. 3 1 Límit que encercla un espai. Aquests
carrers van ser el marc d’uns fets tràgics. 3 2 PER EXT. Aquest
és el marc legal actual.
140. merament adv. D’una manera mera.
merament adv. Únicament 2. Es basa en criteris merament
econòmics.
141. milanta adj. POP. Mil 4 1. D’això, n’hem parlat milanta milanta [inv.] adj. POP. Mil 4 1. D’això, n’hem parlat milanta
vegades!
vegades!
142. només adv. Solament.
només adv. 1 Solament. adv. 2 Seguit opcionalment de la
preposició de, introduint una oració d’infinitiu, tan aviat com.
Només obrir la porta, ja es veu el jardí al fons. Només de
veure’ns va començar a plorar. adv. 3 Seguit de la preposició
de i introduint una oració d'infinitiu, o bé introduint una oració
encapçalada per la conjunció que, introdueix la condició
suficient perquè s’acompleixi alguna cosa. No vol pujar als
avions, només de pensar-hi ja es mareja. Només que el toquis,
cau.
143. no-sé-què m. Quelcom que no conec, que hom no pot no-sé-què [pl. no-sé-quès] m. Quelcom que no es coneix, que
definir. Té un no-sé-què de repugnant.
hom no pot definir. Té un no-sé-què de repugnant.
144. ocell m. 1 1 [...]. 1 2 m. pl. En zool., classe d’aquests vertebrats. ocell m. 1 1 [...]. 1 2 m. pl. En zool., classe d’aquests vertebrats.
1 3 ocell de presa [o ocell de rapinya] Ocell rapaç (→). 1 4 1 3 ocell de presa [o ocell de rapinya] Ocell rapinyaire (→). 1
ocell noble Ocell de presa que es pot dreçar per a la caça. 1 5 4 ocell noble Ocell de presa que es pot dreçar per a la caça. 1 5
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ocell rapaç [o ocell rapinyador, o ocell rapinyaire] Ocell que
s’alimenta, sobretot, de preses vives.
145. parrús [pl. -ussos] m. 1 1 Parra borda. 1 2 Raïm de la parra
borda. m. 2 VULG. Vulva 1.
146. particularment adv. 1 D’una manera particular. adv. 2
Especialment.
147. pertot adv. En tot lloc.
148. presa f. 1 1 Acció de prendre, d’agafar amb violència alguna
cosa. La presa d’una fortalesa. La presa d’una nau. 1 2 fer
presa Agafar amb la mà, la grapa, les dents, etc. 1 3 presa de
possessió Acte de prendre possessió d’un càrrec, de drets o de
béns. 1 4 En certs esports de lluita, [...]
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ocell rapinyaire [o ocell rapaç, o ocell rapinyador] Ocell que
s’alimenta, sobretot, de preses vives.
parrús [pl. -ussos] m. 1 1 Parra borda. 1 2 Raïm de la parra
borda. m. 2 1 VULG. Pèl púbic. 2 2 VULG. Vulva 1.
particularment adv. 1 D’una manera particular. No es convida
particularment. adv. 2 Especialment 2 2. En aquest pis hi fa
sempre molta calor, i molt particularment al dormitori.
pertot adv. 1 Per totes bandes. 2 pertot arreu loc. adv. Pertot 1.
Hi havia bolets pertot arreu.
presa f. 1 1 Acció de prendre, d’agafar amb violència alguna
cosa. La presa d’una fortalesa. La presa d’una nau. 1 2 fer
presa Agafar amb la mà, la grapa, les dents, etc. 1 3 presa de
possessió Acte de prendre possessió d’un càrrec, de drets o de
béns. 1 4 de presa loc. adj. Que va a la caça de les seves preses
per matar-les amb les urpes i les dents. Escapar de les bèsties
de presa. El vell gat de presa espiava els pardals. 1 5 En certs
esports de lluita, [...]
ranvespre m. Horabaixa.
rapaç adj. 1 1 Àvid a agafar la presa. El llop és rapaç. 1 2 Que
rapinya. 1 3 m. Ocell rapinyaire (→). adj. 2 Àvid a emparar-se
dels béns d’altri. Un usurer rapaç.
rapinya f. Acció de rapinyar. Viure de la rapinya.

149. ranvespre m. Hora baixa.
150. rapaç adj. 1 1 Àvid a agafar la presa. El llop és rapaç. 1 2 Que
rapinya. 1 3 m. Ocell rapaç. adj. 2 Àvid a emparar-se dels béns
d’altri. Un usurer rapaç.
151. rapinya f. Acció de rapinyar. Viure de la rapinya. Ocells de
rapinya.
152. rapinyaire adj. i m. i f. Que rapinya.
rapinyaire adj. i m. i f. 1 Que rapinya. m. 2 Ocell rapinyaire
(→).
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153. rompre v. tr. [...] rompre el glaç Fer que cessi una situació de rompre v. tr. [...] rompre el glaç Fer que cessi una situació de
tibantor, de reserva, de retraïment, etc. 2 4 rompre la crisma a tibantor, de reserva, de retraïment, etc. 2 4 rompre la crisma a
algú Rompre-li el cap. 2 5 rompre les oracions a algú [...]
algú Trencar la crisma a algú (→). 2 5 rompre les oracions a
algú [...]
154. sabuda f. 1 Acció d’haver coneixement o notícia d’alguna
cosa. Venir una cosa a sabuda nostra. 2 a sabuda de loc. prep.
Sabent-ho. Ho he fet a sabuda del mestre. 3 sense sabuda de
loc. prep. Sense saber-ho. Es casaren sense sabuda del pare.
155. sabut -uda adj. Saberut 1.
sabut -uda adj. 1 Saberut 1. f. 2 1 Acció d’haver coneixement
o notícia d’alguna cosa. Venir una cosa a sabuda nostra. 2 2 a
sabuda de loc. prep. Sabent-ho. Ho he fet a sabuda del mestre.
2 3 sense sabuda de loc. prep. Sense saber-ho. Es casaren sense
sabuda del pare.
156. sec -a adj. 1 Mancat d’humitat, d’aigua o vapor d’aigua, sense sec -a adj. 1 Mancat d’humitat, d’aigua o vapor d’aigua, sense
suc. Un terreny sec. Fusta seca. Un munt de fulles seques. Un suc. Un terreny sec. Fusta seca. Un munt de fulles seques. Un
arbre sec, una branca seca, morts. Aire sec. Fer un vent sec, arbre sec, una branca seca, morts. Aire sec. Fer un vent sec, un
un temps sec. Un riu sec, un pou sec, mancats d’aigua. Han temps sec. Un riu sec, un pou sec, mancats d’aigua. Han caigut
caigut quatre gotes i els carrers ja són secs. Les avellanes, les quatre gotes i els carrers ja són secs. La fruita seca és molt rica
nous, etc., són fruites seques. Figues seques. Pastes seques. en fibra. Figues seques. Pastes seques. […]
[…]
157. seguir v. tr. [...] No separar-se de la regla, del deure. intr. 4 1 seguir v. tr. [...] No separar-se de la regla, del deure. intr. 4 1
Continuar 2 1. Si seguim així, no ho podrem resistir. 4 2 aux. Continuar 2 1. La vida segueix. aux. 4 2 Continuar 2 2. Seguim
Continuar 2 2. Seguim creient que és el teu deure. No cal que creient que és el teu deure. No cal que el renyis, seguirà fent la
el renyis, seguirà fent la seva. intr. 5 1 Una cosa, desprendre’s seva. intr. 5 Continuar 3. Si seguim així, no ho podrem resistir.
amb facilitat. [...]
El meu avi segueix molt bé. intr. 6 1 Una cosa, desprendre’s amb
facilitat.[...]
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158. senyor senyora m. i f. [...] f. 5 Dona casada. La tranquil·litzà senyor senyora m. i f. [...] f. 5 Dona casada. La tranquil·litzà
que no li preguntessin si era senyora o senyoreta. f. 6 senyora que no li preguntessin si era senyora o senyoreta. f. 6 fer fer la
de companyia [...]
senyora Fer moure un objecte pesant i voluminós balancejantlo. f. 7 senyora de companyia [...]
159. sexe m. [...] m. 2 1 Conjunt d’individus de l’un o de l’altre sexe m. [...] m. 2 1 Conjunt d’individus de l’un o de l’altre sexe.
sexe. S’admeten socis d’ambdós sexes. 2 2 el bell sexe [o el S’admeten socis d’ambdós sexes. 2 2 EN REC. el bell sexe [o el
sexe dèbil] Les dones. m. 3 Òrgans genitals externs.
sexe dèbil] Les dones, dit sovint discriminatòriament. m. 3
Òrgans genitals externs.
4
160. si conj. [...] 6 si que loc. conj. Introdueix oracions que denoten si4 conj. [...] 6 si que loc. conj. Introdueix oracions que denoten
sorpresa, admiració, dubte, ironia, etc., davant d’una sorpresa, admiració, dubte, ironia, etc., davant d’una
constatació. Si que triga! Si que anem bé!
constatació. Si que triga! Si que anem bé! 7 si bé loc. conj.
Encara que (→). He fet patir la família, si bé no n’era conscient.
Si bé és provisional, aquesta instal·lació ens permet tenir llum
elèctrica mentre durin les obres. Aquests compassos recorden,
si bé de lluny, un concert de Vivaldi.
161. similar adj. Que té semblança o analogia amb una altra cosa. similar adj. Que té semblança o analogia amb una altra cosa.
El Quebec té una població similar a la de Catalunya.
162. simplement adv. 1 D’una manera simple.
simplement adv. 1 D’una manera simple. Vesteix simplement,
però amb gust. 2 Únicament 2. Es limitava simplement a obrir
la porta. Simplement vull que ho sàpigues.
163. tallar v. tr. [...] Van tallar per una drecera i van arribar tallar v. tr. [...] Van tallar per una drecera i van arribar abans.
abans. 5 7 tallar curt Posar promptament terme a una cosa. 5 7 tallar curt a) Posar promptament terme a una cosa. b) Fer
[...]
curt (→). [...]
164. tard adv. [...] 2 1 En una hora molt avançada. Ja és tard: són tard2 adv. [...] 2 1 En una hora molt avançada. Ja és tard: són
les dotze. Ja era tard de la nit. 2 2 cap al tard loc. adv. a) Cap les dotze. Ja era tard de la nit. 2 2 és tard i vol ploure Expressió
a l’acabament de la tarda, al capvespre. b) PER EXT. Cap al tard
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de la vida. 2 3 és tard i vol ploure Expressió emprada per a emprada per a incitar algú a moure’s, a obrar, a desplegar
incitar algú a moure’s, a obrar, a desplegar activitat. [...]
activitat. [...]
165. tenir v. [...] 1 2 no tenir-les totes No estar segur, convençut, tenir v. [...] 1 2 no tenir-les totes No estar segur, convençut,
d’alguna cosa, sentir-se intranquil. tr. 2 1 [...]
d’alguna cosa, sentir-se intranquil. 1 3 tenir-se-les Discutir,
disputar, etc., sobre alguna cosa. En aquella casa se les tenen
dia sí dia també. 2 1 [...]
166. terapèutic -a adj. 1 Relatiu o pertanyent al tractament de les terapèutic -a adj. 1 Relatiu o pertanyent al tractament de les
malalties. f. 2 1 Part de la medicina que s’ocupa dels mitjans malalties. f. 2 Part de la medicina que s’ocupa dels mitjans
emprats en el tractament de les malalties i de la manera emprats en el tractament de les malalties i de la manera
d’aplicar-los. 2 2 terapèutica física Fisioteràpia. 2 3 d’aplicar-los. f. 3 1 Teràpia. 3 2 terapèutica física Fisioteràpia.
terapèutica ocupacional Planificació de les activitats físiques 3 3 terapèutica ocupacional Planificació de les activitats
i mentals amb finalitat terapèutica. 2 4 terapèutica química físiques i mentals amb finalitat terapèutica. 3 4 terapèutica
Quimioteràpia. 2 5 terapèutica quirúrgica Cirurgia.
química Quimioteràpia. 3 5 terapèutica quirúrgica Cirurgia.
167. teràpia f. Terapèutica.
teràpia f. 1 Tractament per a curar malalties. Un cop
diagnosticada la malaltia, veurem quina teràpia cal seguir. 2
Psicoteràpia. Teràpia de grup.
168. tertulià -ana adj. Concurrent a una tertúlia.
tertulià tertuliana m. i f. Persona que participa en una tertúlia.
169. torn m. [...] m. 4 1 En una sèrie d’actes que han de fer
successivament diferents persones, moment en què qualsevol
d’ells és realitzat per aquella a qui toca. Ho faré quan serà el
meu torn. Espera el teu torn. Establir torns. Tocar per torn. 4
2 al seu torn loc. adv. Per ordre successiu i alternat. Cadascú
al seu torn. 4 3 torn d’ofici Ordre establert per a designar un

torn m. [...] m. 4 1 En una sèrie d’actes que han de fer
successivament diferents persones, moment en què qualsevol
d’ells és realitzat per aquella a qui toca. Ho faré quan serà el
meu torn. Espera el teu torn. Establir torns. Tocar per torn.
Cadascú llegirà al seu torn. 4 2 al meu (o al teu, o al seu, etc.)
torn loc. adv. Indica que una cosa es fa, succeeix o s’esdevé en
correspondència amb una de prèvia. Va rebre un avís del
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advocat i un procurador en els casos en què als litigants se’ls
reconegui el dret de justícia gratuïta. [...]

170. tort1 m. [...] 2 2 a tort i a dret loc. adv. a) Pertot arreu. b) Sense
mirar si és amb raó o sense, sense reflexió.
171. tot² -a adj. [...] 3 1 adj. Uns i altres sense excepció. Ha renyit
amb tots els seus amics. La vaig a veure tots els dies de festa.
Tots els angles d’aquest triangle són aguts. Tanqueu totes les
finestres. Han caigut tots dos. He parlat amb totes tres. Li’n
dono dos, però ell els vol tots. Li he deixat tots els que tenia.
Venien de tots costats. 3 2 pron. Totes les persones de què es
tracta. Tu li respondràs per totes. Tots hem de morir un dia o
altre. 3 3 amb tot [o tot amb tot] loc. adv. Nogensmenys. [...]

172. trencadís -issa adj. Fàcil de trencar-se.

173. trencar v. tr. [...] 2 10 trencar-se el coll b) Sofrir greu dany
en una empresa o afer. 2 11 trencar-se la mà a alguna cosa
Fer-la-hi destra a força d’exercitar-la-hi. [...]
174. ulvöspinel·la f. Mineral del grup de les espinel·les, òxid de
titani i ferro divalent, de fórmula TiFe22+O4, que cristal·litza
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director i, al seu torn, en va passar un al secretari. Els troians,
a llur torn, es preparen per al combat. 4 3 torn d’ofici Ordre
establert per a designar un advocat i un procurador en els casos
en què als litigants se’ls reconegui el dret de justícia gratuïta.
[...]
tort m. [...] 2 2 a tort i a dret loc. adv. a) Per tot arreu. b) Sense
mirar si és amb raó o sense, sense reflexió.
tot3 -a adj. [...] 3 1 adj. Uns i altres sense excepció. Ha renyit
amb tots els seus amics. La vaig a veure tots els dies de festa.
Tots els angles d’aquest triangle són aguts. Tanqueu totes les
finestres. Han caigut tots dos. He parlat amb totes tres. Li’n
dono dos, però ell els vol tots. Li he deixat tots els que tenia.
Venien de tots costats. 3 2 pron. Totes les persones de què es
tracta. Tu li respondràs per totes. Tots hem de morir un dia o
altre. 3 3 tots i cadascun [o tots i cada un] Tots sense excepció.
Es va acomiadar de totes i cadascuna de nosaltres. adj. 4 1 Un
o altre indistintament [...]
trencadís -issa adj. 1 Fàcil de trencar-se. m. 2 Revestiment
d’una superfície arquitectònica format per fragments irregulars
de ceràmica, marbre o vidre.
trencar v. tr. [...] 2 10 trencar-se el coll b) Sofrir greu dany en
una empresa o afer. 2 11 trencar la crisma a algú Trencar-li el
cap. 2 12 trencar-se la mà a alguna cosa Fer-la-hi destra a
força d’exercitar-la-hi. [...]
ulvöespinel·la f. Mineral del grup de les espinel·les, òxid de
titani i ferro divalent, de fórmula TiFe22+O4, que cristal·litza en
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en el sistema cúbic i es troba com a mineral accessori en
algunes roques ígnies.
175. veure v. tr. [...] 1 3 intr. pron. veure-s’hi Tenir algú claror
suficient per a veure-hi. Aparta’t de davant del llum, que no
m’hi veig. [...] tr. 4 1 Percebre amb el pensament, constatar.
Ara veig el meu error. No han vist les dificultats. Ja veig la
seva intenció. Veig que ho endevina tot. Prou que ho veig, que
no en sap res! Li vaig fer veure que no era veritat. Segons es
veu, ell pretenia enganyar-nos. [...]
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el sistema cúbic i es troba com a mineral accessori en algunes
roques ígnies.
veure [...] 1 3 intr. pron. veure-s’hi Algú, tenir claror suficient
per a veure-hi. Aparta’t de davant del llum, que no m’hi veig.
tr. 4 1 Percebre amb el pensament, constatar. Ara veig el meu
error. No han vist les dificultats. Ja veig la seva intenció. Veig
que ho endevina tot. Prou que ho veig, que no en sap res! Li
vaig fer veure que no era veritat. Segons es veu, ell pretenia
enganyar-nos. Em va prometre, vista la meva insistència, que
vindria demà. Vist que treballa tan bé, paga-li més. Van
contractar-lo, vist que havia fet molt bona feina. Veient que el
negoci aniria a mal borràs, decidí traspassar-lo. [...]
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