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MODIFICACIONS PER AL DIEC2 EN LÍNIA 

Actualització de maig de 2020 
 

 

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

acufen [usat generalment en pl.] m. Sensació auditiva anòmala que l’individu percep 

d’una manera contínua o intermitent sense que hi hagi cap so exterior que l’origini. 

Fa anys que pateix d’acúfens. 

balandró m. Hidrozou pelàgic i colonial, de respiració aèria i color blavós. 

desfibril·lació f. Mètode terapèutic consistent en descàrregues de corrent continu, 

despolaritzadores del cor, emprat per a tractar una fibril·lació ventricular o 

auricular. 

desfibril·lador m. Aparell emprat per a produir la desfibril·lació. 

diatòpic -a adj. Relatiu o pertanyent a la variació geogràfica d’una llengua. 

Distribució diatòpica. 

diatopisme m. Dialectalisme geogràfic. 

empoderament m. Acció d’empoderar o d’empoderar-se; l’efecte. Mesures per a 

fomentar l’empoderament de la dona. 

empoderar v. tr. 1 Dotar (una persona o un grup social, esp. desfavorits) dels mitjans 

per a incrementar la seva força o la seva capacitat per a actuar en l’àmbit polític o 

social. Llegir és una activitat intel·lectual que empodera les persones i les fa més 

lliures. intr. pron. 2 Una persona o un grup social, esp. desfavorits, adquirir els 

mitjans per a incrementar la seva força o la seva capacitat per a actuar en l’àmbit 

polític o social. La ciutadania s’empodera i guanya autonomia. 

espadanya f. Campanar de cadireta (→). 

etilòmetre m. Alcoholímetre 2. 

èxplicit m. Text breu posat al final d’un manuscrit o d’un incunable. L’autor consigna 

la data de composició a l’èxplicit. 

fitonímia f. 1 Estudi dels fitònims. 2 Conjunt de fitònims. 

flastomador -a adj. i m. i f. Blasfemador. 

gerundiu m. Participi futur passiu del verb llatí. La forma laudandus és un gerundiu 

que significa ‘que ha de ser lloat’. 

governança f. Manera de governar fonamentada en la relació equilibrada entre els 

organismes que dirigeixen políticament un territori, la societat d’aquest territori i 

les seves organitzacions. 

halal [inv.] adj. Obtingut o preparat d’acord amb els preceptes islàmics. Carn halal. 

Menjar halal  

hijab m. Mocador amb què algunes dones musulmanes es cobreixen els cabells i el 

coll. Aquell dia portaven el hijab de color clar. 
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iemenita adj. i m. i f. 1 Natural del Iemen. 2 Relatiu o pertanyent al Iemen o als seus 

habitants. 

impactant adj. Que impacta. Una escenografia impactant. 

íncipit m. Text breu posat al començament d’un manuscrit o d’un incunable. Els 

íncipits van en lletra rodona. 

llegit2 -ida adj. Que té molts coneixements fruit de les lectures que ha acumulat. El 

meu avi no tenia estudis, però era molt llegit. 

longeu -eva adj. 1 Que ha assolit una edat molt avançada. Un home molt longeu. Una 

planta longeva. adj. 2 Durador. És el programa més longeu de la televisió catalana. 

lot2 f. Llanterna 1 2. 

maleducat -ada adj. i m. i f. Que no té urbanitat. Sou unes persones molt maleducades. 

Ets un maleducat. 

migrant adj. 1 Migrador. Ocell migrant. Larva migrant. m. i f. 2 Persona que migra. 

L’associació s’encarrega de l’acollida dels migrants a la ciutat. 

minbar m. Trona d’una mesquita, situada prop del mihrab i destinada a la predicació 

de l’Alcorà. 

nicab m. Mocador amb què algunes dones musulmanes, especialment les dels països 

del golf Pèrsic, es cobreixen els cabells, el coll i la cara, excepte els ulls, sobretot 

en públic. 

ornitònim m. Nom d’ocell. 

ornitonímia f. 1 Estudi dels ornitònims. 2 Conjunt d’ornitònims. 

ornitonímic -a adj. Relatiu o pertanyent a l’ornitonímia. 

ostres interj. Eufemisme per hòstia. Ostres, tu, quin desastre. 

ou2 interj. Xo. ―Ou, bístia! 

panel [o pànel] m. Mostra permanent de persones que són interrogades regularment 

sobre alguna qüestió. 

reconeixible adj. Susceptible d’ésser reconegut. És una de les veus més reconeixibles 

de la ràdio. 

sèguel m. Sègol. 

sobiranisme m. Doctrina política que propugna la sobirania d’una nació sense estat. 

sobiranista adj. i m. i f. Partidari del sobiranisme. 

sororitat f. Solidaritat entre dones. 

supremacisme m. Ideologia que, per raons d’ètnia, llengua, religió o altres, propugna 

la supremacia d’un grup d’individus i la segregació d’altres col·lectius. 

supremacista adj. i m. i f. Defensor del supremacisme. 

titota f. Polla díndia (→). 
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vistaire m. i f. 1 Persona que s’ocupa d’observar professionals amb aptituds notables 

dins el seu àmbit per recomanar-ne la contractació o el fitxatge. 2 m. Fadrí que 

anava a casa d’una noia casadora per conèixer-la personalment i festejar-hi. 

xerostomia f. Sequedat bucal excessiva. 
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2. Articles del DIEC2 que es modifiquen  

 

 

DIEC2 maig 2019 DIEC2 maig 2020 

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. 

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. L’ambició de 

diners el va perdre. 

apoderar v. tr. 1 1 Subjugar. Vencé i 

apoderà els enemics. 1 2 PER EXT. La son em 

té apoderat. La malaltia l'ha apoderat i no 

crec que se'n surti. tr. 2 Atorgar poders (a 

algú). intr. pron. 3 Prevenir-se de poder, de 

forces, de mitjans. intr. pron. 4 Algú, posar 

algú o alguna cosa sota el seu poder, 

prendre'n possessió violentament. Es va 

apoderar de tots els diners del banc.  

apoderar v. tr. 1 1 Subjugar. Vencé i 

apoderà els enemics. 1 2 PER EXT. La son em 

té apoderat. La malaltia l'ha apoderat i no 

crec que se'n surti. tr. 2 Atorgar poders (a 

algú). intr. pron. 3 Algú, posar algú o alguna 

cosa sota el seu poder, prendre'n possessió 

violentament. Es va apoderar de tots els 

diners del banc. 

bala² f. [...] f. 2 Petita esfera de terra cuita, 

de pedra, de vidre o d’altres materials que 

serveix per a jugar. Joc de bales. [...]  

bala² f. [...] f. 2 Bola1 1 2. Joc de bales. [...]  

bola1 f. 1 1 Cos esfèric i massís de qualsevol 

matèria. Les boles de jugar al billar. Una 

bola de jugar al criquet. Les boles d’un àbac 

o tauler comptador. 1 2 PER EXT. Una bola 

de paper. Una bola de neu. [...] 

bola1 f. 1 1 Cos esfèric i massís de qualsevol 

matèria. Les boles de jugar al billar. Una 

bola de jugar al criquet. Les boles d’un àbac 

o tauler comptador. 1 2 Petita esfera de terra 

cuita, de pedra, de vidre o d’altres materials 

que serveix per a jugar. Joc de boles. 1 3 PER 

EXT. Una bola de paper. Una bola de neu. 

[...] 

bolet m. […] 4 Cop donat al cap d’algú amb 

la mà. 

 bolet m. [...] m. 4 Cop donat al cap d’algú 

amb la mà. m. 5 Element aïllat o discordant 

respecte del context o de l’entorn en què es 

troba. Aquell edifici modern era un bolet 

enmig del barri vell.  

cadafal m. 1 1 Plataforma de taulons 

elevada que es dreça en un lloc públic per a 

un espectacle, un acte solemne, una 

execució, etc. 1 2 m. Plataforma que es 

dreçava per a l’execució d’un criminal. 2 m. 

Túmul 1 2 . 

cadafal m. 1 Plataforma de taulons elevada 

que es dreça en un lloc públic per a un 

espectacle, un acte solemne, una execució, 

etc. m. 2 Túmul 2. 

 

caldre [inf. caldre o caler; quant a la flexió, 

com valer] 

caldre [quant a la flexió, com valer] 

campanar m. [...] 2 campanar de cadireta 

[o campanar de paret] Prolongació per 

sobre de la teulada d'una de les parets d'una 

campanar m. [...] campanar de cadireta [o 

campanar d’espadanya, o campanar de 

paret] Prolongació per sobre de la teulada 
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església o paret construïda sobre la teulada 

damunt l'arc toral, que presenta una o 

diverses obertures per a allotjar-hi les 

campanes. 

d'una de les parets d'una església o paret 

construïda sobre la teulada damunt l'arc 

toral, que presenta una o diverses obertures 

per a allotjar-hi les campanes. 

cas¹ m. 1 1 Dels diversos esdeveniments, 

estats, circumstàncies, que es poden produir 

o donar, un d’ells, el que s’escau a produir-

se, el que es dona. M’ha passat un cas 

extraordinari: no he reconegut el meu 

germà. És un cas singular, estrany, rar, és 

tot un cas. Un cas previst, fortuït. És un cas 

que passa sovint. La Teresa ha trobat un nou 

cas. En la discussió del problema hem de 

considerar tres casos distints. Resoldre un 

triangle en el cas de conèixer dos costats i 

l’angle comprès entre aquests dos costats. 

Obrar segons el cas. Què faries tu en aquest 

cas? M’emporto el paraigua: no fos cas que 

plogués. En tots els casos. En cap cas. En 

cas de guerra tancaran la frontera. Aquella 

noia és un cas extraordinari de violinista 

precoç. [...] 1 5 estar en el cas de fer una 

cosa Estar en situació de fer-la. 1 6 posat cas 

que [o donat cas que] Suposant que. Posat 

cas que ell vingui, avisa’m. [...]  

 

cas¹ m. 1 1 Dels diversos esdeveniments, 

estats, circumstàncies, que es poden produir 

o donar, un d’ells, el que s’escau a produir-

se, el que es dona. M’ha passat un cas 

extraordinari: no he reconegut el meu 

germà. És un cas singular, estrany, rar, és 

tot un cas. Un cas previst, fortuït. És un cas 

que passa sovint. La Teresa ha trobat un nou 

cas. En la discussió del problema hem de 

considerar tres casos distints. Resoldre un 

triangle en el cas de conèixer dos costats i 

l’angle comprès entre aquests dos costats. 

Obrar segons el cas. Què faries tu en aquest 

cas? En tots els casos. En cap cas. En cas de 

guerra tancaran la frontera. Aquella noia és 

un cas extraordinari de violinista precoç. 

[...] 1 5 estar en el cas de fer una cosa Estar 

en situació de fer-la. 1 6 posar per cas 

Suposar a manera d’exemple. Posem per cas 

que tens un accident a l’estranger: 

l’assegurança paga totes les despeses. 

Podríem anar a viure, poso per cas, a 

Arbeca. 1 7 posat cas que [o donat cas que] 

Suposant que. Posat cas que ell vingui, 

avisa’m. [...] 

cava¹ f. [...] m. 2 Vi escumós elaborat en 

una cava. f. 3 ant. Cova.  

cava¹ f. [...] m. 2 Denominació comercial 

del xampany elaborat en determinades 

zones. f. 3 ant. Cova.  

cisa f. 1 Acció de cisar; l’efecte. f. 2 Dret de 

cisa (→). 

 

cisa f. 1 Acció de cisar; l’efecte. f. 2 Dret de 

cisa (→). f. 3 Obertura que es fa a la part 

superior de cada costat del cos d’una peça de 

vestir per a adaptar-hi les mànigues o deixar-

hi passar el braç. 

cisar v. tr. 1 Treure amb les tisores, la cisalla 

o un instrument anàleg tela, metall, etc., de 

les vores (d’una peça) perquè tingui la forma 

i les dimensions indispensables per a un 

ajust perfecte. tr. 2 1 Aplicar l’impost de la 

cisa (a un producte). 2 2 Distreure 

fraudulentament (part d’una quantitat). 

cisar v. tr. 1 Fer una cisa (en una peça de 

vestir) perquè tingui la forma i les 

dimensions indispensables per a un ajust 

perfecte. tr. 2 1 Aplicar l’impost de la cisa (a 

un producte). 2 2 Distreure fraudulentament 

(part d’una quantitat). 

 

condoldre’s [quant a la flexió, com valer] condoldre’s [inf. condoldre’s; quant a la 

resta de la flexió, com valer] 
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descompondre […] tr. 2 1 Desorganitzar 

(una substància animal o vegetal). Una 

malaltia que descompon la sang. 2 2 intr. 

pron. Descompondre’s un cadàver. 2 3 intr. 

pron. PER EXT. Descompondre’s un idioma. 

Tenia la cara descomposta a causa de la 

malaltia, dels sofriments. […] 

descompondre […] tr. 2 1 Desorganitzar 

(una substància animal o vegetal). Una 

malaltia que descompon la sang. 2 2 intr. 

pron. Descompondre’s un cadàver. 2 3 intr. 

pron. PER EXT. El vell imperi es descomponia 

sense remei. Tenia la cara descomposta a 

causa de la malaltia, dels sofriments. […] 

doldre [inf. doldre o doler; quant a la flexió, 

com valer] 

doldre [quant a la flexió, com valer] 

educat -ada 1 adj. Format a les bones 

maneres, als bons usos de la urbanitat i la 

cortesia. 2 ben educat Que té urbanitat. 3  

mal educat Que no té urbanitat. 

educat -ada 1 adj. Format a les bones 

maneres, als bons usos de la urbanitat i la 

cortesia. 2 ben educat Que té urbanitat.  

empetitir v. tr. [...] 1 2 intr. pron. Esdevenir 

més petit, semblar més petit. No passa mai 

que en lloc de fer-se gran un ésser viu 

s’empetiteixi? En remuntar els massissos les 

masies s’empetitien. [...] 

empetitir v. tr. [...] 1 2 intr. pron. Esdevenir 

més petit, semblar més petit. No passa mai 

que en lloc de fer-se gran un ésser viu 

s’empetiteixi? Les masies s’empetitien així 

que anàvem guanyant alçada. [...] 

encubat -ada adj. Enxubat. encubat -ada adj. Anxovat. 

engorjar v. tr. [...] intr. pron. 2 Un riu, un 

camí, introduir-se per un pas estret entre 

penyals. El riu s’engorja quan surt de la 

vall. 

engorjar v. tr. [...] intr. pron. 2 Un riu, un 

camí, introduir-se per un pas estret entre 

penyals. En aquest punt el riu es comença a 

engorjar. 

entretenir v. tr. 1 1 Retenir en un indret (qui 

va al seu fet). Ja m’ho contaràs demà: no 

m’entretinguis, que tinc pressa. M’ha 

entretingut ensenyant-me les fotografies, i 

m’ha fet fer tard a l’oficina. No 

l’entretingueu: no veieu que perdrà el tren? 

1 2 intr. pron. Qui va al seu fet, deturar-se a 

conversar, a mirar quelcom, etc. M’he 

entretingut a parlar amb el manyà, i de poc 

o arribo a temps a l’estació. tr. 2 1 Fer 

passar (a algú) agradablement el temps. 

Quan vaig estar malalt, ella venia sovint i 

m’entretenia amb la seva conversa. És un 

joc que entreté. 2 2 intr. pron. Passar el 

temps agradablement en alguna cosa. Els 

vespres ens entretenim jugant a cartes. tr. 3 

Fer passar temps (a algú) amb promeses, 

amb esperances, etc. tr. 4 entretenir la gana 

[o entretenir la fam] Menjar una mica per 

no sentir tant la gana. 

 

entretenir v. tr. 1 1 Retenir en un indret (qui 

va al seu fet). Ja m’ho contaràs demà: no 

m’entretinguis, que tinc pressa. M’ha 

entretingut ensenyant-me les fotografies, i 

m’ha fet fer tard a l’oficina. No 

l’entretingueu: no veieu que perdrà el tren? 

L’entretindré una mica i després me n’aniré. 

1 2 intr. pron. Qui va al seu fet, deturar-se a 

conversar, a mirar quelcom, etc. M’he 

entretingut a parlar amb el manyà, i de poc 

o arribo a temps a l’estació. tr. 2 1 Fer 

passar (a algú) agradablement el temps. 

Quan vaig estar malalt, ella venia sovint i 

m’entretenia amb la seva conversa. És un 

joc que entreté. 2 2 intr. pron. Passar el 

temps agradablement en alguna cosa. Els 

vespres ens entretenim una estona jugant a 

cartes. tr. 3 Fer passar temps (a algú) amb 

promeses, amb esperances, etc. tr. 4 

entretenir la gana [o entretenir la fam] 

Menjar una mica per no sentir tant la gana. 

es² [pot revestir la forma s’; pl. es] art. En el 

baleàric i en el parlar salat, en registres 

es² [pot revestir la forma s’; pl. es] art. En el 

baleàric i en el parlar salat, en registres 
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informals, forma masculina de l’article 

definit. Sempre estan com es ca i es moix. 

Amolleu es plats. 

informals, forma masculina de l’article 

definit. Sempre estan com es ca i es moix. 

Han amollat es cans. 

escalar² v. tr. [...] 1 2 Pujar (una muntanya 

o un obstacle muntanyós) seguint la tècnica 

de l’escalada. Havien escalat el Mont Blanc. 

[...] 

escalar² v. tr. [...] 1 2 Pujar (una muntanya 

o un obstacle muntanyós) seguint la tècnica 

de l’escalada. Han escalat el Cavall Bernat. 

[...] 

escurar v. tr. [...] tr. 3 Rentar (els plats). Mai 

no escura després de sopar. 

 

escurar v. tr. [...] tr. 3 Rentar (els plats i 

altres estris de cuina). Mira quants plats per 

a escurar. Mai no escura després de sopar. 

esquerar² v. tr. Criar, nodrir. Com que va 

néixer amb set mesos i pesava dos quilos, el 

metge va dir que no l’esqueraríem i que 

dubtava que visqués fins a la matinada.[...] 

esquerar² v. tr. Criar, nodrir. Com que era 

setmesó i pesava dos quilos, el metge va dir 

que no l’esqueraríem i que dubtava que 

visqués fins a la matinada.[...] 

estantís -issa adj. 1 Corromput per 

estagnació. Aigües estantisses. 2 Que no és 

una cosa fresca, que comença a passar-se, a 

corrompre’s. Aquesta carn té un gust 

estrany: em sembla que és estantissa. 3 PER 

EXT. Els nostres polítics han esdevingut 

cada cop més estantissos. 

estantís -issa adj. 1 Corromput per 

estagnació. Aigües estantisses. 2 Que no és 

una cosa fresca, que comença a passar-se, a 

corrompre’s. Aquesta carn té un gust 

estrany: em sembla que és estantissa. 3 PER 

EXT. Els polítics són cada cop més 

estantissos: no tenen idees noves. 

ex cathedra [ll.] loc. adv. 1 Infal·liblement. 

Quan parla ex cathedra el sant pare és 

inerrable. 2 Dogmàticament, arrogant-se 

qui parla una autoritat que l’interlocutor o el 

destinatari li pot reconèixer o no. Ho sabia 

tot, d’aquell tema, i l’exposava ex cathedra. 

Mirava d’amagar la seva incapacitat 

parlant amb aplom ex cathedra. 

 

ex cathedra [ll.] loc. adv. 1 Expressió que 

s’utilitza referint-se al papa quan, en virtut 

de la seva autoritat, defineix qüestions de fe 

i de moral. Quan parla ex cathedra el sant 

pare és infal·lible. 2 Dogmàticament, 

arrogant-se qui parla una autoritat que 

l’interlocutor o el destinatari li pot 

reconèixer o no. Ho sabia tot, d’aquell tema, 

i l’exposava ex cathedra. Mirava d’amagar 

la seva incapacitat parlant amb aplom ex 

cathedra. 

ferrapedres m. Aferrapedres. [article suprimit] 

glaça f. 1 Glaçada. Un dia de glaça. f. 2 Taca 

en una pedra preciosa. 

glaça f. 1 Glaçada. Un dia de glaça. f. 2 Taca 

en una pedra preciosa. f. 3 Pasta feta de sucre 

i clara d’ou amb què es cobreix un pastís i 

que forma una capa brillant i llisa. 

glaçar v. tr. 1 1 Fer esdevenir glaç (l'aigua). 

1 2 intr. pron. Esdevenir glaç. Glaçar-se 

l'aigua d'un dipòsit. 1 3 intr. pron. Glaçar-se 

l'oli. 1 4 intr. Solidificar-se l'aigua dels 

reguerons, de les basses, etc., per un 

refredament de l'aire ambient. Ahir va 

glaçar. tr. 2 Llevar la transparència (d'una 

cosa). Glaçar un vidre. 

glaçar v. tr. 1 1 Fer esdevenir glaç (l'aigua). 

1 2 intr. pron. Esdevenir glaç. Glaçar-se 

l'aigua d'un dipòsit. 1 3 intr. pron. Glaçar-se 

l'oli. 1 4 intr. Solidificar-se l'aigua dels 

reguerons, de les basses, etc., per un 

refredament de l'aire ambient. Ahir va 

glaçar. tr. 2 Llevar la transparència (d'una 

cosa). Glaçar un vidre. tr. 3 Cobrir (un 

pastís) amb glaça.  
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governació f. 1 Governament. f. 2 

Departament ministerial del Govern central 

i dels governs autonòmics a l’Estat 

espanyol. f. 3 Divisió administrativa 

d’Egipte i de Tunísia. 

governació f. 1 Governament. f. 2 

Departament ministerial del Govern central 

i dels governs autonòmics a l’Estat 

espanyol. Consellera de Governació. f. 3 

Divisió administrativa d’Egipte i de Tunísia. 

graciós -osa adj. [...] 2 1 Concedit com una 

gràcia. Un do graciós. 2 2 Que acorda una 

gràcia. Sa Graciosa Majestat. 

graciós -osa adj. [...] 2 Concedit com una 

gràcia. Un do graciós.  

immobilitzar v. tr. 1 Fer esdevenir immòbil, 

fer restar immòbil. Immobilitzar un braç. 

Immobilitzar un cos d’exèrcit. Immobilitzar 

un capital. 2 intr. pron. Romandre immòbil. 

 

immobilitzar v. tr. 1 Fer esdevenir immòbil, 

fer restar immòbil. Immobilitzar un braç. 

Immobilitzar un cos d’exèrcit. Immobilitzar 

un capital. 2 intr. pron. Esdevenir immòbil. 

La pilota de ping-pong rebotà pels murs fins 

que s’immobilitzà. 

impacient adj. Que manca de paciència per 

a esperar, per a suportar.  

 

impacient adj. Que manca de paciència per 

a esperar, per a suportar. Estava impacient 

per arribar a casa. No siguis impacient. La 

malaltia el feia estar impacient. 

impactar v. intr.  Un projectil, tocar el 

blanc. 

impactar v. intr. 1 Un cos en moviment, fer 

impacte en un altre cos. La pedra ha 

impactat en el vidre del cotxe. intr. 2 Produir 

un efecte en algú, en alguna cosa. Les xarxes 

socials han impactat en la vida de molta 

gent. intr. 3 1 Causar una impressió intensa. 

L’obra va impactar pel seu contingut 

ideològic. 3 2 tr. L’obra el va impactar.  

indiot m. Mascle del gall dindi. indiot m. Gall dindi (→). 

inerme adj. 1 Sense armes. 2  Desproveït de 

punxes, fiblons, pues, arestes, etc. 

 

inerme adj. 1 Sense armes. Escorcollen els 

homes pensant que durien armes amagades 

i, quan els saben inermes, els alliberen. 2 

Indefens. Se sentia inerme davant del 

desafiament. 3 Desproveït de punxes, pues, 

arestes, fiblons, etc. El taronger és un arbre 

inerme, d’escorça prima i llisa. 

inquietud f. [...] f. 2 Interès en qüestions i 

problemes morals, intel·lectuals, artístics. 

Home d’inquietuds religioses, literàries.  

 

inquietud f. [...] f. 2 Interès en qüestions i 

problemes morals, intel·lectuals, artístics. 

Home d’inquietuds religioses, literàries. 

Sempre he tingut inquietud per comunicar-

me. Tenia inquietud per la música. Sentia la 

inquietud de millorar constantment. 

ja adv. [...] 1 3 Davant d’un verb en futur, 

expressa la confiança en què una cosa 

s’esdevindrà. Ja ens veurem. Ja ho faré. 1 4 

interj. Expressió usada, sovint irònicament, 

per a indicar que ens fem càrrec del que ens 

diuen, que hi assentim. 2 1 ja que loc. conj. 

ja adv. [...] 1 3 Davant d’un verb en futur, 

expressa la confiança en què una cosa 

s’esdevindrà. Ja ens veurem. Ja ho faré. 1 4 

Davant d’un verb, pondera el valor afirmatiu 

de l’oració. Ja m’ho imaginava, que no 

arribarien a temps. Ja es necessita 
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Atès que. Ja que en portes, dona-me’n. 2 2 

ja sia que loc. conj. Encara que (→). 3 ja... 

ja... loc. conj. Introdueix proposicions 

distributives. 

paciència, ja! 1 5 interj. Expressió usada, 

sovint irònicament, per a indicar que ens 

fem càrrec del que ens diuen, que hi 

assentim. 2 1 ja que loc. conj. a) Atès que. 

Ja que en portes, dona-me’n. b) Perquè2 1. 

L’esmorzar és l’àpat més important, ja que 

és el que ens aporta les substàncies que 

necessitarem durant el dia. 2 2 ja sia que 

loc. conj. Encara que (→). 3 ja... ja... loc. 

conj. Introdueix proposicions distributives. 

jugar v. intr. [...]  5 10 jugar-la a algú Fer-

li una jugada, una mala jugada. Me l’has ben 

jugada.  tr. 6 Manejar (una arma). Juga molt 

bé l’espasa, el sabre. 

jugar v. intr. [...]5 10 jugar-la a algú Fer-li 

una jugada, una mala jugada. Me l’has ben 

jugada. 5 11 tr. pron. què t’hi jugues que... 

Expressió per a indicar que hom està 

pràcticament segur que s’esdevindrà el que 

diu a continuació. Què t’hi jugues que avui 

no vindran? tr. 6 Manejar (una arma). Juga 

molt bé l’espasa, el sabre.  

jutjar v. tr. [...] 2 2 Ésser de l’opinió que 

(quelcom) és de tal o tal manera, té tal o tal 

qualitat. Això, no ho jutjo digne de tu.  tr. 3 

Exercitar el judici. 

jutjar v. tr. [...] 2 2 Ésser de l’opinió que 

(quelcom) és de tal o tal manera, té tal o tal 

qualitat. Això, no ho jutjo digne de tu. 2 3 a 

jutjar per loc. prep. Segons el que mostra o 

aparenta (un fet, un indici). A jutjar per les 

informacions rebudes, hem de creure que és 

veritat. tr. 3 Exercitar el judici.  

lloc m. [...] 1 2 PER EXT. Ocupar un lloc 

eminent en les lletres. 1 3 lloc comú [o lloc 

excusat] [...]  

 

lloc m. [...] 1 2 PER EXT. Ocupar un lloc 

eminent en les lletres. 1 3 en primer lloc..., 

en segon lloc... loc. conj. Introdueix 

expressions distributives amb les quals es 

dona compte de dos aspectes que cal 

considerar l’un després de l’altre. En primer 

lloc, calmeu-vos. 1 4 lloc comú [o lloc 

excusat] [...] 

llur adj. Pertanyent a ells o a elles.  

 

llur adj. Pertanyent a ells o a elles. Van 

comunicar la bona nova a llurs famílies. Els 

impostos i llur distribució equitativa. 

malacostumar v. tr. 1 Acostumar 

malament. Aquest noi, el malacostumeu. 2 

intr. pron. Ens hem malacostumat a les 

absències d’en Raimon. Aquell noi s’ha 

malacostumat. 

malacostumar v. tr. 1 Acostumar 

malament. Aquest noi, el malacostumeu. 2 

intr. pron. Ens hem malacostumat a gastar 

més del compte. Aquell noi s’ha 

malacostumat. 

maldar v. intr. Afanyar-se, esforçar-se, per 

obtenir alguna cosa.  

maldar v. intr. Afanyar-se, esforçar-se, per 

obtenir alguna cosa. Maldaven per obrir-se 

pas entre la multitud. Varen passar la 

joventut maldant per una vida millor.  
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mare f. [...] f. 2 Mot usat en expressions 

exclamatives. Mare de Déu Senyor! Ai, 

mare! I què farem ara? f. 3 Títol que es dona 

a certes religioses. [...] 

mare f. [...] f. 2 Mot usat en expressions 

exclamatives. Mare de Déu Senyor! Ai, 

mare! I què farem ara? Mare meva, si 

s’arriben a estimar, els nets! f. 3 Títol que 

es dona a certes religioses. [...] 

massa2 [inv.] adj. 1 Un grau excessiu de. Hi 

havia massa gent. No beguis massa aigua, 

que et farà mal. Hi havia massa homes. 2 

adv. Més que no cal, en grau excessiu. Li’n 

dones massa: no s’ho menjarà. Ha caminat 

massa i està fatigat. 3 entre poc i massa V. 

POC
1. 

massa² [inv.] adj. 1 1 Un grau excessiu de. 

Hi havia massa gent. No beguis massa 

aigua, que et farà mal. Hi havia massa 

homes. 1 2 En oracions de sentit negatiu, 

gaire1. No hi ha massa feina: més aviat hi ha 

calma. adv. 2 1 Més que no cal, en grau 

excessiu. Li’n dones massa: no s’ho 

menjarà. Ha caminat massa i està fatigat. 2 

2 entre poc i massa V. POC¹. 2 3 En oracions 

de sentit negatiu, gaire2 1. Últimament no 

ens veiem massa.  

matí m. [...] 3 de matí loc. adv. Aviat del 

matí. Llevar-se de matí. A les onze serà 

massa tard: veniu més de matí. 

matí m. [...] 3 de matí loc. adv. Aviat del 

matí. Llevar-se de matí. A les onze serà 

massa tard: veniu més de matí. 4 adv. De 

matí (→). Demà no s’alçaran tan matí, que 

és festa. 

mediació f. Acció de qui intervé entre dues 

o més persones per posar-les d’acord. 

mediació f. 1 Acció de qui intervé entre dues 

o més persones per posar-les d’acord. 2 per 

mediació de loc. prep. Per mitjà de b) (→). 

Van consultar la propietària per mediació 

de l’advocat. 

mentre conj. 1 Durant el temps en què. 

Mentre tu fas el dinar, jo estendré la roba. 2 

mentre que loc. conj. Indica contraposició 

entre dues accions. Tu treballes mentre que 

ell viu de renda. 

mentre conj. 1 Durant el temps en què. 

Mentre tu fas el dinar, jo estendré la roba. 2 

mentre que loc. conj. Indica contraposició 

entre dues accions. Tu treballes mentre que 

ell viu de renda. 3 En cas que (→). Mentre 

segueixi així, no hi haurà cap problema. Tot 

anirà bé mentre no plogui!  

merèixer [quant a la flexió, com créixer] v. 

tr. [...] 1 3 tr. pron. Us mereixeu unes bones 

vacances. tr. 2 per merèixer loc. adj. Lliure 

de compromís matrimonial. Té una filla per 

merèixer. 

 

merèixer [quant a la flexió, com créixer] v. 

tr. [...] 1 3 tr. pron. Us mereixeu unes bones 

vacances. 1 4 no es mereixen De res (→).             

—Mercès mil, amiga meva. —No es 

mereixen. tr. 2 per merèixer loc. adj. Lliure 

de compromís matrimonial. Té una filla per 

merèixer. 

mica f. [...] 6 gens ni mica V. GENS. 

 

mica f. [...] 6 gens ni mica V. GENS. 7 una 

mica més i loc. adv. De poc (→). Una mica 

més i perd el coneixement. 

mirar v. tr. [...] tr. 3 1 Anar amb compte. 

Mira que no t’equivoquis. Mira de no fer-ho 

mai més. 3 2 Atendre (a alguna cosa), fer cas 

mirar v. tr. [...] tr. 3 1 Anar amb compte. 

Mira que no t’equivoquis. Mira de no fer-ho 

mai més. 3 2 En imperatiu, emfasitza 
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(d’alguna cosa). No mira sinó el seu profit. 

Ell no mira amics: si li convé, ho farà sense 

mirar si et perjudica. 3 3 PROCURAR. Mira 

d’arribar d’hora. 3 4 mirar per algú o per 

alguna cosa Procurar per algú o per alguna 

cosa. Cadascú mira per ell. Un empleat que 

mira per l’empresa. tr. pron. 4 1 mirar-se bé 

alguna cosa [...] 

l’afirmació que es fa a continuació. Mira 

que és indiscret! 3 3 Atendre (a alguna 

cosa), fer cas (d’alguna cosa). No mira sinó 

el seu profit. Ell no mira amics: si li convé, 

ho farà sense mirar si et perjudica. 3 4 tr. i 

intr. Procurar 1 i 5. Mira d’arribar d’hora. 

Cadascú mira per ell. Un empleat que mira 

per l’empresa. tr. pron. 4 1 mirar-se bé 

alguna cosa [...]  

mitjà m. 1 1 m. Allò que serveix per a 

arribar a un fi. L’exercici diari és un bon 

mitjà per a estar en forma. Per a ell tots els 

mitjans són bons. El fi justifica els mitjans. 

Mitjans de transport. 1 2 per mitjà de loc. 

prep. Servint-se de. Fer-li-ho saber per 

mitjà d’una carta. Ho vaig aconseguir per 

mitjà d’ell. 2 1 m. mitjà audiovisual [...]  

mitjà m. 1 1 Allò que serveix per a arribar a 

un fi. L'exercici diari és un bon mitjà per a 

estar en forma. Per a ell tots els mitjans són 

bons. El fi justifica els mitjans. Mitjans de 

transport. 1 2 per mitjà de loc. prep. a) 

Mitjançant A). Fer-li-ho saber per mitjà 

d’una carta. b) Gràcies a l'acció d'un 

intermediari. Ho vaig aconseguir per mitjà 

d'ell. m. 2 1  mitjà audiovisual [...] 

mitjania f. 1 1 Qualitat de mitjà. 1 2 

Mediocritat. En els estudis, el noi és una 

mitjania. f. 2 Terme mitjà entre dos extrems. 

La torre és a la mitjania entre el meu poble 

i el seu. 

 

mitjania f. 1 1 Qualitat de mitjà. 1 2 

Mediocritat. En els estudis, el noi és una 

mitjania. f. 2 Terme mitjà entre dos extrems. 

La torre és a la mitjania entre el meu poble 

i el seu. Va néixer a la mitjania del segle XIX. 

moble adj. [...] m. 2 Objecte mòbil, pràctic 

o de guarniment, que forma part de l’equip 

estable d’una casa o un edifici. Tots els 

mobles del pis són de cirerer. Mobles de 

jardí. m. 3 Classe de càrrega heràldica [...]  

 

moble adj. [...] m. 2 1 Objecte mòbil, pràctic 

o de guarniment, que forma part de l’equip 

estable d’una casa o un edifici. Tots els 

mobles del pis són de cirerer. Mobles de 

jardí. 2 2 moble bar Moble per a guardar-hi 

els licors. m. 3 Classe de càrrega heràldica 

[...]  

momificar v. tr. Convertir en una mòmia 

(un cadàver). 

 

momificar v. tr. 1 2 Convertir en una mòmia 

(un cadàver). 1 2 intr. pron. Un cadàver, 

convertir-se en una mòmia. El cos es va 

momificar d’una manera natural. 

neguit m. Inquietud, molèstia, que dona una 

forta excitació, una gran impaciència. No 

tinguis neguit: ja vindrà. Passar neguit. El 

malalt ja està més tranquil: li ha passat el 

neguit. 

neguit m. Inquietud, molèstia, que dona una 

forta excitació, una gran impaciència. No 

tinguis neguit: ja vindrà. Passar neguit. El 

malalt ja està més tranquil: li ha passat el 

neguit. No pot dissimular el neguit per la 

possibilitat de perdre la feina. Tots 

començaven a sentir el neguit del desenllaç.  

nivell m. [...] m. 2 1 Grau d’elevació d’una 

línia o d’un pla horitzontals. El nivell de la 

carretera és molt poc més alt que el del riu. 

Dos punts que són al mateix nivell. Som a 

300 metres sobre el nivell del mar. 2 2 PER 

nivell m. [...] m. 2 1 Grau d’elevació d’una 

línia o d’un pla horitzontals. El nivell de la 

carretera és molt poc més alt que el del riu. 

Dos punts que són al mateix nivell. Som a 

300 metres sobre el nivell del mar. 2 2 per 
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EXT. Dues persones que, quant a instrucció, 

estan al mateix nivell. Nivell social, moral. 

2 3 nivell de base Nivell d’un sistema de 

drenatge fluvial a partir del qual, per manca 

de pendent, cessa l’erosió i el transport de 

materials. 2 4 […].  

ext. Dues persones que, quant a instrucció, 

estan al mateix nivell. Nivell social, moral. 

2 3 a nivell loc. adj. a) Situat al mateix pla 

que la superfície presa de referència. Les 

autopistes no tenen interseccions a nivell. 

Els dos balcons no estan a nivell. 2 3 a nivell 

loc. adv. b) Seguint un pla horitzontal. El 

dipòsit s’ha d’instal·lar perfectament a 

nivell. 2 4 a nivell de loc. prep. Al mateix 

grau d’elevació que. Les terres que es troben 

a nivell del mar són més humides. 2 5 nivell 

de base Nivell d’un sistema de drenatge 

fluvial a partir del qual, per manca de 

pendent, cessa l’erosió i el transport de 

materials. 2 6 [...]. 

no adv. [...] adv. 3 Després de l’adverbi sí, 

amb què assentim a alguna cosa, significa 

que no hi ha, realment, cap raó per què no 

ho acceptem. —És una persona molt 

honrada. —Sí, no: si tothom ho ha dit 

sempre. Sí, no: encara voldràs tenir raó!  m. 

4 [pl. nos] Negativa. No té un no per a ningú.  

no adv. [...] adv. 3 Després de l’adverbi sí, 

amb què assentim a alguna cosa, significa 

que no hi ha, realment, cap raó per què no 

ho acceptem. —És una persona molt 

honrada. —Sí, no: si tothom ho ha dit 

sempre. Sí, no: encara voldràs tenir raó! 

interj. 4 Expressió que, al final d’una oració, 

s’usa per a demanar la confirmació del que 

es diu o l’assentiment a una demanda. 

Vindràs, no? m. 5 [pl. nos] Negativa. No té 

un no per a ningú. 

obra f. 1 1 Aplicació de l’activitat humana a 

un fi. Posar-se a l’obra. Posar les seves 

virtuts en obra. 1 2 per obra de loc. prep. 

Mitjançant l’acció de. Han estat arruïnats 

per obra d’ell. Sembla fet per obra 

d’encantament. Per obra de l’Esperit Sant. 

f. 2 1 Acció humana [...]. 

obra f. 1 1 Aplicació de l’activitat humana a 

un fi. Posar-se a l’obra. Posar les seves 

virtuts en obra. 1 2 per obra de [o per obra 

i gràcia de] loc. prep. Mitjançant l’acció de. 

Han estat arruïnats per obra d’ell. Sembla 

fet per obra d’encantament. Per obra i 

gràcia de l’Esperit Sant. f. 2 1 Acció 

humana [...]. 

obsessió f. 1 Apoderament de l’esperit per 

una idea, una preocupació, persistent. 2 Idea 

o preocupació que el causa. 

obsessió f. 1 Apoderament de l’esperit per 

una idea, una preocupació, persistent. Té 

una autèntica obsessió per la neteja. 2 Idea 

o preocupació que el causa. 

obstar v. intr. 1 Fer obstacle.  2 no obstant 

això [o això no obstant] loc. adv. Sense que 

sigui obstacle el que s’acaba de dir. 

obstar v. intr. 1 Fer obstacle. La manca de 

quòrum obsta a la celebració de la reunió. 

intr. 2 1 no obstant això [o això no obstant] 

loc. adv. Tanmateix. L’equip s’havia 

entrenat poc; no obstant això, va guanyar el 

campionat. 2 2 no obstant loc. adv. 

Tanmateix. Els exàmens han de ser 

simultanis; no obstant, es pot fer alguna 

excepció si cal. 

javascript:getFullAccepcio('0073234')


 
 
 

13 

DIEC2 maig 2019 DIEC2 maig 2020 

ocasió f. 1 1 Circumstància oportuna. 

Aprofitar l’ocasió. Presentar-se l’ocasió. 

Valer-se de l’ocasió. Cercar una ocasió. 

L’ocasió fa el lladre. 1 2 Circumstància que 

es presenta. En aquella ocasió, ningú no va 

ajudar-me. 1 3 d’ocasió loc. adj. Comprat a 

baix preu, especialment perquè és vell o de 

segona mà. Vehicles d’ocasió. f. 2 

Circumstància que determina una cosa. Una 

petita ferida pot ésser ocasió de mort. 

 

ocasió f. 1 1 Circumstància oportuna. 

Aprofitar l’ocasió. Presentar-se l’ocasió. 

Valer-se de l’ocasió. Cercar una ocasió. 

L’ocasió fa el lladre. 1 2 Circumstància que 

es presenta. En aquella ocasió, ningú no va 

ajudar-me. 1 3 d’ocasió loc. adj. Comprat a 

baix preu, especialment perquè és vell o de 

segona mà. Vehicles d’ocasió. 1 4 en ocasió 

de loc. prep. Amb motiu de (). Va fer un 

discurs en ocasió de la inauguració de la 

nova seu. f. 2 Circumstància que determina 

una cosa. Una petita ferida pot ésser ocasió 

de mort. 

ordre m. [...] f. 9 a l’ordre de loc. prep. 

Expressió que, en un valor, designa com a 

titular una persona determinada o una altra 

que aquesta pugui designar. 

 

ordre m. [...] f. 9 a l’ordre de loc. prep. 

Expressió que, en un valor, designa com a 

titular una persona determinada o una altra 

que aquesta pugui designar. f. 10 de l’ordre 

de loc. prep. D’una quantitat aproximada de. 

El cost de cadascuna d’aquestes actuacions 

podia ser de l’ordre de sis milions d’euros.  

paperina f. 1 Paper caragolat en figura de 

con. Una paperina de confits. f. 2 POP. 

Embriaguesa. 

 

paperina f. 1 Paper caragolat en figura de 

con. Una paperina de confits. f. 2 POP. 

Embriaguesa. 3 fer el paperina Fer el 

préssec (→). 

parlar1 v. intr. 1 1 Algú, expressar el que 

pensa mitjançant el llenguatge articulat. És 

mut: no parla. Un infant que comença a 

parlar. Diu algunes paraules, però no parla 

encara. Parla bé, correctament, 

elegantment, eloqüentment. Parlar en 

públic. Parlar a algú. És com si parlessis a 

un sord, a la paret. Parla, home: què 

desitges? Parlar d’algú. Parlar bé, 

malament, d’algú. Parlar de negocis, de 

literatura. No em parlin d’aquell 

pocavergonya. Parlar contra algú, a favor 

d’algú. 1 2 parlar alt d’alguna cosa Palesar-

ne l’excel·lència. [...] 

parlar1 v. intr. 1 1 Algú, expressar el que 

pensa mitjançant el llenguatge articulat. És 

mut: no parla. Un infant que comença a 

parlar. Diu algunes paraules, però no parla 

encara. Parla bé, correctament, 

elegantment, eloqüentment. Parlar en 

públic. Parlar a algú. És com si parlessis a 

un sord, a la paret. Parla, home: què 

desitges? Parlar d’algú. Parlar bé, 

malament, d’algú. Parlar de negocis, de 

literatura. No em parlin d’aquell 

pocavergonya. Parlaven sobre la situació 

econòmica. Parlar contra algú, a favor 

d’algú. 1 2 ni parlar-ne! Ni pensar-hi! (→). 

Res d’homenatges, ni parlar-ne! 1 3 parlar 

alt d’alguna cosa Palesar-ne l’excel·lència. 

[...]  

pensar v. intr. 1 1 Exercir la facultat de 

concebre, de jutjar, d’inferir. És un home 

que pensa molt bé. La llibertat de pensar. 1 

2 Posseir aquesta facultat. Penso, ergo 

existeixo. intr. 2 1 pensar en alguna cosa, 

pensar v. intr. 1 1 Exercir la facultat de 

concebre, de jutjar, d’inferir. És un home 

que pensa molt bé. La llibertat de pensar. 1 

2 Posseir aquesta facultat. Penso, ergo 

existeixo. intr. 2 1 pensar en alguna cosa, 
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en alguna persona, a fer alguna cosa 

Tenir-la o tenir-ho present a l’esperit, no 

oblidar-la o no oblidar-ho. En qui penses? 

En què penses? Mai no penses en mi. Ja has 

pensat en les claus? No les has pas deixades 

a casa? No he pensat a fer-ho. No he pensat 

a dir-li-ho: se me n’ha anat de la memòria. 

2 2 ni pensar-hi! Expressió per a negar 

enèrgicament una cosa. 2 3 no pensar en 

demà No ésser previsor. 2 4 intr. pron. 

pensar-s’hi No llançar-se a fer una cosa 

irreflexivament. [...]  

 

en alguna persona, a fer alguna cosa 

Tenir-la o tenir-ho present a l’esperit, no 

oblidar-la o no oblidar-ho. En qui penses? 

En què penses? Mai no penses en mi. Ja has 

pensat en les claus? No les has pas deixades 

a casa? No he pensat a fer-ho. No he pensat 

a dir-li-ho: se me n’ha anat de la memòria. 

2 2 ni pensar-hi! [o ni pensar-ho!] 

Expressió per a negar enèrgicament una 

cosa. Dius que vols anar-hi caminant? Ni 

pensar-hi! 2 3 no pensar en demà No ésser 

previsor. 2 4 intr. pron. pensar-s’hi No 

llançar-se a fer una cosa irreflexivament. 

[,,,] 

picar v. [...] 6 14 picar els dits a algú 

Escarmentar-lo. 6 15 picar-se els dits Perdre 

molts diners en una operació comercial en 

comptes de guanyar-ne. 6 16 picar-se les 

crestes Barallar-se amb paraules picants. 

intr. 7 1 picar a la porta Trucar 1. [...]  

 

picar v. [...] 6 14 picar els dits a algú 

Escarmentar-lo. 6 15 picar-se els dits Perdre 

molts diners en una operació comercial en 

comptes de guanyar-ne. 6 16 picar-se les 

crestes Barallar-se amb paraules picants. 

intr. 7 picar alt Tenir objectius ambiciosos. 

Vols ser president? Si que piques alt! intr. 8 

1 picar a la porta Trucar 1. [...]  

pla2 adv. 1 [de vegades reforçat per bé] Prou 

1 2. Ell pla ha fet tal cosa. Ell se n’és pla bé 

guardat. 2 Usat irònicament, expressa 

negació. Ell pla ho farà. 3 ara pla! interj. 

Exclamació de sorpresa, de desaprovació. 

pla2 adv. 1 [de vegades acompanyat de bé o 

ben] Prou 1 2. Ell pla en tenia, de diners. 

Te’n guardaràs pla bé, de tornar-hi. 2 Usat 

irònicament, expressa negació. Ell pla ho 

farà. A Banyoles pla que hi ha mar. 3 ara 

pla! interj. Exclamació de sorpresa, de 

desaprovació. 

poc2 -a adj. [...] m. 2 1 Petita quantitat. El 

poc que li resta de vida. Un poc d’oli. Un 

poc de paciència. 2 2 un poc Una mica (→). 

És un poc salat. 2 3 pron. No gaire temps. 

Fa poc que ha arribat. És de poc que l’han 

fet director. 

 

poc2 -a adj. [...] m. 2 1 Petita quantitat. El 

poc que li resta de vida. Un poc d’oli. Un 

poc de paciència. 2 2 un poc Una mica (→). 

És un poc salat. 2 3 un poc més i... loc. adv. 

De poc (→). Un poc més i perd el 

coneixement. 2 4 pron. No gaire temps. Fa 

poc que ha arribat. És de poc que l’han fet 

director. 

poder1 [p. p. pogut; ind. pr. 1 puc, 2 pots, 3 

pot; subj. pr. pugui, etc.; subj. imperf. 

pogués, etc.] v. aux. 1 1 Davant d’infinitiu, 

[...] 1 4 no poder sinó [o no poder menys de] 

Haver forçosament de. La consciència de la 

mort no pot sinó generar angoixa. No puc 

menys d’admirar la seva astúcia. aux. 2 

Davant d’infinitiu, [...]  

 

poder1 [p. p. pogut; ind. pr. 1 puc, 2 pots, 3 

pot; subj. pr. pugui, etc.; subj. imperf. 

pogués, etc.; imper. 2 pugues, 5 pugueu] v. 

aux. 1 1 Davant d’infinitiu, [...] 1 4 no poder 

sinó [o no poder menys de, o no poder 

menys que] Haver forçosament de. La 

consciència de la mort no pot sinó generar 

angoixa. No puc menys d’admirar la seva 

astúcia. No podia menys que recordar 
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l’heroica gesta. aux. 2 Davant d’infinitiu, 

[...] 

potser adv. Denota la possibilitat del que es 

diu. Potser arribarà demà. 

 

potser adv. 1 Denota la possibilitat del que 

es diu. Potser arribarà demà. 2 Encapçalant 

una oració i seguit de que, atenua un 

suggeriment, una ordre o una prohibició. 

Potser que ho deixi per a un altre moment. 

Potser que no en parlessis amb ell. 

pressa f. 1 1 Ànsia a fer una cosa 

ràpidament. Tenia pressa a acabar la feina. 

Dona-li pressa, que ha d’anar a l’aeroport. 

Noi, porto pressa: no em puc entretenir. 

Cuita: dona’t pressa! 1 2 de pressa [...]  

pressa f. 1 1 Ànsia a fer una cosa 

ràpidament. Tenia pressa a acabar la feina. 

Ara tenen pressa per aconseguir les 

llicències. Dona-li pressa, que ha d’anar a 

l’aeroport. Noi, porto pressa: no em puc 

entretenir. Cuita: dona’t pressa! 1 2 de 

pressa [...] 

procedent adj. 1 Conforme a dret, a 

pràctica, a conveniència. Una demanda 

procedent. No és procedent fer una tal cosa.  

adj. 2 Que procedeix de tal o tal cosa o 

persona. Una nau procedent de Gènova. 

procedent adj. 1 Conforme a dret, a 

pràctica, a conveniència. Una demanda 

procedent. No és procedent fer una tal cosa. 

adj. 2 Que procedeix de tal o tal cosa, 

persona o lloc. Una nau procedent de 

Gènova. 

procurar v. tr. 1 Intentar d’aconseguir. 

Procura veure’l. 2 Fer obtenir o tenir. Li he 

procurat un bon cuiner. Cal que li procuris 

una bona feina. 3 procurar pel davallador 

Percaçar menjar. 4 Intentar que (alguna 

cosa) sigui feta. Procura que no t’hagin de 

castigar. 

 

procurar v. tr. 1 Intentar d’aconseguir. 

Procura veure’l. 2 Fer obtenir o tenir. Li he 

procurat un bon cuiner. Cal que li procuris 

una bona feina. 3 procurar pel davallador 

Percaçar menjar. 4 Intentar que (alguna 

cosa) sigui feta. Procura que no t’hagin de 

castigar. 5 intr. Actuar pensant en benefici 

(d’algú, d’alguna cosa). Procura per tu, que 

prou feina tens. Cadascú procura per ell. Un 

empleat que procura per l’empresa. 

recognoscible adj. Reconeixedor2. recognoscible adj. Reconeixible. 

reconeixedor2-a adj.  Susceptible d’ésser 

reconegut. 

reconeixedor2 -a adj. Reconeixible. 

regnar v. intr. 1 Un rei o un príncep, regir 

un estat. En aquell temps regnava a França 

Lluís X. 2 Dominar, exercir una influència. 

Regnar un costum. Regnar una malaltia. 

Regnar un vent. 

 

regnar v. intr. 1 Un rei o un príncep, regir 

un estat. En aquell temps regnava a França 

Lluís X. 2 Dominar, exercir una influència. 

Aquest escriptor és molt crític amb els 

costums que regnen als Estats Units. El 

còlera regnava a la ciutat. Aquella tarda 

regnava la tramuntana. 

res¹ pron. [...] 3 4 de res Expressió de 

cortesia que respon a un regraciament. 3 5 

no haver-hi res a fer [...]  

res¹ pron. [...] 3 4 de res Expressió de 

cortesia que respon a un regraciament. —

Moltes gràcies. —De res. 3 5 no haver-hi 

res a fer [...]  
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sec2-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 

arbre sec, una branca seca, morts. Aire sec. 

Fer un vent sec, un temps sec. Un riu sec, un 

pou sec, mancats d’aigua. Han caigut 

quatre gotes i els carrers ja són secs. La 

fruita seca és molt rica en fibra. Figues 

seques. Pastes seques. Tenir la boca seca. 

Tenir els ulls secs. […] 

sec2-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 

arbre sec, una branca seca, morts. Aire sec. 

Fer un vent sec, un temps sec. Un riu sec, un 

pou sec, mancats d’aigua. Han caigut 

quatre gotes i els carrers ja són secs. Les 

avellanes són fruites seques. Figues seques. 

Pastes seques. Tenir la boca seca. Tenir els 

ulls secs. […] 

sègal m. Sègol. [article suprimit] 

semala f. Portadora. [article suprimit] 

semblant² adj. 1 1 Que té gairebé la mateixa 

aparença, les mateixes qualitats, les mateixes 

característiques que un altre. Els dos barrets 

són molt semblants. [...] 

 

semblant² adj. 1 1 Que té gairebé la mateixa 

aparença, les mateixes qualitats, les 

mateixes característiques que un altre. 

L’argelaga fa una flor groga semblant a la 

de la ginesta. Els dos barrets són molt 

semblants. [...] 

seu3 seva [o seua] adj. 1 1 D’ell, d’ella, 

d’ells o d’elles, pertanyent a ell, a ella, a ells 

o a elles. En Pere i el seu fill. La Maria i la 

seva germana. En Pere, la Maria i els seus 

fills. 1 2 Precedit d’una preposició que 

indica situació en l’espai o en el temps 

respecte d’alguna cosa, d’ell, d’ella, d’ells o 

d’elles. Davant seu. A la vora seu. [...] 

 

 seu3 seva [o seua] adj. 1 1 D’algú o 

d’alguna cosa, pertanyent a algú o a alguna 

cosa. En Pere i el seu fill. La Maria i la seva 

germana. En Pere, la Maria i els seus fills. 

Cada cosa al seu lloc. El verb i els seus 

complements. 1 2 Precedit d’una preposició 

que indica situació en l’espai o en el temps 

respecte d’alguna cosa, d’ell, d’ella, d’ells o 

d’elles. Davant seu. A la vora seu. [...] 

soler² [quant a la flexió, com valer] soler² [inf. soler; quant a la resta de la flexió, 

com valer] 

sort f. [...] 1 5 sort de Fórmula amb què 

s’introdueix un terme que enuncia allò que 

impedeix un mal o un perill o que és la 

solució d’un problema. Sort d’aquest plat de 

cigrons: tinc una gana que defalleixo! Sort 

que demà vindràs i em donaràs un cop de 

mà.  

 sort f. [...] 1 5 sort de [o sort que] Fórmula 

amb què s’introdueix un terme que enuncia 

allò que impedeix un mal o un perill o que 

és la solució d’un problema. Sort d’aquest 

plat de cigrons: tinc una gana que 

defalleixo! Sort que demà vindràs i em 

donaràs un cop de mà. 

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. 

tard1 m. 1 Capvespre 1. Tot el dia ronda, 

però cap al tard sempre el trobareu aquí. 

Aquest tard s’inaugura l’exposició. 2 PER 

EXT. Cap al tard de la vida. 

testament m. 1 1 Negoci jurídic en virtut del 

qual el causant regula la seva successió 

instituint un o més hereus. Fer testament. Ha 

mort sense fer testament. Les clàusules del 

testament. Testament hològraf, públic, 

secret. Testament sacramental. 1 2 per ext. 

testament m. 1 1 Negoci jurídic en virtut del 

qual el causant regula la seva successió 

instituint un o més hereus. Fer testament. Ha 

mort sense fer testament. Les clàusules del 

testament. Testament hològraf, públic, 

secret. Testament sacramental. 1 2 per ext. 
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El testament polític d’un home d’estat. 1 3 

testament nuncupatiu Testament fet per 

simple declaració de viva veu davant 

testimonis. 1 4 testament obert Testament 

atorgat davant de notari. 1 5 testament 

tancat Testament autògraf que, en un sobre 

tancat, es lliura a un notari perquè el 

custodiï. m. 2 Aliança 1 3. 

El testament polític d’un home d’estat. 1 3 

testament nuncupatiu Testament fet per 

simple declaració de viva veu davant 

testimonis. 1 4 testament obert Testament 

atorgat davant de notari. 1 5 testament 

tancat Testament autògraf que, en un sobre 

tancat, es lliura a un notari perquè el 

custodiï. m. 2 testament vital Document en 

el qual una persona expressa les instruccions 

que caldrà tenir en compte quan es trobi en 

una situació mèdica que no li permeti 

manifestar personalment la seva voluntat. m. 

3 Aliança 1 3. 

tita1 f. 1 1 En el llenguatge infantil, gallina i 

altres bèsties petites. 1 2 Crit amb què hom 

crida les gallines. Tites, tites!  f. 2 POP. Penis 

1. 

tita1 f. 1 1 En el llenguatge infantil, gallina i 

altres bèsties petites. 1 2 Crit amb què hom 

crida les gallines. Tites, tites! f. 2 Polla 

díndia (→). f. 3 POP. Penis 1. 

trenc m. 1 1  Esquerda, solució de 

continuïtat, produïda per contusió en un cos 

dur. 1 2  Ferida al cap amb vessament de 

sang, a causa d’un cop. Fer-se un trenc al 

front. 2 1 a trenc d’alba loc. adv. […]  

trenc m. 1 1 Esquerda, solució de 

continuïtat, produïda per contusió en un cos 

dur. 1 2 Ferida al cap amb vessament de 

sang, a causa d’un cop. Fer-se un trenc al 

front. m. 2 Tret diacrític de la ce trencada. 3 

1 a trenc d’alba loc. adv. [...] 

xampany m. 1 Vi escumós criat en cava i 

produït a la regió francesa de la Xampanya. 

2 Cava1 2. 

xampany m. Vi escumós criat en cava i 

elaborat a l’estil de la Xampanya. Van 

brindar amb una copa de xampany francès. 

xero- Forma prefixada del mot gr. xerós, 

‘sec’. Ex.: xeroderma, xeroftàlmia. 

xero- Forma prefixada del mot gr. xerós, 

‘sec’. Ex.: xeroderma, xeroftàlmia, 

xerostomia. 

 


